
Pag n° 1 

MINISTERIO DA DEFESA 
EXERCITO BRASILEIRO 

DIRETORIA DE FlscALtzAçAo DE PRODUTOS CONTROLADOS 
(DFPC - 1982) 

Quartel em Brasilia-DF, 28 de fevereiro de 2018 
(quarta-feira) 

BOLETIM TECNICO DO Sis FPC N° 1/2018 

Para conhecimento do Sistema de Fiscalização de Produtos controlados publico o seguinte: 

P Parte 
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 

1. RECURSOS FINANCEIROS 

Sem Alteração 

2. PESSOAL 

Sem Alteração 

2 Parte 
INTELIGENCIA 

1. INTELIGENCIA 

Scm Alteracão 

2. CONTRAINTELIGENCIA 

Scm Alteração 

3' Parte 
FISCALIZAAO 

1. AcOES DE FIscALIzAcAo 

Scm Alteracão 

2. OPERAçOES DE FISCALIZAçAO 

Scm Alteração 

3. INSTRUAO 

Sem Alteração 

4' Parte - 
REGULAAO 

1. NORMATIZACAO 
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Entendimento da DFPC para conhecimento e aplicacao do Sis FPC 

a. Taxas de Fiscalização 

a. Fato Gerador 

A Taxa, uma das espécies de tributo previsto na Constituicâo Federal de 1988 (CF), tern como fato 
gerador o exercIcio do poder de policia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de servicos püblicos 
especificos e divisIveis, prestados aos contribuintes ou postos a sua disposicão (art. 145, 11). 

Taxa em razão do poder de poilcia consiste numa atividade da administração páblica que limita ou 
disci plina direitos, interesses ou liberdades, bern como a prática de ato ou a abstenção de fato do sujeito 
passivo, nos termos do art. 78, do CTN. 

No caso especIfico das atividades que envolvem produtos controlados pelo Exército, em virtude do 
exercIcio regular do poder de polIcia, estào sujeitas as taxas estabelecidas nas Leis n° 10.826, de 22 de 
dezembro de 2003 e 10.834, de 29 de 2003. 

b. Taxas previstas na Lei n° 10.834/03 (TFPC) 

c. Revalidação de Certifleado de Registro (CR): 

0 valor da taxa da revalidaçào de CR tern previsão no item 2.4 da Tabela das Taxas e Multas de 
Fiscalizacão de Produtos Controlados, estabelecida na Lei n° 10.834/03.Valor R$ 50,00. 

d. apostilamento de PCE: 

A Apostila é documento cornplementar que acompanha o CR. Assim, por ocasião da revalidaçao de CR 
a taxa a ser paga refere-se apenas a revalidação do registro visto que se considera o fato gerador a 
revalidação da habilitação para o exercIcio de atividades corn produtos controlados. 

Apostilamento é a alteração de dados da apostila, logo a inclusão ou exclusão de PCE exige o 
pagarnento relativo ao apostilamento, independente da oportunidade do requerirnento. Dessa forma, se 
por ocasião da revalidação do CR não houver solicitacäo de alteração da apostila a taxa a ser paga será 
apenas da revalidação do registro. Caso seja solicitado concomitantemente revalidaçao e apostilamento, 
devern ser pagas duas taxas (revalidacão de CR e apostilarnento). 

A taxa decorre do fato gerador e é por cada requerimento. 

Urn dos fundarnentos legais consta do Regularnento para Fiscalização de Produtos Controlados (R- 105), 
no qual estabelece no art. 46 que, em caso de necessidade de qualquer alteração deverá haver urn 
requerimento de Apostilamento, in verbis: 

"Art. 46. A Apostila ao registro é urn docurnento complementar e anexo ao TR ou ao CR. 
§ 1 oSerão lançados na Apostila: 
I - as modificaçöes autorizadas de espectro de produtos ou nornenclatura, devendo constar o nümero de 

ordem, a categoria de controle, o simbolo do grupo, a nomenclatura constante da Relação de Produtos 
Controlados pelo Exército, o grau de restrição e o norne cornercial ou de fantasia do produto; 
II - as mudanças de endereço das pessoas fisicas ou jurIdicas; 
Ill - as alteraçôes de Apostilas já emitidas; 
IV - novas fihiais ou sucursais localizadas no mesmo municipio; 
V - autorização de transporte, de aquisicão no mercado interno ou importacäo de produtos controlados 
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para fins comerciais mediante solicitação do interessado e a critério do Exército; e 
VI- outras alteraçöes consideradas necessárias, a juizo da autoridade competente." 

Por fim, ressalta-se que a taxa de apostilamento deve ser cobrada pelo requerimento e nAo pelo PCE 
individualmente, conforme o valor estabelecido no item 2.4 da Tabela das Taxas e Multas na 
Fiscalizacão de Produtos Controlados, estabelecida na Lei if 10.834/03. 

e. autorizacão para aquisicAo de PCE por transferência: 

A taxa deverá ser cobrada por cada requermento de transferência (R$ 25,00), contenha esse 
requerimento inn ou mais produtos, porque a aquisiçao é merente a atividade de transferncia, conforme 
item 4.1 da Tabela das Taxas e Multas na Fiscalização de Produtos Controlados, estabelecida na Lei n° 
10.834/03. 

f. exclusão do PCE apostilado ao CR (caso de PCE doado): 

Veriflcando a Lei 10.834/03, nAo se encontra a taxa por "exclusäo" de PCE. Entretanto, a exclusäo de 
um PCE poderá acarretar uma modificaçäo do espectro de produtos ou da quantidade. Essa modiflcacão 
impôe ao adnilnistrado a obrigação de requerer urn apostilamento, conforme se observa no §2°, do art. 
46 do R-105, verbis: 

"Art. 46 ( ... ) 
§ 2° A Apostila seráobrigatoriamente substituida, corn cancelamento expresso naquela que a substituir, 

quando houver: 
I - alteracAo do especiro de produtos constantes em Apostilas; 
H - destruicäo,  extravio ou inservibilidade; 
III- a1teraço de nomenclatura; e 
N - outras hipóteses, ajuizo da autoridade competente." 

A guisa de exemplo, se urn CAC tern cinco armas e vende ou doa uma, ele deverá providenciar, 
mediante requerimento, o apostilamento por conta da alteraçäo no seu acervo e pagará a taxa 
correspondente. 

Em suma, a taxa devida será a de apostilamento, conforme o item 2.4 da Tabela das Taxas e Multas na 
Fiscalizacão de Produtos Controlados, estabelecida na Lei n° 10.834/03. 

b.5 apostilamento referente a transferência completa de todo acervo de CAC (morte do CAC, 
cancelamento do CR a pedido ou ex-oficio). 

o entendimento é pela cobrança das seguintes taxas: 
- pessoa que adquire os PCE: taxa de aquisiçào e apostilamento; e 
- pessoa que transfere os PCE: taxa de apostilamento. 

As taxas de aquisiçäo e apostilamento devem ser por requerimento, mdependente da quantidade de 
produtos. 

g. quando o processo de apostilaniento for de PCE adquiridos diretamente no comércio, na indüstria ou 
por importaçAo. 

h. Taxas previstas na Lei n° 10.826/03. 

