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NOTA ABERTA À SOCIEDADE PARAIBANA 
 
O Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Estado da Paraíba – 
SINCODIV/PB, entidade civil representativa de 103 concessionários de automóveis, 
comerciais leves, caminhões, ônibus, implementos rodoviários, tratores, máquinas agrícolas 
e motocicletas, nacionais e importados, em todo o estado da Paraíba. Responsável por gerar 
mais de 4.000 empregos diretos e, pelo menos, 16.000 indiretos, contribuindo com uma 
arrecadação de ICMS superior à R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de Reais) no último 
ano, decorrente da venda de veículos novos e usados e de peças, o que correspondeu a 
porção maior que 5% dos R$ 5.900.000.000,00 da arrecadação total desse imposto pelo 
Estado da Paraíba em 2019 e que implica em aproximadamente 1/3 de todo o ICMS gerado 
pelo varejo paraibano, do qual a Prefeitura de João Pessoa e as que compõem a região 
metropolitana da Capital do Estado têm a maior cota-parte em valores absolutos; isso sem 
desprezar o expressivo volume de arrecadação de Imposto Sobre Serviços prestados pelas 
oficinas, vem a público se posicionar, direta e contundentemente sobre o Decreto Estadual 
nº 40.289/2020, publicado em 30 de maio de 2020. 
 
O referido decreto, alheio a qualquer lógica jurídico-constitucional, presta-se a cercear as 
liberdades individuais dos cidadãos paraibanos e, por consequência, impedir que o setor 
produtivo siga garantido a sustentabilidade econômica do Estado e a manutenção dos 
empregos. 
 
Após mais de 70 dias desde o início das medidas que vem acometendo a sobrevivência de 
diversas empresas paraibanas, o Governo Estadual, por via do Decreto então acatado, 
decide acometer o mínimo operacional que ainda restava de nosso segmento. 
 
Vejamos, senhores; nossas empresas possuem uma capilaridade única no que diz respeito à 
geração de empregos e, consequentemente, à viabilização do bem estar para a toda a 
população estadual, que se beneficia de nosso enorme ecossistema econômico. Ademais, 
como é próprio do funcionamento econômico, com a renda que nosso setor garante aos 
seus milhares de colaboradores, esses também são ativamente responsáveis pela 
sobrevivência econômica de diversos outros.  
 
Geramos também segurança e tranquilidade, perspectivas futuras e realizações concretas; 
características únicas proporcionadas por empresas sólidas, que realizam 
permanentemente grandes investimentos, e oportunizam à nossa sociedade o progresso e 
desenvolvimento. Sem prejuízo de reconhecermos a inviolabilidade dos direitos 
fundamentais de todo cidadão e a importância de todas as empresas do Estado, temos 
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consciência de já sermos peça fundamental na engrenagem econômica do Estado da 
Paraíba. Afinal, se o nosso setor não sobrevive, a primeira decorrência imediata já seria a 
perda do poder de compra das mais de 20.000 pessoas que se dedicam ao seu exímio 
funcionamento. 
 
Toda esta estrutura social econômica foi profundamente afetada, em face da publicação de 
tão abusivo decreto; pois, além de cercear direitos primordiais do ser humano, garantidos 
na lei magna de nossa Nação; demostra o caráter isolacionista dos nossos gestores públicos 
estadual e municipal. Não podemos deixar de expressar por completo o nosso repúdio a tal 
medida. 
 
Se as tendências naturais da nossa sociedade são tão más ao ponto de ser devido privá-la 
de sua liberdade, como podem ser tão virgens e irrepreensíveis as tendências de seus 
organizadores? 
 
De uma sociedade moderna se exige transparência, agilidade e cooperação; características 
totalmente desprezadas pelas autoridades públicas de nosso Estado. Desde o início da crise 
pandêmica, reiteramos por incontáveis oportunidades o nosso desejo de se fazer ouvir, pois 
temos responsabilidades inúmeras frente às nossas empresas e à sociedade; dentre elas, a 
mais importante, com nossos colaboradores, ativo maior de qualquer empresa.  
 
Entretanto, temos também responsabilidades econômicas e sociais com nossos municípios 
e com o Estado onde vivemos, ao gerar receitas e recolher preciosos impostos; que, na 
ocasião, estão claramente sendo empregados sem a devida transparência e aparente 
responsabilidade. 
 
Não podemo-nos furtar de conclamar nossa sociedade, mesmo que seja apenas a que temos 
influência direta, a estar atenta ao grave e flagrante atentado sobre seus direitos individuais. 
 
Outrossim, reiteramos um aspecto que não se deixa tão claro, porém é de igual malignidade; 
qual seja a atribuição, pelo poder público, ao cidadão e as empresas, das responsabilidades 
que deveriam ser suas, afinal, não lhes faltam recursos e sobrou-lhes o tempo necessário, 
para que medidas, insumos e estruturas fossem criadas para tal enfrentamento. 
 
Por fim, reiteramos aos nossos associados, seus colaboradores, e toda a força de trabalho 
direto e indireto que está afetada pela atividade, ou a falta dela, das empresas filiadas à 
nossa entidade; que não descansaremos em buscar um meio de sermos ouvidos e se 
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possível, possamos contribuir com nossas ideias, na tratativa de recompor com a máxima 
urgência, a força econômica de nosso estado. 
 
Não podemos admitir que, para produzir, torne-se necessário obter a autorização de uma 
estrutura de poder que é exclusivamente sustentada por essa produção. Rechaçar 
frontalmente medidas que propiciem essa realidade não é, portanto, o fruto de algum 
interesse empresarial, mas dever moral de todo cidadão ávido por uma sociedade madura. 
 
Atenciosamente 
 
Conselho Diretor – SINCODIV/PB 


