
A NOVA PORTARIA 
DE REGISTRO

Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados



FINALIDADES

- Simplificar e melhorar processos de atendimento ao
cidadão;

- Racionalizar métodos e aperfeiçoar os processos de 
controle; e

- Garantir o controle eficaz das atividades; 



PRINCIPAIS ALTERAÇÕES

- Facilita o entendimento do usuário em seus pleitos, por
ter sido elaborada com estilo didático;

- Consolida praticamente todas as normas que tratam 
de registro;

- Reduz a exigência de documentação para os
processos;

- Estabelece prioridades para as ações de fiscalização em
pessoas e produtos que oferecem maior risco.



PRINCIPAIS DÚVIDAS

1. Posso comprar qualquer arma de pressão de 

ação por gás comprimido (CO2), sem Registro 

(CR)?

2. Arma de pressão adquirida para a atividade de

Colecionamento ou Tiro Desportivo deve ser

apostilada?

3. Em caso de viagem, será necessária a GT para

armas de pressão de qualquer tipo?



PRINCIPAIS DÚVIDAS

4. É necessário CR para aquisição de arma 

de pressão (gás comprimido) calibre 6 mm, 

no mercado nacional, em lojas autorizadas 

pelo Exército, por pessoa física maior de 18 

anos?

5. No que tange ao CR para PJ que 

comercializa arma de airsoft elétrica e spring, 

para este tipo de empresa será exigido o CR 

ou o Exército continuará exigindo CR apenas 

para empresas que comercializam ou 

importam armas a gás?



PRINCIPAIS DÚVIDAS

6. O lojista (PJ), ao adquirir arma de pressão

em um distribuidor nacional (produto já

nacionalizado), necessita de CR?

7. A partir da vigência da Portaria nº 56-

COLOG, não se exige mais CR e,

consequentemente, não há mais

necessidade da GT para aquisição e uso de

armas de pressão, incluídas, por exemplo,

armas de airsoft de uso restrito, calibre

acima de 6mm, que utilizam gás para lançar

projéteis?



PRINCIPAIS DÚVIDAS

8. O proprietário (PF) de uma arma de

pressão por ação de gás comprimido,

adquirida no comércio local (nacional), que

pretende vender a arma para outra pessoa

física, poderá fazê-lo? Precisa do Termo de

Transferência? Precisa do CR para vender a

arma?

9. Como faço para adquirir uma arma de

pressão no exterior (importação)?



PRINCIPAIS DÚVIDAS

10. As empresas que comercializam armas

de pressão categoria de controle 3 deverão

se cadastrar no Exército para ter o CR?

11. O usuário (PF) poderá usar arma de

pressão de calibre .25 (6,35 mm); 7.62 mm;

9 mm; .45 (11,4 mm); e .50 (12,7 mm)?



PRINCIPAIS DÚVIDAS

12. Armazenagem e transporte como

atividade-meio da PJ.

-Prestação de serviço (próprio) –

armazenagem

- Prestação de serviço (próprio) – transporte

13. Prazo para regularização de CR de

prestação de serviço – procurador e PJ que

exercem atividades com explosivos.



NOVA PORTARIA DE REGISTRO

Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados

http://www.dfpc.eb.mil.br