J. Registro de Arma de Fogo: 
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Assim, veja-se os dispositivos da Lei n° 10.826/03: 
Art. 11. Fica instituida a cobrança de taxas, nos valores constantes do Anexo desta Lei, pela prestação 

de serviços relativos: 
I - ao registro de arma de fogo; 
II— a renovaçAo de registro de arma de fogo; 
HI - a expediçAo de segunda via de registro de arma de logo; 
IV - a expedicAo de porte federal de anna de fogo; 
V - a renovaçào de porte de arma de fogo; 
VT - a expediçAo de segunda via de porte federal de anna de fogo. 
(...) 

0 registro de anna de logo, no ãmbito do Exército, SäO os assentamentos dos dados relativos ao 
adquirente e a anna adquirida, corn a publicacão da aquisicäo da anna de fogo em BAR da Organizacão 
Militar a qual o adquirente se encontra vmculado, gerando o pagamento de taxa prevista na Lei n° 
10.826/03, corn a consequente expedicào do CRAF. 

Desta feita, o fato gerador para a cobrança da taxa de registro de anna de fogo tern previsAo no mciso I, 
do sit 11 da Lei suprarreferida, corn valor fixado no Anexo Tabela de Taxas, item I (R$ 60,00). 

j. Renovaçâo de registro de anna de fogo. 

De acordo corn o § 2o da Lei n° 10.826/03, a cada 3 (trés) anos o registro da anna de fogo deverá ser 
renovado, mediante comprovacão dos requisitos exigidos no art. 4 9  do referido diploma, vejamos: 

Art. 5° 
(...) 
§ 2o Os requisitos de que tratarn Os rncisos I, H e ifi do art. 4o deveräo ser comprovados 

periodicamente, em perlodo nAo inferior a 3 (trés) anos, na conformidade do estabelecido no 
regularnento desta Lei, para a renovacAo do Certificado de Registro de Anna de Fogo. 

Desta feita, o fato gerador para a cobrança da taxa de renovação de registro de anna de fogo tern 
previsão no inciso II, do art. 11 da Lei suprarreferida, corn valor fixado no Anexo Tabela de Taxas, item 
II (R$ 60,00), mclumdo a ernissão do CRAF corn a nova validade. 

k. Taxa relativa a emissâo de "comprovante de registro de anna de fogo" (item 6.9, da tabela de taxas e 
multas na fiscalizaçäo de produtos controlados, anexa a Lei 10.834/03). 

A taxa de registro de anna de fogo, da qual decorre a emissão do CRAF, prevista na Lei n° 10.826/03, 
no se confunde corn a taxa prevista de "comprovante de registro de anna de fogo", que possui o valor 
de R$ 10,00, prevista na Lein* 10.834/03. 

Contudo, o documento que comprova o registro de anna de fogo junto ao Exército ó o CRAF (previsto 
na Lei n° 10.826/03), dando-se a cobrança da taxa somente pela prestaçAo do servico püblico de registro 
da anna, sendo a emissAo do CRAF decorréncia do ato adniinistrativo de registro, o que se confirma pela 
inexisténcia de previsao expressa na legislacão em comento, Lei n° 10.826/03, de taxa relativa it 
"emissAo de CRAP. 

Portanto, não deve ser exigido o pagarnento da taxa relativa a emissAo de "comprovante de registro de 
anna de logo", no valor de itS 10,00, prevista no item 6.9, da tabela de taxas e multas na fiscalizaçäo de 
produtos controlados, anexa a Lei 10.834/03. 

2a via do CRAF, segue-se o previsto na lei n° 10.826/03, alterada pela Lei if ii. 
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que determina a cobrança da taxa de R$ 60,00 pela expedição do refendo documento. 

1. Situaçäo dos CAC. 

A referida isencão legal prevista na Lei n° 10.826/03 näo alcança os Colecionadores, Atiradores 
Desportivos e Caçadores (CAC), ainda que pertencam as categorias profissionais estabelecidas no §2 1, 

do art. II do Estatuto suprarreferido, porquanto as armas de fogo e demais produtos controlados 
pertencentes ao acervo de CAC, nAo säo isentos do pagamento de taxas. 

As armas de fogo alcançadas pela isençào legal sAo aquelas pertencentes ao acervo para fins de 
segurança pessoal, e nAo aquelas pertencentes ao acervo de CAC; desta feita, a titulo de exemplo, caso 
urn militar do Exército seja CAC e qucira adquirir uma arma de fogo para inclusâo no seu acervo de 
CAC, não estará isento do pagarnento da taxa de ernissão de registro. 

Cabe informar ainda, que a cobranca da taxa referente a ernissäo do CRAF é por arma de fogo, 
ressaltando o afirmado acirna, que não é mais cabivel a cobranca da taxa relativa a emissão de 
"comprovante de registro de arma de fogo", no valor do R$ 10,00, prevista no item 6.9, da tabela de 
taxas e multas na fiscalizaçAo de produtos controlados, anexa a Lei 10.834/03. 

b. Registro - Apostilamento - Recarga de Munlcäo 

"A Portaria no 056-COLOG/2017 versa sobre o registro de atividades corn PCE e em seu artigo 3° nAo 
menciona a atividade de recarga de mwuçâo. Por outro lado, a Portaria n° 051-COLOG/2015 (art. 4°, 
§3°), traz em seu bojo a atividade de recarga de muniçAo, gerando d4vidas quanto a possibilidade de 
apostilamento de tal atividade." 

RESPOSTA 
A Portaria n° 051 -COLOG/20I 5 regula as atividades de colecionamento, tiro desportivo e caga, 

enquanto a Portaria n° 056-COLOG/2017 dispoe sobre a concesso, a revalidagio, o apostilaniento e o 
cancelamento de registro. Assim, a legislacAo que trata especificamente de apostilamento é a Portaria n° 
056-COLOG/2017. 

Recarga de muniçAo, conforme a Portaria n° 056-COLOG/2017, não 6 mais enquadrada corno atividade 
controlada polo Exército, porquanto tratar-se de urn procedimento intrinseco a atividade de tiro 
desportivo. 

Ainda quo o previsto no §3° do art. 4° da, Portaria n° 051-COLOG/2015 e §1° do art. 93 da Portaria n° 
028-COLOG/2017, que tratam do assunto, nAo tenham sido revogados expressamente, deve-se 
considerar o previsto na Portaria n° 056-COLOG/2017, por ser uma norma, mais recente e tratar 
especificarnente do assunto. 

Desta forma, a atividade recarga de muniçAo nAo deve ser apostilada ao registro. 

c. Registro - CAC - Exiggncia de Decore 

"Exigência de DECORE como comprovagio de ocupagio licita para registro de CAC no Exército" 

RESPOSTA 
Não ha previsio de comprovagio de ocupaçâo licita para o registro de pessoa fisica no Exército. Desta 

fonna a DECOR.E (Declaracâo Comprobatôria de PercepqAo de Rendimentos) nAo deve ser exigida para 
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registro de colecionador, atirador desportivo ou cacador no Exército. A comprovacão de identificação 
pessoal exigida nos Anexos A e B da Portana n° 05 1 -COLOG/2017 deve seguir o previsto no art. 2° da 
Lei n° 12.037, de 10  de outubro de 2009. 

1) Considerando a edicão do Decreto n° 9094, de 17 de juiho de 2017, que dispôe sobre a simplificacão 
do atendimento prestado aos usuários dos serviços püblicos, NAO exigir o reconhecimento de firma em 
documentos para a concessão, revalidacäo e/ou apostilarnento ao registro, nos seguintes casos: 

Portaria n° 056-COLOG/20 17 
- letras "c"(declaracão própria corn firma reconhecida) e "e" (Declaracão escrita de não estar 

respondendo a inquérito policial ou a processo criminal. Documento original corn firma reconhecida) 
das Observaçöes do item 3) do Anexo A2; e 

- námeros 3.(declaracão própria corn firma reconhecida) e 5.(Declaração escrita de nAo estar 
respondendo a inquérito policial ou a processo criminal. Documento original corn firma reconhecida) da 
Legenda do item 2) das Observacôes do Anexo B5. 

