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Dispõe, no âmbito do Estado do Mato Grosso,
sobre a isenção da cobrança do Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores – IPVA e
isenção  do  pagamento  de  Imposto  sobre
Circulação de Mercadorias – ICMS, na compra
de  veículos  novos  que  atuam  no  transporte
privado  através  de  aplicativos  no  âmbito  do
Estado de Mato Grosso.

  

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art. 42
da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Acrescenta o inciso X ao art. 7º da Lei nº 7.301, de 17 de julho de 2000, com a seguinte redação:

“Art. 7º (...)

(...)

X – veículo habitualmente destinado ao transporte privado de passageiros intermediado através de aplicativo
via internet, limitada a isenção a 1 (um) veículo por proprietário.

(...)”.

 

Art. 2º Fica acrescentado o § 6º ao art. 7º da Lei nº 7.301, de 17 de julho de 2000, com a seguinte redação:

“Art. 7º (...)

(...)

1



§ 6º Para fins de reconhecimento da isenção a que se refere o inciso X do caput, considera-se como veículo
habitualmente destinado ao transporte privado de passageiros através de aplicativo aquele que realize uma
média mensal de 250 (duzentos e cinquenta) transportes de pessoas nos 4 (quatro) meses anteriores ao fato
gerador, de acordo com os dados a serem disponibilizados pela empresa de transporte por aplicativo.”

Art. 3º Acrescenta o art. 5º-D  à Lei 7.098, de 30 de Dezembro de 1998, com a seguinte redação:

“Art. 5º-D: Ficam isentas do pagamento de ICMS as saídas internas e interestaduais promovidas pelos
estabelecimentos fabricantes ou por seus revendedores autorizados, de automóveis novos de passageiros
equipados com motor de cilindrada não superior a dois mil centímetros cúbicos (2.0l), quando destinados a
motoristas de transporte privado por aplicativo via internet, desde que, cumulativa e comprovadamente:

I - o adquirente:

exerça, com habitualidade, há pelo menos 1 (ano), a atividade de condutor autônomo de passageiros, naa.
categoria de transporte privado por aplicativo;
utilize habitualmente o veículo na atividade de condutor autônomo de passageiros, na categoria deb.
transporte privado por aplicativo;
não tenha adquirido, nos últimos dois anos, veículo com isenção ou redução da base de cálculo do ICMSc.
outorgada à categoria;

II - o benefício correspondente seja transferido para o adquirente do veículo, mediante redução no seu preço.

                        Parágrafo Único – Para fins de reconhecimento da isenção prevista no  caput, considera-se
como veículo habitualmente destinado ao transporte privado de passageiros através de aplicativo aquele que
comprovadamente realize uma média mensal de 250 (duzentos e cinquenta) transportes de pessoas nos 4
(quatro) meses anteriores ao fato gerador, de acordo com os dados a serem disponibilizados pela empresa
de transporte por aplicativo.”

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O presente projeto visa, pela via legislativa, prestigiar os princípios constitucionais da ordem econômica, da
isonomia, da livre iniciativa, de modo a garantir aos motoristas de aplicativo os mesmo benefícios fiscais já
gozados pelos motoristas de taxi.

De tal modo, respeitadas as mesmas condicionantes a que os motoristas de taxi são submetidos, busca-se
garantir a isenção de IPVA e de ICMS aos motoristas de transporte privado por aplicativo via internet,
incentivando esse modal que revolucionou todo o mundo do transporte e da mobilidade urbana.

Sabe-se que recentemente a Câmara Municipal de Cuiabá aprovou um projeto de lei que irá taxar as
corridas por aplicativo em R$ 0,05/km, além de prever uma vistoria anual no valor de R$ 155,00.

Neste particular, ressalta-se que desde outubro de 2018 as corridas por aplicativo já se submetem a
tributação municipal de ISSQN, com alíquota de 2% (Lei Complementar Municipal nº 454, de 26 de outubro
de 2018).

Ora, esse modal de transporte revolucionou as opções de deslocamento urbano justamente por
desburocratizar os entraves trazidos pelo Poder Público, deixando nas mãos do próprio consumidor o poder
de avaliar e fiscalizar os serviços prestados.

Considerando que o Projeto de Lei Municipal aprovado encarecerá o serviço de transporte urbano por
aplicativo, valor este que, indubitavelmente será repassado ao consumidor final, resta imperiosa a aprovação
da presente propositura, de modo a garantir aos motoristas de aplicativos as mesmas condições e incentivos
fiscais estaduais destinados aos taxistas.
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Para tanto, propõe-se a alteração da Lei nº 7.301, de 17 de julho de 2000, que disciplina o Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores, no âmbito do Estado do Mato Grosso, por meio do acréscimo do
inciso X e §6º ao art. 7º da referida lei, garantindo isenção de IPVA aos veículos habitualmente destinados ao
transporte privado de passageiros intermediado através de aplicativo via internet, limitada a isenção a 1 (um)
veículo por proprietário.

Ademais, a fim de oportunizar total paridade de condições entre taxistas e motoristas de aplicativo,
propõe-se, igualmente, o acréscimo do art. 5º-D à Lei 7.098, de 30 de Dezembro de 1998, a fim de isentar o
ICMS na aquisição de veículos novos para utilização como motorista de aplicativo via internet, desde a
atividade seja exercida com habitualidade, há pelo menos um ano, e compre um veículo equipado com motor
de cilindrada não superior a dois mil centímetros cúbicos.

Outra condicionante é não ter adquirido, nos últimos dois anos, veículo com isenção ou redução da base de
cálculo do ICMS, outorgada à categoria de transporte privado por aplicativo, atendendo as mesmas
exigências aplicáveis aos taxistas.

Conforme o exposto, entendemos como de fundamental importância, submeto aos nobres pares a presente
proposta a qual solicito o devido apoio para sua análise e aprovação.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 20 de Março de 2019

 

Ulysses Moraes
Deputado Estadual

 

Faissal
Deputado Estadual

 

Wilson Santos
Deputado Estadual
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