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EDITORIAL

Não é necessário reafirmar o quanto 2020 foi um ano difí-
cil. A pandemia nos pegou de surpresa, nos trazendo medo 
do ponto de vista pessoal e familiar, e muita incerteza, do 
ponto de vista d0 mercado. Ainda não sabemos quando 
tudo isso mudará, mas temos a certeza de que é preciso 
planejar para se firmar como uma empresa sólida. Temos 
que avançar e 2021 já está aí batendo à nossa porta. O que 
você planeja para o próximo ano? Que tal crescer? Monte 
o seu planejamento pensando nisso e vamos para frente! 

Por isso, nesta edição vamos mostrar a tendência dos 
carros por assinatura. É hora de falar de futuro! Eis um ni-
cho que deve crescer e muito nos próximos meses. Se você, 
como empresário do setor, ainda duvida, basta lembrar que 
não faz muito tempo que nós comprávamos CDs para ouvir 
música. Hoje, basta assinar um Spotify que temos todos 
os CDs do mundo. É preciso se preparar! Essa reportagem 
detalha um pouco desse modelo de negócios. 

Aqui também vamos falar da incidência de ICMS sobre 
a venda de automóveis, do SINDLOC-MG Solidário, do 
Pix, e relembrar um pouco das últimas festas de final de 
ano do sindicato, que esse ano teve que acontecer apenas 
na memória de cada associado. Ôh saudade! Mas, enfim, é 
hora de olhar para frente!

Desde já, um feliz ano novo! Que 2021 seja de retomada 
e muito aprendizado.

Por Marcus Vinicius Scarpelli
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NOTAS

Revista SINDLOC-MG

Com um ano atípico e muitos projetos aguardando o 
reaquecimento do mercado, a diretoria do SINDLOC-MG 
decidiu antecipar seu Planejamento Estratégico para 2021. 
Dessa vez, o encontro será em dezembro e vislumbra adap-
tações para os primeiros meses ainda atravessados pela pan-
demia, mas muitas boas expectativas para o resultado final 
do próximo ano.

ADAPTAÇÕES

PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO 2021

O mercado de turismo, um dos seto-
res mais abalados pela pandemia, apos-
ta suas fichas no mês de dezembro para 
sinalizar uma recuperação para 2021. 
Historicamente, o mês já registra movi-
mentações mais intensas e as projeções 
revelam que em 2021 serão maiores. 
Como muitos turistas estão evitando as 
viagens aéreas, a locação de automóvel 
será definidora para as estatísticas do 
segmento turístico. Segundo a Abla, a 
expectativa é de um crescimento de 20% 
no último mês do ano. 

TURISMO

DEZEMBRO PARA 
CONSOLIDAR

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

AGO ONLINE!
Em outubro, aconteceu no SINDLOC-MG, a 

primeira Assembleia Geral Ordinária Online. 
O encontro é fundamental para deliberar deci-
sões importantes da entidade. Em modalidade 
Ordinária, a AGO reuniu participantes pre-
senciais e online, via aplicativo Zoom. Entre as 
pautas abordadas, os participantes decidiram 
pela aprovação do orçamento do exercício so-
cial de 2021, elegeram os membros da comissão 
do sindicato que irão negociar e celebrar os 
Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho 
e debateram assuntos gerais de interesse das 
locadoras associadas.
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Fórum Abla supera 
expectativas

O XV Fórum Internacional do Setor de Locação de 
Veículos superou as expectativas. O evento em for-
mato 100% digital, focou, no terceiro e último dia 

de debates, em temas diretamente ligados à sobrevivência, 
ao crescimento e ao próprio futuro da atividade no Brasil. 

O primeiro painel do último dia contou com Vilmar 
Lima, diretor do Itaú, e Eduardo Portas, superintendente 
da Volkswagen Financial Services. Além de Sidney Galdea-
no, diretor geral na Reche Galdeano Locação de Frotas. Os 
bancos confirmaram que estão olhando com menos receio 
para o setor de locação, depois das incertezas geradas sobre 
a demanda com a Covid-19. 

Logo depois, Aline Cappele (Serpro), José Luiz Volpini 
(CredDefense) e Thiago Gaspar (B3 – Bolsa de Valores do 
Brasil), detalharam diferentes e inovadoras soluções tecno-
lógicas para a segurança na locação dos veículos, inclusive 
no sentido de reduzir drasticamente os casos de apropriação 
indébita que seguem incomodando o setor.

Também foi discutido os recentes julgamentos na Justi-
ça sobre o local de recolhimento do IPVA dos carros das 
locadoras e a incidência do ICMS sobre a desmobilização 
de ativos (seminovos) do setor. 