Portaria n° 055-COLOG/20 17 
- nümeros 3) e 7) (anexar declaração do titular da conta ou do proprietário do imóvel, corn firma 

reconhecida, explicando a situacao) do item 3. OBSERVAçOES do Anexo E. 

d. Registro - Concessão - Fiel Depositário 

"Este SFPC/1 foi questionado pela Concessionária Rio-Galeão sobre a necessidade de concessão de CR 
por conta de sua condicão de fie] depositáno e armazenamento temporário dos PCE." 

RESPOSTA 
A concessionária Rio-Galeâo não se enquadra nas pessoas isentas de registro no Exército previstas nos 

art. 99 a 102 do Regulamento para a FiscalizaçAo de Produtos Controlados, aprovado pelo Decreto no 
3665. de 20 de novembro de 2000 (R-105). 

A concessionária exerce a atividade prestacão de servico-armazenagem de PCE. 

De acordo corn o R-105, a armazenagem é atividade controlada, devendo a pessoa que exerce tal 
atividade ser registrada no Exército, na forma prevista da Portana n° 56-COLOG/20 17. 

Considerando que a armazenagem de cargas em terminais aeroportuários está sujeita a normas de 
seguranca especIficas nacionais e/ou intemacionais, a vistoria poderá ser dispensada, a sernelhança da 
armazenagem em portos organizados. Neste caso a empresa interessada na dispensa da vistoria deve 
providenciar o Termo de Responsabilidade previsto no Anexo B8 da Portaria n° 56-COLOG/2017, corn 
as adaptacöes necessárias. 

e. Registro - Atividades - Acido Nitrico - Arma de Fogo Uso Industrial - Espada e Espadim 

"Solicito esclarecer quais atividades serão passIveis de registro para os produtos controlados abaixo 
relacionados, todos considerados de utilizacão livre pelo art. 10 do R-105: ácido nItrico; arma de fogo 
para uso industrial (finca-pino); espada e espadirn para uso das Forças Armadas e Forças Auxiliares e 
fogos de artificio." 

RESPOSTA 

Conforme o art. 2° da Portaria n° 56-COLOG/2017, toda pessoa que exerce atividade corn PCE, própria 
ou terceirizada, deve ser registrada no Exército, ressalvados os isentos citados nos art. 99 a 102 do 
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R-105. 

Ainda de acordo corn o art. 30  da citada portaria, as atividades corn PCE so a fabricacäo, o comórcio, a 
importaçio, a exportação, a utilização e a prestaçào de serviços, o colecionamento, o tiro desportivo e a 
caça.Em con8equência, Adm Sec Pes e demais interessados tomem conhecimento e providências 
decorrentes. 

A ITA n° 10/2017, em seu art. 13, estabelece que as categorias de controle de que trata o art. 10 do 
Regulamento aprovado pelo Decreto n° 3.665, de 20 de novembro de 2000, nAo deverào ser 
consideradas para fins de concessão e/ou revalidação de registro no Exército. 

Esta Diretoria esta elaborando uma hA versando sobre procedinientos de controle de PCE dos produtos 
anteriormente citados. 

As empresas que realizam atividades corn tais produtos terAo o prazo de que trata o art. 12 da ITA n° 
10/2017 para registro no Ex&cito. 

E Registro - Procurador de Pessoa Fisica e/ou Jurldica - Documentação 

"Necessidade de registro para procuradores de pessoas fisicas e juridicas, na qualidade de prestadores de 
serviço. Em caso positivo, qual a documentacâo exigida e como seria possIvel, junto ao SIGMA, ter 
conhecimento de que o prestador de serviço estã vinculado a uma determinada empresa" 

RESPOSTA 

A pessoa que exerce a atividade prestacAo de serviço- procurador deve ser registrada no Exército, 
conforme os art. 20,  3° e 5° da Portaria n° 56-COLOG/2017. A documentacäo exigida é a prevista no 
Anexo B5 da mesma portaria. 
A empresa a ser representada näo é objeto de apostilamento ao registro do procurador. 
A comprovaçAo do vinculo do procurador corn a empresa se cia por meio da apresentacào da procuraçAo 

especifica da empresa em nome do procurador. 

1)Prazo para concessâo de registro para cornércio de arma de pressào 
As empresas que comercializam armas de pressão, que devern ser registradas no Exército conforme a 

Portaria if 56-COLOG/2017, terão o prazo previsto no art. 12 cia ITA n° 10/2017 pam sua regularizacao. 

2) Registro de CAC pars estrangeiros 
Não está autorizada a concessäo de registro no Exército para estrangeiros pars as atividades de 

colecionamento, tiro desportivo e caça. Ha necessidade de alteraçao da Portaria n° 5 1 -COLOG/2015. 

g. Registro - Autenticacão - Cópia de Documento 

Considerando o previsto no Decreto n° 9.094, de 17 de juiho de 2017, ficam dispensados de 
autenticação, exceto se existir düvida fundada, os seguintes documentos: 

a. Ato de constituiçAo de pessoa jurIdica e comprovante de endereço (letras a. e c. respectivamente das 
0BSERVAcOES do n° 3. DOCUMENTAçAO PARA ATIVIDADE DE FABRICAçAO, do Anexo 
A2, da Port 56-COLOG/I 7); e 

b. comprovante de endereço (n° 3 cia Legenda do item 2. COLUNA DOCUMENTA(;AO do Anexo B5, 
da Portaria n° 56-COLOG/1 7). 
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h. CAC - Atirador Desportivo - Dispensa de Filiuçio 

"A Portaria no 056-COLOG/2017 determina que os dlisciplinados no art. 6° da Lei 10826/03, quando 
atiradores desportivos, nAo necessitain apresentar fihiação a clube de tiro e em consequência, são 
inseridos no nIvel I, podendo apenas adquirir ate quatro armas. Contudo, existem inimeros 
requerimentos solicitando autorizacào para aquisicão de armas e insumos acima do limite previsto pars o 
nIvel 1. Por isso, imperioso esciarecer se é possIvel autorizar tal requerimento e em qual nIvel se 
enquadraria tal CAC." 

RESPOSTA 
A dispensa de fihiaçAo a entidade de tiro desportivo ocorre apenas no momento da concessAo ou da 

revalidaçäo do registro do atirador desportivo, conforme o Anexo A da Portaria n° 05 1-COLOG/20 15. 

A aquisicão de armas de fogo e munição, insumos e equipamentos de recarga é regulada nos art. 86 e 
92,dentre outros da mesma portaria. 
Pam a aquisição de anna de fogo nAo ha exigéncia de fihiacào a entidade de tiro, mas sim a exigéncia de 
apresentaço da documentação (conforme art. 86): 

"1— declaraçäo da entidade de tiro de vinculacão do requerente comprovando que promove ou sedia 
eve ntos em que osprodutos pretendidos podem ser empregados (Anexo C); e 

II— declaraigio de ranking dos tiltimos doze meses (Anexo D). "Apenas para atiradores nivel lie III, de 
acordo coma Portaria n°28-COLOG12017.(grifo nosso) 

Lembrando que a entidade de vinculagio é o local onde o atirador desportivo realiza seus treinamentos 
e/ou competiçôes, nAo sendo necessariamente a entidade de tiro de fihiacão. E o local passivel de 
confirma9b das informag6es asseveradas na declaracão do inciso I do art. 86 da Portaria n° 
056-COLOG/20 17. 

