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PARECER

1.  Trata-se  de  consulta  extrajudicial  formulada  pela  ABCFAV  no  sentido  de  que  sejcz
autorizado    o    credencicunento    de    Guardas    Municipais    e    Policiais    ~Estadttais    para
ministrarem  aulas  nos  cursos  de  formapfio  de  vigilantes.  Ademais,  how+Je  o  pedido  de
utiliza?do  de instrutores  que possuirem habilitacdo  t6cnica e  que  comprovem mats  de  03
anos de trabalhos junto a centros de formagao, para ministrarem aulas tamb6m.

2. Inicialmente, imperiosa a analise da legislagfro patria que versa sobre o tema. Vejamos.

Ltei n.a 10.826/03
"Art.11-A. 0 Minist6rio da Justi?a disciplinard aforma e as condi?6es

do   credenciameuto   de   profissionais   pela   Poll,cia   Federal   para
comprova€do  da aptideo  psicol6gica e da capacidade t6cnica para o
manuseio de arma de fogo.

Decreton..b-9.-84-5/`1-9
A.rt-3-a (--)

§ 40  0 comprovante de capacidade t6cnica de que I:rata o iriciso VI do
caput  de'verd  ser  expedido  por   instrutor  de  armamento   e  de  tiro
`credeneicido  pela  Polici;a  Federal  rro  Sistema  Nactonal  .de  A:rrnas  --

Sinarm e deverd atestar, necessariamente:
/..J

Decreto n.a 9.847/19
Art.  30 (...)

§ 2°  Serdo cadastrados no Sinarm:
/...'
Ill  -   os  instrutores  de  armanento  e  de  tiro  credenciados  para  a
ap.lica?ao de teste de capacidade t6chica,  alnda que digam respeito a
armft de fogo de erso res.trito.; ( -... )
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Art.12.   Parafius de aquisi?ao de arma de fogo de uso permitido e de
enissdo  do  Certificado  de  Registro  de  Arma  de  Fogo,  o  irlteressado
c* verc5..

/.J
VI  -  comprovar  a  aptidao  psicol6gica para  o  maniuseio  de  arma  de

fogo,    atestada    em    loudo    conclusivo    forriecido    por    psic6logo
credenciado pela Policia Federal.
'..J
§  3°   0 comprovante de capacidade t6cnica de que trata o iriciso V do
caput  deverd  ser  expedido  por  instrutor  de  armamento  e  de  tiro
credenciado   pela   Policia   Federal    no    Sinarm   e   deverd   aleslar,
necessariamente:  (...)

Portaria n.a 3.233/12 -DGfl}PF
Art. 80.  Os instrutores das empresas de curso deforma?ao deverfro ser

previameyite credenciados pelo DPF.
/..J
Art.  81.   As  empresas  de curso de forma?ao expedirao certificados de
conclusdo   de  curso,   que  deverdo   conter   o   CNPJ   e   os   dados   de
identifeca?do do vigilante, o periodo de drragao  e a carga hordria do
Curso.
Pardgrcfo dnico.   Os certificados de concl:usdo terao validade em todo
o territ6rio nacional, ap6s devidamente registrados pela Delesp ou CV,
que verificard se a erlxpresa de curso de formapdo possui autorizapdo e
certificado de seguran?a vdlidos e todos instrutores credenciados para
cada uma das disciplinas do curso, ouja falta inpedird os registros dos
certifiicados.
'.J

3.  Destaque-se que no  ambito  da legisla¢ao  sobre  seguranea privada apenas  a Portaria n.0
3.233/12-DG/DPF  traz  dispositivos  a respeito  das  regras  de  credericiamento  de  instrutores
de  armamento  e  tiro,  sendo  a  Lei  n.°  7.102/83  e  o  Decreto  n.°  89.056/83  omissos  nesse

ponto. Em razao disso, e dadas as especificidades do caso, a Portaria em comento devefa ser
interpretada a luz do Estafuto do Desarmamento e Decretos regulamentares.

4.  Antes  de  continuarmos  o  enfrentamento  do  tema  submetido  a  esta  Divisao  devemos
delimitar o significado da expressao "credenciameiito".

5.  Segundo o Dicionario Online de Portugues credenciamento pode ser entendido como (i)
apfo  ou efeito  de credenciar,  de  dan credencial,  ciedito;  (ii)  concessao de proourapao para
representar  algo  ou  algu6m  em procedimentos  burocraticos;  (iii)  habilitagao  que  autoriza
alguem a fazer algulna coisa; dentre outros.

