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Grandes expectativas

O 27º Congresso Fenabrave e ExpoFenabrave foi um 
sucesso absoluto e ficará marcado na história da 
entidade como um grande divisor de águas. Assim, 
vemos que a responsabilidade de organizar o evento de 
2018 é ainda maior, por isso, já demos a largada para os 
preparativos. Reunimos, durante um café da manhã, na 
sede da Fenabrave, mais de 60 potenciais expositores 
para mostrar, em primeira-mão, a estrutura do evento 
e as possibilidades de negócios que serão gerados. 
Muitos deles, naquele mesmo dia, já confirmaram 
presença e já planejam ampliar seus estandes com 
relação ao evento deste ano. 

O cenário atual é, sem dúvida, muito mais otimista, 
mas não menos desafiador. Nesta edição do Fenabrave 
em Ação, você acompanha os reflexos das mudanças 
impostas pelo BNDES para financiamento de 
caminhões, ônibus e implementos rodoviários e ainda 
um artigo especial do advogado Drº Roberto Chikusa, 
do escritório Lopes Da Silva & Associados, sobre a 
recuperação do ICMS inserido na base de cálculo do PIS 
e da COFINS. 

Conheça, também,a participação da Fenabrave na 
campanha Novembro Azul, que visa combater o câncer de 
próstata por meio da conscientização da importância de 
exames regulares e diagnóstico precoce. 

Nesta edição, você também acompanha o resultado 
dos Encontros FENACODIVde Vendedores, Consultores 
Técnicos e Gestores de Concessionárias, realizados em 
Vitória-ES e em Ribeirão Preto-SP, com o apoio dos 
SINCODIV ś locais. 

Acompanhe as novidades do Fenabrave em Ação e 
fique atento às oportunidades de desenvolvimento de 
seus negócios.  

Boa leitura!

Lançamento do 28º Congresso & ExpoFenabrave 
reúne expositores potenciais
A Fenabrave realizou, na 
manhã do dia 25 de outubro, 
em sua sede, em São Paulo, 
o lançamento do 28º 
Congresso & ExpoFenabrave, 
que será realizado nos dias 
7 e 8 de agosto de 2018, no 
Transamerica Expo Center, em 
São Paulo. O presidente da 
entidade, Alarico Assumpção 
Júnior, juntamente com Valdner 
Papa, Diretor de Relações com 
o Mercado e Coordenador 
Temático do Congresso, 
apresentaram, aos potenciais 
expositores convidados, toda a 
estrutura e perspectivas para o 
principal evento do Setor de Distribuição de Veículos do País. 

Leandro Lara, Diretor de Eventos da Reed Exhibitions Alcântara 
Machado, empresa organizadora do evento, apresentou os excelentes 
índices de satisfação obtidos nas pesquisas de avaliação, realizadas 
com participantes e expositores, na edição de 2017. “Para 2018, são 
esperados 4 mil participantes e projetado um aumento de 20% no 
número de empresas na área de exposição”, afirmou Lara.

Na avaliação do Presidente da Fenabrave, a decisão de realizar o evento 
de 2017 no Transamérica permitiu vantagens como a realização das 
palestras e da feira no mesmo pavimento, o que gerou maior facilidade 
e entrosamento entre os visitantes e expositores. “Foi uma estratégia 
acertada. Essa integração funcionou muito bem. Aproximamos as 
pessoas, facilitamos o fluxo e ainda potencializamos a geração de 
negócios”, comentou Alarico Assumpção Júnior.

Com o sucesso do 27º. Congresso &ExpoFenabrave, realizado em 
2017, vários expositores já confirmaram presença na edição do ano 
que vem, alguns deles, inclusive, ampliando a área de seus estandes, 
refletindo as expectativas positivas para o setor em 2018. “Com certeza, 
o maior evento do Setor na América Latina deve bater novos recordes 
de público, de expositores e de geração de novos negócios”, conclui 
Valdner Papa.

Alarico Assumpção Júnior apresentou,  
em primeira mão, as novidades para o  

28º Congresso Fenabrave & ExpoFenabrave  
aos potenciais expositores.



Exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS

Roberto Chikusa*

Em sessão de julgamento realizada, em 15 de março de 2017, o Supremo 
Tribunal Federal – STF decidiu ser indevida a inclusão do ICMS da base de 
cálculo do PIS e da COFINS. O entendimento deve ser aplicado em todos os 
processos semelhantes no País.

Embora o resultado favorável aos contribuintes tenha sido divulgado na 
data de sessão de julgamento, esperava-se a formalização e publicação dos 
votos dos Ministros, consolidados no denominado Acórdão, para se analisar 
os argumentos e fundamentos utilizados, assim como havia sido discutida a 
limitação nos inícios dos efeitos da decisão, a chamada modulação.

