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Indica  ao  Governador  do  Estado  de  Mato
Grosso, Excelentíssimo Senhor. Pedro Taques,
com cópia ao Senhor Secretário de Segurança
Pública,  com cópia ao Excelentíssimo Senhor
Secretário-Chefe da Casa Civil,  com cópia ao
Excelentíssimo  Senhor  Comandante  Geral  da
Polícia  Militar,  com cópia  ao  Excelentíssimo
Senhor  Comandante  Geral  do  Corpo  de
Bombeiros  do  Estado  de  Mato  Grosso,  com
cópia ao Excelentíssimo Senhor Diretor Geral
da Policia Civil e com cópia ao Excelentíssimo
Senhor Diretor Geral da Politec, da necessidade
do  Es tado  de  Mato  Grosso  adqu i r i r
Equipamentos  de  Proteção  Individual  (EPI  ),
tais  como coletes  a  prova  de  bala  e  demais
acessórios,  como  também  armamento  e
munição, a serem adquiridos com a isenção de
ICMS  e  revendidos  para  os  policiais  civis,
policiais  militares,  bombeiros  militares,
agentes  penitenciários,  peritos  criminais,
papiloscopistas e técnicos em necropsia, com o
mesmo  valor  adquirido  pelo  estado  e
parcelados  em até  6  (seis)  vezes  sem juros,
descontando  na  folha  de  pagamento  do
adquirente,  para  assim  de  fato  dar  ao
profissional  da  área  de  segurança  pública
condições  de  adquirir  os  EPI’s  e  armamento
para o exercício de tão relevante profissão.

Com fulcro no Art. 160, II, do Regimento Interno desta Casa de Leis, após a manifestação favorável do
Soberano Plenário, solicito o envio deste expediente legislativo às autoridades supracitadas, por meio do
qual aponto e INDICO a necessidade do Estado de Mato Grosso adquirir Equipamentos de Proteção
Individual (EPI ), tais como coletes a prova de bala e demais acessórios, como também armamento e
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munição,  a serem adquiridos com a isenção de ICMS e revendidos para os policiais civis, policiais militares,
bombeiros militares, agentes penitenciários, peritos criminais, papiloscopistas e técnicos em necropsia com o
mesmo valor adquirido pelo estado e parcelados em até 6 (seis) vezes sem juros, descontando na folha de
pagamento do adquirente.

JUSTIFICATIVA

Os profissionais de segurança pública tem como instrumento de trabalho a arma de fogo, sendo um dos dez
produtos com maior carga tributária do país, chegando a mais de 70% sobre o valor do produto. Essa carga
tributária atinge esses profissionais, quer seja nas armas públicas ou nas armas particulares utilizadas para
deslocamento de ir e voltar do serviço. Outras categorias de profissionais tem o reconhecimento por parte do
Estado da isenção de impostos para o seu instrumento de trabalho, como ocorre com os taxistas, que podem
adquirir veículos com impostos reduzidos.

O Governo Federal justifica a alta incidência de impostos sobre as armas de fogo devido a sua atuação
direta na violência e criminalidade nas cidades. No entanto, a arma utilizada para cometer delitos, na maioria
das vezes, é adquirida no mercado informal, onde a administração tributária não consegue chegar. Os
profissionais da área da segurança pública podem utilizar determinados armamentos quando estão em
serviço, dispondo assim de meios razoáveis, no que tange ao poderio de fogo para enfrentar a criminalidade
em situação de igualdade, o que não ocorre quando estão de folga. Contudo, não há como negar que esses
profissionais estão investidos da responsabilidade de seus ofícios 24 horas por dia.

Tanto é dessa forma que se um policial, por exemplo, encontrando-se de folga e se deparando com uma
situação de assalto a um cidadão é obrigado a intervir, sob pena de responder pelo crime de prevaricação,
tipificado no art. 319 do Código Penal. Em outras palavras, é preciso disponibilizar meios a esses
profissionais para que melhor possam combater o crime também quando não estiverem de serviço.

No Ceará, por meio do Decreto nº 30.854, de 14 de março de 2012, foi concedido aos policiais daquele
Estado, o benefício ora proposto, Mato Grosso do Sul também isentou por meio do Decreto nº 12.315 de 14
de agosto de 2006.

Assim, essa indicação de elevada importância visa permitir que os profissionais na aerea de segurança
pública possam adquirir o seu armamento particular, munição e acessórios com isenção de impostos, dentro
do seu orçamento. resultando em policiais com melhores condições de defenderem suas próprias vidas,
reduzindo o elevado número de mortes desse segmento profissional, 

Portanto indico que o próprio Estado faça a aquisição de armas de fogo, munição, coletes a prova de bala,
acessórios e EPI’s, com a isenção de ICMS e revenda para os policiais civis, policiais militares, bombeiros
militares,agentes penitenciários, peritos criminais, papiloscopistas e técnicos em necropsia com o mesmo
valor adquirido pelo estado e parcele em até 6 (seis) vezes sem juros, descontando na folha de pagamento
do adquirente, para assim de fato dar ao profissional da área de segurança pública condições de adquirir tais
produtos para o exercício de tão relevante profissão.

Diante do exposto é que  solicito a apreciação e aprovação dos Nobres Pares, por se tratar de matéria de
grande relevância para toda a categoria da segurança pública do estado de Mato Grosso.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 19 de Abril de 2018

 

Wilson Santos
Deputado Estadual
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