6. 0 Instrutor de Armamento e Tiro 6 aquele profissional habilitado, apto a ministrar aulas e
provas sobre a disciplina em questao. Pelas regras vigentes verificamos que, via de regra, ele
precisa ser credenciado junto a Policia Federal para exercer seu mister.
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7. Ocorre que, nem todos os Instrutores de Armamento e Tiro para exercerem suas fung6es
precjsan ser habilitados juntos a Pol{cja Federal, Senao, vejamos.

Decreto n.° 9847/19
Art. 29.  A capacidade t6cnica e a aptidao psicol6gica para o maneiseio
de armas de fogo, para os integrantes das institui?6es a que se referem
os lncisos Ill,J|!V,_V,J[|,J[|| e X do caput do art.  6° da Lei n°  10.826,dg.
22f lf li serao atestadas pela pr6pria institui?ao, depots de c'iunpridos os
requisitos t6cni,cos e psicol6gicos estabelecidos pela Policia Federal.
Pardgrcfo inico.   Caberd a Polici.a Federal expedir o porte de arma
de jrogo para os guardas porludrtos.

8. Por expressa disposigao regulamentar os integrantes de diversos 6rgaos serao capacitados
tecnicamente por profissionais treinados pelas respectivas instituig6es, nao sendo necess5rio
qqua]quer tipo de credenciamento junto a Policia Federal.

9.  Destaque-se  que o  fato  dos  profissionais  mencionados no paragrafo  anterior nao  serem
credenciados junto a Policia Federal, fl§Qjignifica dizer que eles nao possuam capacidade
profissional  para  tauto.   A  iinica  consequ6ncia   do   nao   credenciamento  junto   a  nossa
instituigao 6 a impossibilidade (temporina) de ministrar aulas e testes que sao fiscalizados
pela Policia Federal.

10. A partir do raciocinio desenvolvido ate o presente momento 6 importante cousignar que
os  conceitos  de  instrutor  de  armamento  e  tiro  e  iiisrfutor  de  curso  de  fomiag§Q  sao
diferentes, embora o aproveitamento de urn pelo outro possa levar a uma confusfo inicial.

11.  Destaque-se que a CGCSP passou a limitar a aceitabilidade dos instrutores de curso de
formagao  somente  a  IAT's  por  aproveitamento  de  meios  e  porque,  na  6poca,  esta  era  a
tendencia geral, visto  que  ate instrutores  de  outras  instituig6es  estavam  sendo  fiscalizadas

pela PF por meio de convenio, como o caso dos integrantes das Guardas Municipais.

12.  Atualmente,  podemos  vislunbrar  a  exist6ncia  de  03  (rfes)  categorias  distintas  desses
profissionais:  (i) os  IAT's  credenciados palafljunto  ao  SINAARM,  (ii)  os IAT's  de outras
institui?Sssq+ie nfo estao crredenciados pg±aLPE e (iii) os instmtores de cursos de formapfiQ,

que sao credenciados pelaJ2E.

13. A tiltima categoria do paragrafo anterior 6 a que vai nos interessar, dada a especificidade
da cousulta formulada a esta Divisao. Hoje exige-se que os instrutores de tiro dos cursos de
formagao  sejam  credenciados  junto  ao  SINARM,  basicamente,  por  aproveitamento  de
meios.  Nesse  sentido,  a  seguranca privada  acaba por  utilizar  o  cadastro ja  formado  pela
DARM para evitar novos processos  de  aferigao  de aptidao  e  credenciamento,  evitando-se
burocracias desnecessatias e facilitando a vida dos interessados, sem prejudicar a qualidade
do    resultado.    Hntretanto,    a    nosso    vcr,    esses    profissionais    nao    precisam    ser
necessariamente estar credenciadas no SINARM para o exercieio do respective mister.

14 -Com as inovae6es legislativas no campo do controle de armas esta exig6ncia (instrutor
do  curso  de  formagao  credencindo  pela  PF  junto  ao  SINARM)  nao  se  verifica  mais  e,
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mesmo  no  caso  da  seguran?a privada,  ha  ainda  espaeo  para  exceg6es,  como  na  hip6tese
normativa extra{da da Portaiia u.° 3 .233/12-DGmpF:

Art.  85.    Nao  serao  autorizados  os  cursos  de fbrmapdo,  extensao  e
reciclagem   de   vigilantes   realizados   por   instituic6es   militares    e
policiais.

