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Supremo decide que ICMS não incide na
base de cálculo do PIS e da Cofins
No dia 15 de março, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) não incide
na base de cálculo para cobrança da Contribuição para Financiamento
da Seguridade Social (Cofins) e do Programa de Integração Social (PIS).
A decisão, tomada pela Corte,
encerra disputa judicial de quase
10 anos e será aplicada a 8,2 mil
“O Supremo foi favorável
processos que estavam parados em
ao contribuinte. Com esta
todo o Judiciário e aguardavam a
decisão, é possível entrar
manifestação do STF para serem
com ação para pedir de
julgados. “O Supremo foi favorável
volta o que já foi pago”
ao contribuinte. Com esta decisão,
é possível entrar com ação para
Luiz Eduardo Vidigal Lopes
pedir de volta o que já foi pago”,
da Silva, da Lopes da Silva
comenta Luiz Eduardo Vidigal
Advogados e Associados
Lopes da Silva, da Lopes da Silva
Advogados e Associados.
Após o julgamento, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional afirmou que
recorrerá ao STF para pedir a chamada “modulação” a partir de 2018, ou
seja, quando a decisão da Corte definirá se a decisão valerá somente para
os novos casos ou retroativamente.
O impacto da decisão na arrecadação federal será de, ao menos, R$ 20 bilhões
ao ano. “Esses recursos, no negócio da Distribuição Automotiva, são
provenientes de impostos sobre veículos usados, peças e alguns serviços. A
recomendação é entrar com a ação, que poderá ser de forma coletiva, por meio
das Associações de Marca, de acordo com seus estatutos, ou individualmente”,
completou Luiz Eduardo.
Somente após a decisão sobre a “modulação” é que haverá mudanças na
base de cálculo do PIS/Cofins, segundo a Procuradoria-Geral da Fazenda.
Com o resultado, o STF definiu o conceito de faturamento, tese que poderá
ser usada para contestar, na Justiça, outras bases de cálculos de impostos.
Para o Supremo, faturamento é o patrimônio adquirido pelas empresas
com as vendas, excluindo-se os impostos, não podendo ser considerado
como ingresso definitivo na receita bruta.
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Mensagem
do Conselho
Resultados, boas práticas e
capacitação. Nesta edição do Fenacodiv
Online, você poderá entender um
pouco mais quais ações que os
Sincodivs estaduais vêm realizando em
suas regiões, incluindo a importante
parceria para a realização dos
Encontros de Vendedores que, em
abril, terá duas edições.
O sucesso desses eventos é tão grande
que, no lançamento oficial do 27º
Congresso & ExpoFenabrave, a ser
realizado nos dias 8 e 9 de agosto,
no Transamerica Expo Center, em São
Paulo, foi anunciado que as equipes
de vendas, gestores e técnicos de pósvendas, terão, neste evento, mais uma
edição do Encontro.
Além disso, saiba o que aconteceu na
reunião promovida pela Fenacodiv com
diretores e executivos dos Sincodiv’s
estaduais e diretores regionais da
Fenabrave, entre outras notícias
de grande interesse para todos os
concessionários.
Acompanhe e faça bons negócios!
Contamos com a sua colaboração
para abordar assuntos de interesse
para o Setor da Distribuição de
Veículos. Envie sugestões de temas e
informações de interesse geral e/ou
local para: rita@mcepress.com.br.
Ótima leitura!
Conselho Editorial

Mantidas condições para
garantia de veículos novos
O Projeto de Lei nº 1167/15, que
mantém a garantia de um veículo
novo, mesmo que as revisões não
tenham sido feitas em oficinas
credenciadas pelos fabricantes,
foi rejeitado, no dia 29 de março,
pelos deputados da Comissão
de Desenvolvimento Econômico,
Indústria, Comércio e Serviços
(CDEICS) da Câmara dos Deputados.

Desde a apresentação da matéria,
em 2015, o deputado federal
Herculano Passos, que preside
a Frente Parlamentar Mista em
Defesa da Distribuição de Veículos
Automotores e da Mobilidade
(Fremob), atuou junto ao autor e ao
relator para que o texto não fosse
aprovado. “A garantia oferecida
pela indústria automobilística serve
como proteção à própria marca
do fabricante, que precisa zelar
pela reputação de seus produtos.
Portanto, ao se comprometer com

Encontro do Vendedor no
27º Congresso & ExpoFenabrave
Nos dias 8 e 9 de agosto, como parte
da programação do 27º Congresso &
ExpoFenabrave, serão realizadas palestras do
Encontro Fenacodiv de Vendedores, Gestores
e Consultores Técnicos de Concessionárias, em
parceria com o Sincodiv-SP e com o patrocínio do Banco Itaú.
Na manhã do dia 8 de agosto, a partir das 8h30, serão realizadas palestras
voltadas a todos os segmentos automotivos, incluindo conteúdo específico,
direcionado a colaboradores de concessionárias de caminhões, automóveis e
motocicletas, além de palestras voltadas ao marketing digital, F&I e pós-vendas.
Já no dia 9 de agosto, está programada uma palestra sobre programação
neurolinguística, a partir das 8h30, voltada a todos os segmentos, assim como
palestra sobre o novo modelo de gestão da concessionária.
Nas próximas edições do Fenacodiv Online, serão divulgadas mais informações
sobre o evento, além de detalhes sobre as formas de inscrição e participação
das equipes.

