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Com o intuito de sanar as principais dúvidas
sobre a autorização de transporte de arma de 
fogo de porte municiada, a DFPC apresenta os 

seguintes esclarecimentos
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Fica autorizado o transporte de uma arma de porte, 
do acervo de tiro desportivo, municiada, 

nos deslocamentos do local de guarda do acervo 
para os locais de competição e/ou treinamento. 

Artigo 135-A



A finalidade do “porte de arma de fogo” é autorizar que o
cidadão carregue consigo, junto ao corpo, para um emprego eventual, a
arma de fogo como instrumento de proteção à vida e para a defesa
pessoal contra uma agressão injustificada, por exemplo, uma tentativa de
assalto a mão armada.

Já a finalidade do “porte de trânsito de arma de fogo municiada”
é a de autorizar o transporte de uma arma de fogo, do local de guarda ao
local de treinamento/competição, para fins de proteção do acervo.
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1. Qual a diferença entre porte de arma para defesa pessoal e o porte de trânsito
para o transporte de arma de fogo municiada?



No caso de necessidade de transportar as armas de fogo do
acervo de Atirador Desportivo, do local de origem (guarda do acervo) até
o clube de tiro/competição, o atirador poderá, munido da devida Guia de
Tráfego, transportar uma arma de porte (curta) municiada de acordo com
o que prescreve a Port. Nº 28-COLOG.

Por fim, destaca-se que, tendo por motivação principal a
condição peculiar do Atirador Desportivo, o legislador pátrio condicionou
o porte de trânsito de arma de fogo deste à necessidade efetiva de
proteção de seu acervo em deslocamentos para a prática da atividade do
tiro desportivo e não para portar arma de fogo em qualquer situação,
como ocorre com o porte de arma de fogo comum.
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1. Qual a diferença entre porte de arma para defesa pessoal e o porte de trânsito
para o transporte de arma de fogo municiada?

(CONTINUAÇÃO)



Além da documentação pessoal, os documentos necessários são
a Guia de Tráfego (GT) e o Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF)
de todas as armas transportadas, das quais o atirador pode escolher
qualquer arma de porte (curta) para transportar municiada.

COLOG, DE 14 DE MARÇO DE 2017

2. Quais documentos preciso carregar para o transporte de minha arma municiada?



O atirador, enquanto não possuir a nova GT, que consignará a
possibilidade de transporte de arma municiada, pode valer-se da
DECLARAÇÃO DE VALIDADE, disponibilizada pela DFPC na internet, para
apresentar junto com a documentação citada.

Outrossim, cabe destacar que a Instrução Técnico-Administrativa

nº 13, de 30/10/2017, estabelece a Guia de Tráfego Especial (GTE)
como documento comprobatório do Porte de Trânsito, a que se
refere o art. 30, §1º , do Decreto nº 5.123, de 1º de julho de
2004."
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3. Não consegui emitir uma nova GT que contemple as alterações da Portaria 28 -

COLOG, posso usar a GT que já possuo?



Não há tal obrigação, desde que a arma seja de porte (curta),
pertencente ao acervo do Atirador Desportivo e conste da Guia de
Tráfego. O atirador pode escolher qualquer de suas armas de porte do
acervo de atirador.
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4. Preciso informar ao Exército qual arma transportarei municiada?



No caso de necessidade de transportar as armas de fogo do
acervo de Atirador Desportivo, do local de origem (guarda do acervo) até
o clube de tiro/competição, o atirador poderá, munido da devida Guia de
Tráfego, transportar uma arma de porte (curta) municiada de acordo com
o que prescreve a Port. Nº 28-COLOG.
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5. Posso realizar o transporte das armas de fogo com uma das armas municiada?



Não é competência do Exército Brasileiro regular sobre meios de
transporte.

O atirador desportivo deverá obedecer as normas elaboradas
pelas Agências Reguladoras de Transporte que tratam sobre o assunto.
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6. Posso transportar minha arma de fogo de atirador desportivo municiada em
transporte público (avião, ônibus, táxi, trem, etc.)



A Portaria 28 não faz diferenciação entre a arma de uso
permitido ou restrito, desde que seja de porte e pertença ao acervo de
tiro do atirador desportivo e conste na Guia de Tráfego.
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7. Posso transportar arma de uso restrito?



O Porte de Trânsito, materializado pela Guia de Tráfego, e previsto
no Art.135-A da Port. Nº 28-COLOG, autoriza o Atirador Desportivo a
transportar uma arma de fogo de porte municiada, com a finalidade de
proporcionar-lhe a defesa do acervo de tiro desportivo, não podendo
conduzi-la ostensivamente ou com ela adentrar ou permanecer em locais
públicos, tais como igrejas, escolas, estádios desportivos, clubes, agências
bancárias ou outros locais onde haja aglomeração de pessoas em virtude de
eventos de qualquer natureza, devendo, ainda, acatar as limitações espacial e
temporal constantes da GT.
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8. Poderei transportar minha arma de fogo em coldre ou junto ao corpo, por ocasião
do deslocamento do local do acervo ao estande de tiro / local de competição?



Em razão de o transporte de armas de fogo ser uma atividade
sensível, o itinerário selecionado pelo Atirador Desportivo deve ser muito
bem planejado, evitando paradas fortuitas que representem riscos ao acervo.

O deslocamento deve ser compatível com a data/período da
atividade de tiro/competição . O trajeto a ser percorrido deve estar alinhado
ao local de guarda do acervo e do clube de tiro/local de competição.
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8. Poderei transportar minha arma de fogo em coldre ou junto ao corpo, por ocasião do
deslocamento do local do acervo ao estande de tiro / local de competição?