Sem muitas surpresas, o Acórdão foi publicado em 2 de outubro de 2017, 
sem a imposição de qualquer limitação nos efeitos da decisão. Isso porque, 
entenderam os Ministros, que a Procuradoria Geral da Fazenda não realizou o 
pedido em tempo, para apreciação no julgamento de 15.03.2017.

Contudo, a Procuradoria já apresentou recurso onde a limitação dos efeitos 
será apreciada, e cujo resultado pelo STF, não se pode prever.

Importante destacar que as discussões não entraram no mérito sobre a 
legitimidade para pleito dos créditos decorrentes da exclusão do ICMS da 
base de cálculo do PIS e da COFINS, principalmente, no regime monofásico 
de tributação, cuja especulação foi criada no período anterior à publicação 
do Acórdão.

Em síntese, com a publicação do Acórdão, foi possível tomar conhecimento 
dos fundamentos que levaram ao entendimento vencedor, de que o ICMS 
não está inserido na definição de faturamento e, portanto, não pode compor 
a base de cálculo de incidência do PIS e da COFINS.

Com a definição do mérito da discussão, resta somente a do pedido de 
modulação dos efeitos, realizado pela Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional, para encerramento definitivo da matéria.

Roberto Chikusa é advogado, sócio do escritório Lopes da 
Silva & Associados especialista em direito tributário. 

Encontro do Vendedor 
reuniu mais de 1.100 
pessoas em 
outubro

Nos dias 18 e 19 de outubro, 
foi realizada, em Vitória/ES, 
mais uma edição do Encontro 
de Vendedores, Consultores 
Técnicos e Gestores de 
Concessionárias FENACODIV. 
Com o apoio do Sincodiv/
ES, conteúdo da EGA – Escola 
de Gestão Automotiva e 
patrocínio do Banco Itaú, cerca 
de 200 pessoas acompanharam 
palestras voltadas a todos os 
segmentos automotivos, por 
meio de conteúdo apresentado 
por especialistas em vendas, 
gestão, marketing digital, pós-
vendas, entre outras áreas 
importantes para o fomento 
dos negócios nas Redes de 
Concessionárias. 

A APAE de Vitória foi a 
instituição beneficiada, com a 

http://isoflex.com.br/categoria-produto/progresso-do-trabalho-2/


Taxa de Longo Prazo começa 
a valer em 1º de janeiro
Entrou em vigor, no dia 22 de setembro, a Lei 13.483/17, 
que institui a Taxa de Longo Prazo (TLP), em substituição 
à Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) como referência 
para financiamentos concedidos pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A partir de 
janeiro, a TJLP será, gradativamente, substituída pela nova 
TLP, em até cinco anos, com fórmula mais simples (taxa de inflação mais prêmio 
de juro real da NTN-B - um dos títulos da dívida pública emitido pelo Tesouro).

A substituição da TJLP pela TLP, para as operações firmadas a partir de janeiro, 
poderá ter impacto de 1% a 2% no custo do dinheiro no país, por conta da 
redução de subsídios bancados pelo Tesouro Nacional ao banco de fomento. 
“Com esta mudança, aumentará a competitividade na concessão do crédito, 
já que as taxas oferecidas por bancos de montadoras e bancos comerciais, por 
exemplo, estarão muito próximas às oferecidas pelo BNDES”, explica o vice-
presidente da Fenabrave para o segmento de Caminhões, Ônibus e Implementos 
Rodoviários, Sérgio Dante Zonta.

De acordo com o vice-presidente da Fenabrave, esta mudança gradativa da 
TJLP para a TLP poderá ampliar os financiamentos feitos por meio do CDC e 
Leasing, já que para este tipo de modalidade não há a exigência de certos 
documentos, como ocorre na adesão ao FINAME. “A liberação do crédito poderá 
ser mais rápida. Com a equivalência nas taxas, o cliente tende a optar pelo que é 
oferecido por outras instituições”, detalha Zonta, acrescentando que, no caso de 
tratores e máquinas agrícolas, que também podem ser financiados pelo FINAME, 
ainda há a opção de créditos provenientes do MODERFROTA, que ainda terá 
taxas competitivas em comparação a outras modalidades de financiamento.

doação de 140 kg em alimentos 
arrecadados com as inscrições 
de colaboradores das redes de 
concessionárias locais.

Já no dia 24, foi a vez de 
Ribeirão Preto, Interior de São 
Paulo, sediar o Encontro, que 
reuniu cerca de 100 pessoas e 
angariou 170 kg de alimentos 
destinados à Casa do Vovô.

