
bjetivando desmistificar o ICMS no setor de OAutopeças, e discorrer sobre questões 
referentes às obrigações tributárias que as 

empresas do Regime Normal precisam atender, bem 
como as empresas do Simples Nacional em breve 
estarão enquadradas, o SEBRAE em parceria com o 
SENAC e SINCOPEÇAS–PE, realizou no dia 18/7, o 

Seminário Tributário Automotivo esclarece 
ICMS e obrigações tributárias no segmento 
de Autopeças

Seminário Tributário Automotivo. O evento aconteceu no auditório do SENAC, localizado no bairro do 
Espinheiro, Recife/PE. O escopo foi a capacitação de departamentos fiscais das empresas participantes, 
orientando acerca da emissão de documentos fiscais de maneira adequada, e uma elucidação sobre os 
benefícios que essa prática pode trazer para a empresa, dentre elas: a correta apuração de impostos, melhoria 
nos processos, e pleno atendimento das obrigações acessórias.
 
No primeiro momento a conferência foi ministrada pelo auditor tributário do SEFAZ-PE, Leonardo Pernambuco, 
o qual explanou conceitos gerais sobre Substituição Tributária, Previsão Legal sob Regime de Tributação, 
Inaplicabilidade da Substituição Tributária, Elementos de Composição da Substituição Tributária, MVA do 
Estado e comparativos desde a sua implantação. Em seguida Janayna Fernandes, consultora fiscal e diretora 
técnica na empresa Viasoft, sob o tema Gestão Fiscal e Tributária para o segmento de Reposição Automotiva, 
alertou sobre a importância dos arquivos (SEF, EDOC, SPED) serem gerados pelo sistema da empresa, e não 
pela contabilidade, abordou parâmetros para correta emissão de notas e cupons fiscais como NCM, CST e 
CFOP, específicas para o segmento.  Durante o evento houve um momento reservado para dúvidas, onde 
cerca de 70 pessoas interagiram com perguntas, promovendo um intercâmbio de conhecimento.
 
“É de suma importância participar de um seminário como esse, visto que no nosso segmento na maioria das 
vezes essas informações são passadas de forma errada aos lojistas, e consequentemente repassadas da 
mesma forma aos seus contadores, que terminam pagando impostos indevidos, já contabilizados, a exemplo 
dos produtos monofásicos (PIS E COFINS – retidos na fonte)” ressaltou o presidente do Sincopeças–PE, José 
Carlos de Santana.

Devido a repercussão que o seminário causou, consequente do conhecimento que foi repassado e dúvidas 
que foram sanadas, foi constatado que há necessidade de outro evento sob a mesma temática. “O 
Sincopeças–PE está trabalhando para que o seminário volte a acontecer o mais breve possível, estando tudo 
acordado, a capacitação bem como o local e horário em que será realizado, será divulgado novamente através 
no nosso E-mail MKT e Redes Sociais” afirmou o executivo da entidade, Marcelo Magalhães.                                          
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