
ESTADO DE GOIÁS
POLICIA CIVIL

SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS

Nota Técnica nº: 1/2020 - SEAA/DAG/DGA/DGPC- 16173

ASSUNTO: o porte de arma de fogo por atiradores, caçadores e colecionadores e a
atuação dos órgãos de segurança pública

1.  De acordo  com o  art.  5º,  §2º,  do  Decreto n.º  9.846,  de  25  de  junho de  2019,   é
garantido o direito de transporte DESMUNICIADO das armas de fogo dos clubes e das escolas de tiro e
de seus integrantes e dos colecionadores, atiradores e caçadores, por meio da apresentação do Certificado
de Registro  de Colecionador,  Atirador e Caçador ou do Certificado de Registro de Arma de Fogo,
válidos.

1.1 O Certificado de Registro  de Colecionador,  Atirador e  Caçador e  os  registros de
propriedade das armas de fogo serão expedidos pelo Comando do Exército;

.

1.2. A validade do Certificado de Registro de Colecionador, Atirador e Caçador é de 10
(dez) anos.

2.  Conforme  o  art.  5º,  §3º,  do  Decreto  n.º  9.846,  de  25  de  junho  de  2019,  os
colecionadores,  os  atiradores  e  os  caçadores  poderão  portar  UMA  ARMA  DE  FOGO  CURTA

MUNICIADA, ALIMENTADA E CARREGADA, pertencente a seu acervo cadastrado no SINARM ou
no  SIGMA,  conforme  o  caso,  sempre  que  estiverem  em  deslocamento  para  treinamento  ou
participação  em competições, para  abate  autorizado  de  fauna  ou  para  exposição  do  acervo  de

coleção, por meio da apresentação do Certificado de Registro de Colecionador, Atirador ou Caçador,

do Certificado de Registro de Arma de Fogo e da Guia de Tráfego, válidos.

2.1 Segundo o art. 5º, §4º, do Decreto n.º 9.846, de 25 de junho de 2019, a Guia de

Tráfego-GT, correspondente ao porte de trânsito previsto no art. 24, da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro
de 2003, é o documento que confere autorização para o transporte de armas de fogo, acessórios, munições
e outros produtos controlados - PCE.

2.2 Para os  colecionadores,  a  Guia de Tráfego,  nos  moldes  do art.  12,  da  Instrução
Técnico-Administrativa n.º 03 - ITA, de 13 de outubro de 2015, tem prazo de validade correspondente aos
dias necessários à realização do evento, de sorte que, para a exposição das armas de fogo, é necessária,
conforme art.  8º,  da  Portaria  n.º  150-COLOG,  de  05  de  dezembro  de  2019,  a  autorização  prévia  da
Organização  Militar  do  Sistema  de  Fiscalização  de  Produtos  Controlados  do  Comando  do  Exército
Brasileiro.
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2.3 Para atiradores e caçadores, a Guia de Tráfego, nos termos do art. 42, da Portaria n.º
150-COLOG, de 05 de dezembro de 2019, tem prazo de validade de 36 (trinta e seis meses), em âmbito

nacional, de sorte que dispensada a expedição prévia para cada situação de deslocamento.

3.  O  transporte  de  mais  de  uma  arma  de  fogo  curta  municiada  ou  a  falta  de

qualquer dos documentos acima referidos, nas situações mencionadas, implicará o cometimento de

crime de porte  ilegal  de  arma de fogo  de  uso  permitido ou restrito,  conforme  o  caso,  previstos,
respectivamente, nos arts. 14 e 16 da Lei n.º 10.826, de 22 de dezembro de 2003.

4. A Guia de Tráfego, o Certificado de Registro de Colecionador, Atirador ou Caçador e
o  Certificado  de  Registro  de  Arma  de  Fogo,  mesmo  em  conjunto,  não  conferem  ao  colecionador,

atirador ou caçador, ou integrante de clube ou de escola de tiro, a prerrogativa de porte de arma de

fogo,  mesmo  DESMUNICIADA,  fora  das  situações  de  deslocamento  para  treinamento  ou
participação em competição ou exposição, para abate autorizado de fauna ou para exposição  do

acervo de coleção, como no interior de igrejas, templos, boates, bares, casas noturnas, de show, estádios
desportivos, eventos culturais e outros similares, sendo que o porte de arma de fogo, nessas situações,
implicará o cometimento de crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido ou restrito,
conforme o caso, previstos, respectivamente, nos arts. 14 e 16 da Lei n.º 10.826, de 22 de dezembro de
2003.