Para a aquisigio de muniglo, insumos e equipamento de recarga a documentacAo é a prevista no art. 92, 
da Portaria n° 051 -COLOG/20 15: 

"I— declaraçâo de habitualidade; e 

H— declaraçäo de ranking(Anexo D)." 

A Portaria n° 028-COLOG/2017 flexibilizou a declaraçAo de habitualidade, aceitando a apresentagio de 
declaraçio de prôprio punho,desde que seja possivel comprovar a participaçAo do atirador em 
treinamentos ou competicoes. 

Sendo assim: 

- Os processos de controle Registro e Aquisiqlo nAo se confundem; 
- o registro de atiradores desportivos segue oprevisto nos artigos referentes na Port 05 1 -COLOG/2015; 
- As aquisiçôes devem seguir o previsto na portaria Port 051-COLOG/2015 no tocante a aquisicio de 

armas de fogo e a aquisigão de muniqlo, insumo e equipamentos de recarga. 

Finalizando, o atirador desportivo, independente de isenção de declaracào de fihiaçio a entidade de tiro, 
deve apresentar a documentacão prevista no art. 86 ou 92 da Portaria n° 51-COLOG/2015, quando 
solicitar aquisição de anna de fogo ou munigio, insumo e equipamentos de recarga. 

I. Proteglo Balistica - Velculos Blindados - Carro Forte 
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"A quem cabe a responsabilidade pela autorização, fiscalizacão e exportação dos veiculos blindados de 
emprego civil (carros fortes)?" 

RESPOSTA 

o Anexo I do R-105 enquadra os veiculos blindados de emprego civil corn o nñmero de ordem 3800, 
logo são Produtos Controlados pelo Exército sujeitos a regulação, autorizaçäo e fiscalização do Exército. 

Veiculos blindados de emprego civil são produtos controlados categoria de controle 3, ou seja, silo 
controlados: a fabricacão, a importacAo, a exportacâo, o desembaraço alfandegáno e o tráfego, sendo 
este somente na saIda da fábrica, porto ou aeroporto. 

Assim compete a Fiscalização de Produtos Controlados a responsabilidade pela autorizaçAo e 
fiscalização das atividades de fabricação, importacAo, exportacão, desembaraco alfandegario e o tráfego 
dos veiculos blindados de transporte de valores, conforme previsto no Decreto supracitado. 

j. Munição - Partes de Munição - Fabncacão 

"PARTES DE MUNIcAO: estamos encaminhando consulta motivada por uma empresa que fabrica 
alguns itens para a CBC. 0 SFPC local foi a empresa e constatou que ela fabricava buchas e bases 
plásticas e bagos de borracha, tudo para cartucho de muniçAo. A empresa, então, foi orientada a se 
registrar o quanto antes, e a mesma entrou corn pedido de CR. A questão, nesse caso, e se haveria 
necessidade da emissAo do TR, por ser fabricacão." 

RESPOSTA 

A Instruçäo Técnico-Administrativa n° 4, de 04 de dezembro de 2017, define as partes de munição 
considerados PCE e os procedimentos de controle correspondentes. 

k. Registro - Comprovacâo da Idoneidade 

"Ha cidadàos apresentando certidao positiva em crimes nào previstos no Anexo A da Portaria no 
051-COLOG e que o entendimento da DFPC no DIEx n° 717, de 9 de marco de 2017 é de que somente 
os crimes previstos na portaria impliquem no quesito idoneidade, consideramos temerário esse 
entendimento." 

RESPOSTA 

o SisFPC deve continuar seguindo as determinaçöes quanto a comprovacão da idoneidade da pessoa 
previstas no anexo A da Port 51 -COLOG/20 15. 

1. Pairam diavidas nesta Região Militar no que tange a defmição de responsável legal, representante 
legal e substituto imediato de pessoa juridica, termos expressos na Portaria no 56, de 5 JUN 17, a fim de 
comprovar a idoneidade em processos de concessão/revalidacão de Certificado de Registro (CR). 

Urn dos requisitos para a concessao/revalidaçAo de Certificado de Registro (CR), conforme a Portaria no 
56/2017 é a comprovacão da idoneidade da pessoa fisica ou juridica interessada em exercer atividade 
corn Produto Controlado pelo Exército (PCE). 

o §20  do art. 21 da Portaria no 56-COLOG determina essa comprovacão na pessoa do responsável legal 
da pessoa jurldica para concessão/revalidação do seu registro no Exército, conforme dispositivo 
normativo: 
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"Art. 21 
(..)2° A idoneidade a ser comprovada deve ser do responsável legal e do seu substituto imediato na 

empresa." (GN) 

Em termos genéricos, urn responsável legal representa uma entidade ou uma empresa e é nomeado em 
seu ato constitutivo, ou seja, no contrato social ou estatuto social, possuindo poderes especificos e 
determinados para atuar em nome da empresa. 

No corpo do texto da citada portaria encontra-se a figura do representante legal e a do responsável legal. 
Para efeitos de fiscalizaçAo de PCE tais termos são sinônimos. 

Quanto a figura do substituto imediato, tal pessoa poderá fazer parte ou nAo do quadro societário da 
empresa. Em todo caso, o substituto imediato deverá estar expressarnente previsto no contirato social da 
empresa. Não ha obrigatoriedade de existência de substituto imediato. 

Ainda sobre idoneidade, a declaração escrita de não estar respondendo a mquerito policial ou processo 
criminal, prevista no item 5, do Anew B5, da Portaria n° 56-COLOG/2017, possui a mesma 
obrigatoriedade da apresentação das certidöes de antecedentes policiais. 

L Taxas - Effllssão de CRAF - Isencão 

"Quanto a emissAo de CRAF aos dispensados de pagarnento de taxas do art. 6° da Lei n° 10.826/2003. 
No caso de os abrangidos pela isencão de recoihimento dos valores para emissfto de CRAF, forem CAC 
e requererem a emissAo do referido documento para suas respectivas armas do acervo CAC, gozariam da 
isenção?" 

RESPOSTA 

As pessoas isentas de pagarnento de taxa de registro de arma de fogo são aquelas a que se referem os 
incisos I a VII e X e o § 5° do art. 6° da Lei n° 10.826/2003. 

Tais dispositivos legais nAo alcançam o colecionador, o atirador desportivo e o caçador. 

Desta forma, os colecionadores, os atiradores desportivos e os caçadores nAo estão isentos de 
pagamento de taxa de registro de arma de fogo, independente de sua categoria profissional. 

in. Utilizacão - Ama de Fogo Obsoleta - Bacamarteiros 

"Quanto a atividade de "UTIL!ZAçAO - APRESENTAçAO DE BACAMARTEIROS: a ITA 
02412002, previa na letra a. do n° 5. que, embora as armas obsoletas estejam desobrigadas de registro, 
seus proprietários, doravante denominados atiradores, deveriam fornecer ao Comando da Regiao Militar 
de vinculacão as seguintes informacôes: material do qual é constituido o cano da anna; comprimento do 
ca-no; peso da anna; diâmetro interno do cano; idade da anna; e fotografia colorida lOx 15cm2 em fundo 
branco, mostrando a identificacão na anna. Tendo em vista que a referida ITA foi revogada e devido a 
impossibilidade do apostilamento dessas armas no SIGMA, já que o sistema requer o preenchimento de 
campos obrigatorios que as armas obsoletas nâo possuem, solicito orientar baseado em qual norma se 
dará o controle dessas armas obsoletas." 

