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A Sua Senhoria, o Senhor 
DEMETRIUS DA SILVA OLIVEIRA 
Presidente da CBTP 
Rua Sergipe, 1167 - Sala 703 - Savassi 
30130-174 Brasilia-DF

Assunto: Solicita^ao de orieista^ao e esclarecimentos para balizamento da atividade 
institucionai da Confedera^ao Brasileira de Tiro Pratico -CBTP

Senhor Presidente,

Sobre o assunto e em aten^ao ao Ofieio n° 1087/2020 -Presidencia, de 31 de agosto de 
2020, esta Diretoria de Fiscalizagao de Produtos Controlados apresenta os esclarecimentos a 
seguir expendidos.

1.

A pratica desportiva por pessoas tlsicas entre 14 ate 25 anos, encontra-se 
dispensada da emissao de Certifieado de Registro -CR? Se negative qual(is) ato(s) 
normativo(s) defme(m)?

a.

Sim, nos termos do Parecer n° 00869/2020/CQN1UR-EB/CGU/AGU, da Consultoria 
Juridica Adjunta ao Comando do Exercito - CONJUR-EB, que na parte conclusiva expos:
2.

25.2- Por sua vez, a pratica de tiro desportivo por menores 
de 25 anos deve ser "autorizada" pelo Comando do 
Exercito. Sublinha-se que nesse caso o Certifieado de 
Registro sera de responsabilidade do proprietdrio do 
armamento (agremiagdo de tiro, responsdvel legal ou 
desportista que ceder a anna) que sera utilizado pelo
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menor na pratica do tiro. Destaca-se que a atividade de tiro 
praticada por menores de 25 anos deve respeitar os 
precedes legais. em especial:

pessoas com idade entre quatorze e dezoito anos - a pessoa 
deve ser previamente autorizada conjuntamente por sens 
responsdveis legais, on por apenas um deles, na falta do 
outro; a autorizaqdo se restringird too somente aos locals 
autorizados pelo Comando do Exercito. Poderd ser feita 
com a utilizagdo de arma de fogo da agremiagdo on do 
responsdvel legal, quando o menor estiver por este 
acompanhado. Nessa hipotese, quem deverd ter o 
Certificado de Registro (proprietdrio, responsdvel pelo 
armamento e por sen emprestimo) sera a agremiagdo de 
tiro ou o responsdvel legal.

maiores de dezoito anos e menores de vinte e cinco anos de 
idade - a pratica da atividade de tiro desportivo poderd 
ocorrer com a utilizagao de arma de fogo de propriedade 
de agremiagdo ou de arma de fogo registrada e cedida por 
outro desportista. Nessa hipotese, quem deverd ter o 
Certificado de Registro (proprietdrio, responsdvel pelo 
armamento e por sen emprestimo) sera a agremiagdo de 
tiro ou do desportista que ceder a arma para o menor 
praticar a atividade de tiro

Caso a resposta acima, seja positiva, quais os documentos necessaries para que essas 
pessoas pratiquem o tiro desportivo em entidade de tiro devidamente registrada no 
Exercito Brasileiro?

b.

Nos termos do Parecer n° 00869/2020/CQNIUR-EB/CGU/AGU, o menor de 25 anos de 
idade necessita de uma autorizayao especial do Exercito para a pratica do tiro desportivo. A 
mencionada autoriza^ao especial foi padronizada e o modelo (anexo) difundido para todas as 
Regioes Militares.

3.

Conforme esclarece a CONJUR-EB, os menores de 25 anos podem utilizar arma de 
Togo de propriedade de agremiaQao, ou seja, de entidades de tiro desportivo. Alias, e o que 
determina o inciso III e o § unico do art. 7° do Decreto n° 9.846, de 25 de junho de 2019:

4.

Art. 7° A pratica de tiro desportivo, nas modalidades 
aceitas pelas entidades nacionais de administragdo do tiro, 
por pessoas com idade entre quatorze e dezoito anos:

III - poderd ser feita com a utilizagdo de arma de fogo da 
agremiagdo ou do responsdvel legal, quando o menor 
estiver por este acompanhado.