SEGUNDO DIA

No segundo dia, o painel de Victor Coelho, coordenador 
de frota da JLL, e Marcos Ramos, um dos fundadores do 
Comitê Carioca de Gestão de Frotas, mostrou que os clien-
tes corporativos do setor de locação de veículos desejam 
muito além “de preço” para se convencerem a trocar as 
frotas próprias pela frota locada.

Na sequência, Claudia Woods, a presidente da Uber 
no Brasil, participou do Fórum por meio de um vídeo 
pré-gravado, com mensagem dirigida para empresários e 
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ü Seguro Total Veículos - Frotas     

ü Seguro RCF-V 1o e 2o. Risco      

ü Seguro Empresarial   

ü Seguro Vida Empresa

ü Seguro Garantia Obrigações Contratuais   

ü Seguros para Funcionários das 
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ü Seguro Acidentes Pessoais para 

Ocupantes de Veículos   

www.segurototal.com.br

0300 788 7676  ou  (14) 2106-7676 

Fale com os especialistas em seguros para Locadoras:

Qualidade dos 
Serviços
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Parceiros de 
Confiança

Preço Justo 

profissionais do setor de locação. O dia ainda 
contou com a participação da Tamy Lin (CEO 
da Moobie), Diego Lira (Turbi), Daniel Sch-
naider (Pointer do Brasil) e Fernando Saddi 
(Easy Carros). 

ABERTURA

Na abertura do Fórum, na terça-feira, dia 
3 de novembro, Gesner Oliveira, economista, 
falou em tendências recentes da economia bra-
sileira e possíveis cenários para 2021. Na se-
quência, o CEO da LM Frotas, Luiz Mendonça 
Filho, tratou das perspectivas das locadoras 
para o ano que vem. 

O segundo painel do dia teve como tema cen-
tral a PEC 45, referente à Reforma Tributária, 
e seus impactos para as locadoras de veículos. 
Por fim, Vinicius Lummertz, secretário esta-
dual de Turismo de São Paulo, apostou que 
o turismo de lazer será a principal fonte de 
faturamento das locadoras nos próximos meses.

Adriano Donzelli, conselheiro consultivo da 
Abla e CEO da Gyn Locadora, e Mariana Al-
drigui, pesquisadora nas áreas de Turismo Ur-
bano e diretora da Fecomércio/SP, reforçaram 
a importância do trade em seguir os protocolos 
de saúde para oferecer ao turista a sensação de 
segurança. 

O evento contou com marcas de peso entre 
as empresas patrocinadoras e apoiadoras: B3 – 
Bolsa de Valores do Brasil, Banco Itaú, Banco 
RCI, Banco Volkswagen, Easy Carros, Loc1, 
MoObie, Pointer do Brasil, Segplus, Serpro, 
ST Corretora, Uber e Volkswagen.
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SINDLOC SOLIDÁRIO

Campanha de doação de 
sangue é o início de um 
longo projeto

A campanha "SINDLOC-MG Solidário: 
doe sangue e crie valor transformador" 
levou associados, parceiros e colabora-

dores do segmento a conheceram o Hemoser-
vice e doarem um pouco do tempo e do san-
gue para pessoas que precisam. Mas reverberou 
muito além da ação em si, dos stories, posts e 
marcações nas redes sociais. 

A partir dele, a diretoria da entidade irá im-
plantar ações solidárias permanentes. "Agora, o 
SINDLOC-MG Solidário passou a fazer parte 
do planejamento estratégico do sindicato. Va-
mos elaborar uma pauta anual de ações pen-
sando o bem-comum", avisa Leonardo Soares, 
Diretor Executivo do SINDLOC-MG.

"Ser solidário é fazer bem para os outros e 
melhor ainda para nós. Foi essa a sensação que 
tive ao participar e doar sangue na campanha", 
revela Patrícia Morais, Coordenadora Admi-
nistrativa do SINDLOC-MG.

O calendário de atividades solidárias será 
elaborado no próximo planejamento estra-
tégico. Portanto, se quiser sugerir ações, 
escreva para revistasindloc@gmail.com ou 
comente suas ideias em qualquer uma das 
nossas redes sociais.
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+2 milhões de impostos
recuperados

Maior transparência nas
informações gerenciais

Governança e
Planejamento tributário

Preparação das empresas
para Fusões/Aquisições

Vers 2020
Veja o que a Vers Contabilidade fez

pelos seus parceiros em 2020:

Leia o qr code ou acesse 
o link para falar com a 

Vers no whatsapp

bit.ly/verscontabilidade

Aproveite o mês de novembro e faça a sua
migração de contabilidade gratuitamente.
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Existe uma estimativa do segmento de 
aluguel de carros que aponta: apenas 
3% das pessoas habilitadas do Brasil já 

locaram um automóvel. Em entrevista para 
a Revista SINDLOC-MG, o empresário Luis 
Fernando Porto, CEO da Unidas, revelou que 
mais de 50 milhões de brasileiros possuem 
cartão de crédito, que é um quesito funda-
mental para o aluguel, mas apenas 11 milhões 
utilizaram o serviço. 35 milhões de brasileiros 
possuem automóveis, mas o número de carros 
por assinatura não passa dos 6 mil. Para ele 
e muitos outros empresários, o Brasil é uma 
grande oportunidade para a substituição da 
propriedade pela assinatura. 

