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Brasília, 21 de agosto de 2020. 

 
 
Caro Associado, 
 

Foi publicada ontem, pela Polícia Federal, a Instrução Normativa nº 174-DG/PF, que estabelece os 
procedimentos relativos ao Sistema Nacional de Armas e a aquisição, registro, posse, porte, cadastro e 
comercialização de armas de fogo e munições. 
 

Segundo informou a Polícia Federal pelo Twitter, o novo normativo sobre armas de fogo confere menos 
burocracia no porte e posse. 
 

A nova Instrução deixa de exigir documentos já existentes em sistemas da PF e elimina os prazos para 
novos pedidos. 
 

A IN também adequa a PF aos decretos mais recentes sobre o assunto, autorizando a aquisição de até 
quatro armas de uso permitido e ampliando o prazo de validade do registro para 10 anos. 
 

Todo o processo de aquisição, registro e porte de armas passa a ser essencialmente eletrônico, 
possibilitando a abertura e o acompanhamento pelo requerente por meio da Internet. 
 

Fica autorizado, também, o treinamento mensal aos cidadãos que possuem arma de fogo, com a 
possibilidade de utilização do armamento pessoal. 
 

Diversas categorias terão avanços como, por exemplo, os policiais penais que passarão a ter as mesmas 
prerrogativas dos demais policiais; e os magistrados e membros do MP que passarão a ter a aptidão 
psicológica e a capacidade técnica atestadas pelas próprias instituições. 
 

Abaixo, relacionamos os principais trechos da norma. Sabemos que, ainda resumido, o documento ficou 
bastante extenso, mas entendemos ser importante trazer essas informações para servir como 
referência para o assunto. 
 

Esperamos que as novas disposições reduzam a burocracia existente em nosso segmento e que possam 
ser convertidas em boas vendas. 
 

Estamos à disposição! 
 

Abraço, 
 
 
Salesio Nuhs 
Presidente 
 
 

PRINCIPAIS DISPOSIÇÕES – IN Nº 174-DG/PF, DE 20 DE AGOSTO DE 2020 
 
 
Dos processos no Sinarm 
 

• Devem ser realizados por meio de formulários disponibilizados no sítio eletrônico da Polícia Federal 
(www.gov.br/pf): 
I - os requerimentos de aquisição, registro, transferência, renovação de registro, porte e guia de trânsito 
de arma de fogo; e 
II - os pedidos de segunda via de documentos e a comunicação de ocorrências com armas de fogo. 
 

• O requerente deverá — no prazo de trinta dias contados da emissão do requerimento — apresentar 
os originais ou cópias autenticadas dos documentos exigidos na unidade da Polícia Federal responsável 
pelo controle de armas de fogo para conferência, ainda que eles tenham sido enviados em meio 
eletrônico. 
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• Ato do coordenador-geral de Serviços e Produtos poderá dispensar a apresentação de documentos 
em meio físico na unidade da Polícia Federal responsável pelo controle de armas de fogo, caso os 
documentos tenham sido apresentados em meio eletrônico. 
 

• A Polícia Federal poderá proceder à identificação biométrica dos interessados em adquirir arma de 
fogo, a qual consiste na coleta de fotografia e impressões decadactilares para cadastramento e 
individualização em seus bancos de dados. 
 

• O Sinarm emitirá seus documentos em meio eletrônico e sua autenticidade deverá ser confirmada 
na página da Polícia Federal na Internet.  
 

Da aquisição de armas de fogo de uso permitido por pessoa física 
 

• A aquisição de arma de fogo de uso permitido por pessoa física somente é permitida mediante prévia 
autorização expedida pela Polícia Federal, observado o limite de até quatro armas de fogo de uso 
permitido por proprietário. 
 

• Excepcionalmente, presentes outros fatos e circunstâncias que o justifiquem, não dispensada a 
caracterização da efetiva necessidade, poderá ser ultrapassado o limite acima previsto. 
 