RESPOSTA 

Confonne o art. 14 do Decreto n° 5.123/04, as armas obsoletas estAo dispensadas de registro no 



(Continuaço do BTS Nr 1, de 28/02/2018, 

SIGMA. Os bacamartes, por serem consideradas armas obsoletas, devem ser cadastrados no SIGMA 
corn o námero de ordem 0220 do Anexo I do R-105. No campo "Detaihamento" do Anexo ao registro 
devemser incluldas as informaçöes disponiveis sobre o bacamarte tais como bacamarte, nümero, marca, 
modelo, nümero de canos ou alguma marcação especifica. 

n. Fabricacão - Registro - RETEx 

Fica dispensada a apresentaçäo de RETEx por ocasiAo da revalidaçâo de registro de fábrica de PCE. Tal 
dispensa nAo isenta o preenchimento do item "3. AT! VIDADES E TIPOS DE PRODUTOS" do 
requerimento. 

o. Exploslvos - Piano de Segurança 

"Quanto ao Piano de Seguranca de PCE, para as atividades corn explosivos, o art. 66 da Portaria n° 
056-COLOG/2017 estabelece aspectos a serem abordados no Piano de Segurança de PCE, sendo 
obrigatório para atividades de transporte e armazenagem de explosivos, conforme incisos III e IV do 
Art. 65 da Portaria if 056-COLOG/2017. 0 art. 15. da Portaria n° 03-COLOG/2012, prevé aspectos para 
o Plano de Segurança a serem observados, diferentes -dos constantes do Art. 66 da Portaria n° 
056.COLOG/2017. Tendo em vista que a Portaria if 03-COLOG/2012, ainda encontra-se em vigor, 
solicito orientar este SFPC/7 quanto a qual das nonnas deverá nortear o trabaiho de vistoria e 
fiscalização da Rede de Fisca1izaço de Produtos Controlados." 

RESPOSTA 

A Portaria n° 03-COLOG/2012 está em fase final de revisAo, elaboração e aprovaçAo. As diferencas ou 
detaihes quo possam entrar em choque corn a Port 056-COLOG/2017serão assim pacificadas. 

Desta forma deve-se observar a Portaria n° 056-COLOG/2017 no que tange ao registro e, 
consequentemente, as vistonas. 

p. Exploslvos - Armazenagem 	 - 

"Tendo em vista a Portaria n° 03-COLOG/2012, quo por ora encontra-se em vigor, prever que os 
depôsitos declarados para eventuais armazenamentos - nos casos de o emprego nâo ser imediato - 
estejarn apostilados ao do CR empresa prestadora do servico, ha de se exigir também que o beneficiário, 
no caso de ser uma Pessoa Juridica (Pi), possua algum depósito apostilado ao seu CR, haja vista a 
Portaria n° 056-COLOG/2017, prever isso indistintamente?" 

RESPOSTA 

NAo ha obrigatoriedade de a pessoa juridica (beneficiária) que utiliza explosivo por intermédio de 
terceiros, ter depósito apostilado. 

q. Explosivos - Prestadora de Serviço - Responsabilidade Técnlca 

"Sabendo-se que quem manipula o expiosivo é a empresa prestadora do serviço, faz-se necessária a 
exigência da Responsabilidade Técnica para o beneficiário, no caso de ser uma Pessoas Juridica?" 
RESPOSTA 

Tanto a empresa que utiliza explosivo de forma indireta (beneficiária) quanto a prestadora de serviço de 
detonaçâo corn explosivos devern apresentar a documentaçâo correspondente a responsabilidade técnica, 
por ocasiâo da concessAo ou da revalidacão doregistro, conforme previsão na Portaria Y .  
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056-COLOG/20 17. 

r. Explosivos - Autorização para Exploracao Mineral 

"Segundo o Anew G da Portaria no 03-COLOG/2012, a autorização para exploracao mineral expedida 
pelo Departamento Nacional de Produçào Mineral (DNPM) deve ser exigida quando a prestacâo de 
servicos for para fins de exploração mineral. Entretanto, a Portaria no 056-COLOG/20I 7não faz 
distinçäo alguma quanto aos critérios de cobrança, generalizando, portanto, a exigência. Sendo assim, 
verifica-se que enquanto esta Portaria generaliza a referida exigência aquela a especifica. Dessa forma, 
qual seria o procedimento a se adotar?" 

RESPOSTA 
A Portaria no 056-COLOG/20 1 7trata de registro de empresa que exerce atividade corn explosivos. 0 

anexo G da Portaria no 03-COLOG/2012 trata de autorização para prestacao de serviço de detonação. 
Tais assuntos não entrarn em choque, poisocorrem em momentos distintos e tratam de pessoas juridicas 
diferentes. 

Se a autorizacão para exploracao mineral expedida pelo DNPM (exigida no ato da concessão ou 
revalidaçäo do registro) contemplar também a prestacäo de serviço de detonaçAo este documento fica 
dispensado de apresentaco quando da autorização do Exército para execução do servico de detonacao. 

s. Explosivos — Comprovacao Capital Social 

"0 art. 10 da Portaria no 03-COLOG/2012 preconiza que para o exercIcio das atividades de fabricacão 
e/ou comércio de explosivo, deve-se comprovar o capital social integralizado mInimo de R$ 200.000,00 
(duzentos mil reais). Todavia, o Parágrafo Unico da Portaria n o  056-COLOG/2017, exige que o referido 
capital seja comprovado para o exercicio de todas as atividades, excetuando-se as de fabricação e 
comércio. Desse modo, sabendo-se que muitas empresas possuem uma ünica atividade apostilada aos 
seus CR, a saber, a prestacao de servicos de detonacão, sendo, por conseguinte, de pequeno porte, faz-se, 
de fato, imprescindIvel tal exigência, tendo em vista o impacto econômico que a retirada de tais 
empresas do mercado pode causar?" 

RESPOSTA 

Sim, pois é necessário que as empresas que exercem atividades corn explosivos tenham condicöes 
minimas para o estahelecimento de sistemas de rastreamento e de segurança adequados ao risco que o 
produto oferece quanto a roubos e furtos. 

A ITA no 10/2017 estabelece o prazo de 365 dias para a adequacão da comprovacão do capital social 
integralizado minimo dessas empresas. 

t. Explosivos — Prestacao de Serviço — Unica Obra 

"Sabendo-se que fortuitamente alguns beneficiários, PJ ou PF, terceirizam o servico de detonacâo para a 
realizacão de uma ünica obra, que requer por vezes ate urn ünico fogo, faz-se realmente indispensável o 
registro de tais beneficiários, já que a Portaria no 056-COLOG/2017, prevê isso indistintamente? Em 
caso negativo, quais os critérios a serem observados para se decidir quando ou não deve ser obrigatório o 
registro?" 

RESPOSTA 

0 art. 2°da Portaria no 056-COLOG/2017 não estabelece a frequéncia de contratacão de servico de 
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detonacào para fins de registro no Exército. 

