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SINCODIV RJ – SEMPRE PRESENTE EM PROL DO SEGMENTO AUTOMOTIVO  DESTAQUES DESTA EDIÇÃO 

Mercado de veículos mantém 
ritmo de recuperação  

A FENABRAVE – Federação 
Nacional da Distribuição de 
Veículos Automotores divul-
gou, nesta quinta-feira, 2 de 
maio, os dados de emplaca-
mentos de veículos referentes 
ao mês de abril e acumulado 
do ano. 

O Setor da Distribuição, re-
presentado pelos segmentos 
de automóveis, comerciais le-
ves, caminhões, ônibus, mo-
tocicletas, implementos rodo-
viários e outros, somou, de ja-
neiro a abril de 2019, 
1.244.151 unidades licencia-
das, o que representa au-
mento de 12,2% ante as 
1.108.897 unidades 

comercializadas no mesmo 
período do ano passado. 

Apenas no mês de abril, foram 
emplacados 339.424 veículos, 
11,1% acima do volume regis-
trado no mês de março de 
2019, quando 305.524 unida-
des foram licenciadas. Na 
comparação com abril de 
2018, mês que registrou 
311.160 unidades emplacadas, 
a alta é de 9,08%. 

Para a FENABRAVE o desem-
penho positivo, em abril, está 
relacionado aos dois dias úteis 
a mais, com relação ao mês de 
março. O mercado, como um 
todo, manteve o ritmo de re-
cuperação. A média diária de 
vendas cresceu 0,5%, o que  

(continua...)    

Seminário de Tributação das Pes-
soas Jurídicas – Atualização 2019 

Continuam abertas as inscrições para 
participação do nosso seminário. Esse 
ano o evento terá a novidade de abor-
dagem de temas do Fisco Estadual. 

Manual de Incentivos e Benefícios 
Fiscais – Prorrogação da Obriga-
toriedade para 01.07.2019 

As novas regras para preenchimento e 
escrituração de documentos fiscais fo-
ram prorrogadas para 01.07.2019. Sua 
empresa está preparada?
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reflete a expectativa de apro-
vação das Reformas, que es-
tão em andamento. Anali-
sando o volume acumulado, 
nas vendas do primeiro qua-
drimestre, que tiveram impor-
tante crescimento, observa-
mos que existe uma lenta e 
gradual elevação nos índices 
de confiança do consumidor. 

Nos segmentos de automó-
veis e comerciais leves, o re-
sultado do quadrimestre re-
gistrou 801.330 unidades em-
placadas, representando 

crescimento de 8,71% perante 
igual período do ano passado, 
quando foram licenciadas 
737.135 unidades. Em abril, es-
ses dois segmentos, juntos, 
somaram 221.321 unidades, 
contra 199.528 em março, re-
gistrando alta de 10,92%. Na 
comparação com as 209.940 
unidades de abril de 2018, a 
evolução foi de 5,42%. 

As projeções da FENABRAVE, 
para o mercado automotivo, 
em 2019, estão mantidas. 
Após a aprovação das 

Reformas, a entidade acredita 
que será necessário um tempo 
para a maturação e observa-
ção dos resultados, que refle-
tirão, positivamente, na eco-
nomia e na expectativa dos 
consumidores, que ainda vêm 
se mantendo cautelosos na 
tomada de decisão de com-
pra. 

Portanto, reformar é preciso. 

Bons negócios!! 

SEBASTIÃO PEDRAZZI 

PRESIDENTE
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Seminário de Tributação 
das Pessoas Jurídicas – 
Atualização 2019 

Chegou a hora de nos atualizar-
mos com as novidades da Re-
ceita Federal. 

O SINCODIV-RJ, como tradicio-
nalmente faz todo ano, convida 
seus filiados (associados ou não 
associados) a participarem do 
Seminário Tributação das Pes-
soas Jurídicas – Atualização 
2019. 