Pardgrafo unico. A pratica de tiro desportivo por maiores 
de dezoito anos e menores de vinte e cinco anos de idade 
poderd ser feita com a utilizagdo de arma de fogo de 
propriedade de agremiagdo ou de arma de fogo registrada 
e cedida por outro desportista.
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(g>n.)

Fiel ao tcxio regulamentatorio, a alinea "b" do inciso 1 e o inciso II, todos do art. 14 da 
Portaria n° 150-COLOG, de 5 de dezembro de 2019, estabeleecm:
5.

Art. 14. A prdtica de tiro desportivo com arma de fogo 
par menores de vinte e cinco anos dar-se-ct da seguinte 
forma:

1 - por pessoas com idade entre quatorze e dezoito anos de 
idade:

b) poderd ser feita com a utilizagdo de arma de fogo da 
agremiagdo ou do responsdvel legal, quando o menor 
estiver por este acompanhado, confomie previsto no inciso 
HI do art. 7°do Decreto n°9.846/2019.

II - por pessoas maiores de dezoito anos e menores de vinte 
e cinco anos de idade poderd ser feita com a utilizaqdo de 
arma de fogo de propriedade de agremiagdo ou de arma de 
fogo registrada e cedida por outro desportista, confomie 
previsto no pardgrafo unico do art. 7°do Decreto 
nn9.846/2019.

(g;nA

No quo concerne a utilizagao de armas de fogo de propriedade de entidades de tiro 
desportivo em capacitagao de pessoas nao portadoras de Certificado de Registro - CR, e possivel 
desde que o capacitando seja associado da entidade, nos termos do inciso I do art. 53 do 
Regulamento de Produtos Controlados - RPC (Decreto n° 10.030/2019):

6.

As entidades de tiro desportivo, na formaArt. 53.
estabelecida no art. 16 da Lei n° 9.615, de 1998, pessoas 
juridicas registradas no Comando do Exercito, sdo 
auxiliares da fiscalizagdo de PCE quanto ao controle, em 
suas instalaqdes, da aquisiqdo, da utilizagdo e da 
administragdo de PCE e tern coma atribuigdes:

I - ministrar cursos sabre modalidades de lira desportivo, 
armamentos, recarga de munigdes, seguranga e legislagdo 
sob re armas para os setts associados;

(gn.)

ato(s) normativo(s) define(rn)?

ato(s) normativo(s) defme(m)?

A norma atribui as entidades de tiro desportivo a responsabilidade por ministrar cursos 
sobre modalidades de tiro desportivo, armamentos, recarga de muniqoes seguranqa e legislagao 
sobre armas para seus associados ou clientes, sem ressalva quanto a possuirem ou nao o registro 
no Exercito.

8.

A atuai ordem regulamentar permits que os proprietarios de armas de fogo com registro9.
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valido no SIGMA e no SINARM utilizem-nas em instances dc entidades de tiro desportivo, de 
acordo com a inteligencia do inciso V do art. 53 do Regulamento de Produtos Controlados - RPC 
(aprovado pelo Decreto n° 10.030, de 30/09/2019):

As entidades de tiro desportivo, na formaArt. 53.
estabelecida no art. 16 da Lei n° 9.615, de 1998, pessoas 
juridicas registradas no Comando do Exercito, sdo 
auxiliares da jiscalizagdo de PCE quanto ao controle, em 
suas instalaqoes, da aquisiqdo, da utilizagdo e da 
administragdo de PCE e tern como atribuigdes:

V - ndo permitir o uso de anna new registrada pelos orgdos 
competentes em suas dependences;

(g-n-)

Como se ve, o dispositive supratranscrito veda apenas o uso, nas instances de 
entidades de tiro, de annas de fogo nao registradas pelos orgaos competentes (SIGMA e 
SINARM). Assim sendo, a contrario sensu se as armas de fogo possuirem registro valido no 
orgao competente, a entidade de tiro podera franquear sen uso em suas instala9oes por seu 
proprietario, na modalidade de treinamento on capacitagao.