• O interessado em adquirir arma de fogo de uso permitido deverá preencher o requerimento de 
aquisição disponibilizado no sítio eletrônico da Polícia Federal e atender aos seguintes requisitos: 
I - ter idade mínima de vinte e cinco anos, ressalvados os casos previstos no art. 28 da Lei nº 10.826, de 
2003; 
II - apresentar o requerimento padrão — disponibilizado na página da Polícia Federal na Internet — 
preenchido, datado, assinado e com o endereço eletrônico que será utilizado nas comunicações oficiais; 
III - declarar no formulário eletrônico do requerimento: 
a) que necessita efetivamente de arma de fogo; 
b) que não responde a inquérito policial ou a processo criminal; e 
c) que possui lugar seguro para armazenamento das armas de fogo das quais seja proprietário, de modo 
a adotar as medidas necessárias para impedir que menor de dezoito anos de idade ou pessoa com 
deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade, 
nos termos do disposto no art. 13 da Lei nº 10.826, de 2003; 
IV - apresentar original e cópia ou cópia autenticada de documento de identidade e CPF; 
V - apresentar certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Federal, Estadual, 
Militar e Eleitoral, conforme especificado no sítio eletrônico da Polícia Federal; 
VI - apresentar original e cópia ou cópia autenticada de documento comprobatório de ocupação lícita; 
VII - apresentar original e cópia ou cópia autenticada de documento comprobatório de residência fixa 
em nome do interessado ou, caso o comprovante esteja em nome de terceiro, deverá também ser 
apresentada declaração de que o interessado reside no endereço informado, firmada pelo terceiro e 
acompanhada de cópia de seu documento de identidade; 
VIII - apresentar laudo de aptidão psicológica e comprovante que ateste a capacidade técnica para 
manuseio de arma de fogo de calibre igual ou superior ao que se pretende adquirir, emitido por 
profissional credenciado pela Polícia Federal, ambos com prazo não superior a um ano, contado da data 
da avaliação; e 
IX - apresentar comprovante do pagamento da taxa respectiva. 
 

• Presume-se a veracidade do teor das declarações previstas no inciso III. 
 

• As certidões mencionadas no inciso V que não tiverem prazo de validade só serão aceitas se tiverem 
sido emitidas nos últimos sessenta dias. 
 
 



 

 
 

 

 

 

Associação Nacional da Indústria de Armas e Munições – Aniam | CNPJ 62.642.046/0001-61 
SHN Quadra 02 Bloco “E” Kubitschek Plaza Hotel Sala 161 

Brasília | DF 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Os documentos mencionados nos incisos VI e VII deverão ser apresentados pelo interessado em até 
sessenta dias, contados da data de sua emissão. 
 

• No caso de aquisição de arma de fogo por importação — obtida a autorização de aquisição emitida 
pela Polícia Federal — a importação deverá ser previamente autorizada pelo Exército Brasileiro. 
 

• Os servidores policiais da Polícia Federal, das polícias estaduais e das polícias do Distrito Federal 
deverão: 
I - preencher os requisitos previstos nos incisos II e IX do art. 7º da Instrução Normativa; e 
II - apresentar original e cópia ou cópia autenticada da identidade funcional e de documento que 
comprove o vínculo ativo. 
 

• Os policiais aposentados deverão apresentar: 
I - documento emitido pela instituição de vinculação que comprove o preenchimento do requisito 
previsto no art. 30 do Decreto nº 9.847, de 25 de junho de 2019; e 
II - comprovante de pagamento da taxa para emissão do registro. 
 

• Os magistrados e membros do Ministério Público deverão;  
I - preencher os requisitos previstos nos incisos II, III, V, VII, VIII e IX do art. 7º da Instrução Normativa; e 
II - apresentar original e cópia ou cópia autenticada da identidade funcional e documento que comprove 
o vínculo com a instituição de origem. 
 

