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al   O “novo normal”, é assim que as 

pessoas se referem a uma situação que 

ninguém sabe exatamente como vai ser, se é 

que vai ser diferente do “antigo normal”. 

Numa época de tantas incertezas, a única 

certeza é que ninguém sabe nada. Temos aí 

algumas indicações, alguns cenários 

possíveis, mas o comportamento do ser 

humano é algo totalmente imprevisível. 

 As mudanças na sociedade não são 

forjadas em movimentos bruscos, aos solavancos. Só se estivermos falando de política, 

de revoluções, o que não é o caso. Estamos falando de usos e costumes. Claro que a 

falência de alguns negócios que já vinham cambaleantes pode trazer alterações em 

setores do comércio, como as vendas on-line. Mas as pessoas realmente deixarão de sair 

de casa para comprar exclusivamente pela internet? Os shoppings deixarão de existir 

como local de compras? Os restaurantes venderão somente por aplicativos? Os cinemas 

fecharão porque nos acostumamos com a Netflix? As academias de rua perderam a 

função quando fomos obrigados a nos adaptar às academias (ruins) nos condomínios? 

As reuniões não serão mais presenciais graças ao Zoom? O ser humano então deixou de 

ser sociável para se tornar um animal enjaulado? 

 Por mais que o uso da tecnologia tenha se popularizado e esteja mais presente na 

vida das pessoas, possibilitando o acesso a produtos e serviços até mais baratos, qual a 

certeza de que esse modo de vida é algo que as pessoas querem? Afinal, quanto um 

abraço no Dia dos Pais pode ser substituído por uma teleconferência? Quanto uma 

criança ou adolescente perde de seu processo de amadurecimento quando não tem o 

convívio com seus colegas e professores porque tem videoaulas? As pessoas não vão 

mais viajar de avião, o turismo daqui para frente será só até onde eu aguentar dirigir? 

Quanto uma empresa perde de eficiência e criatividade na medida que seus 

funcionários estão em teletrabalho? Sim, muitas empresas se desenvolvem quando seus 

colaboradores estão trocando informações de maneira informal, nas conversas do 

almoço, no happy hour, na chegada ou na saída, conversando sobre coisas banais 

quando acham a solução de problemas complexos. 

 À medida que os funcionários ficam espalhados, sem o contato humano, viram 

apenas máquinas que simplesmente cumprem tarefas distribuídas por líderes 

“iluminados” na empresa. Se esses líderes não estiverem inspirados, como as peças irão 

trabalhar? 

 Todo gestor sabe que um colaborador vale pelo que produz, mas vale mais se 

tem condições de produzir mais, melhor, e, principalmente, se consegue desenvolver 

pessoas e novos processos, inovar. E identificar esse potencial não é algo que se consiga 

fazer somente em ligações com vídeo, é preciso observar o colaborador sendo o ser 

humano que é, interagindo com as pessoas de carne e osso durante muito tempo.

 Pelas melhores previsões teremos uma vacina em larga escala disponível em 

janeiro/2021. Provavelmente será como nos tirar de uma jaula e sairemos dela como um 

animal depois de muito tempo recluso, ressabiados, olhando cautelosamente para os 

lados, para depois sair correndo atrás do tempo perdido. Vamos em frente.

     
Michel Lima
Presidente Sindicato das Empresas Locadoras de Veículos Automotores Equip. 
e Bens Móveis do Paraná - Sindiloc PR
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Filiado à Federação Nacional das Locadoras de Automóveis

 Em sessão virtual do Supremo 

Tribunal Federal (STF), encerrada em 4 

de agosto, no julgamento do Recursos 

Especial (RE) 1025986, foi reconhecida a 

legalidade da cobrança do ICMS sobre a 

operação de venda de veículos realizada 

por locadora, com menos de 12 meses de 

aquisição da montadora. O entendimento 

é de que nesta hipótese, os bens perdem a 

característica de ativo imobilizado, 

passando a assumir o caráter de 

mercadoria. Assim, se houver a venda de 

veículos antes de 12 meses, tal ato deve 

obedecer ao convênio Confaz ICMS 

67/18, de 5 de julho de 2018.

 Esse julgamento não altera em 

nada a vida da maioria esmagadora das 

locadoras de veículos, que normalmente 

vendem seus veículos após 12 meses. 