Os grandes players vislumbram isso há al-

gum tempo. Parte do crescimen-
to de empresas como Localiza e 
Unidas ao longo deste ano, apesar 
da pandemia, vem desse nicho de 
mercado. Enquanto a Localiza re-
gistrou lucro líquido de R$ 325,5 
milhões, alta de 59% ante o mesmo 
período de 2019, a Unidas cresceu 
R$ 124,2 milhões, 44,4% a mais do 
que o ano passado.

Segundo Leonardo Soares, Dire-
tor Executivo do SINDLOC-MG, 
o carro por assinatura é uma ten-
dência irreversível. "Será algo tão 
comum daqui a alguns anos que 
nem lembraremos mais como era 



o mundo sem eles. Assim como acontece hoje 
com a Netflix, por exemplo", aposta.

Mas se engana quem pensa que é um modelo 
de negócio exclusivo dos grandes players. Hoje, 
empresas como a UseCar Brasil e a GoDrive 
são exemplos de sucesso entre as grandes, mé-
dias e pequenas locadoras do país. “Trata-se 
de um ganha-ganha. Os clientes passam a ter 
um carro zero todo o tempo na garagem, sem 
burocracia, de uma maneira cômoda e prática. 
E as locadoras ganham com o serviço”, afirma 
Roberto Ferolla, Diretor Comercial da UseCar.

“Acreditamos que o brasileiro é apaixonado 
por carro, mas na verdade o que ele é mesmo 
é apaixonado por mobilidade. E, como a mate-
mática comprova que o aluguel por assinatura é 



mais vantajoso do que a propriedade, é natural 
que cada vez mais o serviço se expanda”, afirma 
André Lisboa, Head Comercial da GoDrive.

A conta é simples: se uma pessoa optar por 
ter sempre um carro novo na garagem, tro-
cando de veículo de 24 em 24 meses, é mais 
inteligente e econômico ter um automóvel 
por assinatura que já envolve todos os custos 
(IPVA, licenciamento, manutenção, seguro, de-
preciação, juros em caso de financiamento). 
“Locação é apenas a mensalidade e combustí-
vel”, esclarece.

André faz uma analogia. Para ele, para com-
preender esse modelo, basta lembrar que an-
tigamente se tinha CDs e fitas VHS. Ou seja, 
você precisava possuir esses dispositivos. Hoje, 
em vez deles, o que se tem é Spotify e Net-
flix. “Uma coisa sabemos: as gerações Y (21 a 
34 anos) e Z (15 a 20 anos) estão bem pouco 
interessadas em adquirir um veículo próprio”, 
explica. De fato, uma pesquisa realizada pela 
Deloitte apontou que 56% dos jovens brasilei-
ros, das gerações Y e Z, consideram dispensável 
possuir um automóvel.

Para Leonardo Soares, Diretor Executivo do 
SINDLOC-MG, é importante perceber que 
essas gerações, mas também a geração X (de 
35 a 49 anos), é quem está chegando nas ad-
ministrações das locadoras de automóveis. “As 
empresas do setor, cada vez mais, são lideradas 
por empresários mais jovens, que compreendem 
melhor essa demanda pelo uso. Trata-se de uma 
mudança comportamental generalizada”, aponta.

“NÃO TEM NEM O 
QUE PENSAR”

Quando Rinaldo de Souza Ribeiro, empre-
sário do setor de imóveis, é perguntado sobre 

“...aos poucos, 
vamos aprenden-
do a fazer melhor 
nossas contas. 
Quando isso acon-
tecer, vamos mu-
dar o modo de ver 
as coisas"
Rinaldo de Souza Ribeiro
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o assunto, ele é direto: “não tem nem o que 
pensar”. Rinaldo, que há um ano usa um carro 
por assinatura pela GoDrive, afirma que foi a 
melhor coisa que fez, do ponto de vista finan-
ceiro, nos últimos anos. “Eu não tenho que me 
descapitalizar. Não gasto nada com manuten-
ção ou documentação e ainda pego o dinheiro 
que gastaria no veículo e invisto. Atualmente 
não vejo razão nenhuma para pegar 60 mil reais 
e colocar em um automóvel”, explica.