• Os requisitos a que se refere o inciso VIII do art. 7º da Instrução Normativa poderão ser atestados 
pela própria instituição, conforme modelo estabelecido por ato do coordenador-geral de Controle de 
Serviços e Produtos. 
 

• Os integrantes das instituições descritas nos incisos III a VII, X e XI do art. 6º da Lei nº 10.826, de 
2003, ao adquirir arma de fogo, deverão cumprir os requisitos previstos no art. 7º desta Instrução 
Normativa, sendo que a capacidade técnica e a aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo 
poderão ser atestadas pela própria instituição, conforme modelo estabelecido por ato do coordenador-
geral de Controle de Serviços e Produtos, depois de cumpridos os requisitos técnicos e psicológicos 
estabelecidos pela Polícia Federal, observadas as isenções legais. 
 

• A aquisição de munição de uso permitido ficará condicionada à apresentação pelo proprietário da 
arma do CRAF válido, ficando restrita ao calibre correspondente à arma registrada. 
 

• A quantidade de munição que poderá ser adquirida obedecerá aos limites fixados em ato conjunto 
do Ministro de Estado da Defesa e do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública. 
 

Da aquisição das armas de fogo e de munições de uso permitido por instituição pública 
 

• A aquisição de arma de fogo de uso permitido por instituição pública será autorizada pela Polícia 
Federal mediante a apresentação de ofício contendo: 
I - a identificação do órgão; 
II - as razões do pedido; 
III - a quantidade de armas de fogo que pretende adquirir, informando tipo e calibre; 
IV - o número de servidores com autorização de porte de arma de fogo;  
V - o número de armas de fogo que a instituição já possui, discriminadas por tipo e calibre; 
VI - informações sobre o local de armazenamento das armas de fogo; e 
VII - a metodologia de controle do uso das armas em serviço. 
 

• O disposto no item anterior— conforme art. 26 do Decreto nº 10.030, de 2019 — não se aplica aos 
seguintes: 
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I - Polícia Federal; 
II - Polícia Rodoviária Federal; 
III - GSI; 
IV - ABIN; 
V - Depen e os órgãos do sistema penitenciário federal ou estadual; 
VI - Força Nacional de Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública; 
VII - órgãos policiais da Câmara dos Deputados e do Senado Federal a que se referem, respectivamente, 
o inciso IV do caput do art. 51 e o inciso XIII do caput do art. 52 da Constituição; 
VIII - polícias civis dos estados e do Distrito Federal; 
IX - polícias militares dos estados e do Distrito Federal; 
X - corpos de bombeiros militares dos estados e do Distrito Federal; e 
XI - guardas municipais. 
 

• Para a expedição dos registros, deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
I - nota fiscal;  
II - planilha eletrônica, conforme modelo estabelecido por ato do coordenador-geral de Controle de 
Serviços e Produtos; e 
III - comprovante de pagamento da GRU, observando-se as hipóteses de isenção do art. 11, § 2º da Lei 
nº 10.826, de 2003. 
 

• A aquisição de munições de uso permitido para os órgãos e as instituições públicas será mediante 
tratativa diretamente com o fornecedor, independentemente de autorização da Polícia Federal. 
 

• A aquisição será comunicada à Polícia Federal. 
 

• As munições de uso permitido comercializadas devem constar do Sistema de Controle de Venda e 
Estoque de Munição - SICOVEM. 
 

Da aquisição e transferência de arma de fogo e munição por empresas de segurança privada, de 
segurança orgânica e de transporte de valores 
 

• A aquisição e a transferência de propriedade de arma de fogo e munição de empresas de segurança 
privada e possuidora de serviço orgânico de segurança serão autorizadas pela Coordenação-Geral de 
Controle de Serviços e Produtos - CGCSP/DIREX/PF, nos termos da legislação e ato normativo próprios. 
 

