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ATA DA 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SINDICATO 1 

DOS CONCESSIONÁRIOS E DISTRIBUIDORES DE 2 

VEÍCULOS DO ESTADO DE SERGIPE – 3 

SINCODIV/SE, REALIZADA EM 27.07.2017, A 4 

SABER, 5 

Aos Vinte e Sete dias do mês de Julho do ano de Dois Mil e Dezessete às 12:00 horas, 6 

em primeira convocação e às 12:30 horas em segunda convocação, conforme 7 

convocações realizadas por e-mail nos dias 20 e 24 de julho de 2017, foi realizada na 8 

sala de eventos do Del Canto Hotel, situado à Rua Alferes José Pedro de Brito, 67 - 9 

Farolândia, Aracaju - SE, conforme lista de presença assinada e anexada a esta ata, a 10 

65ª Reunião Ordinária do Sincodiv-SE. Estiveram presentes 22 participantes, entre 11 

titulares e gerentes de 15 concessionárias. A reunião, presidida pela Presidente do 12 

Sincodiv/SE, Srª. Cynthia Faria Souto, foi iniciada com o seu agradecimento à presença 13 

dos senhores Coronel Luiz Azevedo Costa Neto, presidente do Detran de Sergipe e do 14 

professor Luiz Ricardo Pinto Ribeiro, Gerente Executivo de Atividades do 15 

RENACH/RENAVAM do Detran/SE. Logo após a abertura a presidente passou a palavra 16 

ao prof. Ricardo que explanou a todos sobre o RENAVE, Registro Nacional de Veículos 17 

em Estoque, projeto que está a mais de três anos em desenvolvimento e 18 

aparentemente nesse ano de 2017 ele irá ser implantado. O Renave vem a substituir 19 

artigo 330 CTB que diz que todas as empresas de venda e transformação de 20 

automóveis precisa ter um Livro Registro de todas as operações. Essa é uma norma 21 

que nunca foi regulamentada e agora o Renave vem para normatizar esses 22 

procedimentos. O Denatran determinou que seria o momento oportuno de 23 

regulamentar e fiscalizar os veículos entre um proprietário e outro. Esse procedimento 24 

trará maior segurança a todos pois haverá um controle maior sobre o histórico do 25 

veículo. Esse projeto tem a participação da Receita Federal, das Receitas estaduais, do 26 

Denatran e dos Detrans e tem como maior função desburocratizar a transferência de 27 

propriedade e aumentar a segurança sobre o histórico do veículo. Outra medida a ser 28 

implantada, mas que ainda depende de legislação para isso é o CRLV eletrônico, que 29 

vem sendo discutido entre o Denatran e o Contran. Esse documento eletrônico evitaria 30 

a emissão de um documento físico durante uma das etapas da troca de proprietários e 31 

é de extrema importância para o funcionamento do Renave. Junto com tudo isso será 32 

possível implementar uma vistoria simplificada, facilitando toda a operação. O 33 

presidente do Detran/SE Cel. Luiz pediu a palavra e comentou que existe um grupo de 34 

presidentes de Detrans chamado Associação Nacional de Dirigentes de Detran - ANDD, 35 

que tem se reunido periodicamente para discutir problemas e soluções que vem 36 

aparecendo ao longo do desenvolvimento do projeto, que o Denatran e o Contran não 37 
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ouviam os Detrans, que estão na ponta da linha, que vivem o dia-a-dia e são 38 

conhecedores dos problemas e detalhes operacionais que escapam das entidades 39 

maiores. Recentemente a ANDD conseguiu colocar representantes dentro dos grupos 40 

de estudo, mas ainda não parece surtir efeito. Um exemplo foi a recente divulgação na 41 

mídia sobre a CNH digital e os Detrans ficaram sabendo apenas através dos meios de 42 

comunicação. Nenhum Detran de todo o país tem possibilidade de implantação desse 43 

sistema sem realizar uma série enorme de ajustes e é impossível trabalhar dentro do 44 

prazo previsto pelo Denatran. O professor retomou a palavra e respondendo à pergunta 45 

formulada pela senhora Neide, gerente de vendas da Maracar, explicou que todas as 46 