O seminário já entrou para o ca-
lendário de eventos das conces-
sionárias e distribuidores de veí-
culos automotores do Rio de Ja-
neiro. 

Além da reciclagem e atualiza-
ção das novidades no âmbito das 
legislações societária,  contábil e 
tributária federal (destaque para 
o RIR/2018 e a IN nº 1.881 
RFB/2019 que atualizou a IN nº 
1.700 RFB/2017),  os profissionais 
têm a oportunidade única de tro-
car informações com seus pares, 
esclarecendo dúvidas das mais 
diversas que surgem no mo-
mento de interpretar e aplicar os 
novos dispositivos. 

Para conduzir o evento, o SIN-
CODIV-RJ conta mais uma vez 
com a experiência e conheci-
mento da Drª TÉRCIA MARIA 

MACIEL GOMES, advogada tri-
butarista, contabilista, especia-
lista em tributos federais e pla-
nejamento tributário. Autora de 
cursos, vídeos, manuais e publi-
cações técnicas. Conferencista. 
Consultora e assessora de em-
presas. Professora de Direito Tri-
butário. Sócia Titular da LUTER 
Treinamento, Consultoria e Edi-
tora Ltda.  

E neste ano, atendendo à 
grande demanda de consultas 
sobre assuntos fiscais e tributá-
rios estaduais, estaremos agre-
gando ao nosso evento uma pa-
lestra com o Dr. NILTON NEVES 
FILHO, nosso colaborador sobre 
o assunto ICMS, quando tere-
mos a oportunidade de tirar dú-
vidas sobre as obrigações aces-
sórias de benefícios fiscais, en-
tre outras dúvidas. 

Nilton Neves Filho é Contador, 
com pós-graduação em Direito 
Tributário; Colaborador COAD 
nas áreas de ISS/IPI e ICMS dos 
produtos ATC e Momento Fiscal; 
Assessor de diversas empresas e 
apresentador de diversos cursos 
sobre o assunto.  

O evento será no já consagrado 
Centro Empresarial Rio, na Praia 
de Botafogo, 228 – 2º andar – Ala 
A – Centro de Convenções - Bo-
tafogo – RJ, no dia 05/06/2019, 
no horário de 08:00h às 18:00h. 

As inscrições já estão abertas e 
aos associados, com mensalida-
des em dia, é concedida a ISEN-
ÇÃO da taxa de inscrição, sendo 
limitada a inscrição de até 03 

(três) participantes por estabele-
cimento (matriz e filial). 

Para os não associados, o valor 
da inscrição é de R$ 500,00 (qui-
nhentos reais) por participante, 
sem limites de inscrições. 

Aos associados que tenham inte-
resse de enviar mais de 03 parti-
cipantes, poderá fazê-lo medi-
ante o pagamento da taxa de ins-
crição por participante extra. 

No valor da taxa está incluso: 
curso, material didático, certifi-
cado, almoço e coffee-break, e 
as inscrições podem ser feitas 
através da Ficha de Inscrição dis-
ponível em nosso site www.sin-
codiv-rj.com.br, que deverá ser 
preenchida e enviada para o e-
mail contato@sincodiv-
rj.com.br.  

Maiores informações poderão 
ser obtidas com nosso colabora-
dor, o Sr. Pablo Souza, pelo tele-
fone (21)2431-1483.  

Não perca esta oportunidade de 
atualização profissional, tendo 
sempre em mente que o desco-
nhecimento da forma de preen-
chimento dessa e de outras obri-
gações acessórias podem causar 
grandes transtornos para sua 
empresa, além de pesadas mul-
tas. 