• Para o registro das armas de fogo, deverão ser apresentados, pela empresa adquirente, os seguintes 
documentos: 
I - o requerimento padrão disponibilizado no sítio eletrônico da Polícia Federal, preenchido, datado e 
assinado; 
II - a nota fiscal de compra, termo de doação ou contrato de compra e venda, assinado por ambas as 
partes; e 
III - a GRU com a comprovação de pagamento da taxa para registro. 
 

• A transferência de armas de fogo entre matriz e filial ou entre filiais da mesma empresa obedecerá 
aos normativos próprios da CGCSP/DIREX/PF, com posterior atualização do Sinarm, dispensada a 
expedição de novo certificado de registro. 
 

Da aquisição de armas e munição de fogo de uso restrito 
 

• A aquisição de arma de fogo particular e munição de uso restrito por integrante dos órgãos 
mencionados no art. 3º: 
I - será autorizada pelo Exército Brasileiro; e 
II - deverá a arma de fogo ser registrada no Sinarm. 
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• Se o adquirente for policial federal, o requerimento será encaminhado à DARM/CGCSP/DIREX/PF 
para envio ao Comando Logístico, devendo estar instruído com a seguinte documentação: 
a) formulário específico disponibilizado pelo Exército Brasileiro, devidamente preenchido com a 
justificativa para a aquisição; e  
b) autorização do superintendente regional, no caso de servidores lotados nas descentralizadas, ou do 
diretor respectivo, no caso dos servidores lotados no órgão central. 
 

Do registro e da renovação de Registro de Arma de Fogo 
 

• A Polícia Federal expedirá o CRAF, o qual: 
I - terá validade de dez anos; e 
II - será disponibilizado em formato digital. 
 

• O requerimento de registro de uma arma de fogo nova observará as seguintes disposições: 
I - após a aquisição da arma de fogo — previamente autorizada pela Polícia Federal e após emitida a 
nota fiscal —, o adquirente terá o prazo de quinze dias para solicitar o seu registro à delegacia de Polícia 
Federal responsável pelo controle de armas de fogo mediante o preenchimento de formulário próprio, 
disponibilizado no sítio eletrônico da Polícia Federal, o qual deverá ser acompanhado da respectiva nota 
fiscal; 
II - ultimado o procedimento mencionado no inciso I deste artigo, será expedido o CRAF e a guia de 
trânsito em nome do proprietário para o transporte da arma de fogo do estabelecimento comercial até 
o local de sua guarda. 
 

• O requerimento de renovação de registro de arma de fogo deverá ser feito na delegacia de Polícia 
Federal responsável pelo controle de armas de fogo — por meio de formulário específico disponibilizado 
no sítio eletrônico da Polícia Federal —, devendo: 
I - ser atendidos os requisitos estabelecidos nos incisos IV, V, VI, VII, VIII e IX do art. 7º da Instrução 
Normativa; e  
I - ser observados os arts. 8º, 9º, 10, 11 e 12 da Instrução Normativa, no que couber. 
 

• Os servidores policiais federais, estaduais e do Distrito Federal — ao renovarem o Certificado de 
Registro de suas armas de fogo — ficam dispensados do cumprimento dos requisitos de que tratam os 
incisos, I, III, V, VI, VII, e VIII do art. 7º, aplicando-se, no que couber, os dispositivos do art. 9º. 
 

• O disposto no item anterior se aplica aos integrantes dos órgãos, das instituições e das corporações 
de que tratam o inciso III ao VII do caput do art. 6º, da Lei nº 10.826, de 2003. 
 

• Para renovação dos registros de arma de fogo de propriedade das empresas de segurança privada, 
deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
I - requerimento disponibilizado no sítio eletrônico da Polícia Federal, preenchido, datado e assinado; e  
II - GRU original com a comprovação de pagamento da taxa para renovação de registro de arma de fogo. 
 

• Possuem prazo de validade indeterminado os registros das armas de fogo de propriedade das 
instituições previstas nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, X e XI do caput do art. 6º da Lei nº 10.826, de 2003. 
 