concessionárias deverão fazer um cadastro no novo sistema da Serpro e a partir de 47 

então todas as transações, de carros novos e seminovos, deverão passar por esse 48 

sistema. O formato como acontece hoje será praticamente mantido, contudo deverá ser 49 

realizado todo dentro do novo sistema. O gerente executivo questionou sobre o custo 50 

da nova operação e também sobre os lojistas, que não costumam dar entrada dos 51 

veículos em suas empresas. Como ficarão essas duas situações? A presidente Cynthia 52 

complementou dizendo que a informação que se tinha sobre o Renave era a 53 

simplificação do processo, mas como pode ser observado teme-se que este fique ainda 54 

mais burocrático. O prof. Ricardo respondeu que o projeto inicial foi iniciado pela 55 

Fenabrave e o maior intuito era uma fiscalização maior em cima dos lojistas que tinham 56 

vantagens sobre as concessionárias por evitarem os custos de transferência dos 57 

veículos para sua propriedade. Se o processo realmente trouxer a desburocratização e 58 

redução de custos, haverá maior adesão, deixando mais fácil a fiscalização naqueles 59 

que trabalham de forma irregular. Finalizando o Professor Ricardo pediu ao Sincodiv 60 

que leve para a Fenabrave essas questões e deixe claro que sem o CRLV eletrônico e 61 

sem a desburocratização não haverá adesão ao projeto e isso dificultará a implantação 62 

de Renave. Em seguida o gerente executivo passou a palavra ao Cel. Luiz que explanou 63 

sobre o trabalho recentemente realizado dentro do Detran, conseguindo eliminar 64 

algumas más práticas que aconteciam naquele órgão e sobre toda a vigilância da mídia 65 

e ministério público sobre as ações do Detran. Algumas atitudes foram necessárias, 66 

mas que aos poucos o Detran vem se tornando novamente uma instituição modelo. 67 

Comentou sobre o projeto de educação de transito nas escolas e apresentou um kit 68 

utilizado nessas aulas e pediu a colaboração ao Sincodiv para que pudesse ajudar com 69 

a aquisição de alguns desses kits para o desenvolvimento do projeto. A presidente 70 

Cynthia tomou a palavra e disse que o Sincodiv iria contribuir da melhor forma com a 71 

escola do Detran e aproveitou para realizar dois pedidos ao presidente do órgão. O 72 

primeiro pedido foi para que as concessionárias tenham a possibilidade de realizar as 73 

vistorias dentro de suas instalações. O segundo pedido foi a eliminação da segunda 74 

mailto:sincodivse@sincodivse.com.br
http://www.sincodivse.com.br/
http://www.sincodivse.com.br/


 

Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Estado de Sergipe  
Rua Vereador João Calazans, 609 - salas 07 e 08 – 13 de julho - Aracaju / SE. CEP 49.020.030  

Fone/Fax (79) 3214-9711 / 3213-7189 E-mail: sincodivse@sincodivse.com.br - Site: www.sincodivse.com.br

 Página 3 de 3 

auditoria quando das transferências dos veículos, pois esse processo é demorado e 75 

atrasa a possibilidade da concessionária revender rapidamente os seus veículos. O Cel. 76 

Luiz disse que o Detran está aberto a todos os pedidos, porém antes de dar qualquer 77 

resposta disse que precisaria verificar com os departamentos adequados as 78 

possibilidades técnicas e legais para atender aos dois pedidos. Em seguida agradeceu 79 

ao Sincodiv pela oportunidade de estar ali presente e se colocou à disposição dos 80 

participantes e, como ninguém mais se pronunciou, presidente do Sincodiv/SE 81 

agradeceu a presença de todos e deu a reunião por encerrada. Eu, Lindinalva dos Anjos 82 

Rezende Santos, secretária ad hoc, lavrei a presente ata, que depois de lida e achado 83 

de acordo, foi devidamente assinada. Aracaju, 27 de julho 2017. 84 

 85 

______________________________________ 86 

Cynthia Faria Souto 87 

Presidente 88 

 89 

 __________________________                ____________________________ 90 

Daniel Alcântara de Oliveira Barbosa          Lindinalva dos Anjos Rezende Santos 91 

Vice-presidente    Secretária ad hoc  92 
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