Rinaldo também acredita que a mudança 
comportamental está cada vez mais próxi-
ma. “A propriedade ainda é muito frequen-
te aqui no Brasil porque nós gostamos de 

personalizar os nossos carros, colocar, por 
exemplo, uma roda estilosa. Mas, assim como 
em países como os Estados Unidos, aos pou-
cos, vamos aprendendo a fazer melhor nossas 
contas. Quando isso acontecer, vamos mudar 
o modo de ver as coisas”, afirma.
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ICMS

STF decide pela 
incidência de ICMS na 
venda de automóveis



Em agosto, o Supremo Tribunal Federal - 
STF, decidiu que é constitucional a inci-
dência do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços - ICMS, sobre a operação 
de venda de automóveis realizada por locadoras 
de veículos antes de um ano de sua aquisição. 

Segundo notícias no portal do STF, o caso teve 
origem com um mandado de segurança em que 
a Localiza Rent a Car solicitava a isenção do im-
posto. O andamento jurídico causou expectativas 
entre empresários que acreditam que a renovação 
de frota é fundamental para a prestação de um 
bom serviço. 

Dádiva Multimarcas,
soluções na consultoria de frota. 

Gestão completa, serviço integrado
e atendimento personalizado 

para você e sua empresa 
são alguns dos nossos diferenciais.

Conheça mais motivos para escolher a Dádiva:

(31) 2510-9244 | dadivamultimarcas.com.br
“Tudo é possível ao que crê” | Marcos 9:23

POR QUÊ
VOCÊ DEVE ESCOLHER

A DÁDIVA?

Guilherme e Dóris - Diretores da Dádiva Multimarcas
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“Na prática a discussão pretendia reconhe-
cer que a operação de revenda de carros não 
era sujeita ao ICMS em nenhuma hipótese, até 
mesmo antes do período dos 12 meses, o que, 
entretanto, não foi aceito pelo STF”, explica 
Adriano Muniz Garcia, da Araújo Muniz So-
ciedade de Advogados. Ele explica que o recur-
so foi julgado com repercussão geral. “Ou seja, 
ele se aplica a todas as locadoras do país, bem 
como a todas as instâncias judiciais inferiores”.

Revista SINDLOC-MG - Do ponto de vista ju-
rídico, o que aconteceu recentemente para o 
assunto ganhar projeção na mídia? 

Adriano Muniz Garcia - O assunto ganhou pro-
jeção nacional, pois em 4 de agosto deste ano o 
Plenário do Supremo Tribunal Federal - STF, no 
julgamento do recurso extraordinário nº 1.025.986, 
não acolheu a tese da Localiza Rent a Car sobre a 
incidência do ICMS na revenda de veículos. 

Revista SINDLOC-MG - O que a decisão quer 
dizer? Se a locadora vender um carro antes 
de 12 meses, ela precisa pagar o ICMS e se 
for depois de 12 meses, não precisa se preo-
cupar? É isso?

Adriano Muniz Garcia - Em resumo, a decisão do 
STF estabeleceu que o ICMS pode ser cobrado pelo 
fisco na revenda de veículos integrantes do ativo 
imobilizado das empresas de locação de veículos, 
a qualquer tempo. Mas calma lá, no mesmo jul-

gamento o próprio STF reconheceu a validade do 
Convênio nº 64/2006, que regula a isenção fiscal do 
ICMS caso o veículo seja vendido após 12 meses da 
aquisição junto à montadora. Na prática a discus-
são pretendia reconhecer que a operação de revenda 
de carros não era sujeita ao ICMS em nenhuma 
hipótese, até mesmo antes do período dos 12 meses, 
o que, entretanto, não foi aceito pelo STF.  

Revista SINDLOC - Essa decisão se estabe-
lece para todas as locadoras?

Adriano Muniz Garcia - O recurso foi julgado 
com repercussão geral, ou seja, ele se aplica a todas 
as locadoras do país, bem como a todas as instân-
cias judiciais inferiores. Por fim, o maior receio que 
se abstrai deste julgamento é que na hipótese de 
extinção da isenção fiscal regulada pelo Convênio 
nº 64/2006, não haverá argumentos jurídicos para 
reverter eventual cobrança tributária, uma vez que 
o STF a considerou constitucional.

Do ponto de vista tributário, Rodrigo San-
tana, da Vers Contabilidade, explica que a de-
cisão requer ainda mais atenção. “Como ago-
ra a regra é constitucional, deve ser seguida. 
O empresário precisará ter mais atenção no 
momento da venda. Minha sugestão é que se 
pense detalhadamente em uma boa estratégia 
de mercado para isso”, afirma.

PERGUNTAS E RESPOSTAS
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A Téleia Logística reúne tudo isso e muito mais!
Contamos com departamento estratégico de operações, equipe qualificada e 
softwares específicos para gestão completa dos processos logísticos da frota de 
veículos da sua locadora.

