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contato@abcfav.com.br

De: Guilherme Lopes Maddarena <maddarena.glm@pf.gov.br>
Enviado em: segunda-feira, 13 de julho de 2020 14:39
Para: DPSP/CGCSP
Cc: Daniel Marques Cavalcante; contato@abcfav.com.br
Assunto: RES: Oficio ABCFAV 0380307/2020

Ciente, 
 
Trata-se de pedido de reconsideração da demanda que considerou, originalmente, que os alvarás de autorização de 
compra de armas não estariam prorrogados pela PORTARIA Nº 14327481-CGCSP/DIREX/PF, de 31 de março de 
2020. 
 
A resposta inicial fundamentou-se no fato de que os pedidos de se fundam em necessidades momentâneas das 
empresas, como os alvarás de compra de armas e munições, não haviam sido prorrogados, raciocínio o qual ainda 
mantemos. Ocorre que, melhor analisando o conteúdo da PORTARIA Nº 14327481-CGCSP/DIREX/PF, de 31 de 
março de 2020 (posteriormente prorrogada pela Portaria 14882023, que não alterou o seu sentido), não é feita esta 
distinção, sendo bastante ampla em seu art. 3º ao prorrogar as autorizações de segurança privada, categoria na qual 
se incluem os alvarás de compra de armas e munições. 
 
Assim sendo, reconsidero a primeira resposta enviada por esta divisão e indico que tais alvarás encontram-se 
igualmente prorrogados. 
 
Cientifique-se o requerente. 
 
Junte-se cópia das presentes correspondências ao processo 08455.010933/2020-21 para registro. 
 
Arquive-se. 
 
Guilherme Lopes Maddarena 
Delegado de Polícia Federal 
Chefe da DPSP/CGCSP/DIREX/PF 
 

De: Daniel Marques Cavalcante <cavalcante.dmc@pf.gov.br>  
Enviada em: sexta-feira, 3 de julho de 2020 15:01 
Para: DPSP/CGCSP <dpsp.cgcsp@dpf.gov.br>; Guilherme Lopes Maddarena <maddarena.glm@pf.gov.br> 
Assunto: ENC: Oficio ABCFAV 0380307/2020 
 
Encaminharei para o DPF Maddarena 
 
Atenciosamente. 
 
Daniel Marques Cavalcante 
DPSP/CGCSP 
 

De: DPSP/CGCSP 
Enviado:sexta-feira, 3 de julho de 2020 14:45 
Para: Daniel Marques Cavalcante 
Assunto: ENC: Oficio ABCFAV 0380307/2020 
Importância:Alta 
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Excelentíssimo DPF. Daniel, 
 
Por gentileza, aguardo orientação para retornar o e-mail abaixo. 
 
Respeitosamente, 
AADM Monica. 
 
 
 
 

De: contato@abcfav.com.br <contato@abcfav.com.br>  
Enviada em: sexta-feira, 3 de julho de 2020 11:03 
Para: maddarena.glm@dpf.gov.br; dpsp.cgcsp@dpf.gov.br 
Cc: sec.cgcsp@dpf.gov.br; sad.cgcsp@dpf.gov.br 
Assunto: Oficio ABCFAV 0380307/2020 
Prioridade: Alta 
 
Ao 
Ilustríssimo Senhor  
Delegado de Polícia Federal 
Dr. Guilherme Lopes Maddarena  
MD - Chefe da DPSP/CGCSP/DIREX/PF 
 

 

Ofício ABCFAV 00380307/2020 
 

 

 
Ref.: Prorrogação Alvará de compra de munições 

  
  
 
Ilustríssimo Senhor, 
  
 
  
A ABCFAV – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CURSOS DE FORMAÇÃO E 

APERFEIÇOAMENTO DE VIGILANTES, sociedade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ (MF) 
sob o nº 26.988.782/0001-02, com sede à Rua Bernardino Fanganiello, 691, Bairro Casa Verde, telefone  (11) 
34160720, Cep 02512-000, São Paulo – SP, destinada à coordenação, defesa e representação da categoria 
econômica das empresas de cursos de formação em todo o território nacional, por seu presidente, cumprindo 
obrigação constitucional e estatutária, dirige-se a Vossa Senhoria para expor e requerer o que segue: 

  
A entidade é a legítima representante das empresas regularmente habilitadas pelo 

Departamento de Polícia Federal para ministrar cursos de formação e reciclagem de vigilantes em âmbito 
Nacional. 

 
                          Em razão da quarentena e determinação das autoridades locais as escolas de cursos de 

formação e reciclagem de vigilantes, se encontram em situação extremamente aflitiva pois, mediante o 
corrido, muitas não conseguiram dar andamento na compra de munições dos alvarás válidos. 
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                                    Com a retomada das atividades, as escolas estão tendo uma maior demanda de números 
de alunos e necessitam da compra urgente de munição, entretanto, os prazos dos alvarás expiraram durante a 
pandemia, e a solicitação de uma nova autorização demandará tempo, ampliando a dificuldade da autorização 
do Exército, que leva em torno de 45 dias, o que certamente causará sérios danos a continuidade das 
reciclagens em muitos Estados. 
 

De acordo com o parecer SEI/PF - 15110065   Despacho do Dr. Daniel Marques 
Cavalcante, as Portarias 14327481 e 14882023 que prorrogam os processos autorizativos, não abrangem os 
Alvarás de compra de produtos controlados.  
                                    Desta forma, vimos solicitar encarecidamente a V.Sa., a possibilidade de que as 
autorizações de compra de munições também tenham os seus prazos prorrogados até 03/08/2020, a exemplo 
dos demais prazos que estão prorrogados até a referida data. 

Estamos inteiramente à disposição de Vossa Senhoria para o agendamento de reunião 
(Microsoft Teams ou telefone) para a discussão do assunto em referência e atendimento aos interesses mútuos.

  
Limitados ao exposto, aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos de elevada 

estima e distinta consideração. 
  

Atenciosamente. 
 

Ricardo Tadeu Corrêa, ASE 
Presidente 
www.abcfav.com.br 
Sede - Fone: + 55 11  3416-0720 

 
 