Convent ressaltar que, nos termos do caput do art. 53 do RPC, as entidades de tiro sao 
auxiliares da Fiscalizagao de Produtos Controlados, quanto ao controle em suas instalagoes da 
utilizagao e da administragao de treinamento com PCE.

10.

11.

Neste contexto, tendo ciencia de uso, ou de tentativa de uso, em suas instalagoes, de 
arma nao registrada deve, a entidade tiro, noticiar os orgaos de seguranga publica, forte no inciso 
VI do art. 53 do Regulamento:

12.

Art. 53. ...

VI - notificar imediatamente os orgdos de seguranga 
publica quando ocorrer a hipotese prevista no inciso V;

A atividade de instrugao de tiro regulada na Portaria 51 COLOG, revogada pela 
portaria 150 COLOG, ftca por parte do Exercito Brasileiro sem nenhuma 
regulamentagao?

d.

A associagao a uma entidade de tiro e uma das condigoes para a concessao do registro 
de atirador desportivo, nos termos do inciso X do § 2° do art. 23 da Portaria n° 150-COLOG, de 
5 de dezembro de 2019:

13.

Art. 23. A concessao de registro para o exercicio das 
atividades de colecionarnento, tiro desportivo e caga sera 
processada de forma descentralizadano SisFPC, nos termos 
do § 3° do art. 1° do Decreto n° 9.846/2019, via 
requerimento (anexo B).
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§ 2° Documentagdo para a concessdo de registro no 
Comando do Exercito para colecionador, atirador 
desportivo e cagador:

X - comprovante de filial do a entidade de tiro/caga(anexo 
Q;e

(gn.)

Alem da filiagao a uma entidade de tiro, o mesmo § 2° do art. 23 da Portaria n° 
150-COLOG, de 2019, eslabelece no inciso VIII a exigencia de comprovaeao de capacidade 
tecnica;

14.

Art. 23. A concessdo de registro para o exercicio das 
atividades de eolecionamento, tiro desportivo e caga sera 
processada de forma descentralizada no SisFPC, nos 
termos do §3 n do art. 1° do Decreto n° 9.846/2019, via 
requerimento (anexo B).

§ 2° Documeniagdo para a concessdo de registro no 
Comando do Exercito para colecionador, atirador 
desportivo e cagador:

VIII - comprovante de capacidade tecnica para o manuseio 
da anna de fogo;

Os requisitos estabelecidos no § 2° do art. 23 da Portaria n° 150-COLOG, de 2019, 
dentre outros aspectos, exigem que o interessado em obter o registro de atirador desportivo seja 
filiado a uma entidade de tiro e comprove capacidade tecnica para o manuseio de arma de fogo.

Neste contexto, pode-se concluir que uma entidade de tiro pode ministrar capacitaqao 
para utiliza^ao de arma de fogo para sens associados, inclusive para aqueles que ainda nao 
possuem certificado de registro. Neste caso, a capacitaqao deve ser voitada para a avaliagao de 
capacidade tecnica a que sera submetido o associado perante urn instrutor de armamento e tiro - 
I AT credenciado pela Policia Federal.

15.

16.

A capacitaqao a que se re fere o inciso 1 do art. 53 do RPC, e importante frisar, devera 
ser destinada exclusivamente aos associados da entidade de tiro e nela, como ja foi dito, poderao 
ser empregadas as armas de fogo apostiiadas ao CR da entidade.

17.

18. Ocorre que, com a revoga^ao expressa da Portaria n° 51-COLOG, de 2015, inexiste, 
atualmente, norma interna corporis especifica sobre a atividade de instruqao de tiro desportivo. 
Existem, contudo, normas gerais que disciplinam a capacitaqao para utilizaqao de PCE.

Inicialmente, cabe relembrar que as atividades relacionadas com PCE, sujeitas ao 
controle e a Fiscalizaqao do Exercito, sao aquelas indicadas no art. 6° do RPC:
19.