5. A ausência ou falta de apresentação de qualquer dos documentos acima referidos, o
porte em deslocamento de mais de uma arma de fogo curta municiada, o porte de qualquer arma de fogo
longa municiada, assim como o porte de arma fora das situações de deslocamento para treinamentos ou
competições,  implicará a prática de crime de porte  ilegal  de  arma de fogo de  uso permitido ou

restrito,  conforme o caso,  previstos,  respectivamente,  nos  arts.  14 e 16,  da  Lei  n.º  10.826, de  22 de
dezembro de 2013.

6. Os agentes de segurança pública, em caso de abordagem a colecionadores, atiradores
ou caçadores esportivos, deverão:

a)  conferir  a  validade  do  Certificado  de  Registro  de  Colecionador,  Atirador  ou

Caçador;

b)  conferir  a  validade  do  Certificado  de  Registro  de  Arma  de  Fogo,  e  se  este
corresponde à arma de fogo transportada;

c) conferir a validade da Guia de Tráfego - GT, e se esta corresponde à arma de fogo
ou aos outros produtos controlados pelo Exército - PCEs transportados;

d) considerar que a Guia de Tráfego - GT, permite o transporte municiado de apenas

uma arma de fogo curta, tem prazo de validade de 36 (trinta e seis) meses, em âmbito nacional, para
atiradores e caçadores; e dos dias necessários à realização do evento, para os colecionadores;

e) considerar que a legislação não permite o transporte municiado de arma de fogo longa;

f)  considerar que o Certificado de  Registro de  Colecionador,  Atirador ou Caçador,  o
Certificado de Registro de Arma de Fogo e a Guia de Tráfego não conferem, por si só, a prerrogativa de
porte de arma de fogo fora das situações de deslocamento para as atividades de competição, treinamento
ou evento, como, por exemplo, em locais públicos, como no interior de igrejas, templos, boates, bares,
casas noturnas ou de shows, estádios desportivos, eventos culturais e outros similares;

g) quando constatada irregularidade ou ausência de documentação de porte obrigatório,
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conduzir o Colecionador, Atirador ou Caçador, assim como eventuais armas de fogo, munições ou outros
produtos controlados - PCE, a uma Delegacia de Polícia Civil, para que um Delegado de Polícia avalie a
situação e delibere a respeito;

h) observar que a atuação, nas hipóteses de flagrante de porte ilegal de arma de fogo de
uso permitido ou restrito, é obrigatória diante dos princípios da oficiosidade e da obrigatoriedade, que
norteiam a persecução penal nos crimes de ação penal pública incondicionada;

i) considerar que a prisão de Colecionadores, Atiradores e Caçadores que estejam em
situação regular, bem como a apreensão das armas de fogo, munições ou outros produtos controlados -
PCE, configura a prática de crime de Abuso de Autoridade, uma vez que obrigatório é o conhecimento da
legislação pelo agente de segurança pública.

Referências: Parecer n.º 316-DATP (evento n.º 000010190372), retificado pelo Parecer
n.º 338-DATP (evento n.º 000010664562), ambos da Divisão de Assessoria Técnico-Policial, lançados nos
autos  do  processo  administrativo  n.º  201900016024125;  Lei  nº  10.826,  de  22  de  dezembro  de  2003;
Decreto n.º  9.846,  de 25 de junho de 2019; Instrução Técnico-Administrativa n.º  03 -  ITA, de 13 de
outubro de 2015; e Portaria n.º 150-COLOG, de 05 de dezembro de 2019.

GABINETE DO DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE GOIÁS,
em Goiânia, aos 11 dias do mês de março do ano de 2020.

Odair José Soares

Delegado-Geral da Polícia Civil

Documento assinado eletronicamente por ODAIR JOSE SOARES, Delegado (a) -Geral, em
13/03/2020, às 15:43, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br

/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1

informando o código verificador 000012020049 e o código CRC 4B6489E3.

Av. Anhanguera, nº 7.364 – Setor Aeroviário – CEP: 74.535-010 - Goiânia – GO

Fone: (62) 3201-2503 www.policiacivil.go.gov.br

Referência: Processo nº 201900016024125 SEI 000012020049
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