Da Guia de Trânsito de Arma de Fogo 
 

• A Guia de Trânsito para treinamento poderá ser fornecida: 
I - observando-se a necessidade de apresentação do documento de regularidade do 
estande de tiro; e 
II - restringindo-se ao limite de uma guia a cada trinta dias. 
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• O limite de prazo mencionado no parágrafo anterior refere-se ao requerente, fazendo-se constar na 
Guia de Trânsito todas as armas de fogo de sua propriedade que serão utilizadas no treinamento e que 
foram arroladas no pedido. 
 

• Não será exigida Guia de Trânsito para o transporte de munição recém adquirida até o seu local de 
guarda, desde que acompanhada: 
I - da nota fiscal de compra datada; 
II - de documento de identificação do proprietário; e 
III - do Certificado de Registro válido. 
 

• Não se aplica expedição de GT pela PF às armas pertencentes a: 
I - militares das Forças Armadas; 
II - militares das forças auxiliares; 
III - integrantes da ABIN; 
 

IV - integrantes do GSI; 
V - colecionadores; 
VI - atiradores; 
VII - caçadores;  
VIII - representantes estrangeiros em competição internacional oficial de tiro realizada no território 
nacional; ou 
IX - as demais armas de fogo registradas no Sigma. 
 

Do porte de arma de fogo para defesa pessoal e para caçador de subsistência 
 

• O porte de arma de fogo de uso permitido, nas categorias defesa pessoal e caçador de subsistência: 
I - será expedido pela Polícia Federal para brasileiros e estrangeiros permanentes, maiores de vinte e 
cinco anos; 
II - terá abrangência territorial estadual, regional ou nacional; e 
III - eficácia temporal de, no máximo, cinco anos. 
 

• O pedido de porte de arma de fogo para defesa pessoal deverá ser apresentado de forma eletrônica, 
mediante preenchimento de requerimento de porte disponibilizado no sítio eletrônico da Polícia 
Federal e cumpridos os seguintes requisitos: 
I - apresentar o requerimento padrão — disponibilizado na página da Polícia Federal na Internet — 
preenchido, datado, assinado e com o endereço eletrônico que será utilizado para comunicações 
oficiais; 
II - demonstrar a efetiva necessidade de portar arma de fogo: 
a) por exercício de atividade profissional de risco; ou 
b) por ameaça à sua integridade física;  
III - declarar no formulário eletrônico do requerimento que não responde a inquérito policial ou a 
processo criminal; 
IV - apresentar original e cópia ou cópia autenticada de documento de identidade e CPF; 
V - apresentar certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Federal, Estadual, 
Militar e Eleitoral, conforme especificado no sítio eletrônico da Polícia Federal por unidade da 
federação; 
VI - apresentar original e cópia ou cópia autenticada de documento comprobatório de ocupação lícita; 
VII - apresentar original e cópia ou cópia autenticada de documento comprobatório de residência fixa 
em nome do interessado ou, caso o comprovante esteja em nome de terceiro, deverá também ser 
apresentada declaração de que o interessado reside no endereço informado, firmada pelo terceiro e 
acompanhada de cópia de seu documento de identidade; e 
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VIII - apresentar laudo de aptidão psicológica e comprovante que ateste a capacidade técnica para o 
manuseio de arma de fogo de calibre igual ou superior ao que se pretende portar, emitidos por 
profissionais credenciados pela Polícia Federal, ambos com prazo não superior a um ano, contado da 
data da avaliação. 
 

• O requisito a que se refere o inciso II deverá ser atendido por meio de declaração no próprio 
formulário eletrônico do requerimento, onde constem: 
I - descrição detalhada dos fatos e circunstâncias que o fundamentem; e 
II - comprovação documental de cada justificativa, dispensada caso sejam fatos públicos e notórios. 
 

• O risco e a ameaça a que se refere o parágrafo anterior devem ser concretos e atuais, não bastando 
a mera alegação de perigo abstrato ou ameaça potencial. 
 