§  1°-    0  disposto  no  caput ndo  se  aplica no  caso  de  outorizapdo  do
Coordenador-Geral de Controle de Seguran¢a Privada para realizapdo
de curso de fiormapao de vigilantes ministrado pelas For€as Armadas,
para militares  tempordrios,  a pedido  do  comandante  da organizagao
militar,  nas  localidades  onde  nao  existirem  cursos  de  forma¢ao  de
`Jigilantes, desd.e que o plc!!no de ci.I.rso  e a grade hordria atenid.am. aos
requisitos definidos nesta Portaria e os instrutores sejam credenciados
pelo DPF.
'.J

15. A4z4/c#ts w23£Jcw2c7is, a excegao constante no  §  1.0 do art.  85  ora transcrito, acaba por servir

:obri6rir#e#2£¥o¥&fo:Cj;cOs%r##g::V:ivI;£s#oV„ec%°u-t:,edop°i#£E¥idadsecFd):
hem como Militares (art.  142, CF) atuem junto aos cursos de formapao.

16 -Cousiderando que a realidade atual 6 diferente, que ha decretos mais recentes indicando
que  se  pode  agir  de  maneira mais  flexivel  e  que  a  realidade  efetiva  demanda por maior
oferta, o que se nota pelos diversos pedidos ja recebidos neste sentido, nao se v6 6bice para
que pessoas que sejam IAT's de outras instituie6es de seguranfa ptibhica ou mihitares,
alnda que nao  credenciadas  como  IAT pela PF,  apresentem a documentap5o respectiva na
Delesp para se credenciar como instrutores de cursos de formaeao,  o que nfro se confunde
com o credencianento do SINARM.

17.  Ora,  se os responsaveis pelos  6ngaos de Seg!±±an!pa Piiblica  elencados  mos  incisos  do
[!£aptit"   do  art.   144  da  CF  e  das  Foricas  Armadas  (art.   142,  CF)  reconhecerem  e
declararem  que  determinado  servidor  possui  capacidade  tecnica  para  servir  de  IAT  ds
rrespectivas instituie6es, nao havera 6bice algum na atuagao deles. Ate porque, a legislacao
nngo determinada nenhuma outra norma em sentido contrario.

18. Tanto 6 assim, que ap6s manifestaeao da DELP no processo SEI 08400.010045/2018-29,
a Coordenae5o-Geral de Controle de Serviaps e Produtos posicionou-se entendendo que as
Guardas Municipais poderao (faculdade) ter quedro pr6prio de IAT para capacitar e treinar
seus integrantes, mos mesmos moldes que as demais instituie6es mencionadas no art. 29 do
Decreto n.° 9847/19.

19.  Prise-se,  ainda,  que no caso das Policias Civis  e Militares a capacitaeao t6cnica 6 feito

por  IAT's  das  pr6prias  instituig6es,  os  quais  tamb6m  nao  precisam  se  cadastrar junto  a
Policia Federal para o desempenho daquela funcao.

20.  Com base  na  explanaeao  feita  ate  o  presente  momento,  entende  esta  Divisao  que  e
possivcl   o   acolhimento   parcial  do   pedido   formuiado   pelo   requerente,   desde   que
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21. Como vimos a pr6pria legislacao em vigor autoriza q!!ea!gumas instituiig§es_possuam
Instl.utores  de Armamento  e Tiro para  ministrar  cursos  nas  respectivas instituic;§es,
sem  qualquer  cadastro  junto   a  Policia  Federal.   Reforce-se   que   o   fate   de  nao   serem
credenciados juntos a PF nfro lhes retira a capacidade t6cnica para tanto, sendo que o iinico
impedimento 6 o exercicio de algumas atribui€6es fiscalizadas por aquela.

22.  Em  sendo  reconhecida  documentalmente  a  capacidade  t6cnica  de  urn  integrante  de
6rgao  de  Seguranca  Ptiblica  (incisos  do  "caput"  do  art.  144  da  CF)  ou  Militar Congas
Armadas) para afuar como Instrutor de Armamento e Tiro, nfro vemos 6bice legal para que
essa pessoa tamb6m atue como instrutor junto aos Cursos de Formacao de Vigilantes.

23.    Para   tanto,    contudo,    sera   imprescindivel    o   preenchimento    de   dois   requisitos
cumulativos:   (i)   docilmento   comprobat6rio   de   capacidade   tecnica   expedido   ptla
instituicao  de  origem  do  servidor  ptiblico  que  atun  como  IAT  em  seu  6rgao;  e,  (ii)
rl.egistro desta condicao junto a Policia Federal, por meio de credenciamento na Delesp
ou  CV,  momento  em  que  aque!e  servidor  sera  cousiderado  credenciado  em  nossa
instituicao.

