
ACCG recebe visita do deputado Trócolli Júnior

O deputado estadual Trócolli Júnior foi recepcionado pelo Conselho 
Diretor da Associação Comercial na última quarta-feira, por ocasião 
da reunião mensal da entidade. Na oportunidade, o parlamentar fez 
um retrospecto de sua trajetória política e de suas principais bandeiras 
de lutas no âmbito do poder legislativo paraibano. O presidente da 
ACCG, Marcos Procópio declarou que o deputado Trócolli Júnior 
tem se apresentado como um dos parlamentares aliados da 
Associação Comercial na defesa do desenvolvimento da Paraíba. O 
dirigente da Associação Comercial agradeceu ao deputado pelo apoio 
para que o instituto da Dupla Visita se concretize na legislação 
tributária da Paraíba, promovendo dignidade na relação fisco 
contribuinte. O deputado Trócolli foi homenageado com o livro 
comemorativo dos 90 anos da ACCG.

O que é o instituto da dupla visita
De acordo com o consultor jurídico-tributário da ACCG, Jurandi 
Eufrauzino, o Instituto da Dupla Visita “é a oportunidade que a lei 
confere à relação fisco-contribuinte no sentido de que o lançamento 
oficial (auto de infração) seja antecedido de instrumento de 
Notificação, com prazo de 30 dias, prorrogáveis nas hipóteses que se 
justificam, para correção de inconformidade regulamentar do 
interesse do ICMS, por ventura detectada pela autoridade 
fazendária”.

Quais os benefícios do instituto da dupla visita
“O instituto da dupla visita otimiza os recebíveis da receita estadual 
na medida em que previne litigiosidade, desprecariza a relação fisco-
contribuinte e  desestimula a divida ativa tributária que hoje é surreal. 
Estabelece dignidade fiscal na relação fisco-contribuinte”, afirmou o 
tributarista. 

Papo Jurídico reúne
empresários na ACCG

a úl�ma terça-feira (31), a Associação Comercial, em Nparceria com a Faculdade CESREI, Associação dos 
Advogados,  Assoc iação dos  Profiss ionais  em 

Contabilidade e a OAB Campina Grande, realizou-se a primeira 
edição do Bate Papo Jurídico, evento criado com a finalidade de 
gerar um ambiente onde os empresários e associados da 
en�dade possam esclarecer dúvidas relacionadas ao Direito.

O Bate Papo Jurídico será realizado mensalmente, a par�r das 
19h, com a par�cipação dos docentes do curso de Direito da 
Faculdade Cesrei, ins�tuição acadêmica que integra o quadro 
social da ACCG. Na primeira edição do Bate Papo Jurídico, o 
tema abordado foi, “os principais aspectos da reforma 
trabalhista”, assunto que foi tratado pelo advogado e 
especialista na área, Jardon Maia, com mediação do advogado e 
professor Rodrigo Reul .

PERFIL EMPRESARIAL

O empresário Vanduhi Farias, natural do município de Surubim 
(PE), é presidente do “Atacadão Farias” um das principais 
empresas do segmento no mercado paraibano, onde se destaca 
como um dos maiores contribuintes do ICMS. Vanduhi é membro 
do Conselho Diretor da Associação Comercial e presidente do 
Sindicato do Comércio Atacadista do Estado da Paraíba. Ele 
ingressou na vida empresarial em 1975 quando, ao lado do irmão 
Francisco, fundou uma “Bodega”, no alto do sítio Serra Verde, onde 
moravam.  Dois anos depois, ele chegava a Campina Grande para 
gerenciar o comércio do irmão Francisco que já estava estabelecido 
na feira da Prata. Um ano depois, ele expandiu os negócios, 
adquirindo dois boxes na feira da Prata. 

O primeiro endereço do próprio negócio e embrião do projeto 
FARIAS foi na rua Rio Branco, ainda no bairro Prata. Em seguida, 
ele se estabeleceu na rua Dr. Carlos Agra, já no mercado central, 
primeiramente em um prédio alugado, transportando-se, depois, em 
1987, para o seu próprio imóvel, que tinha como nome comercial 
"Estivadora Farias", possuindo, na época, cerca de 12 funcionários. 
Era o inicio real da empresa Atacadão Farias,  uma empresa 
consolidada que apresenta uma trajetória vitoriosa de 30 anos. 