Compete, ainda, ao Comando do ExercitoArt. 6°
regulamentar, autorizar e fiscalizar o exercicio, por 
pessoas fisicas on j arid teas, das atividades relacionadas
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com PCE de fabricagdo, comercio, importagdo, 
exportagao, utilizagdo, prestagdo de servigos, 
colecionamento, tiro desportivo ou caga. (g.n.)

A atividade de prestagao de services, enquanto genero, comporta diversas especies, 
dentre as quais, a capacita<?ao para utilizagdo de PCE:
20.

Art. 39. A prestagdo de servigo compreende o transports, a 
armazenagem, a manutengdo, a reparagdo, a aplicagdo de 
blindagem balistica, a capacitagdo para utilizagdo de PCE, 
a detonagdo, a destndgdo de PCE., a locagdo, os servigos 
de correios, a representagdo comercial autonoma e o 
servigo de procurador legal de pessoas que exergam 
atividade com PCE. (g.n.)

Inexiste, portanto, uma atividade denominada "Instrugao de Tiro Desportivo" que 
possa ser apostilada em certificado de registro.
21.

Neste eenario, a questao que emerge e: que atividade a entidade de tiro desportivo 
devera apostilar para desincumbir-se das atribuigoes previstas nos incisos I e II do art. 53 do 
RPC, que estabelecem que as entidades sao responsaveis por ministrar cursos sobre armamento, 
recarga de munigoes, alem de promover o aperfeigoamento tecnico dos atiradores desportivos 
vinculados?

22.

Art. 53.
es labeled da no art. 16 da Lei n° 9.615, de 1998, pessoas 
juridicas registradas no Comando do Exercito, sao 
aweiliares da fiscalizagdo de PCE quanto ao controls, em 
suas instalagoes, da aquisigdo, da utilizagdo e da 
administragdo de PCE e lent como atribuigoes:

As entidades de tiro desportivo, na forma

I - ministrar cursos sobre modalidades de tiro desportivo, 
armamentos, recarga de munigoes, seguranga e legislagdo 
sobre annas para os sens associados;

II - promover o aperfeigoamento tecnico dos atiradores 
desportivos vinculados;

(g-n.)

23. Considerando a ordem legal c regulamentar vigente, o que se vislumbra e que as 
entidades devem providenciar o apostilamcnto da atividade do genero "Prestagao de Servigo" e 
da especie capacitagao para utilizagao de PCE.

24. Embora nao haja norma interna corporis especifica sobre capacitagao para utilizagao de 
PCE empregados no tiro desportivo, existe a norma geral inserta na Portaria n° 56-COLOG, de 5 
de julho de 2017, que, a proposito da capacitagao para utilizagao de PCE, esclarece:

Art. 5° A prestagdo de servigo com PCE compreende o 
transports, a armazenagem, a manutengdo e a reparagdo, a 
aplicagdo de blindagem balistica, a capacitagdo para 
utilizagdo, a detonagdo, a destruigdo, a locagdo, os 
servigos de correios e a representagdo comercial 
autonoma.

§r...
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§2° Capacitagao para utilizagao de PCE e a atividade 
pedagogica que emprega produto controlado na 
habilitagdo do instruendo a manused-lo on empregd-lo, por 
meio de curso, instrugdo on outro recurso diddtico.

25. Em se tratando de tiro desportivo, e de responsabilidade da entidade de tiro ministrar 
cursos sobre modalidades de tiro desportivo, armamentos, recarga de munigoes, seguranga e 
iegislagao sobre armas para os seus associados, bem como, promover o aperfe^oamenlo tecnico 
dos atiradores desportivos vincuiados, nos termos do ja mencionados incisos I e II do art. 53 do 
RPC.

Ocorre que os Decreto n° 9.846 e 9.847, ambos de 2019, introduziu a figura da "Escola 
de Tiro" e a submeteu ao controle c fiscalizaqao do Exercito, na forma do § 10 do art. 12 do 
Decreto 9.847, de 2019:

26.

