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Altera a Lei n. 7.089, 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.

      

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTRADO 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. 1° - Na Lei 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  fica acrescentado o art. 5° D, com a seguinte
redação:

“5° - ....

...........

5°D - Ficam isentas do ICMS as armas de fogo e munições,  quando adquiridos  por residentes na zona rural,
por colecionadores, atiradores e, caçadores, assim definidos por legislação especial, quando o fato gerador
ocorrer em âmbito estadual, sendo vedada a transferência de propriedade dos bens adquiridos pelo prazo de
5 (anos) após a aquisição.  

Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei que ora apresento visa altera a Lei 7.098, de 30 de dezembro de 1998, que
consolida normas referentes ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
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Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de comunicação – ICMS  e dá outras
providências.

A proposta visa isentar de ICMS para compra de armamento e munições os residentes em áreas rurais, que
recentemente obtiveram o direito a posse de arma de fogo em toda a extensão dos imóveis rurais, por meio
da Lei Federal nº 13.870/19. Assim, a proposição facilita a compra de armamento dos produtores rurais,
auxiliando na proteção de seu patrimônio e na segurança de sua família, em áreas que, muitas vezes, são
distantes da proteção do poder público.

A proposição também tem por finalidade isentar de ICMS os colecionadores, atiradores e caçadores – CACs
-, para aquisição de armas de fogo e munições.

Importa registrar que nesta Casa Legislativa já estão tramitando os Projeto de Lei  663/2019 do ilústre
Deputado Thiago Silva  que trata da isenção do ICMS para a compra de de arma de fogo por Policial Militar,
Policial Civil, Agente Penitenciário e Guarda Municipal e, o Projeto de Lei 201/2019 do ilustre Deputado
Delegado Claudinei que trata da isenção do ICMS para a aquisição de arma de fogo por policial militar,
Bombeiro Militar, Policial Civil e Agente Penitenciário no Estado de Mato Grosso.

Vale salientar que a carga tributária elevada prejudica esta modalidade esportiva. Salienta-se que a Lei
Federal n 10.451/02 concedeu isenção de Imposto de Importação e Imposto Sobre Produtos Industrializados
referentes aos equipamentos e materiais destinados aos treinamentos dos atletas e equipes brasileiras de
competição em jogos olímpicos, paraolímpicos, pan-americanos e mundiais.

O Brasil tem grande tradição neste esporte olímpico. Vale lembrar que a primeira medalha olímpica da
história foi no tiro de revólver, em 1920. Naquele ano, foram conquistadas três medalhas: uma de ouro, uma
de prata e outra de bronze, todas no tiro esportivo. O esporte ainda vem conquistando medalhas recentes
nos jogos olímpicos, sendo o Brasil um país de grande tradição olímpica nesta modalidade.

Ademais, as armas de fogo, munições e demais insumos estão entre os produtos com maior carga tributária,
podendo chegar a 120% de impostos, prejudicando substancialmente a prática esportiva.

No que diz respeito à constitucionalidade da presente proposta, vale salientar que há entendimento do
Supremo Tribunal Federal no sentido de não haver competência privativa do Poder Executivo em matéria
tributária, podendo, portanto, o Poder Legislativo dispor sobre o tema:

Tributário. Processo legislativo. Iniciativa de lei. 2. Reserva de iniciativa em matéria tributária. Inexistência. 3.
Lei municipal que revoga tributo. Iniciativa parlamentar. Constitucionalidade. 4. Iniciativa geral. Inexiste,
no atual texto constitucional, previsão de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo em matéria
tributária. 5. Repercussão geral reconhecida. 6. Recurso provido. Reafirmação de jurisprudência. (ARE
743480 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 10/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013 )

A proposta utilizou-se como inspiração os Projetos de Lei nº 371/2019, de autoria do Deputado Estadual Gil
Diniz (PSL), que tramita na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que obteve parecer favorável da
Comissão de Constituição e Justiça daquela Casa Legislativa, e o projeto de Lei nº 435/2019 do Deputado
Tenente Coronel Zucco que também tramita na Assembleia Legislativa do Rio Grande Do Sul.

Pelas fundamentações aqui descritas, apresento o presente projeto de lei, contando com o apoio dos nobres
pares para sua aprovação, tendo em vista que se trata de assunto de relevância e de interesse público.
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Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 04 de Outubro de 2019

 

Paulo Araújo
Deputado Estadual
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