Duas edições em abril
A agenda dos Encontros de Vendedores, Gestores e Consultores Técnicos
Fenacodiv já tem datas marcadas em várias regiões do País.

o reparo ou a troca de peças dentro
de um prazo preestabelecido, o
fabricante precisa ter certeza de
que o veículo esteja sendo utilizado
conforme as especificações
e recomendações técnicas”,
argumentou Herculano.
O deputado frisou, ainda, que
vincular a garantia ao cumprimento
de um cronograma de revisões
periódicas em oficinas credenciadas
é a forma que o fabricante tem de
se assegurar de que o defeito não
foi causado por mau uso ou por
reparos malfeitos por profissionais
não habilitados.
Outra grande preocupação do
parlamentar é com a segurança
dos consumidores. “Hoje são as
concessionárias que fazem o
serviço de revisão e dão a garantia,
uma vez que seus profissionais são
treinados para fazer um serviço
seguro. Uma revisão malfeita pode
custar a vida de pessoas, então a
responsabilidade é alta e é nosso
dever proteger essas pessoas
de oficinas que não tenham
capacidade para prestar o serviço
adequado”, frisou o deputado.
A matéria ainda será apreciada
pelas Comissões de Defesa do
Consumidor e de Constituição,
Justiça e Cidadania.

Após reunir, em março, 416 pessoas e
arrecadar mais de 350kg de alimentos
no evento realizado em Sergipe,
os Encontros, que contam com o
patrocínio do Banco Itaú e com
parceria da EGA- Escola de Gestão
Automotiva, terão duas edições no
mês de abril.
A primeira, no Distrito Federal, em
parceria com o Sincodiv local, será
realizada nos dias 17 e 18. Já no dia
25, vendedores, gestores e técnicos
de pós-venda poderão acompanhar
a programação em Curitiba, que
também conta com a parceria do
Sincodiv do estado. Após o evento, o
Sincodiv-PR reverterá cada inscrição
confirmada na compra de alimentos
para cestas básicas que serão
distribuídas às famílias cadastradas em programas sociais.
Este ano, os Encontros serão realizados com conteúdo ainda mais amplo do
que o abordado em 2016, para que todos os profissionais da Rede possam estar
preparados para a esperada retomada de mercado.
Para mais informações e inscrições, os interessados no Distrito Federal devem
entrar em contato com Dayanna Antunes Lins, no Sincodiv-DF, por meio do
telefone 61) 3361-0000 ou e-mails: sincodiv@sincodivdf.com.br / sincodiv2@
sincodivdf.com.br. O curso é gratuito e, para efetivar a inscrição, cada
participante deverá levar 1kg de alimento, não-perecível, no dia do curso.
Em Curitiba, os interessados devem realizar inscrição pelo telefone (41) 33241541 ou e-mails: sincodivpr@sincodiv.com.br, adm.sincodivpr@sincodiv.com.br.
Após o evento, o Sincodiv-PR reverterá cada inscrição confirmada na compra de
alimentos para cestas básicas. que serão distribuídas às famílias cadastradas em
programa social.

FENACODIV reúne Executivos de Regionais e Sincodiv’s
No dia 15 de fevereiro, diretoria e executivos de Regionais Fenabrave e de Sincodiv’s estaduais, de todo o Brasil, se reuniram
na sede da Fenabrave, em São Paulo, com a participação de membros da Diretoria Executiva da Federação. “Os encontros
realizados pela Fenacodiv com os diretores e executivos de Regionais e Sincodiv’s de todo o Brasil, reforça o posicionamento da
Federação no cumprimento dos preceitos legais com os Sindicatos”, explica o coordenador geral da Fenacodiv, Valdner Papa.
O encontro foi desenvolvido em dois momentos. Na parte da manhã, foi coordenado pelo presidente da Fenabrave e
Fenacodiv, Alarico Assumpção Júnior, que atualizou a todos sobre as ações desenvolvidas pelas entidades, assim como
comentou as ações estratégicas educacionais em andamento. Além disso, foram apresentadas informações sobre a última
edição da NADA Convention e da reunião realizada pelos membros da ALADDA, ambas em New Orleans, EUA, assim como

