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INFORME TÉCNICO APROSOJA Nº 258/2021 

1º de julho de 2021 

 

Produtor rural, publicado valor do FETHAB  para 2° Semestre/2021 

 

A correção do valor do Fethab a cada 6 meses, conforme previsto na Lei 7.263 de 2000, é 

algo que sempre desagradou os produtores. Contudo, o problema foi agravado no ano de 

2020, quando o valor da UPF saltou mais de 24% em 12 meses. Isso ocorreu porque o 

indexador inflacionário que corrigia a UPF era o IGP-DI, que aumentou 6 vezes mais que o 

IPCA no mesmo período. 

Diante do aumento absurdo, a Aprosoja começou uma campanha para alterar o índice de 

correção do Fethab e, após sensibilizar a Assembleia Legislativa, por meio da Lei nº 

11.329/2021, o Fundo passou a ser indexado ao IPCA, e não mais ao IGP-DI. Com isso, o valor 

da UPF publicado para julho de 2021, e que para fins de recolhimento do Fethab deve vigorar 

pelos próximos 6 meses, foi de R$ 197,85 (Portaria nº 130/2021-SEFAZ), sendo que, corrigido 

no índice de preços anterior, a UPF do estado saltaria para R$ 209,29.  

Para ilustrar o impacto dessa modificação, estimando que 20% da soja e 70% do milho ainda 

irão contribuir para o Fethab e, ainda, simulando uma safra total de soja de 37 milhões de 

toneladas e de 30 milhões de toneladas para milho, chegamos à conclusão de que o produtor 

deixará de ser onerado nos próximos 6 meses algo em torno de R$ 31 milhões de reais. 

Lembrando que a UPF não impacta apenas a correção do Fethab, mas diversas taxas devidas 

ao estado, inclusive os créditos lançados em dívida ativa, demonstra-se que uma 

representação adequadamente munida de argumentos técnicos e com a força de sua base é 

capaz de implementar grandes e profundas mudanças na forma como o estado se relaciona 

com os contribuintes. 

Agora é a hora de envidarmos esforços para que os recursos do Fethab sejam integralmente 

aplicados para a finalidade que o fundo fora criado: Infraestrutura. O balanço do estado 

comprova que essa correção já pode ser feita e a Aprosoja não descansará enquanto 

perdurar essa distorção. 
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Abaixo os valores do Fethab vigentes de Julho a Dezembro de 2021. 

 

FETHAB + IAGRO - SOJA 
    UPF / MT*  R$   197,85  

          

Valores % da UPF R$ / T R$ / SC R$ / kg 

          

FETHAB 1 10,00% R$ 19,79 R$ 1,187 R$ 0,0198 

FETHAB 2 10,00% R$ 19,79 R$ 1,187 R$ 0,0198 

IAGRO 1,15% R$ 2,28 R$ 0,137 R$ 0,0023 

VALOR TOTAL 21,15% R$ 41,85 R$ 2,511 R$ 0,0418 

     

FETHAB - MILHO 
    UPF / MT*  R$   197,85  

          

Valores % da UPF R$ / T R$ / SC R$ / kg 

          

FETHAB 6,00% R$ 11,87 R$ 0,712 R$ 0,0119 

VALOR TOTAL 6,00% R$ 11,87 R$ 0,712 R$ 0,0119 

 

Mais informações através do Canal do Produtor: (65) 3027-8100. 

 


