M I N I S ~ R I ODA
~ JUSTICA
DEPARTAMENTO DE POL~CIAR O D O W ~ FEDERAL
A
DIRETOR-GERAL

INSTRUCAO NORMATIVA N."

04 ,DE 46 DE M A N O DE ZOO9
Disciplina o porte funcional de arma de fog0 por
servidores do cargo Policial Rodoviivio Federal e dA
outras providencias.

0 DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE POL~CIA R O D O V I ~ I A
FEDERAL, DO MINISTERIO DA JUSTICA - DPRE"/MJ, no uso das atribuiqfies que h e
confere o art. 101, inciso XX, do Regimento Interno do DPRFIMJ, aprovado pela Portaria no
1.375107, do Senhor Ministro de Estado da Justiqa, publicada no Diivio Oficial da Uniiio em 06 de
agosto de 2007, e
CONSIDERANDO o que preceitua a Lei no 10.826103;
CONSIDERANDO o estabelecido pel0 Decreto no 5.123104;
CONSIDERANDO o estabelecido pel0 Decreto no 6.146107;
CONSIDERANDO o disposto pel0 artigo 2" do Decreto no 1.655195;
CONSIDERANDO o estabelecido pela Portaria no 21 - D LOG de 23111/05; e
CONSIDERANDO a necessidade de atualizar o disciplinamento do porte funcional de arma
de fogo, o uso de armamento particular em serviqo e o correspondente registro no b b i t o do
Departamento de Policia Rodoviivia Federal, RESOLVE:
I

DO PORTE FUNCIONAL
Art. lo 0 porte funcional de arma de fog0 para o ocupante do cargo de Policial Rodoviirio
Federal reger-se-A pela legislaqk aplicfivel e por esta Instruqiio Normativa.
Art. 2' E autorizado o porte funcional de m a de fog0 ao Policial Rodoviivio Federal,
independentemente do hodrio de serviqo.

Art. 3" 0 porte funcional do Policial Rodoviivio Federal 6 prerrogativa de Cargo,

estabelecida pel0 inciso I1 do art. 6' da Lei 10.826103.
§ lo E vedado o ingress0 de qualquer servidor portando arma de fog0 sob qualquer condiqiio
em audiencias de Sindicihcias e Processos Administrativos Disciplinares, no Gabinete do DiretorGeral, dos Superintendentes e dos Chefes de Distrito e nas ~orregkdorias,salvo se autorizado pelos
chefes dos citados setores.

e

$ 2" 0 Policial Rodovihrio Federal que tiver afastamento disciplinar superior a 5 (cinco)
dias poded, a critdrio da corregedoria competente, ter seu armamento recolhido a 6rea de
patrim6nio por sua chefia imediata.
$ 3" 0 Policial Rodovihrio Federal que estiver de licenqa mddica para tratamento de sairde,
por motivo de enfermidade relacionada a transtornos mentais e comportamentais, deverti devolver a
arma de fogo, carregadores, muniqks, algemas, coletes balisticos e sirnilares que estiverem sob sua
cautela Administraqiio de sua unidade de lotaqiio, imediatamente ap6s a apresentaqiio de atestado
mddico.
$ 4" 0 servidor devera efetuar a devoluqk do material-carga relacionado no paragrafo
anterior deste artigo ao seu Chefe imediato, que os encaminhd ao respectivo Nlicleo de
Patrimbnio e Material.
§ 5" Da mesma forma devera proceder o servidor que estiver de licenqa mddica por outras

enfermidades que nib as relacionadas no $3"deste artigo quando o periodo de afastamento superar
30 dias.
§ 6" 0 periodo de licenqa mddica a que se refere o parhgrafo anterior deste artigo
corresponde ao total de dias de um ou mais atestados mddicos quanto a uma ou mais enfermidades,

desde que continuos.
Art. 4" A todo Policial Rodovihrio Federal e facultado a manutenqiio do porte de armamento
oficial em carater individual e sob o regime de cautela de responsabilidade.
$ 1" Caberti ao responsavel pel0 patrim6nio o controle da distribuiqiio das armas cauteladas
nas respectivas regionais e na Sede do Departamento.
$ 2"E obrigat6rio o porte do respectivo documento de cautela expedido pel0 DPRF.

Art. 5" 0 Policial Rodovihrio Federal pode se valer do porte funcional de arma de fog0 em
seu deslocamento por todo o territ6rio national.
Parhgrafo tkico. Nos deslocamentos adreos, o Policial Rodovihrio Federal devera observar
as normas de embarque, porte, conduta e seguranqa, emitidas pelas heas policiais e aeroportuhrias
competentes.
DO U S 0 DE ARMA PARTICULAR EM SERVICO

Art. 6" 0 uso de armamento particular em serviqo, como arma adicional (backup), fica
condicionado ao registro junto ao 6 r g b , desde que o Policial Rodovihrio Federal, legitimo
propriethio do armamento, possua o devido registro do armamento no Sistema Nacional de
Registro de Armas de Fogo - SINARM, sob gerenciamento do Departamento de Policia Federal.
Do Registro no DPRF

Art. 7" 0 registro do armamento particular do Policial Rodovihrio Federal que desejar
utilizi-lo em serviqo, sera efetuado na SeqZio/Nlicleo de Policiamento e Fiscalizaciio nas respectivas
unidades descentralizadas e no Nlicleo de Apoio Administrative da Coordenac$o-Geral de
Operaqi3es para 0s servidores lotados no 6rgiio central.