Com frota própria de caminhões e equipamentos modernos, unimos experiência 
e compromisso no transporte de veículos e cargas. Garantimos total segurança e 
agilidade no atendimento; atuamos em rotas municipais, intermunicipais e inter-
estaduais em diversas localidades e grandes centros urbanos.

Quer contar com segurança, agilidade e 
tecnologia em logística de armazenagem 
e transporte da frota de sua locadora?

• 22.000m² de pátio secundário para 
armazenagem de veículos pesados e 
máquinas.

• 11.000m² de pátio principal com 
capacidade de armazenagem de até 
1.000 veículos.

• 500m² de showroom, recepção e 
lounge.

• Carga e descarga dentro dos pátios 
com segurança e rapidez.

31 3594-1161

Rodovia BR 381 Fernão Dias - KM 482
Distrito Industrial Jardim Piemont - Norte Betim/MG

www.teleialog.com.br

TRANSPORTE
DE VEÍCULOS

ARMAZENAGEM
DE VEÍCULOS

ENTREGA TÉCNICA COM
PREPARAÇÃO DE VEÍCULOS

DESCARACTERIZAÇÃO
DE VEÍCULOS

Vigilância 24h com sistema CFTV de segurança.
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PIX

Pix: como ele pode ser útil na 
sua locadora?

Se você como empresário não se inte-
ressou em entender o Pix, saiba que ele 
poderá estar mais presente no dia a dia 

da sua locadora rent a car do que você pode 
imaginar. Criado pelo Banco Central para ser 
uma opção mais rápida e barata de transações 
financeiras, o Pix possibilitará que pagamentos 
sejam feitos em qualquer horário e dia, incluin-
do os finais de semana e feriados. Além disso, 
a transferência é imediata. Mas atenção, o Pix 
não é um aplicativo. É uma funcionalidade que 
poderá ser encontrada nos aplicativos das ins-
tituições financeiras.

É o caso do BS2. "Estamos preparados para 
levar ao nosso cliente uma tecnologia moderna 
e eficiente. O Pix é, sobretudo, uma plataforma 
de impulsionamento dos negócios, pois pagan-
do menos taxas, sobra mais dinheiro no bolso 
do empreendedor ou empresário, que pode in-
vestir mais em seu business. Na venda de um 
produto ou serviço, por exemplo, o dinheiro 
é liquidado em tempo real na conta corrente 
da sua empresa, sem a necessidade de pagar 
intermediários”, diz Fernando Radünz, CIO 
do Banco BS2.

Mas é bom se perguntar: é seguro? Segundo o 
Banco Central, a  segurança faz parte do dese-
nho do Pix desde seu princípio. Os requisitos 
de disponibilidade, confidencialidade, integri-
dade e autenticidade das informações foram 
cuidadosamente estudados e diversos controles 
foram implantados para garantir alto nível de 
segurança.

Para muitos especialistas em inovações tec-
nológicas, o Pix poderá mudar completamente 

a forma como realizamos nossos 
pagamentos. Deverá ser, cada vez 
mais comum, que clientes, ao alu-
garem seus veículos, realizem o 
pagamento por meio da ferramen-
ta. Portanto, trata-se de algo a se 
implantar na sua locadora, sobre-
tudo, as empresas que atuam no 
segmento do aluguel diário.  
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INFOCO

Você utiliza certificado digital na sua 
locadora? É uma maneira inteligen-
te, prática e barata de economizar 

chateações e dinheiro. Em tempo de isola-
mento social a ferramenta é imprescindível. 
Por isso, o SINDLOC-MG reafirmou sua 
parceria com o Grupo Infoco que oferece o 
serviço com preços imbatíveis.

O Certificado Digital para Pessoa Jurídica 
é um documento eletrônico que representa 
empresas, corporações e instituições em atos 
praticados no universo digital. Entre suas 
principais funcionalidades estão o acesso aos 
serviços eletrônicos da Receita Federal, emis-
são de notas fiscais eletrônicas, assinatura 
de escriturações contábil e fiscal e contratos 
digitais da empresa.

Trata-se de um serviço amplamente seguro. 
Assim, pessoas e empresas podem se identifi-
car e assinar digitalmente com tranquilidade, 
sigilo, integridade e autenticidade das infor-
mações. É bom lembrar que a Infoco atende 
importantes corporações como a Unimed, 
PUC Minas, Saritur e CIEMG. 

“Com o SINDLOC-MG temos uma parce-
ria sólida, uma Aliança Estratégica. A Info-
co é uma autoridade certificadora entre as 
100 credenciadas em todo o Brasil. Atuamos 

Certificado 
digital 
com preços 
imbatíveis
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desde 2014, com mais de 120 mil certificados 
digitais emitidos. Com a parceria, o que bus-
camos é oferecer o melhor serviço e custo-be-
nefício para as locadoras de automóveis de 
Minas Gerais”, afirma Geraldo Zatti, Diretor 
Comercial do Grupo Infoco.