 

 

http://www.sincodiv-rj.com.br/
http://www.sincodiv-rj.com.br/
mailto:contato@sincodiv-rj.com.br
mailto:contato@sincodiv-rj.com.br
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Manual de Incentivos e Be-
nefícios Fiscais – Emissão e 
Escrituração de Nf-e em 
Operações com Benefícios 
Fiscais - Prorrogação da 
Obrigatoriedade para 
01.07.2019 

O Fisco fluminense havia publi-
cado o Decreto nº 46.536/2018, 
anteriormente com vigência a 
partir de 1º.04.2019, alterando 
o RICMS-RJ/2000, no que tange 
as novas regras para emissão e 
escrituração de Nota Fiscal Ele-
trônica (NF-e), em operações 
com benefícios fiscais no Es-
tado. 

Contudo, por meio do Decreto 
nº 46.655, de 13.05.2019, pu-
blicado no DO-E/RJ de 
14.05.2019, as novas regras 
passaram a ser exigidas ape-
nas a partir de 1º.07.2019. 

O assunto é de extrema impor-
tância para nossas empresas, 
visto que por se tratar de obri-
gação acessória, uma vez não 
cumprida no prazo e correta-
mente pode ocasionar multas. 

Visando orientar aos contribu-
intes sobre as novas regras de 
emissão e escrituração de do-
cumentos fiscais, incluindo aí o 
EFD ICMS/IPI, o Fisco elaborou 

o Manual de Incentivos Fiscais, 
atualizado em 03/04/2019. O 
manual tem o objetivo de orien-
tar o contribuinte que usufrui 
de diferimento ou de incentivos 
e benefícios de natureza tribu-
tária, dispostos no manual insti-
tuído pelo Decreto nº 
27.815/01, no preenchimento 
de seus documentos fiscais, e 
de sua escrituração, em razão 
das exigências impostas pelo 
Decreto nº 46.536/2018, pela 
Resolução SEFAZ nº 13/2019 e 
pela Portaria SUCIEF nº 
55/2019. 

Respectivamente, essas nor-
mas alteraram o Livro VI do Re-
gulamento do ICMS, Decreto nº 
27.427/00, e a Resolução SEFAZ 
nº 720/14, para estabelecer re-
gras gerais de preenchimento e 
escrituração de documentos 
fiscais com intuito de aprimorar 
os controles fiscais sobre a frui-
ção de incentivos e benefícios 
de natureza tributária. 

No referido Manual (que envia-
mos anexo à este Informativo), 
a matéria se encontra agru-
pada, unindo legislação à téc-
nica, incluindo exemplos práti-
cos de aplicação, sendo indica-
dos por espécie de benefício 
(Isenção, Redução de Base de 
Cálculo, crédito presumido, 
etc.), os campos que devem ser 
preenchidos e a forma de fazê-
lo, oferecendo ao contribuinte 
uma visão de todo o processo, 

de modo a facilitar o cumpri-
mento da obrigação acessória. 

Alertamos que os exemplos 
práticos apresentados no ma-
nual são mera simplificação, 
não refletindo a realidade com-
pleta da escrituração. No 
mesmo sentido, os valores atri-
buídos às mercadorias não re-
fletem a realidade. 

A matéria pode suscitar as 
mais diversas dúvidas, e por 
essa razão reforçamos a im-
portância da presença de sua 
empresa em nosso Seminário 
Tributação das Pessoas Jurídi-
cas – Atualização 2019, que 
neste ano terá como novidade 
a presença do o Dr. NILTON 
NEVES FILHO, nosso colabora-
dor sobre o assunto ICMS, 
quando termos a oportunidade 
de sanar as dúvidas que tenha-
mos para a correta interpreta-
ção dessa nova obrigação. 

O Seminário acontecerá no 
Centro Empresarial Rio, no pró-
ximo dia 05/06/2019, portanto 
praticamente um mês antes do 
início da obrigatoriedade, o que 
nos dá tempo para tirar todas as 
dúvidas e parametrizar nossos 
sistemas. 

Faça já sua inscrição. Solicite 
mais informações pelo telefone 
(21)2431-1483 (falar com Pablo 
Souza) ou pelo e-mail con-
tato@sincodiv-rj.com.br

mailto:contato@sincodiv-rj.com.br
mailto:contato@sincodiv-rj.com.br
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