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Altera dispositivos da Lei n° 7.098, de 30 de
dezembro  de  1998,  que  consolida  normas
referentes  ao  Imposto  sobre  Operações
relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações  de  Serviços  de  Transporte
Interestadual  e  Intermunicipal  e  de
Comunicação  –  ICMS,  para  dispor  sobre  as
alterações que discrimina.

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 Esta Lei altera dispositivos da Lei n° 7.098, de 30 de dezembro de 1998, que consolida normas
referentes ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, para dispor sobre alteração
de alíquota na venda de armas e munições para a prática do Esporte do Tiro..

Art. 2º Fica alterada a alínea “a”, do inciso IX do art. 14 da Lei n° 7.098, de 30 de dezembro de 1998, que
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 14º (...):

(...)

IX – (...):

a) armas, suas partes e acessórios, munições, insumos e equipamentos de recarga;

(...)”.

Art. 3º Fica acrescido o §8º ao art. 15 da Lei n° 7.098, de 30 de dezembro de 1998, com a seguinte redação:

“Art. 15 (...):

 (...)
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§ 8º Para fins do disposto no inciso IX, alínea “a” do art. 14, fica reduzida em 95% (noventa e
cinco por cento) a base de cálculo do imposto, para o adquirente esportista devidamente
registrado junto ao Exército Brasileiro, bem como regularmente inscrito na Federação de Tiro do
Mato Grosso (FTMT).”

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

JUSTIFICATIVA

A Lei nº 7.098 de 30 de dezembro 1998 estabelece para o Mato Grosso alíquota de ICMS para arma e
munição, suas partes e acessórios, maior do que a maioria dos demais estados brasileiros.

Sabemos que o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, superior inclusive a de países ricos,
que desestimula a aquisição de bens e serviços, além de outras várias consequências.

No entanto, no caso em tela, a situação é ainda mais grave, pois a alta alíquota tem inviabilizado a prática do
Esporte do Tiro.

A legislação trata armas e munições como produtos de uso restrito e, através de altas alíquotas, procura
desestimular a sua utilização, tornando-os extremamente caros.

Contudo, esqueceu-se de considerar o legislador que estes produtos também são utilizados para a prática de
esporte. Esporte este inclusive, de grande importância e valor histórico para o Brasil, pois foi responsável
pela primeira medalha de ouro olímpica brasileira, nas Olimpíadas da Antuérpia, na Bélgica, em 1920, com o
atleta Guilherme Paraense bem como o atleta Felipe Wu, medalha de prata na olimpíadas do Rio de Janeiro
2016.

A prática de esportes beneficia grandiosamente as pessoas e até mesmo a sociedade, pois reduz a
probabilidade de aparecimento de doenças, contribui para a formação física e psíquica além de desenvolver
e melhorar tais formações.

Cada esporte possui suas particularidades que envolvem as pessoas e as fazem optar por qual praticar. Os
esportes influenciam no desenvolvimento saudável e as distanciam da mentalidade distorcida que hoje se
prega no mundo.

Assim, é preciso estimular e fomentar o esporte, concedendo aos nossos atletas as condições necessárias
para um treinamento adequado, mesmo diante de tantas dificuldades, das mais variadas modalidades
esportivas, vem se destacando em competições nacionais e internacionais, levando o estado de Mato grosso
para posição de destaque no esporte do tiro.

Cumpre ressaltar que o Projeto de Lei em análise não se trata de renúncia fiscal, pois pouco imposto hoje
tem sido recolhido, haja vista que, por conta do alto valor, estes produtos não têm sido adquiridos em
quantidade regular. O efeito será justamente o contrário, com a redução das alíquotas, mais produtos serão
adquiridos e, consequentemente, mais impostos serão angariados aos cofres públicos.

Importante esclarecer ainda, que estes atletas são registrados, controlados e fiscalizados pelo Exército
Brasileiro, e que as quantidades são adquiridas apenas dentro dos limites estabelecidos em leis.

Para ressaltar a possiblidade jurídica da presente proposta legislativa, rememoramos o entendimento do
egrégio Supremo Tribunal Federal sobre a competência legislativa para matéria tributária:

A Constituição de 1988 admite a iniciativa parlamentar na instauração do processo legislativo
em tema de direito tributário. A iniciativa reservada, por constituir matéria de direito estrito, não se
presume e nem comporta interpretação ampliativa, na medida em que, por implicar limitação ao poder
de instauração do processo legislativo, deve necessariamente derivar de norma constitucional explícita
e inequívoca. O ato de legislar sobre direito tributário, ainda que para conceder benefícios

2



jurídicos de ordem fiscal, não se equipara, especialmente para os fins de instauração do
respectivo processo legislativo, ao ato de legislar sobre o orçamento do Estado. [ADI 724 MC,
rel. min. Celso de Mello, j. 7-5-1992, P, DJ de 27-4-2001.] = RE 590.697 ED, rel. min. Ricardo
Lewandowski, j. 23-8-2011, 2ª T, DJE de 6-9-2011(grifo nosso).

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

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 27 de Fevereiro de 2018

 

Guilherme Maluf
Deputado Estadual
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