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São Paulo, 28 de novembro de 2017. 
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SENADORES  

SENADO FEDERAL 

Praça dos 3 Poderes, Brasília/DF 

 

 

Ref.: PRS 55/2015 

 

 

 

Prezados, 

 

A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PILOTOS DA AVIAÇÃO CIVIL 

CONDUTORES DE AVIÃO – ABRAPAC, associação fundada por pilotos preocupados com 

os rumos da segurança de voo e o desenvolvimento da aviação brasileira, é uma entidade 

independente, pautada por ações que buscam sempre o embasamento técnico, científico e 

legal, visando a valorização do aeronauta e a prevenção de acidentes e incidentes 

aeronáuticos. 

 

Considerando nosso envolvimento com todos os setores da aviação, 

servimo-nos da presente para expor o quanto segue: 

 

O PRS 55/2015, que visa reduzir o teto da alíquota do ICMS incidente no 

combustível de aviação, trará excelentes resultados para toda a cadeia produtiva 

aeronáutica, uma vez que pequenas e grandes empresas da aviação conseguirão gerar mais 

empregos, o turismo crescerá, haverá mais pessoas utilizando o transporte aéreo para a 

realização de negócios, terá crescimento do setor de manutenção, serviços aeroportuários, 

aumento dos serviços de táxi aéreo, aumento nos setores de hotelaria e todos os outros 

inerentes, entre outros ganhos. 

 

Ressalte-se que ainda haverá mais condições de transporte aéreo de 

doentes em áreas remotas, maior número de transporte de órgãos para transplantes, 

gerando melhores condições para todo o setor. 
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Ademais, cumpre informar de forma exemplificativa que hoje há uma prática 

de abastecimento das aeronaves em Estados que tenham a menor alíquota, decolando 

desses Estados com o combustível em nível máximo para pousarem nos Estados com 

alíquota alta e assim deixarem de abastecer nesses locais ou colocar o mínimo possível de 

combustível.  

 

O momento é de crise e a aprovação deste PRS 55 trará uma excelente 

saída para todo o setor. 

 

Como exemplo podemos usar o próprio Distrito Federal que ao reduzir de o 

percentual do ICMS cobrado pelo combustível, teve como resultado um aumento significativo 

na arrecadação. Destarte, houve um grande ganho pelo fato de as empresas aéreas terem 

abandonado a prática de trazerem combustível de outros Estados nos tanques da aeronave 

e passarem a abastecer nesta localidade. 

 

E desta forma, pelos motivos elencados e demais reflexos positivos, esta 

associação pretende o apoio de V.Sas. para a provação do referido PRS 55/2015. 

 

Cumpre ainda informar, que nos colocamos à disposição para quaisquer 

informações adicionais que se façam necessárias. 

 

Renovados nossos protestos da mais elevadas estima e consideração.  

 

 Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

 