Além dos preços e serviços diferenciados, 
a Infoco está oferecendo aos associados uma 
promoção. “Na compra de um certificado 
digital, a locadora ganha, de imediato, sem 
sorteio, um certificado em nuvem. Uma solu-
ção inovadora que traz liberdade e segurança. 
Com ele, o empresário do setor de aluguel de 
automóveis não precisa usar mídias cripto-

gráficas (Token e Smartcard) e pode usá-lo 
diretamente no seu smartphone através do 
aplicativo”, explica Zatti.

Entre em contato com a Infoco e garanta 
seu produto. É possível falar pelo 0800-
000-0011 ou (31) 98501-4748 [Whatsapp]. 
Para conhecer mais da empresa, acesse  
www.infocodigital.com.br.



Atento ao protocolo dos cuida-
dos e de prevenção à Covid-19, o 
SINDLOC-MG firmou uma parceria 

com a empresa LEDD Engenharia, Design e 
Produção em Comunicação Visual, para pro-
duzir e fornecer aos associados totens de ál-
cool gel com desconto de 10%. “A iniciativa visa 
incentivar as empresas a adotarem os totens 
para uso dos seus clientes e colaboradores. É 
uma medida fundamental para os cuidados em 
relação à pandemia. O melhor é quando isso 
ainda tem desconto”, festeja Leonardo Soares, 
Diretor Executivo do SINDLOC-MG.

MODELOS

O Modelo X com acionamento por pedal, 
possui capacidade interna para 1,5 litros de ál-
cool gel, altura de um metro, com 40 centíme-
tros de base em aço e pintura eletrostática. A 
arte na parte frontal é personalizada de acordo 
com a identidade visual da locadora. 

O desconto também é válido para o modelo 
Totem Slim, com capacidade interna de 2,5 li-
tros, com pintura eletrostática nas dimensões 
de 1,30 x 0,45. Também com arte frontal per-
sonalizada.

Para conhecer mais da empresa e seus pro-
dutos, acesse o site www.ledd.com.br ou entre 
em contato pelos telefones (31) 9.8504-9390 / 
(31) 9.9922-3561. 

TOTEM

SINDLOC-MG firma parceria 
para totens de álcool gel
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No dia 15/06/2020, o plenário virtual 
do Supremo Tribunal Federal (STF) 
julgou dois processos em conjunto 

que abordavam a discussão sobre a compe-
tência para cobrar o IPVA. 

Uma destas ações era o recurso extraor-
dinário (RE) nº 1016605, com repercussão 
geral reconhecida, isto é, que norteará obri-
gatoriamente todo o judiciário. Neste caso, 
especificamente, o contribuinte não era uma 
locadora de veículos e, sim, uma empresa se-
diada em Uberlândia/MG que desejava reco-
lher o IPVA para o Estado de Goiás, uma vez 
que tinha licenciado e emplacado sua frota 
lá. Noutro lado, o Estado de Minas Gerais 
entendia que era o sujeito ativo competente 
para cobrar o IPVA pelo fato de o contri-
buinte estar sediado em sua jurisdição e, não, 
em Goiás. 

Nota-se que este cenário é bem diverso da 
situação comumente vivenciada pelas loca-
doras de veículos do país que, justamente, 
buscam recolher o IPVA para entes federados 
que oferecem benefícios fiscais deste tributo, 
por exemplo, Minas Gerais. 

O relator deste recurso extraordinário era 
o Ministro Marco Aurélio que votou a favor 
do contribuinte, mas foi vencido por seus 
pares que seguiram a divergência propos-
ta pelo Ministro Alexandre de Moraes que 
confirmou a competência do estado mineiro 
para exigir o IPVA em detrimento do fisco 
goiano. 

Já a outra causa era a ação direta de in-
constitucionalidade (ADI) nº 4612, ajuizada 
pela Confederação Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo (CNC), contra a 
Lei do Estado de Santa Catarina nº 7.543/88, 
que determinava o recolhimento do IPVA 

BRUNO FERNANDES DE ARAUJO

Foto: A
rquivo pessoal

Bruno Fernandes de Araujo

REVIRAVOLTA 
NO JULGAMENTO 
DA COBRANÇA 
DO IPVA DAS 
LOCADORAS DE 
VEÍCULOS
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das empresas locadoras com filiais no estado 
catarinense, cujos veículos estivessem regis-
trados em outros estados da federação, mas 
que lá fossem disponibilizados. 