mais detalhes do 27º Congresso & ExpoFenabrave, que será realizado nos dias 8 e 9 de agosto, no Transamerica Expo
Center, em São Paulo e terá, como tema, “Confiança. É preciso acreditar para vencer”. “A participação das Regionais e dos
Sincodiv’s, na divulgação do Congresso Fenabrave para suas redes, é de extrema importância e relevância na tomada de
decisão dos concessionários e suas equipes em participar do evento”, comentou Assumpção Júnior.
Já no segundo período da reunião, foram tratados temas de responsabilidade dos grupos de trabalho, como Negociação
Coletiva, Comitê Jurídico, Treinamento, Inteligência de Mercado e Melhores Práticas. “Em todas as reuniões e encontros que
realizarmos, divulgaremos as melhores práticas realizadas por vocês. Portanto, a participação e o engajamento de todos são
a melhor forma de disseminarmos essas informações”, explicou Papa, comentando que a Fenacodiv e a Fenabrave abriram a
oportunidade para os Sincodiv’s poderem comercializar o SOAR junto às redes (técnica que traça o perfil e personalidade de
cada indivíduo, com base em um questionário desenvolvido, especialmente, para esta finalidade), assim como a captação de
assinaturas da Universidade Web Fenabrave.
Ainda sobre capacitação, foram reforçados os próximos eventos em andamento, como o VIII Interbusiness, em Curitiba, nos
dias 23 e 24 de junho. O evento é uma iniciativa da Faculdade de Educação Superior do Paraná (FESP), em parceria com a
Florida Christian University, de Orlando-FL, e abordará a “Neuro Inovação”, com a participação de especialistas internacionais
e, também, com palestra do presidente da Fenacodiv e da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior, e do presidente da
Associação Comercial do Paraná e vice-presidente da Fenabrave, Glaucio Geara.

Sincodiv-RS apoia manutenção de viaturas da Brigada Militar
A primeira Reunião de Diretoria de 2017, realizada em 14 de março pelo Sincodiv/
Fenabrave-RS, contou com a participação do Secretário Estadual da Segurança Pública
do Rio Grande do Sul, Cezar Augusto Schirmer, o Coronel Everton Oltramari, chefe
da Casa Militar e o Coronel Kléber Senisse, Secretário de Segurança Pública de Porto
Alegre. O tema da reunião foi a ação integrada entre setor privado e público, que
possibilitará o conserto de mais de 100 viaturas da Brigada Militar na capital gaúcha.
O presidente das entidades, Fernando Esbroglio, lembrou, na abertura da reunião, que a segurança pública é uma
preocupação de toda a sociedade e, apesar da alta carga tributária, imposta ao setor da Distribuição de Veículos, os
concessionários participantes vêem o movimento como uma alternativa de contribuição neste momento de crise.
O secretário Cezar Schirmer destacou a iniciativa como uma importante mudança de paradigma. Para ele, o movimento passa
a ser um novo papel do empresariado que se engaja no momento da escassez. Schirmer aproveitou o encontro para mapear
o cenário da segurança pública no país. Conforme o que foi apresentado, no Brasil, são assassinadas 60 mil pessoas ao ano, e
outras 60 mil morrem em acidentes de trânsito, 500 mil veículos são roubados por ano e os números oficiais apontam 40 mil
estupros por ano no país, número que pode ser bem maior em função da característica do crime.
“Esta é uma pequena dimensão da situação de calamidade em que vivemos, num Brasil com uma crise política imoral e
gravíssima e, paralelo a isso, além da população descontente, a efetiva falência dos órgãos públicos. Quando o ensino público
piorou, buscamos escolas privadas para os filhos. Quando a saúde piorou, buscamos convênios privados, mas, quando a
segurança pública piorou, não houve segurança privada que evitasse a totalidade da insegurança a que o indivíduo está
exposto”, afirma Schirmer. Durante a reunião, outras distribuidoras se somaram às já engajadas na ação e se comprometeram
com a ampliação do atendimento às viaturas da polícia.

Os SINCODIV´s podem fazer sugestões de temas para as próximas edições do
Os SINCODIV´s podem fazer sugestões de temas para as próximas edições do FENACODIV ONLINE
FENACODIV ONLINE
enviando
mensagens
para
o e-mail: rita@mcepress.com.br
enviando
mensagens
para o e-mail:
rita@mcepress.com.br

www.fenabrave.org.br
Presidência Alarico Assumpção Júnior
Coordenador Geral Valdner Papa
Elaboração MCE Agência de Notícias
Jornalista Responsável Rita Mazzuchini (MTB 22128)

Colaboração Marcelo Ciardi Franciulli e Helena Menze
Design Milxtor Arte
Informações e sugestões rita@mcepress.com.br
Publicidade business@dnfpropaganda.com.br – (11) 2281-8134