Todavia, fica o alerta para os casos de 

acidentes com venda do veículo antes do 

prazo. No Paraná, após um trabalho de 

esclarecimento do problema junto à 

Secretaria da Fazenda (Sefaz), realizado 

pelo Sindiloc-PR em 2013, a legislação do 

ICMS passou a ter nova redação na Lei nº 

17.907/2014, de 02/01/2014. Nessa 

alteração está prevista a venda de veículos 

sinistrados, desde que documentada 

conforme § 6º e 7º da referida lei.

STF reconhece 
a incidência 
de ICMS na 

venda de 
veículos por 

locadoras antes 
de 12 meses
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Uniabla oferta cursos EAD
 A Uniabla está oferecendo cinco cursos à distância 

(EaD) gratuitos, que vêm ao encontro das novas 

necessidades de capacitação dos colaboradores das 

empresas locadoras. São cursos claros e objetivos para 

agregar valores ao conhecimento de todos. Como são 

feitos à distância, o aluno pode optar pelo melhor horário 

para as aulas. Uma maneira de aprimorar competências e 

habilidades com flexibilidade e otimização de tempo 

durante a pandemia. 

 O diretor regional da ABLA Paraná, Cláudio 

Rigolino, informa que até o dia 23 de agosto, os cursos já 

estavam com 558 inscrições. “Os cursos são direcionados 

desde a associados e trabalhadores do segmento, mas 

também podem ser feitos por qualquer pessoa, pois são 

abertos ao público”, disse. 

 P a r a  i n s c r e v e r - s e  b a s t a  a c e s s a r 

www.abla.com.br/uniabla/educacao-a-distancia e 

escolher entre as seguintes oportunidades:

Competências gerenciais (40h) 
 É o curso que aborda habilidades e atitudes 

que servem de alicerce reflexivo para o estudo e 

discussão de questões específicas de sua prática 

profissional. Tais competências influenciam seu 

processo de profissionalização, a partir de uma visão 

ampla e global sobre o setor de locação. Excelente para 

capacitar profissionais que estão na “linha de frente” 

do negócio, isto é, todos os que possuem contato direto 

com o locador.

Atendimento eficaz operacional (40h)
 Trata-se do curso que mostra as principais 

questões relacionadas ao atendimento,  não 

esquecendo que o funcionário colaborador deve ter 

foco tanto no cliente, como na empresa – no sentido de 

executar suas atividades com ainda mais eficiência e 

eficácia.

Gestão de frota (40h)
 Este é o curso que proporciona conhecimentos 

que possibilitam entender os elementos de ordem 

teórica e prática necessários ao encaminhamento de 

soluções dos problemas relacionados à frota das 

empresas de locação.

Gestão em administração e finanças 
(40h)
 A área financeira é responsável pela gestão dos 

recursos necessários e pela formulação de uma 

estratégia voltada à otimização do uso desses fundos. A 

crescente complexidade dos negócios exige dos 

responsáveis por esta área uma visão integrada da 

empresa e de seu relacionamento com o ambiente 

externo.

Vendas com qualidade (40h)
 A locação de veículos é considerada uma 

prestação de serviço. Desse modo, o objetivo geral 

deste curso é instruir operadores, atendentes e 

consultores de vendas de locadoras a otimizarem seus 

serviços, se qualificando para estimular o aumento de 

vendas de maneira sustentável.
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Detran/PR possibilita que apresentação do 
condutor infrator seja realizada pela internet
 O Departamento do Trânsito do Paraná (Detran/PR) 

passou a permitir que a apresentação do condutor infrator seja 

realizada pela internet. Em tempos de isolamento social essa 

medida veio no momento certo, de modo a evitar que o 

procedimento continuasse a ser feito exclusivamente de 

forma presencial, ocasionando filas nos balcões de 

atendimento nas unidades no órgão de trânsito. 

 O protocolo para o procedimento no novo formato é 

gerado a partir da digitalização do Formulário para 

identificação de condutor, do Documento de identificação

do proprietário do veículo e da Carteira Nacional de 

Habilitação atual do condutor. Por isso, antes de iniciar a 

inclusão do protocolo, é preciso ter em mãos os seguintes 

documentos: 

 - Arquivo, em formato PDF, do Formulário para 

identificação de condutor, devidamente preenchido com a 

placa do veículo; número do auto de infração de trânsito; 

dados de identificação do condutor; e assinaturas do 

proprietário e do condutor (as assinaturas devem ser iguais 

a dos documentos de identificação que serão apresentados 

junto ao formulário).