Nesta hipótese, por maioria simples, os mi-
nistros do STF entenderam que a sistemática 
das locadoras de veículos seria uma exceção à 
conclusão do RE nº 1016605. Por oportuno, o 
relator da ADI mencionada, o ministro Dias 
Toffoli, afirmou que era prática comum das 
locadoras de veículos licenciarem os auto-
móveis de sua frota em determinado estado, 
mas, em caráter não esporádico, coloca-los 
à disposição em suas filiais localizadas em 
estado diverso, e acrescentou: “Em quadros 
como esses, que critério deve ser aplicado 
para se determinar qual a unidade federa-
da tem a capacidade ativa concernente ao 
IPVA? Julgo não ser apropriado utilizar o 
critério do efetivo local de licenciamento 
do veículo. Se isso fosse feito, haveria des-
conexão entre a cobrança do tributo e sua 
materialidade (. . .). Nas hipóteses retratadas, 
o licenciamento (i) dá apenas a aparência de 
que o aspecto material da exação acontece no 
estado onde esse ato foi realizado e (ii) cria 
um elo meramente formal entre tal unidade e 
o veículo. Com efeito, usualmente se observa 
que, nessas situações, a propriedade sobre o 
veículo automotor não é efetivamente exer-
cida em tal unidade federada. Ademais, o 
licenciamento ali acontece, usualmente, ape-
nas para o proprietário ficar sujeito a menor 
carga de IPVA”. 

Sendo assim, deduziu-se que o entendi-
mento do STF era de que o IPVA, em regra, 
seria recolhido no estado em que o contri-
buinte está sediado, salvo se tratar de loca-
dora de veículos, as quais devem se sujeitar 
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a exação do ente federativo no qual o seu 
veículo está colocado à disposição. 

Ressalta-se que este desfecho foi abstraído 
de debates orais entre os ministros e cabia 
ainda ao magistrado vencedor redigir a tese e 
o acórdão do caso em apreço, ou seja, reduzir 
a termo os fundamentos da decisão judicial.

Como dito acima, o voto vencedor foi do 
Ministro Alexandre de Morais que ficou, en-
tão, responsável pela elaboração da tese de 
repercussão geral, a qual foi apresentada em 
outra sessão de julgamento e assim restou 
consignada: “A Constituição autoriza a co-
brança do Imposto sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores (IPVA) somente pelo 
Estado em que o contribuinte mantém sua 
sede ou domicílio tributário.” Ocorre que 
nesta oportunidade o Ministro Alexandre 
de Moraes foi enfático ao afirmar que não 
há exceção à competência da cobrança do 
IPVA, inclusive, no que tange às locadoras 
de veículos, o que contrariaria o julgamento 
da ADI nº 4612. 

E é neste momento que acontece a revira-
volta do caso, pois após a realização de mais 
uma sessão de julgamento, os ministros se 
alinharam, formaram maioria e seguiram a 
tese do Ministro Alexandre, o que resultou 
em uma grande vitória para o setor de loca-
ção de veículos. 

Houve então uma virada de mesa no julga-
mento supramencionado em virtude, espe-
cialmente, da atuação ativa das instituições 
do segmento que assessoradas por renomados 
juristas do país interviram e reverteram o 
resultado daquela demanda, que traria inú-
meros reflexos danosos às locadoras. Por fim, 
registra-se que apenas a tese de repercussão 
geral foi fixada restando ainda ao Ministro 
Alexandre de Moraes redigir o acórdão do 

julgamento do RE nº 1016605, razão pela 
qual é necessária cautela por parte do con-
tribuinte que deve ainda aguardar as cenas 
dos próximos capítulos desta novela, haja 
vista a volatilidade do tema. 
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TURISMO

Bater, 
VIVER
e voltar
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Saudade de pegar uma estrada, né mi-
nha filha? Nunca uma frase de meme 
fez tanto sentido. Para quem segue iso-

lado, minimizando os riscos de contrair a Co-
vid-19, nada melhor do que entrar em um carro 
alugado, higienizado, e pegar estrada. Para os 
clientes de locadoras de passagem por Belo 
Horizonte, que tal um passeio rápido pelas 
redondezas da capital? O famoso “bate e volta”?

Para estudiosos, esse tipo de aventura turís-
tica ganhará força nos próximos meses. Recen-
temente a Turismóloga Júnia Gontijo Cândido 
listou algumas das possibilidades de “bate e 
volta” por aqui. Vamos de carona nesse passeio.

INHOTIM I 
BRUMADINHO
Inhotim é, sem dúvidas, um dos mais rele-
vantes pontos turísticos brasileiros. Se você 
não conhece este museu de arte contempo-
rânea e jardim botânico, vale a pena colocar 
na sua lista de onde ir em Minas Gerais. 

