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Despacho  

Autor: Dep. Lúdio Cabral

Modifica o Art. 1º do Projeto de Lei n° 5/2022, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 1º A fruição do benefício fiscal previsto no Art. 38 do Anexo V do Regulamento
do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.212, de 20 de março de 2014, concedido nas
operações internas e de importação de gás natural, reinstituído e ajustado
conforme artigo 48 da Lei Complementar n° 631, de 31 de julho de 2019, em
combinação com o item 56 do Anexo do Decreto n° 1.420, de 28 de março de 2018,
fica condicionada, no que se refere exclusivamente ao consumo industrial, à
efetivação de recolhimento de contribuição ao Fundo de Apoio às Ações Sociais de
Mato Grosso - FUS/MT, instituído pela Lei n° 10.932 de 23 de agosto de 2019.

JUSTIFICATIVA

O art. 1º do Projeto de Lei n° 5/2021 condiciona a fruição do benefício fiscal aplicado ao gás natural,
destinado ao consumo veicular ou industrial, à contribuição de recolhimento de contribuição para o
FUS/MT, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor do preço médio ponderado ao consumidor final
vigente da data da operação.

Nesta esteira, o objetivo da presente emenda modificativa é alterar o art. 1° do Projeto de Lei n° 5/2022 para
tão somente excluir do texto proposto a contribuição de recolhimento de contribuição para o FUS/MT sobre o
gás natural destinado ao consumo veicular, mantendo exclusivamente ao consumo industrial.

Importante registrar aumento na tributação do gás natural destinado ao consumo veicular atingirá,
predominantemente os motoristas de aplicativo que sabidamente, fazem jornadas de trabalhos
absurdas para receber valores mínimos pelas corridas, que por vezes não cobrem os custos do
serviço.

A Constituição Federal prevê, no art. 145, §1º, que, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal
e serão graduados de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. Justamente por isso, com base
no Princípio da Capacidade Contributiva que se deve excluir a contribuição do gás natural destinada ao
consumo veicular, e, por outro lado se manter a contribuição de 1% ao FUS sobre o gás natural,
destinado ao consumo industrial, evitando que exista uma carga tributária exacerbada sobre os menos
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favorecidos (motoristas de aplicativo, taxi, etc.) e favorável aos mais fartos de recursos como é o caso das
indústrias.

Por fim, é necessário pontuar que o gás natural traz benefícios relevantes para o meio ambiente, pois sua
queima produz baixa emissão de poluentes, já que a combustão é mais limpa e eficiente do que outros
combustíveis veiculares (gasolina, diesel, etc), e a sua produção e consumo devem ser estimulados pelo
Poder Executivo, e não o contrário, como forma de proteção jurídica ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, direito de todos e dever do Estado, nos termos do Art. 225 da Constituição Federal, in verbis:

225 – Todos tem direito ao meio-ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações

Pelas razões expostas, apresento o presente emenda modificativa ao Projeto de Lei n° 5/2022, e solicito o
apoio dos demais Deputados e Deputada para a sua aprovação.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 16 de Fevereiro de 2022

 

Lúdio Cabral
Deputado Estadual
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