 - Cópia digitalizada do documento de identificação 

do proprietário do veículo para comprovação da assinatura 

do formulário.

 - Cópia digitalizada da Carteira Nacional de 

Habilitação atual do Condutor para comprovação da 

assinatura do formulário.

 As orientações para realização do procedimento 

podem ser  consul tadas no s i te  do Detran/PR: 

https://bit.ly/3jFwddm. 

 Cabe ressaltar que somente é possível indicar o 

condutor infrator para as infrações de competência do 

Detran/PR.

Setran Curitiba
 A Secretaria de Trânsito de Curitiba (Setran) 

também autor iza  a  apresentação  do  condutor 

infrator pela internet, para as infrações sob sua 

competência. Para realizar o procedimento, basta 

acessar:https://bit.ly/32Uc24m.
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Locadora recorre à Justiça para receber veículos 
após término de contrato

 Após o término de um contrato de locação, o que se 

espera é a devolução do veículo. Mas nem sempre isso 

acontece. No Mato Grosso, a Unidas Rent a Car, localizada 

em Várzea Grande, teve que recorrer ao Judiciário para 

exigir que 16 veículos utilizados pela Secretaria de Estado 

de Segurança Pública (Sesp-MT) lhes fossem devolvidos. A 

1ª Vara da Fazenda Pública de Cuiabá determinou a busca e 

apreensão dos veículos, em decisão proferida em 14 de 

julho, pela juíza Cristhiane Trombini Puia Baggio. O Estado 

estava em posse dos automóveis mesmo após o fim do 

contrato com a locadora proprietária. 

 O contrato foi firmado no ano de 2016 e consistia no 

aluguel de 60 veículos leves, utilizados em atividades 

administrativas da Secretaria. No entanto, mesmo após o fim 

do contrato, em agosto de 2018, a Sesp-MT manteve em sua 

posse 33 do total de 60 veículos alugados. A pasta se defende 

na ação dizendo que já teria devolvido os automóveis, 

porém, a locadora alega que somente 17 foram restituídos à 

empresa, faltando ainda 16 carros.

 A decisão da magistrada reconheceu os argumentos 

da locadora de veículos e revelou que o Governo do Estado 

não apresentou nenhum comprovante de devolução dos 

automóveis. O Poder Público de Mato Grosso teria 

apresentado, apenas um documento que exigia a restituição 

dos bens à Sesp-MT, cabendo, portanto, a devolução dos 

carros ao seu proprietário. O Estado de Mato Grosso ainda 

pode recorrer da decisão.

 De acordo com o presidente do Sindiloc-PR, Michel 

Lima, importante observar que essa notícia infelizmente não 

é uma exceção, basta procurar no Google para ler outras 

similares. Nesse caso específico a sentença de reintegração 

de posse saiu em 14 de julho de 2020, enquanto o contrato 

tinha encerrado em agosto de 2018. “A locadora ficou 

praticamente dois anos tentando reaver os veículos. Esse 

tipo de situação é mais comum do que parece, trazendo 

problemas maiores do que aparenta, sendo invariavelmente 

acompanhada de inadimplência”, alerta. 

 No caso em questão, a locadora não recebeu pelo 

período extra de 23 meses de uso dos veículos, arcando com 

toda a depreciação e deterioração pela falta de manutenção. 

“Levará anos nos tribunais para conseguir reaver os valores, 

quando e se isso acontecer, lembrando que o poder público é 

obrigado, por lei, a recorrer até a última instância", ressalta. 

 Nestes casos, também é comum o atraso nos 

pagamentos. Portanto, a locadora tem que suportar diversos 

prejuízos, e existe pouca margem de manobra, a não ser 

notificar formalmente a Administração Pública e, 

concomitantemente, ingressar com ação judicial de 

reintegração de posse. Processo moroso e nem sempre fácil, 

porque o Judiciário tende a proteger o ente público contra o 

privado. Ainda mais quando se tratar das áreas de segurança 

e saúde, que são sensíveis à falta de veículos. 

 “Portanto, recomendamos fortemente que as 

locadoras verifiquem sempre o histórico de pagamentos do 

órgão público licitante e, principalmente, o uso a que se 

destina. Na área de segurança pública, mais especifi-

camente, além das avarias constantes pelo uso severo, os 

problemas são notoriamente maiores, mais frequentes e 

difíceis de resolver. Entrar nessas licitações exige, além de 

paciência, caixa forte para suportar essas eventualidades”, 

alerta o presidente do Sindiloc-PR.