Ainda em outubro, nos dias 
30 e 31, o Encontro aconteceu 
em Rio Verde, Goiânia, e 
participaram do evento 670 
pessoas. Em novembro, foram 
realizadas mais duas edições do 
Encontro nas cidades de Cuiabá 
(MT), no dia 7 de novembro e, 
nos dias 9 e 10, na cidade de 
Manaus (AM).

Fenabrave apoia Campanha Novembro Azul
A Fenabrave está apoiando a Campanha Novembro Azul, promovida pela 
Sociedade Brasileira de Urologia, que trata da importância do diagnóstico 
precoce do câncer de próstata, doença responsável pela morte de um homem 
no Brasil a cada 36 minutos. Durante este mês, a entidade inseriu um banner 
sobre a campanha em seu site.

Segundo o coordenador da campanha contra o câncer de próstata no Novembro 
Azul, Geraldo Faria, o principal motivo para as altas taxas de mortalidade é o pre-
conceito dos homens em fazer o exame, fundamental para descobrir a doença 
em estágio inicial. “Temos dois exames que têm que ser realizados de maneira 
concomitante, que é o exame do toque e o de sangue, que é o PSA. Esses dois 
exames, quando associados, dão 
uma segurança de mais de 90% 
para um diagnóstico precoce da do-
ença. Mas muitos homensainda se 
recusam a fazer essa avaliação, por 
conta do preconceito em relação ao 
exame de toque”, disse o urologista.

Multas para  
pedestres e ciclistas 
Por meio da Resolução 706/2017, 
o Conselho Nacional de 
Trânsito, Contran, regulamentou 
procedimentos para autuar e 
multar pedestres e ciclistas que 
cometerem infrações. O prazo de 
implantação da Resolução é de 
180 dias.

Constatada a infração pela 
autoridade de trânsito, o auto 
de infração deverá ser registrado 
com o nome completo e número 
do documento de identificação 
do infrator e, quando possível, 
endereço e número do CPF. 
Quando o autuado for um 
ciclista, o agente de trânsito 
deve anotar as informações 
disponíveis da bicicleta, tais 
como marca e modelo.

Poderá ser autuado, por exemplo, 
o pedestre que cruzar pistas em 
viadutos, pontes, ou túneis ou 
mesmo atravessar vias dentro das 

Sérgio Dante Zonta



áreas de cruzamento, sem que 
exista sinalização de autorização. A 
punição ao pedestre, de R$ 44,19 
é o equivalente a 50% do valor da 
infração de natureza leve.

O ciclista que conduzir bicicleta por 
calçadas onde não seja permitida 
a circulação ou trafegue de 
forma agressiva, também poderá 
ser multado. Tal infração será 
considerada de gravidade média, 
no valor de R$ 130,16, e além da 
multa haverá remoção da bicicleta. 
Contudo, de acordo com o código, 
o ciclista desmontado empurrando 
a bicicleta equipara-se ao pedestre 
em direitos e deveres. 

Lideranças de 
Automóveis e 
Comerciais Leves se 
reúnem na Fenabrave
Em outubro foram realizadas 
reuniões setoriais da Fenabrave, 
com a participação dos 
Presidentes e executivos das 
Associações de Marca. Na 
ocasião foram tratados assuntos 
dos segmentos representados 
pela entidade.

No dia 16 de outubro, a reunião 
de Caminhões, Ônibus e 
Implemento Rodoviário, foi 
realizada no São Paulo Expo, 
durante a 21ª FENATRAN 
– Salão Internacional do 
Transporte Rodoviário de 
Cargas, em São Paulo.

Os representantes de 
Automóveis e Comerciais Leves 
participaram de reunião, na sede 
da Fenabrave, no dia 26 de outubro. Durante o evento, as lideranças puderam 
conhecer o estudo completo, contratado pela Fenabrave e elaborado pelo 
ICDP – International Car Dealer Program, que aborda o Futuro do Negócio da 
Concessionária de Automóveis e Comerciais Leves no Brasil. A apresentação foi 
feita pelo consultor Francisco Trivellato. 

No mesmo dia, aconteceu também, o encontro dos representantes do setor  de 
Tratores e Máquinas Agrícolas.

Durante todas as reuniões dos segmentos, o advogado especializado na área 
trabalhista, Sérgio Schwartsman, fez palestras e abordou as mudanças da 
Reforma Trabalhista, que passa a vigorar no dia 13 de novembro.

Reunião do segmento de Tratores 
e Máquinas Agrícolas

Reunião do segmento de Caminhões, 
Ônibus e Implementos Rodoviários

Reunião do segmento de Automóveis 
e Comerciais Leves

Infração será registrada com número de 
documentos e a bicicleta poderá ser recolhida.

https://www.cetip.com.br/Financiamentos/home
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