Entretanto para fins de confrole e fiscalizaçAo de PCE, apenas as pessoas jurIdicas que utilizam 
explosivos, direta ou indiretamente, devem ser registradas no Exército. 

u. Explosivos - Prestação de Serviço - Pessoa FIsica 

O anexo F da Portaria no 03-COLOG/2012, estabelece quais devem ser os dados fornecidos pelo 
beneficiário no caso de ser uma Pessoa FIsica (PF), deixando claro, portanto, que PF podem terceirizar o 
servico de detonaco. Posto isso, como ficaria a questâo das exigéncias impostas, em face da Portaria no 
056-COLOG/20 17, a referida classe de beneficiários, no que diz respeito a sua obrigatoriedade de ter 
registro junto ao Exército; depósito apostilado ao seu CR; autorizacAo pam exploracão mineral do 
DNPM; e capital integralizado minimo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)." 

RESPOSTA 

Para fins de controle e fiscalizaçAo de PCE, apenas as pessoas jurIdicas que utilizarn explosivos, direta 
ou indiretamente, devem ser registradas no Exército. 

v. Explosivos - Prestador de Serviço - Pessoa FIsica - Registro 

"No caso de qualquer profissional habilitado a realizar atividades de projeto e execução de desmonte de 
rochas corn a utilização de explosivos, conforme Decisão Normativa no 71, de 14 de dezembro de 2001, 
ser eventualmente contratado por uma empresa prestadora de servico para a prestacão de determinado 
serviço de detonacão por urn tempo determinado, pode-se considerar tal profissional urn prestador de 
servico? Em caso positivo, quais as documentaçôes previstas a serem exigidas neste caso?" 

RESPOSTA 

Na concessão ou na revalidacAo do registro,tanto a empresa que utiliza explosivos quanto a prestadora 
de servico de detonaçào, devem seguir o previsto no anexo B5 da Portaria no 056-COLOG/2017, quanto 
A responsabilidade técnica exigida. 

Para a autorização para prestacào de serviço de detonacao, a empresa prestadora de serviço deve seguir 
o previsto na Portaria no 03-COLOG/2012, particularmente no seu Anexo G. 

A autorizaçào para prestacâo de servico de detonacAo requer a identificacäo do responsável técnico, 
independente de sua situaçAo de vinculaçäo corn a prestadora de servico de detonaçAo. 

w. Explosivos - Registro - Prazos 

"Quanto ao prazo de trezentos e sessenta e cinco dias para que as pessoas jurIdicas que exercem 
atividades corn explosivos se adequem a Portaria no 056-COLOG/20 17, no que se refere as exigências 
relativas ao registro no Exército: esse prazo de trezentos e sessenta e cinco dias implica que o Servico de 
FiscalizaçAo de Produtos controlados deverá balizar suas acôes, corno por exemplo, análise dos 
processos, vistorias e fiscalizaçöes, durante esse periodo, pelas portarias que foram revogadas corn o 
advento da Portaria no 056-COLOG/2017?" 

RESPOSTA 

Os SFPC devem onentar as empresas que exercem atividades corn explosivos, registradas ou não, sobre 
a Port 056-COLOG/2017 e a hA 10/2017 nos seguintes aspectos: 
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a) Necessidade de registro no Exército para todas essas empresas; 
b) Adequacâo do capital social integralizado dessas empresas que já estejam registradas no Exército, 

por ocasião da revalidacAo do registro. 

Em ambos Os caos, o prazo de 365 dias previsto na ITA n° 10/2017deve ser cumprido. 

De igual modo, as açôes de fiscalizaçäo nessas empresas devem ter caráter de orientaçäo sobre a 
necessidade de registro e suas exigéncias e Os prazos estabelecidos. 

x. Explosivos - Registro - Capital Social 

"CAPITAL SOCIAL DR 200.000", docurnento previsto na letra "0" do Anexo B5, não está sendo 
exigido na atividade "Prestacào de serviço - detonaçAo corn explosivos". Essa é a atividade principal 
corn explosivos aqui na 3RM. Mesmo que não conste na relação de docuinentos vamos cobrar dessas 
empresas, corn base no art. 20 da portaria, que é bern claro." 

RESPOSTA 

Acomprovacão do capital social de 200 mil reais de empresas que exercem a atividade "prestacâo de 
serviço- detonacão corn explosivos" deve ser exigida conforme previsto no art. 20 da Portaria n° 
56-COLOG/201 7. 

Foi identificado erro material na elaboração do Anexo B5 da Portaria n° 56-COLOG/2017, corn a 
ornissão da. letra "0" na documentaçAo que comprova o capital social de empresas que exercem tal 
atividade. A omissAo não isenta a exigéncia da comprovacão, prevista no texto da portaria (art. 20). 

y. Explosivos - Apostilamento - Velculos 

"APOSTILAMENTO DE VEICULO DE EXPLOSIVOS. Comentei esse problema corn a DFPC, mas 
pelo que percebi a emissão da GT supre as necessidades da fiscalizaçào." 

RESPOSTA 

Veiculo que transporta explosivos näo é PCE, dal a impossibilidade de se apostilá-lo ao registro da 
pessoa. E diferente o caso de Unidade Move! de Bombeamento (UMB) e de Unidade MOvel de 
Fabricaçâo (UMF) que devem ser apostiladas ao registro porque são PCE (equipamentos). 

A Portaria no 56-COLOG/2017 nAo trata de Guia de Tráfego e sim de registro. 0 assunto Guia de 
Tráfego é tratado pela ITA n° 03/20 15. 

Considerando a relevãncia de informaçôes, para fins de controle e fiscalização, sobre os velculos que 
transportam explosivos, está sendo estudada, junto a Divisâo de TI da DFPC, a possibilidade de inclusäo 
da placa do veiculo transportador de explosivos na GT. 

Outros assuntos tratando de controle e fiscalizaçAo estAo sendo abordados na nova portaria de 
explosivos que está em fase final de elaboraçAo e posterior consulta aos SFPC/RM. 

z. Explosivos - Aquisicão - Pessoa Flsica 

Para a aquisição de explosivos 6 necessário que a pessoa juridica: 
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- tenha apostilada a atividade PRESTAcAO DE sviço (PROPRJO) - ARMAZENAGEM DE 
EXPLOSIVOS; e 

- apresente a documentaço correspondente ao endereço do depósito por ocasiAo da concessäo, 
revalidaço do registro ou apostilamento, para posterior vistoria. 

Lembrando que esse armazém (depósito) nâo precisa ser obrigatoriarnente da empresa, podendo ser 
locado ou cedido. 
No caso de a pessoa nâo possuir a atividade armazenagern näo ha necessidade de apresentação de 

documentaçâo correspondente ao endereço do depósito. 

aa. Atendimento aos UsuIrlos - Nio Exlgência de Reconhecimento de Firma em Documentos 

Considerando a edicao do Decreto n° 9.094, de 17 dejulho de 2017, que dispöe sobre a simplificaçAo do 
atendimento prestado aos usuârios dos servicos püblicos, NAO exigir o reconhecimento de firma em 
documentos para a concessAo, revalidacão e/ou apostilamento ao registro, nos seguintes casos: 

Portaria if 056-COLOG/2017: 

- letras "c"(declaraçäo própna corn firma reconhecida) e "e" (Declaracao escrita de nAo estar 
respondendo a inquèrito policial ou a processo criminal. Documento original corn firma reconhecida) 
das Observaçöes do item 3) do Anexo A2; e 

- nCjmeros 1(declaraçäo propria corn firma reconhecida) e 5.(DeclaraçAo escrita de näo estar 
respondendo a inquérito policial ou a processo criminal. Documento original corn firma reconhecida) da 
Legenda do item 2) das ObservaçOes do Anexo B5. 