(CONTINUAÇÃO) 



Cabe frisar que a autorização concedida para o porte de trânsito só
se configura, plenamente, quando o Atirador Desportivo está de posse da
regular Guia de Tráfego e do Certificado de Registro de Arma de Fogo, nos
estritos limites do deslocamento do local do acervo para os locais de treino
ou competição. Quaisquer desvios não condizentes com tal trajeto
acarretarão na concretização de um ilícito penal e administrativo, passível dos
rigores da Lei e da cassação de registro perante o Exército Brasileiro.
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8. Poderei transportar minha arma de fogo em coldre ou junto ao corpo, por ocasião do
deslocamento do local do acervo ao estande de tiro / local de competição?

(CONTINUAÇÃO) 



Por fim, um excelente esclarecimento acerca da temática pode ser
encontrado na assertiva apresentada por Fabrício Rebelo, pesquisador em
Segurança Pública, constante da matéria “Porte de Arma do Atirador”,
postada na revista MAGNUM (edição nº 132 de 2017): “.....o Porte de
Trânsito é uma modalidade de porte de arma limitada, vinculada a trajetos
destinados a uma atividade específica, que é a prática desportiva. Fora
desses casos, a autorização da Portaria 28 não tem aplicação, como já não
era autorizado ao Atirador transitar indistintamente com armas do acervo
de tiro apenas com a Guia de Tráfego. Se está em um deslocamento
relacionado à prática esportiva, o Atirador poderá levar consigo, como está
na Portaria, uma arma de porte municiada, destinada à sua defesa pessoal,
ao imediato alcance e pronta para isso........”.
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8. Poderei transportar minha arma de fogo em coldre ou junto ao corpo, por ocasião do
deslocamento do local do acervo ao estande de tiro / local de competição?

(CONTINUAÇÃO) 



Sim!! O termo “municiada” do art. 135-A da Port. nº 28-COLOG
significa arma carregada e em condições de pronto emprego, podendo
estar junto ao corpo, uma vez que a finalidade da norma é garantir a
segurança do acervo durante os deslocamentos.
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9. A arma poderá estar carregada, pronta para efetuar o disparo imediato? 



O Atirador Desportivo deverá informar, imediatamente, que se
encontra armado, na condição de “Porte de Trânsito”, e apresentar a
seguinte documentação: Guia de Tráfego, RG e o CRAF.

Poderá ainda, caso assim deseje, apresentar a declaração de
comprovação de validade e eficácia da Portaria nº 28-COLOG, assinada
pelo Diretor de Fiscalização de Produtos Controlados (disponível na
página da DFPC).
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10. Se no caso de ser abordado numa “blitz” policial e me encontrar com uma arma 
de porte municiada, qual a conduta a se adotar? 



O Comandante Logístico determinou a expedição de ofícios para
todas as Secretarias de Segurança Pública, informando sobre as mudanças
na legislação, no intuito de evitar o desconhecimento das novas regras de
transporte de arma de fogo de atirador desportivo.

Além disso, as Regiões Militares, por intermédio do SFPC/RM,
realizaram reuniões e palestras com os Órgãos de Ordem e Segurança
Pública localizados em suas respectivas áreas de jurisdição, com a
finalidade de incrementar a propagação da validade e eficácia da Port. nº
28-COLOG e dirimir dúvidas acerca daquele instrumento normativo.
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11. Quais foram as ações já executadas para evitar eventuais embaraços entre os
Atiradores Desportivos e agentes dos Órgãos de Ordem e Segurança Pública?



Cabe destacar ainda que algumas Instituições, em pleno
entendimento e acatamento da finalidade da Port. Nº 28, alinhadas à
intenção da DFPC de promover instrumento legal-administrativo, dentro das
limitações previstas em Lei, que proporcione ao Atirador Desportivo melhores
condições de segurança para o transporte das armas de fogo usadas nas
atividades desportivas, também expediram documentos ratificando o
acatamento e validade daquele instrumento normativo, tais como:

- Resolução SSP-83, de 19/06/2017, da Secretaria de Segurança
Pública/SP;

- Memorando-Circular nº2, de 13/07/2017, da Direção Executiva do
Departamento de Polícia Federal; e

- Circular nº 048, de 19/10/2017, do Centro de Inteligência da PMDF.
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11. Quais foram as ações já executadas para evitar eventuais embaraços entre os
Atiradores Desportivos e agentes dos Órgãos de Ordem e Segurança Pública?

(CONTINUAÇÃO)



Não. Somente armas curtas que constem no acervo de Atirador
Desportivo e, ainda, na Guia de Tráfego.

As armas de fogo dos demais acervos devem ser transportadas
desmuniciadas, conforme legislação em vigor.
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12. Sou ao mesmo tempo Caçador, Colecionador e Atirador Desportivo. Posso
transportar qualquer arma municiada de meus diversos acervos, nas condições da
Portaria 28- COLOG?



Não. Somente os CRAF novos terão validade de 5 anos.
Os antigos, após o vencimento, serão renovados, obedecendo a

nova norma.
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13. Meu CRAF passará a ter a validade de 5 anos?
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A DFPC INFORMA QUE CONTINUA TRABALHANDO,

JUNTAMENTE COM OS SFPC/RM, NO SEIO DAS

INSTITUIÇÕES DE ORDEM E SEGURANÇA PÚBLICA, PARA

INCREMENTAR A PROPAGAÇÃO E SEDIMENTAR O

ENTENDIMENTO DA PORT. Nº28.



Você Pode Confiar!
SisFPC


