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Autoriza o Estado de Mato Grosso através da
Secretaria de Estado de Segurança Pública a
proceder com a venda direta de armas de fogo
utilizadas  pelos  servidores  que  integram  as
forças de segurança quando em serviço ativo
por  ocasião  de  sua  aposentadoria  ou
transferência  para  inatividade.

      

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o artigo 42
da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

 

Artigo 1º - Autoriza o Estado de Mato Grosso através da Secretaria de Estado de Segurança Pública a
proceder com a venda direta das armas de fogo utilizadas pelos servidores que integram as forças de
segurança quando em serviço ativo por ocasião de sua aposentadoria ou transferência para inatividade.

Artigo 2º - A venda direta da arma de fogo ao servidor público por ocasião da aposentadoria ou
transferência para a inatividade poderá ser realizada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública aos
servidores que integraram as seguintes forças de segurança:

I – Polícia Judiciária Civil;

II – Polícia Militar do Estado de Mato Grosso;

III – Corpo de Bombeiros Militares do Estado de Mato Grosso;

IV – Agentes Penitenciários do Estado de Mato Grosso;

V – Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC;

Artigo 3º - A possibilidade de alienação de arma de fogo, por venda direta pelo Estado de Mato Grosso ao
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servidor que integrar as forças de segurança mencionadas no artigo 2º desta Lei somente será realizada no
ato da aposentadoria ou transferência para a inatividade.

Paragrafo único - Como requisito para compra da arma, o servidor aposentado ou transferido para
inatividade, deverá comprovar possuir porte de arma de fogo nos termos da Lei 10.826/2003, regulamentada
pelo Decreto nº 9847/2019.

Artigo 4º - Fica instituído o Fundo de Reaparelhamento Bélico do Estado de Mato Grosso para
modernização das forças de segurança, com o objetivo de reposição das armas de fogo alienadas aos
servidores públicos aposentados ou transferidos para a inatividade.

Artigo 5º - Constituem receitas do Fundo de Reaparelhamento Bélico do Estado de Mato Grosso:

I - arrecadação proveniente da venda direta da arma de fogo aos servidores aposentados ou transferidos
para a inatividade;

II - transferências a conta provenientes do orçamento do Estado;

III - recursos decorrentes de convênios firmados com o Governo Federal;

IV - contribuições e doações de pessoas jurídicas de direito público e privado para o fim específico do
reaparelhamento bélico do Estado de Mato Grosso;

V - rendas provenientes da aplicação de recursos;

VI - outras rendas;

Artigo 6º - O Poder Executivo regulamentará a presente lei.

Artigo 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei tem por objetivo autorizar o Estado de Mato Grosso a proceder com a alienação
direta da arma de fogo utilizada pelo servidor no exercício de suas funções, quando o mesmo for
encaminhado para a aposentadoria ou transferidos para a inatividade.

Diversos são os argumentos que fundamentam este Projeto de Lei. 

Primeiro: É de conhecimento público e notório que os custos para aquisição de uma arma de fogo nova são
elevados e na maioria dos casos esta fora da realidade financeira dos servidores que integram as forças de
segurança.

Segundo: Quando o servidor é transferido para inatividade ou aposentado, os riscos inerentes a sua
atividade não cessam, uma vez que criminosos que tiveram suas ações delituosas cessadas pela atividade
do agente ao longo de sua carreira podem buscar "vingança" contra aquele que atuou em nome do Estado.

Terceiro: Com a venda direta das armas de fogo ao servidor aposentado ou transferido para a inatividade, o
Estado de Mato Grosso viabilizará a defesa pessoal do agente que atuou ao longo da vida em nome do
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Estado.

Quarto: Com o passar dos anos, o material bélico do Estado necessita ser renovado. Assim, a alienação
direta autorizada por esta lei, preserva a higidez do erário público e sua dotação orçamentária para que o
Estado promova a reposição da arma de fogo vendida.

Quinto: A simples aposentadoria ou transferência para inatividade não inabilita o servidor para o uso da arma
de fogo. Assim com a alienação direta da arma de fogo ao seu agente, o Estado estará permitindo que
pessoas capacitadas possam contribuir com a segurança pública nos termos do art. 301 do Código de
Processo Penal: "Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem
quer que seja encontrado em flagrante delito". Oportuno ressaltar que, o art. 3º, paragrafo único deste projeto
de lei elenca como requisito que o agente da segurança pública apresente a documentação necessária para
ser contemplado com a alienação direta.

Noutro enfoque, insta esclarecer que o presente Projeto de Lei não se trata de medida inédita, haja vista que
as Forças Armadas, por meio da Portaria no 8-D LOG, de 28 de abril de 2006, autoriza a alienação, por
venda direta, das armas de porte, revólveres e pistolas, pertencentes ao patrimônio do Exército Brasileiro,
para oficiais de carreira do Exército, para Subtenentes e Sargentos de carreira estabilizados do Exército.

Corroborando os argumentos, destacamos a vigência da Lei nº 6.381 de 23 de setembro de 2019 no Distrito

Federal com a seguinte ementa: "Dispõe sobre a possibilidade de os órgãos de segurança pública
alienarem, por venda direta a seus integrantes, as armas de fogo de poite por eles utilizadas
quando em serviço ativo, por ocasião de sua aposentadoria ou transferência para inatividade." 

Ademais, ressaltamos que tramita na Câmara dos Deputados, Projeto de Lei de autoria do Deputado Federal
Eduardo Bolsonaro que tem por objetivo promover a DOAÇÃO da arma de fogo aos agentes da segurança

pública. A ementa do referido projeto assim esta redigida: "Dispõe sobre a possibilidade dos órgãos de
segurança pública e das Forças Armadas doarem a seus integrantes as armas de fogo por eles
utilizadas quando em serviço ativo, por ocasião de sua aposentadoria ou transferência para a
inatividade, bem como lhes garante o porte de arma nessas situações."

Por fim, e com foco no mais abrangente alcance do interesse público, estabelece o Projeto de Lei que os
recursos advindos da alienação direta de armas de fogo pelas forças de segurança pública do Estado de
Mato Grosso a seus membros (que forem para a aposentadoria,  reserva ou inatividade) sejam destinados a
fundo próprio de reequipamento e de modernização, situação essa que preserva o interesse financeiro do
Estado.

Dessa forma, pelas razões expostas, buscamos melhorar a segurança pública, aproveitando ao máximo todo
o treinamento que o Estado forneceu ao servidor público, permitindo que o mesmo possa exercer sua defesa
pessoal e ainda contribuir com a segurança pública, ainda que como um simples cidadão.

Diante dos motivo acima apresentados, solicito ao meus Pares a aprovação do presente Projeto de Lei. 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 11 de Dezembro de 2019
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Delegado Claudinei
Deputado Estadual
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