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M A N I F E S T O  
 

 
 
 
O Centro Nacional das Indústrias do Setor 

Sucroenergético e Biocombustíveis (CEISE Br) entidade de classe 
representativa das indústrias de base – fornecedoras de máquinas, 
equipamentos e peças, e prestadoras de serviços para os setores 
sucroenergético, biocombustíveis, petróleo e gás natural, papel e 
celulose, e bebidas e alimentos, nacional e internacionalmente, 
abrangendo empresas associadas em todo o território brasileiro, 
MANIFESTA: 

Total apoio à renovação do Convênio ICMS nº 
52/1991 para até o ano de 2022. 

 
 
 
 
 
Excelentíssimos Senhores Governadores e Secretários Estaduais 
de Fazenda 

 
 
 
 
Considerando que o Conselho Nacional de Política 

Fazendária – CONFAZ se reunirá no dia 07 de outubro de 2020, 
manifestamos nosso posicionamento favorável à renovação do 
Convênios ICMS nº 52/1991 para até o ano de 2022 em sua plena 
vigência. 
    

As indústrias, cuja produção de maquinas e 
equipamentos dos setores que estão sob a égide da vigência do referido 
convênio, possuem encomendas negociadas e com produção 
comprometida pela pandemia de coronavirus, devendo as entregas 
ocorrerem ao longo do ano de 2021. 
 
   A não renovação do convênio acarretará prejuízos 
ainda maiores do que os registrados ao longo deste ano, onde a 
produção, pelo atendimento aos protocolos de vigilância sanitária 
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adotados no país, como afastamento dos profissionais com 60 anos ou 
mais, dos que possuem algum tipo de comorbidade, dos menores 
aprendizes, além dos aumentos e escassez de matéria prima, como o 
aço, por exemplo, interferiram diretamente na capacidade de produção. 
 
   De outro modo, as indústrias,  na verdade, esperam 
dos Governos, Estadual e Federal, a consolidação da redução da base 
de cálculo do ICMS destes equipamentos, uma vez que a tal medida é 
realizada há 29 (vinte e nove) anos consecutivos por entendimento que 
o patamar da alíquota reduzida é bom para todas as partes. 
 
   Uma vez consolidada a redução com base nos 
percentuais contidos no Convênio, acabará a insegurança das 
empresas, uma vez que, anualmente, aguarda-se com expectativa e 
aflição tais renovações. 
 

Ressalta-se que o mercado de bens de capital sob 
encomenda movimenta contratos de longos prazos e a não renovação 
compromete de forma absurda a produção, uma vez que a alíquota sem 
a redução inviabiliza a competitividade. 

 
Diante de um cenário incerto da economia mundial 

quanto ao futuro, em razão COVID 19, entendemos que é momento dos 
órgão oficiais contribuírem de alguma forma para ampliar o ambiente de 
negócios da cadeia produtiva, promover a competitividade da indústria 
nos mercados interno e internacional, fomentando, assim, a economia 
nacional, com aumento de divisas, empregos e renda.  

A renovação do Convênio 52/91 ou a definição de 
efetivá-lo será uma contribuição importante, por parte dos senhores 
governantes. 

 
Sertãozinho, 28 de setembro de 2020 

 
 
 
 

 

 
Luis Carlos Júnior Jorge 

Presidente 
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