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MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO LOGÍSTICO

DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS
(DFPC - 1982)

QGEx - Bloco H - 4º andar - DFPC - BRASÍLIA (DF) - CEP 70.630-901
FONE (61) 3415-4393 ou 3415-5540 ou 3415-6013 - FAX (61) 3415-5669

Ofício nº 1174-SecNor/DivRegulação/GabSubdir
EB: 64474.004958/2018-13

Brasília, DF, 4 de junho de 2018.

Ao Ilmo
Sr Demetrius da Silva Oliveira
Presidente da Confederação Brasileira de Tiro Prático-CBTP
Avenida Abraão Caran, nº 820, Sala 601, Bairro São José
31275000 Belo Horizonte - MG

Assunto: SecNor_Esclarecimentos acerca da Portaria nº 56-COLOG

a. Quanto à figura do procurador prevista no §6º do art. 5º da Portaria nº
56-COLOG/2017.

1) Acerca do questionamento da figura do procurador prevista na norma em questão, faz-se
necessário destacar a sua diferença entre os institutos do procurador (mandato) e da
procuração.

2) A procuração é instrumento jurídico unilateral, por meio do qual uma pessoa física ou
jurídica outorga poderes de representação para outrem. Importante ressaltar que a
procuração não é a forma do mandato, mas sim a consequência.

3) O procurador (mandatário), como representante do mandante, fala e age em seu nome e
por conta deste. Logo, é o mandante quem contrai as obrigações e adquire os direitos como
se tivesse tomado parte pessoalmente no negócio jurídico.

4) Não se deve confundir procuração com mandato. Enquanto este é um contrato, aquela é

1. Com os cordiais cumprimentos, reporto-me ao Ofício ASSEJUR 1407/2017, no qual
essa Confederação  solicita esclarecimentos acerta de alguns dispositivos  da Portaria nº
56-COLOG/2017.

1. Com os cordiais cumprimentos, reporto-me ao Ofício ASSEJUR 1407/2017, no qual
essa Confederação  solicita esclarecimentos acerta de alguns dispositivos  da Portaria nº
56-COLOG/2017.

2. Sobre os assuntos elencados por V. Sa. no referido documento, incumbiu-me o Diretor
de Fiscalização de Produtos Controlados de transmitir os seguintes esclarecimentos:
2. Sobre os assuntos elencados por V. Sa. no referido documento, incumbiu-me o Diretor
de Fiscalização de Produtos Controlados de transmitir os seguintes esclarecimentos:
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uma manifestação unilateral que, enquanto não for aceita consubstancia mera oferta de
contratar.

5) Superada a diferença entre os institutos, faz-se necessário  perceber a intenção da
Portaria nº 56-COLOG. 

6) O §6º do art. 5º da portaria supracitada, aduz que o procurador de pessoas que exercem
atividade com Produtos Controlados pelo Exército (PCE) é considerado  prestador de
serviço, tendo em vista a necessidade que o mesmo seja registrado no Exército, e tenha o
seu cadastro no SIGMA.

b. Quanto ao recebimento da documentação dos processos de concessão, revalidação,
cancelamento ou segunda via de registro, nos termos do art. 19 da Portraia nº
56-COLOG/2017:

1) O art.19 da Portaria nº 56-COLOG/2017 dispõe acerca da possibilidade de recusa do
recebimento de documentação por parte do Sistema de Fiscalização de Produtos
Controlados (SisFPC) nos casos elencados nos incisos que seguem ao referido dispositivo
normativo, quais sejam: documentação incompleta, documentação rasurada ou sem
condições de legibilidade ou fora da validade, e por fim não for apresentada comprovação
do representante legal para os requerimentos de concessão, revalidação, apostilamento,
cancelamento ou segunda via de registro.

2) Desta feita, percebe-se que apenas no inciso III do art. 19 da Portaria nº
56-COLOG/2017 existe a exigência da apresentação  do instrumento procuratório por
tratar-se de representação de terceiro para todos os feitos do mandato.

3) Por conseguinte, no caso de somente protocolização de documentos, não há qualquer
previsão da exigência do instrumento procuratório.

c. Quanto ao prazo para cumprimento das exigências nas vistorias.

1) O §1º da Portaria nº 28-COLOG/2017 prevê que durante a realização de vistoria, sendo
verificada alguma pendência, poderá ser estabelecido pelo vistoriador um prazo para o
saneamento da mesma. Assim, a norma não foi silente em relação ao prazo, mas deixou a
critério do vistoriador, observando-se a razoabilidade e proporcionalidade, o
estabelecimento do prazo, ouvido o vistoriado, para que o saneamento das inconsistências
apontadas.

2) Portanto, a norma disciplinou a questão do prazo, não havendo, neste caso, a aplicação
do art. 24 da Lei nº 9.784/99.

d. Prazo para apresentação do Plano de Segurança.

A Portaria nº 56-COLOG/2017 entrou em vigor 30 (trinta) dias após a sua publicação,
prazo considerado razoável para a apresentação do plano de segurança pelas entidades de
tiro por ocasião da concessão ou revalidação de registro.
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Atenciosamente,

FABIO PIRES DO VAL - Coronel
Subdiretor de Fiscalização de Produtos Controlados

"SIGAM-ME OS QUE FOREM BRASILEIROS: 150 ANOS DA BATALHA DE ITORORÓ"

      

3. Por fim, após as considerações aqui consignadas, manifesto meus protestos de estima e
consideração, deixando a DFPC à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se
fizerem necessários.

3. Por fim, após as considerações aqui consignadas, manifesto meus protestos de estima e
consideração, deixando a DFPC à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se
fizerem necessários.

      