Art. 12....

§ 10. O certijicado de registro concedido as pessoas 
jundicas que comercializem ou produzam armas de fogo, 
muniqdes e acessorios e aos clubes e as escolas de tiro, 
expedido pelo Comando do Exercito, terd validade de dez 
an os.

(g-n.)

Embora as escolas de tiro nao sejam entidades de tiro, strictu sensu, sao consideradas 
como tal e se submetem as mesmas regras e condicionantes aplicaveis as entidades de tiro, nos 
termos do caput e do § unico do art. 53 do RPC:

27.

Art. 54. As escolas de tiro previstas no Decreto n° 9.846, 
de 2019, e no Decreto n° 9.847, de 2019, sdo consideradas 
entidades de tiro, registradas no Comando do Exercito, 
com a finalidade de realizar cursos de tiro para pessoas 
autorizadas a ter a posse de armas de fogo.

Pardgrafo unico. Os clubes de tiro e us escolas de tiro 
estardo sujeitas as mesmas regras e condicionantes 
aplicaveis as entidades de tiro desportivo de que trata esta 
Segdo.

(gn.)

Destarte, e forqoso concluir que as escolas de tiro, earacterizadas pela legislagao na 
mesma natureza juridica das entidade de tiro, tambem podem ministrar cursos sobre modalidades 
de tiro desportivo, armamentos, recarga de muniqdes, seguranqa c legislaqao sobre armas para os 
seus clientes.

28.

29. Conoborando com esse entendimento, verifica-se a concordancia com esse 
entcndimento o art. 6° do Decreto 9.846. de 2019, que dispoe:
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E licito a toda e qualquer pessoa realizar. ministrar, ofcrecer cursos dc 
treinamento, forma^ao, uso e manuseio de armas de fogo? Se negativo, quais 
qualificai;6es, certificayoes e/ou documentos e necessario possuir o instrutor de tiro?

e.

Esta Diretoria considera que nao e possivel a toda e qualquer pessoa fisica ou 
juridica realizar, ministrar, ofereccr cursos de treinamento, formagao, uso e manuseio de 
armamento com a utiliza^ao dc armas de fogo ou outro PCE. Como visto alhures, o curso ou 
treinamento voltado ao uso de arma de fogo e considerado uma atividade de prestaqao de serviqo 
da esp6cie capacita^ao para utilizapao de PCE.

30.

Para o exercicio da atividade de presta<;ao de serviQO, da especie eapacita^ao para 
utilizaqao de PCE, com o emprego de armamento ou outro PCE, o RPC exige que o interessado 
seja registrado no Exercito. nos termos de seu art. 7°:

31.

Art. 7° E obrigatorio a registro de pessoas fisicas ou 
juridicas junto ao Comando do Exercito para o exercicio, 
propria ou terceirizado, das atividades com PCE, previstas 
no art. 6°, as quais estardo sujeitas ao seu controle e 
fiscalizaqdo.

A obrigatoriedade do registro prevista no art. 7° do RPC, por si so, ja afasta a 
possibilidadc de qualquer pessoa realizar, ministrar, ofcrecer cursos de treinamento, 
formaqao, uso e manuseio com o emprego armas de fogo.

32.

Por derradeiro, informo que sao estas as informal6es necessarias ao esclarecimento do 
pleito apresentado, devendo ser aguardado, ainda, o estudo final desta Diretoria sobre a questao 
da utilizaqao de pessoas sem o CR ou sem registro de arma de fogo, alem c claro co controle da 
muniqao e insumos consumidos, temas encontram-se em discussao e estudo pelo 
Conselho Normativo da DFPC.

33.

Atenciosamente,

GILBERTODA STLVA AZEVEDO - Coronel
Subdiretor de Fiscalizaqao de Produtos Controlados

"1NTENDENC1A: SOLDADO DO ACANTO,
CM SECULO DE EXCELENC1A NA LOGISTICA MILITAR TERRESTRE"
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