• O pedido de porte de arma de fogo para caçador de subsistência deverá ser restrito a uma arma de 
uso permitido, de tiro simples, com um ou dois canos, de alma lisa e de calibre igual ou inferior a 
dezesseis, e deverá ser apresentado de forma eletrônica, mediante preenchimento de requerimento de 
aquisição de arma de fogo para a categoria caçador de subsistência — requerimento disponibilizado no 
sítio eletrônico da Polícia Federal — e cumpridos os seguintes requisitos: 
I - comprovação de que depende do emprego de arma de fogo para prover sua subsistência alimentar 
familiar, por meio de: 
a) declaração pormenorizada com os fatos e circunstâncias justificadoras do pedido; e 
b) documentos comprobatórios para cada alegação; 
II - apresentação de original e cópia ou cópia autenticada dos seguintes documentos:  
a) identificação pessoal; 
b) CPF; e 
c) comprovante de residência em área rural ou certidão equivalente expedida por órgão municipal; e 
III - apresentação de atestado de bons antecedentes. 
 

• O porte de arma de fogo para caçador de subsistência está isento do pagamento de taxa. 
 

• Os integrantes dos órgãos, instituições e corporações previstos no art. 6º da Lei nº 10.826, de 2003 
— não contemplados com o porte funcional fora de serviço —, poderão pleitear o porte de arma de 
fogo para defesa pessoal, desde que comprovem os requisitos constantes do art. 34 da Instrução 
Normativa. 
 

• A comprovação da capacidade técnica e da aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, 
no caso do item anterior, poderão ser atestadas pela própria instituição, conforme modelo estabelecido 
por ato do coordenador-geral de Controle de Serviços e Produtos. 
 

Do porte funcional das Guardas Civis Municipais 
 

• Os superintendentes regionais — mediante acordo de cooperação técnica com as prefeituras com 
vigência de dez anos — poderão conceder porte de arma de fogo funcional aos guardas civis municipais, 
desde que atendidos os requisitos mencionados nos arts. 29-A a 29-D do Decreto nº 9.847, de 2019. 
 

• O porte a que se refere o item anterior será autorizado em serviço e fora dele, dentro dos limites 
territoriais do respectivo estado, com validade de dez anos. 
 

• Os guardas civis municipais autorizados a portar arma de fogo, poderão portá-la nos deslocamentos 
para suas residências, mesmo quando localizadas em município situado em estado limítrofe. 
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• O chefe do Executivo municipal deverá solicitar a celebração do acordo de cooperação técnica 
mediante ofício endereçado ao superintendente regional, que indicará os dados pessoais do prefeito e 
de duas testemunhas, devendo ser preenchidos os seguintes requisitos: 
I - comprovação do limite de efetivo previsto no art. 7º da Lei nº 13.022, de 8 de agosto de 2014 
(Estatuto Geral das Guardas Municipais); 
II - comprovação da criação de corregedoria própria e independente, para apuração de infrações 
disciplinares atribuídas aos servidores integrantes do quadro da Guarda Municipal; 
III - apresentação de cópia da portaria de nomeação do corregedor; 
IV - comprovação da existência de Ouvidoria, como órgão permanente, autônomo e independente, com 
competência para fiscalizar, investigar, auditar e propor políticas de qualificação das atividades 
desenvolvidas pelos integrantes das Guardas Municipais; 
V - apresentação de cópia da portaria de nomeação do ouvidor do município ou da Guarda Civil 
Municipal; 
VI - documento informando os nomes dos psicólogos credenciados que realizarão as avaliações para 
comprovação da aptidão psicológica, bem como diplomas dos instrutores de armamento e tiro aptos a 
ministrarem a matéria e a atestarem a capacidade técnica dos alunos; 
VII - informações acerca do local para armazenamento das armas e da metodologia de controle do uso 
em serviço, bem como cópia do regramento próprio do município que atenda à norma do art. 26 do 
Decreto nº 9.847, de 2019; 
VIII - apresentação de plano de trabalho relativo à disciplina de armamento e tiro no curso de formação 
— conforme currículo estabelecido por ato do coordenador-geral de Controle de Serviços e Produtos 
— especificando, dentre outros dados: 
a) parcerias firmadas; 
b) local e data de realização do curso de formação; 
c) coordenador pedagógico curso de formação;  
d) indicação dos psicólogos credenciados pela Polícia Federal; e 
e) indicação dos instrutores de armamento e tiro que atuarão no curso de formação; e 
IX - apresentação de “Termo de Compromisso”, firmado pelo prefeito, se comprometendo, sob pena 
de responsabilidade de seus agentes, a comunicar imediatamente o órgão policial acerca da existência 
de eventual decisão judicial que reconheça a ilegalidade ou a inconstitucionalidade da formação de sua 
guarda municipal. 
 