O local que já está de portas abertas, tem 
limite de visitação de 500 pessoas por dia. 
Saiba mais: www.inhotim.org.br.

CASA BRANCA I 
BRUMADINHO
Na comunidade rural de Casa Branca é pos-
sível ter muito contato com a natureza e ain-
da praticar esportes de aventura, como arvo-
rismo, escalada em parede artificial, tirolesa, 
rapel e muitas trilhas para serem curtidas a 
pé ou de bike. Sem falar das cachoeiras... E 

o melhor: tudo isso a 40 km de BH.
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Com o nosso serviço de ENTREGA TÉCNICA ZERO
KM, nós recebemos os seus veículos, efetuamos
o PDI, lavamos e abastecemos. Depois de tudo
pronto, agendamos e entregamos o veículo direto
para o usuário final do seu cliente, do jei�nho que
você precisa.

SANTUÁRIO 
BASÍLICA NOSSA 
SENHORA DA 
PIEDADE I CAETÉ
O Santuário fica a apenas 48 km de BH e 
é uma excelente opção para contemplar, 
do alto de seus 1.746 metros de altitude, a 
serra que emoldura a cidade de Caeté. Mas 
atenção: a visitação ao santuário está acon-
tecendo mediante agendamento. Saiba mais: 
www.santuarionossasenhoradapiedade.ar-
quidiocesebh.org.br.

CACHOEIRA DE 
SANTO ANTÔNIO I 
RAPOSOS
Pra quem gosta de natureza e aventura, a 
indicação é um passeio até a linda Cachoeira 
de Santo Antônio para dar uma refrescada.

Para ir com carro de passeio, coloque no GPS 
o distrito de Morro Velho. Partindo da Praça 
Central de Morro Vermelho, seguir em dire-
ção à capela do Rosário (aproximadamente 
2,5 km) e entrar à esquerda do entroncamen-
to. Seguir aproximadamente 6,5 km até o fi-
nal da estrada. Ao estacionar são necessários 
cerca de 500 metros de caminhada.
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reflexão
2020: é 
necessário 
relembrar 
para refletir
Por Leonardo Soares, Diretor Executivo do SINDLOC-MG

Quem na Festa de Confraternização de 
2019 poderia imaginar um 2020 assim? 
Todos esperávamos um ano de retomada, 
de crescimento econômico e de retorno de 
uma normalidade política e econômica no 
Brasil. Não era isso? Pois bem, 2020 foi um 
ano desafiador nos âmbitos profissionais e 
pessoais. 

O SINDLOC-MG existe para representar 
e criar valor transformador. O melhor ca-
minho para isso é realizar aproximações. 
Trazer para o sindicato bons parceiros, for-
mar um time de associados profissionais e 
comprometidos com o desenvolvimento do 
segmento. Construir uma diretoria compro-
metida e unida. O principal gesto tradutor 
de tudo isso é o aperto de mão. Por isso, 
não realizar a tradicional Festa de Final de 
Ano é doloroso. 

A última Revista SINDLOC-MG do ano é 
sempre feita também dessas boas imagens 
que a confraternização nos proporciona. 
Decidimos, no entanto, reverberar nossas 
memórias. Já que não foi possível estarmos 
juntos, vamos relembrar os bons momen-
tos de aglomerações. 

Boas lembranças e um novo bonito normal 
em 2021!
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ASSOCIADO: Aliança Locação  
de Veículos

CIDADE: Viçosa

ASSOCIADO: Loc Locação  
de Veículos

CIDADE: Ibirité

ASSOCIADO: Alocar Locadora  
de Veículos

CIDADE: Congonhas

ASSOCIADO: Realiza Transportes
CIDADE: Belo Horizonte

 

ASSOCIADO: Ideal Rentacar
CIDADE: Belo Horizonte

ASSOCIADO: Chip Car
CIDADE: Betim

ASSOCIADO: GR5 Rent a Car
CIDADE: Belo Horizonte

ASSOCIADO: Trade Rent a Car
CIDADE: Belo Horizonte

Mais 12 locadoras para o 
time SINDLOC-MG
Os últimos meses seguem sendo de crescimento no SINDLOC-MG. 
Agora é a hora de festejar a chegada de 12 novos associados para a 
entidade. De lugares variados, sendo cinco de Belo Horizonte e outras 
sete do interior do estado, o sindicato se mantém em crescimento. Se-
jam Bem-Vindos!

ASSOCIADO: Antoman Locadora  
de Veículos 

CIDADE: Três Marias

ASSOCIADO: Pinheiro Locadora  
de Veículos 

CIDADE: Contagem

ASSOCIADO: Libero Locação de Veículos 
CIDADE: Betim

ASSOCIADO: Special Rent a Car 
CIDADE: Belo Horizonte

         (31) 98688-0614

BEM-VINDOS
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