Port 055-COLOG/20 17: 

- nümeros 3) e 7) (anexar declaraçAo do titular da conta ou do proprietário do imóvel, corn firma 
reconhecida, explicando a situaçAo)do item 3. OBSERVAçOES do Anexo E. 

ab. Importaçio - Armas de Fogo - Venda no Comércio 

IMioRTAçAo DE ARMAS DE FOGO PARA VENDA NO COMERCIO 

A importaçAo de armas de fogo para venda no comércio deve seguir as seguintes condicionantes: 

a. Importador. 
Deve ser pessoa juridica corn as atividades "importaçAo de armas de fogo" e "comércio de armas de 

fogo" apostiladas ao seu registro no Exército. 

b. Armas de fogo que podem ser importadas. 
1)de uso permitido: qualquer calibre; e 
2)de uso resirito: nAo está autorizado. 

c. Comercializaç5o de armas de fogo importadas. 
1)de uso pernutido, scm similar: qualquer cidadAo autorizado; 
2)de uso permitido, corn similar nacional: apenas atiradores desportivos; e 
3)nAo està autorizada a mudança de destinatário quando a importacAo tiver sido exciusiva pam atirador 

desportivo (p.ex. : para outra pessoajuridica). 

d. Observaçöes. 
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1) no caso de anna de fogo de uso permitido, sem similar nacional, no ha necessidade de preencher o 
campo FINALIDADE DA IMPORTAçAO do CII; 
2) no caso de anna de fogo de uso permitido, corn similar nacional, no campo FINAL1DADE DA 

IMP0RTAçA0 do CII fazer constar: "Pam comercializaço direta e exciusiva para atirador desportivo"; 
e 
3) o importador deve registrar os dados da arma de fogo importada (tipo, marca, modelo, calibre e 

nümero de srie) no SICOFA (Sistema de Controle Fabril de Armas), atô trinta dias após o desembaraco 
alfandegário. 

ac. Importaço - Arma de Fogo - Entrega Direta 

IMPORTAcAO DE ARMAS DE FOGO PARA ENTREGA DIRETA E EXCLUSIVA PARA ORGAO 
DA ADMINISTRAçAO PUBLICA E PARA ATIRADOR DESPORTIVO 

Poderá ser autorizada a importacào de armas de fogo de uso permitido ou restrito pam entrega direta e 
exciusiva para órgãos da administraçâo pib1ica e pam atirador desportivo. 

Nese caso deve seguir as seguintes condicionantes: 

a. hnportador. 
Deve ser pessoa juridica corn a atividade "importaçào de annas de fogo" apostilada ao seu registro no 

Exército. 

b. Armas de fogo que podem ser importadas 
1)anna de uso pennitido ou restrito: de acordo corn o quadro de dotaçäo do órgao piblico e observada 

a ailise de similaridade; e 
2) arma de uso permitido ou restrito: de acordo corn o previsto na Portaria 51-COLOG/2017, pam 

atirador desportivo. Näo deve ser considerada a similaridade. 

c. ObservacOes: 
1)no campo FINALIDADE DA IMPORTAcAO do CH fazer constar: 
- "para entrega direta e exciusiva pam órgäo da administraçâo püblica" quando as armas de fogo forern 

destinadas a órgâo da administração püblica; ou 
- "pam enirega direta e exclusiva para atirador desportivo registrado no Exército", quando as armas de 

fogo forem destinadas a atirador desportivo. 
2) no campo OUTROS DADOS QUE JULGAR NECESSARIO do CU: identificar o orgão da 

administraço püblica ou os atiradores desportivos pam os quais serAo destinados os produtos objeto de 
importaçäo; 
3) No caso de atirador desportivo, anexar ao Cli as informacöes de cada atirador: nümero do registro; 

documentos previstos no art. 86 da Portaria 51 -COLOG/201 5 (declaração da entidade de tiro de 
vinculaçäo do requerente comprovando que promove ou sedia eventos em que os produtos pretendidos 
podern ser empregados - Anexo C e declaração de ranking dos (iltimos doze meses - Anexo D); 
4) a taxa correspondente a importacAo das armas de fogo deve ser exigida somente da pessoa que está 

intemiediando a importacAo; e 
5) a quantidade maxima de atiradores por CII é de 50 (cinquenta). 

ad. Importaçio de Munlçio para Entrega Direta e Excluslva para Atirador Desportivo 

Poderá ser autorizada a importaçao de muniçoes de uso permitido ou restrito para entrega direta e 
exciusiva pars atirador desportivo. 
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Nesse caso deve seguir as segumtes condicionantes: 

a. Importador. 

Deve ser pessoa jurIdica corn a atividade "importaçäo de rnuniçöes" apostilada ao seu registro no 
Exército. 

b. niunicöes que podem ser importadas: 

- municôes de uso permitido ou restrito: de acordo corn o previsto na Portaria 51-COLOG/2017, para 
atirador desportivo. Nâo deve ser considerada a similaridade. 

c. Observaçôes: 

1)no campo FINALIDADE DA IMPORTAcAO do CH fazer constar: 

- "para entrega direta e exciusiva para atirador desportivo registrado no Exército". 

- anexar ao CII as informaçöes de cada atirador: mimero do registro; documentos previstos no art. 92 da 
Portaria 51-COLOG/2015 (declaraçâo de habitualidade - Anexo B! ou Anexo B-2 para atirador 
desportivo nIvel I; e declaração de ranking - Anexo D para os atiradores de nIvel II e III). 

2) a taxa correspondente a irnportacAo de municáo deve ser exigida somente cia pessoa que está 
intermediando a importação; e 

3) a quantidade maxima de atiradores por CII e de 30 (trinta). 

ae. CAC - Colecionador - Carregador de Anna de Fogo 

CARREGADOR DE ARMA DE FOGO PARA coLEçAo 

NAo está prevista a aquisicào de carregadores pars a atividade de colecionamento. Assim, a quantidade 
de carregadores pars armas objeto de colecão deve limitar-se aquela que faz parte da anna (geralmente 
dois carregadores). 

af. Desembaraco Alfandeg&rio - Arma de Fogo - SFPC Distinto do SFPC VlnculacAo 

Desembaraço de anna de fogo por SFPC distinto do SPFC de vinculação do CAC 

Na importaçAo de armas de fogo pelos CAC, os SFPC que realizarem desembaraço alfandegário devem 
informar os dados cia arma e do adquirente ao SFPC pars o registro da anna, a tim de evitar possivel 
omissao de registro ou desvio do produto. 
A informaçào poderá ser feita por meio cia cópia cia guia de tráfego. 

ag. CAC - Acervo Militar - Menor de 25 anos 

"0 CAC, corn menos de 25 anos, sendo militar, pode adquinr anna de fogo e inclul-la no acervo de 
CAC?" 

RESPOSTA 
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As categorias CAC (colecionador, atirador desportivo e caçador) e integrantes da Forças Armadas sAo 
regidas por normas distintas. 

o cidadAo na condiçAo de militar, ainda que menor de 25 anos, poderá adquirir anna de fogo para 
defesa pessoal, conforme previsto no Estatuto do Desarmarnento. Tal anna fad parte do seu acervo de 
defesa pessoal (cidadAo) e nAo poderá ser transferido para acervo de CAC. 

o militar, menor de 25 anos, registrado como CAC nAo poderá adquirir anna de fogo para acervo de 
CAC, conforme Portaria no 5 1 -COLOG/2016. 

ak. CAC - Militar Temporárlo - Acervo 

"0 militar CAC que é temporário e deixa de ser militar corn menos de 25 anos, qual deve ser o 
procedirnento adotado corn a arma adquirida anteriormente?" 