• O porte de arma de fogo aos integrantes das guardas municipais será concedido somente mediante 
comprovação de treinamento técnico de, no mínimo: 
I - 60 horas para armas de repetição, e 
II - 100 horas para arma de fogo semiautomática. 
 

• Após a publicação do acordo de cooperação técnica, o dirigente da Guarda Civil Municipal solicitará 
à Superintendência da Polícia Federal o porte de arma de fogo funcional para os integrantes da 
corporação, anexando ao pedido o seguinte: 
I - requerimentos individualizados, em formulário próprio, preenchidos pelos guardas 
municipais e contendo uma foto 3x4 recente; 
II - certidões negativas individualizadas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça 
Federal, Estadual, Militar e Eleitoral e de não estar respondendo a inquérito policial ou a processo 
criminal, que poderão ser fornecidas por meio eletrônico; e 
III - certificados de curso de formação profissional ou de capacitação nos moldes previstos pelo 
Ministério da Justiça e Segurança Pública, constando aprovação nos testes de aptidão psicológica e de 
capacidade técnica para manuseio de arma de fogo, vinculados à espécie utilizada, realizados por 
profissionais credenciados pela Polícia Federal. 
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• A apresentação dos documentos constantes dos incisos II e III poderá ser dispensada, desde que a 
Guarda Civil Municipal mantenha tais documentos arquivados e ateste, mediante ofício, o cumprimento 
dos referidos requisitos. 
 

Do porte funcional das Guardas Portuárias 
 

• O chefe da delegacia responsável pelo controle de armas de fogo da Polícia Federal poderá conceder 
porte de arma de fogo aos guardas portuários, desde que comprovadas a capacidade técnica e a aptidão 
psicológica. 
 

• As avaliações da capacidade técnica e aptidão psicológica serão realizadas por profissionais 
credenciados pela Polícia Federal. 
 

• A comprovação dos requisitos mencionados no caput poderá ser atestada pela própria instituição, 
obedecendo o modelo estabelecido por ato do coordenador-geral de Controle de Serviços e Produtos. 
 

• Os integrantes do quadro efetivo de guardas portuários poderão portar arma de fogo fornecida pela 
instituição, sendo a autorização de porte emitida com abrangência estadual e validade de dez anos. 
 

• O dirigente da Guarda Portuária solicitará à Superintendência da Polícia Federal o porte de arma de 
fogo funcional para os integrantes da corporação, anexando ao pedido os formulários individualizados, 
preenchidos pelos interessados e acompanhados de uma foto nas dimensões de 3x4 recente. 
 

Do porte dos policiais federais, rodoviários federais, ferroviários federais e civis dos Estados  
 

• É deferido por prerrogativa de suas funções institucionais o porte de arma de fogo dos integrantes: 
I - da Polícia Federal; 
II - da Polícia Rodoviária Federal; 
III - da Polícia Ferroviária Federal; e 
IV - das polícias civis dos estados 
 

• Cada instituição policial regulará, em norma própria, os termos e condições do porte de arma de 
fogo de seus integrantes, respeitados os limites legais. 
 

