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    Dados da Fecomércio RJ, apurados pela Confederação Nacional do Comércio (CNC) na Pesquisa de Endividamento e 

Inadimplência do Consumidor (PEIC) de julho, apontam um quadro mais posi�vo e o�mista entre as famílias da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro, no compara�vo com o mesmo mês do ano passado, com diminuição do número de famílias 

endividadas e forte queda na inadimplência.

 A pesquisa aponta queda de 62,1% para 60,7% na quan�dade de famílias com dívidas, de julho de 2017 para julho de 2018. Em 

números absolutos, são cerca de 1,43 milhão de famílias com dívidas, na região. Na variação mensal,  houve aumento, de 60,1% 

em junho para 60,7% em julho deste ano. Na pesquisa, são considerados compromissos com cartão, cheque (especial e pré-

datado), emprés�mos (pessoais e consignados) e financiamentos (carnês, carro e imóvel). 

Os dados da Fecomércio RJ mostram que o número de consumidores com dívidas em atraso caiu significa�vamente na Região 

Metropolitana do Rio, em relação ao mesmo mês do ano passado. Em 2017, 30,2% das famílias entrevistadas afirmaram estar 

inadimplentes, já neste ano, o índice ficou em 24%, o que significa que cerca de 141 mil famílias no estado deixaram a faixa da 

inadimplência. 

 Os números apurados apontam outro dado animador: em paralelo à queda na inadimplência, o número de famílias com dívidas 

em atraso que informou ter condições de pagamento subiu de 16,6% para 23,6%, o que indica mais perspec�va e confiança dos 

consumidores para resolver pendências financeiras nos próximos meses. 

 A pesquisa mostrou, ainda, que houve aumento nas dívidas de curto prazo e diminuição naquelas com prazos mais longos. Para 

a Fecomércio RJ, um cenário favorável para a recuperação do poder de compra dos consumidores.

Veja a no�cia na íntegra através do nosso site: www.sime.org.br                                                                      Fonte: Fecomércio-RJ

.

Cível/ Comercial/ TributáriaCível/ Comercial/ Tributária
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INFORME

ESTABELECIMENTOS E ÓRGÃOS PÚBLICOS DEVERÃO 

SINALIZAR RETENÇÃO DE CÓPIAS DE

DOCUMENTOS

Foi publicada a Lei 7.963 de 16.05.2018 no Diário Oficial do 

Estado do Rio de Janeiro que estabelece condições para 

retenção de cópias de documentos pessoais em 

estabelecimentos comerciais e órgãos públicos no âmbito 

do Estado do Rio de Janeiro. 

Nas cópias dos documentos devem ser inseridas duas 

linhas paralelas com os dizeres “entregue ao órgão ou 

estabelecimento”, seguindo o nome do mesmo. 

O descumprimento do disposto nesta Lei sujeita os 

infratores, pessoas �sicas ou jurídicas, ao pagamento de 

multa equivalente a R$1.000,00 (um mil reais) por 

documento re�do. 

A multa não isenta das sanções cíveis e penais porventura 

devidas. 

A Lei entrou em vigor na data de sua publicação, em 17 de 

maio de 2018. 

                                                                                  Fonte: Alerj

O SIMERJ PARTICIPA DOS ENCONTROS COM OS 

CANDIDATOS A GOVERNADOR DO ESTADO DO

RIO DE JANEIRO

O Simerj marca sua presença nos encontros com os 

Candidatos a Governador do Estado do Rio de Janeiro que 

a Fecomércio-RJ está realizando com o obje�vo de 

apresentar questões sobre temas relacionados aos 

segmentos de comércio de bens, serviços e turismo, além 

de proporcionar aos candidatos a oportunidade de expor 

às lideranças empresariais dos segmentos citados, sua 

plataforma de governo.

A primeira entrevista ocorreu no dia 13/08 e terá uma 

sequência até o dia 24/09.

PRORROGADO POR TRINTA DIAS 
O PRAZO DA SUSPENSÃO 

TEMPORÁRIA DO HORÁRIO DE
CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS DE 

CARGA E OPERAÇÃO DE CARGA 
E DESCARGA. 

  Foi publicado no Diário Oficial do 
Município em 14.08.2018 o 
Decreto  R io  nº  44 .890,  de 
13.08.2018, que suspende do dia 
13.08.18 até o dia 11.09.18, as 
restrições de entrada e circulação 
de veículos de carga, assim como a 
proibição da operação de carga e 
descarga, previstas nos Decretos 
nº 42.272/16, que dispõe sobre 
horário de circulação de veículos 
de carga e operação de carga e 
descarga ,  e  no  Decreto  nº 
43.970/17, que altera o Decreto n° 
42.272/16, que dispõe sobre 
horário de circulação de veículos 
de carga e operação de carga e 
descarga.
O Decreto nº 44.890/18, entra em 
vigor na data da sua publicação, 
ou seja, dia 14.08.2018. 
Veja na íntegra em nosso site 
www.sime.org.br o Decreto Rio n° 
44.890 e os Decretos n° 42.272/16 
e 43.970/17.

Fonte: O Globo Rio

Sindicato do Comércio Varejista

de Material Elétrico, Eletrônicos e

Eletrodomésticos do Rio de Janeiro.

Fonte: fecomércio-RJ



A carteira profissional leva o brasão 
da República.    

Faça já a sua carteira 
do empresário!    

CARTEIRA 
FUNCIONAL

DOCUMENTO 
OFICIAL DE 
IDENTIDADE

VÁLIDA 
EM TODO 

TERRITÓRIO 
NACIONAL

Valoriza a categoria e vale 
como carteira funcional 
e documento oficial. 

Procure a Junta Comercial 
do Rio de Janeiro ou se 
informe no seu sindicato 
sobre a emissão.

A Fecomércio RJ é a representante do comércio de 
bens, serviços e turismo no Estado do Rio de Janeiro. 