8 1" As Regionais e a Sede do Departamento d e v d o manter registro eldnico, com os
dados do armamento, nhnero do cadastro SINARM e nhnero do registro, nome, matricula, lotaqtio
e enderep do policial e data do lanqamento.
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8 2" As Regionais deveriio remeter anualmente para o Nxicleo de Apoio Administrative da
Coordena@o-Geral de Operafles c6pia atualizada do respective registro eletr6nico, para
rnanutenflo de controle national.
Art. 8" 0 proprietatio de arma de fog0 no calibre .40 S&W que for exonerado a pedido ou
de oficio ou demitido, d e v d ter sua arma recolhida de imediato e t d 60 (sessenta) dias para a
transfdncia da mesma a quem possa possuir ou para recolhimento B Policia Federal, nos termos do
art. 31 da Lei 10.826/03 e art. 10 da Portaria no 21 - D LOG.

8 lo 0 recolhimento e a transfe&ncia da arma de fog0 de que trata o caput deste artigo, em
caso de falecimento de servidor, seriio de responsabilidade da chefia imediata, que d e v d proceder
junto B familia do policial rodovihrio federal proprietatio de arma de fog0 calibre .40 S&W que vier
a falecer.
Art. 9' 0 s Policiais Rodovihrios Federais que j B utilizam armas particulares em serviqo
teriio o pram de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da publicaqtio desta Instruqilo, para proceder ao
registro "na sua unidade de lotagtio (Superintendencia, Distrito ou Departamento), mediante
preenchimento de formulhrio pr6prio.
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lo A falta de registro no prazo estabelecido pel0 caput a m e t a r i o desconhecimento do
porte pela Administmqilo do Departamento de Policia Rodovihria Federal e, conseqiientemente, sua
nib autorhqtio.

8 2" As mudanqas e altemq6es no porte de armamento por Policial Rodovihrio Federal
deveriio ser imediatamente comunicadas B unidade regional de registro.
8 3" 0 uso de arma particular em serviqo em desacordo com esta instruqtio, configura
inhqilo disciplinar por inobservhcia do inciso I11 do art. 116 da Lei 8.1 12/90.

5 4" A munigo adquirida e distribuida pelo DPRF dever6 ser utilizada exclusivamente nas
armas do drgilo, devendo o servidor que optar pel0 uso de arma particular em serviqo adquirir
r muni~tiopara esse fm,nos termos da legislqiio em vigor.
DO PORTE DE ARMA DO SERVIDOR APOSENTADO

Art. 10. I? garantido ao Policial Rodovihrio Federal inativo o porte de arma de fog0 por
prerrogativa de cargo, devendo o mesmo ser autorizado em documento pr6prio a essa finalidade,
emitido pel0 DPRF, ap6s cumpridas as exigencias previstas na Lei no 10.826/03 e no Decreto no
5123/04.

8 1" 0 Policial Rodovihrio Federal aposentado, para conservar seu porte de ma, d e v d
submeter-se a cada 03 (Ms) anos, aos testes de avaliqiio da aptid% psicol6gica, nos termos do
inciso I11 do caput do art. 4" da Lei 10.826/03.
8 2" 0 cumprimento das exigencias do panigrafo anterior se* atestadas pela h a de
recursos humanos de vinculaqiio do Policial Rodovihrio Federal aposentado.

DISPOSIC~ESGERAIS

r

Art. 11. Independente do armamento utilizado em serviqo, o mesmo deverh estar
acompanhado do certificado de registro federal de arma de fogo.
Art. 12. Toda aquisiqiio de armamento do DPRF deverii ter sua distribuiqiio precedida da
inclusiio e registro no cadastro do SINARM.

Art. 13. 0 armamento de uso compartilhado deverh ser registrado junto ao SINARM pel0
responshvel pela hrea de patrimanio da Regional.

Pdgrafo hico. Considera-se armamento de uso compartilhado todo o armamento niio
cautelado a h i c o Policial, como h i s , carabinas, espingardas e outros.
Art. 14. 0 s Chefes de Policiamento e Fiscalizaqiio das unidades regionais do Departamento
de Policia Rodoviiuia Federal, bem como os do Orgiio Central, deveriio manter atualizado o
controle de:
I - Armamento cautelado;
I1 Armamento em dep6sito;
I11 Muniqk cautelada;
IV - Muniqiio em dep6sito; e
V - Muniqiio utilizada.
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Art. 15. Anualmente a Nlicleo de PatrimGnio, ou hea equivalente, deveri realizar inventiirio
de todo o armamento da Regional e encaminhar as informaqaes ao respectivo Chefe de
Policiamento e Fiscalizaqiio que, ao constatar qualquer inconsistgncia quanto ao quantitative de
armas elou muniq8es, deverii adotar providgncias imediatas ao seu esclarecimento.
Art. 16. As prekogativas citadas por esta Instruqiio nib isentam os Policiais Rodovizkios
Federais das responsabilidades Civis, Criminais e Administrativas quando do emprego indevido de
m a de fogo.
t

Art. 17. 0 s casos omissos seriio dirimidos pela Coordenaqiio-Geral de Operaq8es do
Departamento de Policia Rodoviiuia Federal.
Art. 18. Esta Instruqiio revoga a Instruqiio Normativa no 1512002-DG

Art. 19. Esta Instruqiio entra em vigor na data de sua publicqiio.
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