• O policial federal tem livre porte de arma de fogo institucional ou particular, em todo o território 
nacional, ainda que fora de serviço. 
 

• Para conservar a autorização de porte de arma de fogo, os integrantes dos órgãos e instituições 
mencionados no art. 30 do Decreto nº 9.847, de 2019, quando aposentados, deverão submeter-se a 
avaliação de aptidão psicológica a cada dez anos. 
 

• Poderá ser concedido o porte de arma de fogo para defesa pessoal ao servidor do Plano Especial de 
Cargos da Polícia Federal, desde que atendidos os requisitos constantes dos arts. 10 e 11 da Lei nº 
10.826, de 2003. 
 

Do porte funcional para os servidores no exercício de funções de segurança dos Tribunais do Poder 
Judiciário e dos Ministérios Públicos da União e dos Estados 
 

• Os integrantes das instituições descritas no inciso XI do art. 6º da Lei nº 10.826, de 2003, deverão 
cumprir todos os requisitos previstos no art. 7º desta Instrução Normativa, sendo que a capacidade 
técnica e a aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo poderão ser atestadas pela própria 
instituição, conforme modelo definido em ato do coordenador-geral de Controle de Serviços e 
Produtos, após emissão dos laudos por profissionais credenciados pela Polícia Federal. 
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• As armas de fogo utilizadas pelos servidores das instituições descritas no inciso XI do art. 7º desta 
Instrução Normativa serão de propriedade, responsabilidade e guarda das respectivas instituições, 
somente podendo ser utilizadas quando em serviço, devendo estas observarem as condições de uso e 
de armazenagem estabelecidas pelo órgão competente, sendo o certificado de registro e a autorização 
de porte expedidos pela Polícia Federal em nome da instituição, com validade de dez anos. 
 

Das armas de fogo produzidas, importadas, exportadas e vendidas no País 
 

• O cadastramento no Sinarm das armas de fogo importadas, produzidas e comercializadas no país, 
de uso permitido ou restrito — exceto aquelas pertencentes às Forças Armadas e Auxiliares, ao GSI e à 
ABIN — deverá ser providenciado pelo fabricante ou importador, na Polícia Federal, por meio de 
arquivos eletrônicos. 
 

• O cadastramento das armas de fogo em estoque nas empresas autorizadas a comercializar armas de 
fogo deverá ser providenciado pelo fabricante ou importador, na Polícia Federal, por meio de arquivos 
eletrônicos. 
 

• Para atendimento ao disposto no caput, as empresas deverão alimentar o Sinarm, por meio de 
acesso externo, com arquivo que contenha a descrição das armas de fogo que devam constar do 
sistema, informando os seguintes dados: 
I - número da arma; 
II - espécie; 
III - marca; 
IV - modelo; 
V - calibre; 
VI - país de fabricação; 
VII - capacidade de cartuchos; 
VIII - número de canos; 
IX - comprimento do cano; 
X - tipo de alma (lisa ou raiada); 
XI - quantidade de raias; 
XII - sentido das raias; 
XIII - tipo de funcionamento; e 
XIV - acabamento. 
 

Das disposições gerais e finais 
 

• As regras referentes ao credenciamento, avaliações, instrumentos, formas de correção, fiscalização, 
local, descredenciamento e outras atinentes a psicólogos, instrutores de armamento e tiro e armeiros 
são estabelecidas em ato normativo próprio. 
 

• No exercício da atividade de controle, compete às delegacias de polícia federal responsáveis pelo 
controle de armas de fogo receber e, se o caso, requisitar os mapas mensais de vendas de armas de 
fogo, na forma do art. 10 do Decreto nº 9.847, de 2019, notificando, para esse fim, as lojas que atuam 
no comércio especializado. 
 

• Fica revogada a Instrução Normativa nº 131-DG/PF, de 14 de novembro de 2018. 
 

• A Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação em Boletim de Serviço (20.08.2020).  

 


