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São Paulo, 23 de setembro de 2020 

 

 

Ao 

Governador do Estado de São Paulo 

Exmo. Sr. João Agripino da Costa Doria Junior 

Palácio dos Bandeirantes 

Av. Morumbi, 4.500 – Portão 2 

Morumbi 

São Paulo – SP 

05650-90 

 

 

Ref.: Renovação de convênios de ICMS que afetam a Aviação Civil Brasileira, a Base 

Industrial de Defesa e as Indústrias Aeroespaciais do Brasil 

 

 

Senhor Governador, 

 

Ao cumprimentá-lo cordialmente, as Associações que representam a Aviação Civil 

Brasileira, a Base Industrial de Defesa e as Indústrias Aeroespaciais do Brasil vêm por meio da 

presente nota manifestar sua preocupação com recentes movimentos em respeito à renovação 

de Convênios ICMS de vital importância para os setores aqui representados, colocando até um 

milhão e oitocentos mil empregos em risco. 

Em 27 de agosto de 2020, o Estado de São Paulo publicou o decreto 65.156/2020, onde 

destaca a validade de diversos Convênios ICMS até 31 de outubro de 2020, sem, contudo, 

sinalizar a disposição do Estado em renová-los. O referido decreto se soma ao projeto de lei 

529/2020, de autoria do Poder Executivo e no presente momento em tramitação na ALESP, em 

que se prevê a necessidade de decreto específico para renovações de Convênios ICMS. O 

referido PL destaca, ainda, a possibilidade de, por discricionariedade do Poder Executivo, se 

aplicar um percentual de no mínimo 10% sobre o que eventualmente for economizado pelas 

empresas no gozo de benefícios fiscais. 
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Os setores aqui representados têm absoluta ciência do momento de crise e seu impacto 

nas contas públicas de todas as esferas de governo. Entretanto, esses mesmos setores são 

também os mais impactados pela pandemia do COVID-19. De acordo com a IATA, associação 

internacional que representa as companhias aéreas, mais de 85% das viagens aéreas foram 

canceladas no mundo e não há expectativa de recuperação das atividades ao nível pré-pandemia 

antes de 2024. Tal fato criou um efeito em cadeia que afeta o transporte aéreo, os produtores 

de aeronaves, os produtores de peças e componentes, e prestadores de serviços, muitos dos 

quais são também parte da Base Industrial de Defesa. Como consequência mais grave desse 

momento, estamos testemunhando o desarranjo desta atividade econômica, cuja natureza de 

infraestrutura se desdobrará em impactos na população em geral, além de demissões de mão 

de obra altamente qualificada no Estado de São Paulo. 

O Brasil tem o privilégio de ser um dos únicos países em desenvolvimento que, além de 

contar com um setor aéreo pujante, possui indústria aeroespacial e de defesa altamente 

desenvolvidas, capazes de disputar mercados internacionais com gigantes estrangeiros. Juntos, 

os setores aqui representados empregam aproximadamente um milhão e oitocentas mil 

pessoas de alta qualificação, a grande maioria no Estado de São Paulo, onde estão concentradas 

as suas atividades.  

Para a manutenção de empregos e produção, é de suma importância que estes setores 

gozem de ambiente regulatório estável, segurança jurídica e nível adequado de tributação. A 

inobservância desses elementos pode, sem sombra de dúvidas, colocar em risco a 

sustentabilidade das empresas e sua habilidade de concorrer internacionalmente, gerando 

empregos, divisas e impostos para São Paulo e para o Brasil. Além disso, a elevação da carga 

tributária pode ter o efeito contrário para as contas públicas, pois é muito provável que ela seja 

acompanhada de drástica redução no nível de atividade dessas empresas, que perderiam 

mercado para concorrentes estrangeiros ou simplesmente enfrentariam redução da demanda. 

Cabe, portanto, ressaltar finalmente a importância de alguns convênios ICMS para os 

setores aqui representados, particularmente: 75/91, 04/04, 65/07, 26/09 e 95/12. Estamos aqui 

unidos para respeitosamente solicitar que o Estado de São Paulo considere a efetiva e contínua 

defesa de sua renovação no âmbito do CONFAZ e irrestrita aplicação nas regras de ICMS do 

Estado. 
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Não obstante a necessidade de também se buscar solução para as contas públicas, 

entendemos que as discussões em âmbito nacional da reforma tributária deverão trazer o 

necessário equilíbrio fiscal, com pesos e contrapesos à carga tributária total das empresas. 

Em tempo, Senhor Governador, manifestamos os nossos mais cordiais votos de estima 

e consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

ABAG – Associação Brasileira de Aviação Geral 

Sr. Flávio Pires – Diretor Geral 

ABEAR – Associação Brasileira das Empresas Aéreas 

Sr. Eduardo Sanovicz – Presidente da Diretoria Executiva 

ABIMDE – Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança 

Sr. Roberto Alves Gallo Filho – Presidente  

ABTAER – Associação Brasileira das Empresas de Táxi Aéreo e Manutenção de Produtos 

Aeronáuticos 

Sr. Jorge Bitar Neto – Presidente  

AERA – Associação de Empresas Revendedoras de Aeronaves 

Sr. Rogério Marques – Presidente  

AIAB – Associação das Indústrias Aeroespaciais do Brasil 

Sr. Julio Shidara – Diretor-Presidente  

AOPA-Brasil – Associação de Pilotos e Proprietários de Aeronaves 

Sr. Humberto Gimenes Branco – Presidente do Conselho de Administração 

SINDAG – Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola 

Sr. Thiago Magalhães Silva – Presidente  

SINEAC – Sindicato Interestadual das Escolas de Ensino da Aviação Civil 

Sr. Juan Henrique Pereira Ibañez – Presidente  

SNETA – Sindicato Nacional das Empresas de Táxi Aéreo 

Geraldo Amadeo B. Strambi – Superintendente  
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