RESPOSTA 

As armas adquiridas pelo militar, menor de 25 anos, so podern fazer parte do seu acervo de defesa 
pessoal (cidadAo). 

al. CAC - Mudanca de Vinculação de RM 

Mudaiiça de vinculacAo de RM de colecionador, atirador desportivo e caçador 

Procedimentos: 

a. 0 usuário deverá encarninhar requerirnento dirigido a RM de vinculacào, corn a alteraçAo pretendida, 
instruldo dos seguintes docwnentos: 

1)COpia do comprovante de residência do endereço de residência e do acervo; 
2)So!icitaçAo da Guia de Trafego (01) para deslocarnento do PCE para o novo endereco; 
3)Declaração de Seguranca do Acervo (DSA); e 
4)Comprovante do pagarnento da taxa de apostilarnento (rnudanca de endereço do acervo) e da GT. 

b. A RM de vinculação infonnará a RM de destino sobre o requerirnento e solicitará que se proceda a 
vistoria no novo endereço. 
c. A RM de destino infonnará a RM de vinculação Se 0 flOVO endereço possui condices de segurança 

de guarda do PCE. 
d. A RM de origem procederá a mudança de vinculaçAo. 

aj. CAC - Registro - Requerimento 

Requerirnento para concessão/revalidação/apostilaniento de registro de colecionador, atirador desportivo 
ou caçador. 

Poderá ser utilizado o requerimento previsto na Portaria n° 56-COLOG/2017, anexo B3, pam 
concessäo/revalidação/apostilamento de registro de colecionador, atirador desportivo on cacador, no que 
couber. 

ak. CAC - Coleção - Carregador 

CARREGADOR DE ARMA DE FOGO PARA coLEçAo 
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Näo está prevista a aquisiçâo de carregadores para a atividade de colecionamento. Assini, a quantidade 
de carregadores para armas objeto de coleção deve limitar-se âquela que faz parte da anna (geralinente 
dois carregadores). 

aL CAC - Aqulsicio - Arms de Fogo corn Caracteristicas de Uso Restrito 

ARMA DE CALIBRE .22LR (CALIBRE PERMITIDO), SEMIAUTOMATICA, COM 
CARACTERISTICAS TIPICAS DE ARMAS MILITARES QUE A TORNA DE USO RESTRITO, 
PODERA SER ADQUIR!DA PARA 0 ACERVO DE COLEçAO, TIRO DESPORTIVO E cAçA? 

Sim, pois o calibre não é restrito e a portaria 5 1-COLOG/20 15 faz restricAo quanto ao calibre e nAo 
quanto a anna de fogo. 

am, CAC - Aqulslcao - Calibre 12- Acervo de Colecão 

ARMA CALIBRE 12 COM 0 CANO MENOR QUE 24 POLEGADAS, CLASSIFICADA DE USO 
RESTRITO, PODERA SER ADQUIRIDA PARA 0 ACERVO DE COLEcAO? 

Portar an° 51-COLOG/2015: 

"Art. 49. Ago épersnitido o colecionamento dos seguintes tipos de armas: 
I— automáticas de qualquer calibre ou longas semiautomáticas de calibre de uso restrito cujoprimeiro 
lote defàbricacdo tenha menos de setenta anos;" 

0 inciso I do art. 49, da Portaria 0  51-COLOG trata de restricão pam colecionarnento de armas de fogo. 
A restricAo refere-se a armas de calibre de uso resfrito, entretanto o calibre 12 nAo é considerado de uso 
restrito. 

Dessa forma a espingarda 12, serniautomática, considerada de uso restrito (compriniento de cano menor 
que vinte e quatro polegadas ou seiscentos e dez inillmetros), nan se enquadra no art. 49 da Portaria n° 
51-COLOG/2015. 

Portanto tal anna pode ser importada para acervo de coleçäo. 

an. lnstruçio de Tiro - Capacidade Técnlca 

"Antes da Portaria if 56, pam a inclusan da atividade, "instruçAo de tiro" iiôs exigiarnos a capacitacao da 
Policia Federal como comprovação da capacidade técnica para a atividade. Na Portaria 56 não está 
prevista essa necessidade e nern qualquer outra especffica. Os documentos solicitados pars capacitacão 
San OS "genéricos" A-B-C-D-E. Dessa forma, hoje, para apostilar essa atividade basta solicitar no 
requerirnento (todo o restante da documentação seth aproveitado da revalidação)." 

RESPOSTA 

JnsiruçAo de tiro nAo é atividade corn PCE. Os documentos A-B-C-D-E citados na referida portaria 
referem-se a concessAo/revalidaçäo de registro de pessoa jurldica pam a atividade "capacitaçAo corn 
armas de fogo" (empresas de instrucäo de tiro). NAo ha previsAo de capacidade técnica pam tais 
empresas. 

so. Registro - Utilizaçäo de Velculo Bliiidado - Menor 
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Registro para utilizaço de velculo blindado pam menor de idade 

Considerando que o PCE deve ter seu uso exciusivo por pessoa legalmente habilitada, capacitada 
t&nica e psicologicamente e ainda, que titular do registro deve ser o proprietário do velculo blindado, a 
concesso de registro pam utilizaço de veiculo blindado para menor de idade poderá ser autorizada 
desde que este seja ernancipado, na forma do Codigo Civil Brasileiro. 

ap. Registro - Pessoa Fisica - Arma de Pressão 

REGISTRO NO EXERCITO PARA PESSOAS FISICAS QUE IMPORTAM ARMAS DE PRESSAO 

De acordo corn a Portaria no 56-COLOG/2017, é necessário que a pessoa fisica esteja registrada no 
Exército pam obter a autorizacäo pam importar (CII) armas de pressão. A DFPC concedeu prazo de urn 
ano, a conter da publicacIo da referida Portaria para a obtencào de registro pam essa finalidade (ITA n° 
10/2017). Assirn, pode ser autorizada a irnportacão de armas de pressào por pessoas fisicas que nAo 
estejarn registradas durante o prazo concedido pela ITA n° 2017. 

2. CAPACITAcAO 

Sern Alteraçao 

5* Parte 
ASSUNTOS JURIDICOS 

1.NOTAS TCMCAS 

Scm Alteracäo 

2. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

Scm Alteração 

6a Parte 
AUTORIZAçAO 

1. PROCEDIMENTOS PADRAO 

Scm AlteraçAo 

2. PARECER TECNICO 

Scm Alteracão 

3. AVALIAcAO TECNICA 

Sern AlteraçAo 

? Parte 
TECNOLOGIA DA INF0RMAçAO 

1. SISTEMAS 

Scm Alteraçäo 

2. CONTROLE DE ACESSO 
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Sem Alteração 

8 Parte 
COMUNICAAO SOCIAL 

1. ATENDIMENTO AO PUBLICO 

Sem Alteraçao 

2. PAGINA WEB DA DFPC 

Sem Alteracão 

9 Parte 
GEST

-9' 
O DO SISFPC 

1. AUDITORIA 

Sem Alteracão 

2. GESTAO DE PROCESSOS 

Sem Alteração 

Gen Bda IVAN FERREIRA NEIVA FILHO 
Diretor de Fisca1izcão de Produtos Controlados 