24. Nessa linha de ideias,  o procedimento estabelecido ria IN n.°  111/17-I)GffF continua a
tter aplicabilidade para aquelas pessoas que nao sejam integrantes das forgas armadas, nem
dos  6rgaos  de  Seguranqu  Pdblica  (incisos  do  "caput"  do  art.   144  da  CF)  e  que  tenham
interesse  em  se  credenciar  junto   a  Policia  Federal  para  atuarem  como  Instrutores  de
Amamento e Tiro em cursos de formacao.

25.  Por  fim,  ants  a  ausencia  de  permissivo  legal  e  com  base  na  conclusao  exposta  no

paragrafo anterior,  esta Divisao entende que 6 impossivel atender ao pleito constante no
Dewiltino p2Lr*grz\£o do requerente ("que os instrutores que possuirem habilita¢ao t6cnica
e  que  comproven  mats  de  3  anos  de  trabalhos junto  aos  ceritros  de  formapdo  possam
tambo6m estar enquadrados neste plei.to').

26.  Por  todo  o  exposto,  esta  Divisao  entende  que  E  POssfvHL  que  os  Militares  e  os
integrantes  den  6rgaos  de  Segurampe  Pdbltca  (incisos  do  "caput"  do  art.   144  da  CF)
atuem junto aos cursos de formaig§Q, desde q!±e_preenchidos os requisitos cumulativos
elencados no item 23 do presente parecer.

27. Eis  o parecer que  submeto a apreciagao  e deliberacfro  do Exm° Coordenador-Geral  de
Controle de Serviaps e Produtos.

(Assinado eletronicamente)
RODRIGO PERIN NARDI
Delegado de Policia Federal

Classe Especial -Mat.16.246
Chefe da DELP/CGCsproIREX/PF

i?il£j.!ffi
eleifdrJca

Documento assinado eletronicamente par RODRIGO PERIN F\!ARD!, De!egado(a) de Policia Federal,

em 17/01/2020, as 16:52, conforme horario oficial de Brasnia, com fundamento no art. 69, § 19, do
Decreto n9 8.539, de 8 de outubrc) de 2015.
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I  A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
bEp://sei.dpfgov.br/sei/controlador   externo.Qbp3
acao=documento   conferir&id   orgao   acesso   extemoso, informando o c6digo veriflcador 13139726
e o c6digo CRC 438355FB.

Refer£`ncia:  Processo n° 08211.005483/2019-83
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
MJSP - POLICIA FEDERAL

SETOR DE APolo ADMINISTRATIVo - SAD/cGcspDmEx/pF

Assunto:  CONSULTA  -  Credenciamento  de  instrutores  junto  as  DELESPs  para  ministrarem  a
discip]ina de Armamento e Tiro.

Destino: I)IVISA0 DE ESTUDOS, LEGISLACAO E PARECERES -DELP/CGCSP/DIREX/PF

Processo: 08211.005483/2019-83

Interessado:   ABCFAV   -   ASSOCIACA0   BRASILEIRA   DOS   CURSOS   DE   FORMACA0   E
APERiFEICOAMENTODEVIGILANTES

1.    nata-se  de  consulta  extrajudicial  formulada  pela  ABCFAV  no  sentido  de  que  sejcz  czfzro7:Zziczc?lo  a
credenciamento de Guardas Mitnicipais e Policials Esladtlais para in.inistrarem oulas rios oursos de
forma¢do  de  vigilantes.   Ademais,   houve  o  pedido  de  utilizacdo  de  instnitores   que  possulrem
habilita¢do t6cnica e que  comprovem mats  de  03  aiios  de trabalhos junto  a centros  de formaQao,
para ministrarem oulas tamb6m.

2.    Ciente    e    de    acordo    com   Parecer   DELP/CGCsproIREX/PF    (13139726),    o    qual   entende
ser POsslivEL que os Militares c os integrantes dos 6rgaus de Seguranqu Pdblica (incisos do
"caput"  do  art.  144  da  CF)  atuem  junto  aos  cursos  de  formaie§g,  desde  qug_preenchidus  us

§gguintes  requisites  cumu!ativamente:  (i)  documento  comprobaterio  de  capacidade  t6crfea
expedido pela instituicao de origem do servidor ptiblico que atun como IAT em sou 6rgao; e,
(ii) registro desta condicao junto a PoHcia Federal, por meio de credenciamento na Delesp ou
CV, momento em que aquele selvidor sera considerado credenciado em nossa institui¢o.

3.    Restitua-se   a   DELP/CGCSP,   para   conhecimento   e   ci6ncia   ao   interessado,   e   encaminhe+se   a
DICOF/CGCSP, para conhecimento e difusfro.

