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Estabelece política de aumento da alíquota do
ICMS  sobre  aquisição  de  arma  de  fogo  e
munições para os CAC’s que institui o “Alerta
Isabele Ramos”, na forma que especifica.

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 A alíquota do Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de
serviços - ICMS, tendo a aquisição de objeto arma de fogo e munição passa a ser de 50% (cinquenta por
cento) para os CAC’s que institui o “Alerta Isabele Ramos”.

Parágrafo único - Não se aplicam as disposições previstas no caput quando as operações, tendo por objeto
armas de fogo e munições, forem destinadas às forças armadas e ao sistema penitenciário, bem como aos
órgãos de segurança pública da União, do Estado e dos Municípios, definidos no art. 144 da Constituição
Federal e do rol elencado no artigo 6º da Lei 10.826/2003, permanecendo, para essa finalidade, a alíquota
vigente.

Art. 2º Consideram CAC’s:

I – Colecionadores;

II – Atiradores desportivos;

III – Caçadores.

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

 

JUSTIFICATIVA

O objetivo do presente projeto é aumentar a tributação incidente sobre as operações que tenham por objeto
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armas de fogo e munição, propiciando, com isso, a redução de seu uso no território mato-grossense.

A atuação da tributação na espécie pauta-se pelo principio constitucional da seletividade, que submete os
produtos essenciais a alíquotas menores e, ao contrário, os produtos supérfluos a alíquotas mais elevadas.

Ao poder público, e não a grupos ou indivíduos, pertence o monopólio legal da força para a repressão ao
crime, não se mostrando aconselhável, em consequência, a aplicação de alíquotas menores a produtos e
mercadorias supérfluos, como é o caso das armas de fogo e munição, suas partes e acessórios.

De acordo com estatísticas da Secretaria de Estado de Segurança Pública, em 70% dos crimes cometidos
com o emprego de armas de fogo, as armas utilizadas que compradas legalmente, podem ser passadas para
as mãos de criminosos ou até mesmo ocorre acidentes como o caso da Isabele Ramos que chocou o Brasil
pela facilidade de aquisição de arma e depois utiliza-la como esporte.

O início do caso Isabele Ramos começou no dia 12 de julho, quando Isabele foi até um condomínio de luxo
em Cuiabá, no Mato Grosso, onde mora sua amiga, praticante de tiro há 3 anos, como o seu pai, da
Federação de Tiro de Mato Grosso (FTMT), de acordo com o jornal G1.

Toda a família da garota que atirou participa da Federação. Dessa forma, a posse e porte de armas em tal
família já era costumeiro, até mesmo pelo namorado da garota, que havia chegado na residência para deixar
duas armas guardadas.

De acordo com o levantamento, em 2017, 35.783 jovens foram assassinados no Brasil. Esse número
representa uma taxa de 69,9 homicídios para cada 100 mil jovens no país. A taxa é a maior dos últimos dez
anos.

Em Mato Grosso, os dados apontam que, em 2017, 432 jovens, com idade entre 15 e 29 anos, foram mortos.
Já em 2016, esse número foi de 516 jovens, na mesma faixa etária.

De acordo com o Ipea, o levantamento, ao destrinchar as informações e apresentar particularidades dos
casos de homicídios, visa contribuir para o desenvolvimentos de políticas de segurança que, de forma
preventiva, possa conter o aumento do número de mortes.

E o projeto busca aumentar a alíquota na a aquisição de armas e/ou munições que terá efeitos pontuais na
diminuição dos crimes e mortes, bem como acidentes que afetam a população de Mato Grosso.

A restrição tributária ao comércio de armas de fogo e munição traduz, portanto, expressiva conquista da
dignidade humana e da cidadania e certamente terá significativos reflexos na esperada redução do número
de mortes violentas provocadas em virtude cio uso e da compra indiscriminados de armas de fogo.

A alteração da alíquota, por motivo de relevante interesse público, não se aplica às operações que tenham
por objeto armas de fogo e munições, quando destinadas às forças armadas e ao sistema penitenciário, bem
como aos órgãos de segurança pública da União, do Estado e dos Municípios e nem aos que pertencem ao
rol do artigo 6 da Lei 10.826/2003.

A aprovação do projeto de lei representa um importante passo na luta travada para que sejam reduzidos os
índices de violência e a proposta está adequada ao princípio da anterioridade e da seletividade, consagrados
em sede constitucional.

Pelo exposto, pedimos o necessário apoio aos nobres colegas desta Casa de Leis, a fim de que este Projeto
logre êxito em sua marcha pelo processo legislativo. De tal forma, a população adulta, as crianças e os
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adolescentes de nosso Estado estarão um pouco mais protegidos.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 23 de Setembro de 2020

 

Valdir Barranco
Deputado Estadual
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