LICINIO NUNES DE MORAES NETTO
Delegado de Pol{cia Federal

Coordenador-Geral de Controle de Servigos e Produtos

DDocumento assinedo eletronicamente por LICINIO NUNES DE MORAES NETTO, Coordemador(a+

Geral, em 20/01/2020, as 09:43, conforme horario oficial de Brasnia, com fundamento no art. 6Q, §
19, do  Decreto nQ 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste dooumento pode ser conferida no site

bEp://sei.dQigov.br/sei/controlador  extemo.pb,p2
acao=documento   conferir&id   orgao   acesso   externo=0, informandci o c6dieo verificador 13571232
e o c6digo CRC 587E2C5B.

Referencia:  PI.ocesso n° 08211.005483/2019-83                                                                                                                                                                         SET n°  13571232
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EXCELENTISSIMO   SENHOR   DOUTOR   DELEGADO,   DE   POLICIA
FEDERAL  LIcfNIO NUNES  DE  MOARES NETTO - C00RDENADOR
GF,RAT,  DF,  CONTROLF,  DF,  SERVICOS  F,  PROI)UTOS  DA  POT,fcIA
FEDERAL  DA  DIRETORIA  EXECUTIVA  D0  DEPARTAMENT0  DE
POLICIA FEDERAL - CGCSP/DIRExffF.

Offcio ABCFAV 0330111/2019

REF.:  Credenciamento de instrutores junto as DELESPs  para ministrarem
a disciplfna de Armamento e Tiro.

A   ABCFAV   -   ASSOCIACA0   BRASILEIRA   DE   CURSOS   DE

FORMACA0 E APERFEICOAMENTO DE  VIGILANTES,  estabelecida na

Rua Bemardino Fanganiello, 691, 2° andar, Sao Paulo -SP, no uso das atribuig6es

que lhe foram conferidas pelas Portarias n° 2.494 e 2.495, ambas de 03/09/2004 e

485,  publicada  em  26  de  maio  de  2015,  vein,  mui  respeitosamente,  por  seu

Presidente abaixo assinado, expor e requerer o quanto segue.

Tendo   em   vista   os    despachos    proferidos    sobre   os   processos    SEI:

08420.013913/2015-41,   08295.006249/2019-91    e   08400.010045/2018-29,   que

autoriza  as  Guardas  Municipais  e  policias  estaduais  a  utilizar  instrutores  nao

credenciados  como  IATs  junto  a  PF,  bastando  que  comprovem  apenas  serem

professores de armamento e tiro formados e que haja estrutura para o treinamento

do coipo da instituigao.

ABCFAV -Associacao Brasileira de Cursos de Formag5o e Aperfeieoamento de Vigilantes
Rua Bemardino Fanganjello, 691 -CEP 02512-000 -Sao Paulo -SP -Brasil

Fone: + 55 (11) 3416-0720
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Vein   solicitar   que   seja   autorizado   o   credenciamento   destes   mesmos

instrutores junto as DELESPs para ministrarem a disciplina de Armamento e Tiro

nas empresas de cursos de Formaeao de Vigilantes autorizadas.

Este  pleito  se  faz  necessdrio  pois,   nossos  associados  se  encontram  em

situapao extrcmamente aflitiva quarto a falta de disporiibilidadc dc Instrutores de

Armamento e Tiro para atendimento da demanda das escolas, o que se iritensificou

a  partir  da  mudanga  no  procedimento  de  "recredenciamento"  de  instrutores  de

Armamento e Tiro (IAT) realizado pela Policia Federal.

As escolas perderam o seu valor didatico, que hoje os IAT's nao ensinam, e

sin  avaliam  o   tiro  propriamenLe  dito,  pedimos   ainda  que  os   inslruLores   que

possuirem habilitapao t6cnica e que comprovem mais de 3 anos de trabalhos junto

a centros de formagao possam tamb6m estar enquadrados neste pleito.

Reiteramos os votos de elevada estima e consideragao,  agradecemos e mos

colocamos   a   disposigao   desta   importante   Coordenaeao   e   respeitavel   Policia

Federal.

Sao Paulo, 01  de novembro de 2019.

rd/.  `,"   -  /

RICARDO TADEU CORREA
Presidente

ABCFAV -Associaeao Brasileira de Cursos de Formac5o e Aperfeicoamento de Vigilantes
Rua Bernardino Fanganiello, 691  -CEP 02512-000 -S5o Paulo -SP -Brasil

Fone:  + 55  (11)  3416-0720

lD2019    fvrmdtr


