CONFIRA AQUI O PROCESSO DE
AQUISIÇÃO DE ARMAS PASSO A PASSO!

1

Acesse o portal www.armasmunicoes.com.br para realizar o
cadastro, pedido e pagamento da arma.

2

Preencher o requerimento de aquisição através do link
abaixo, escolhendo a categoria SERVIDOR PÚBLICO (Porte
por prerrogativa de função). Imprimir o requerimento após
preenchido. https://servicos.dpf.gov.br/sinarminternet/faces/publico/incluirReqAquisicaoArmaFogo/incluir
ReqAquisicaoArmaFogo.seam

3

Comparecer a uma unidade da Polícia Federal para entrega
da documentação necessária, conforme lista abaixo: (a)
requerimento assinado; (b) foto 3x4; (c) original e cópia RG,
CPF, Ident. Funcional e documento que comprove o vínculo
ativo do servidor; (d) comprovante de residência (água, luz,
telefone), (e) certidões negativas de antecedentes criminais
Federal, Estadual (incluindo Juizados Especiais Criminais),
Militar e Eleitoral; (f) comprovação de aptidão psicológica
para o manuseio de arma de fogo, realizado em prazo não
superior a 01 ano, atestado por psicólogo credenciado pela
PF; e (g) comprovação de capacidade técnica para o
manuseio de arma de fogo, realizado em prazo não superior
a 01 ano, que deverá ser atestado por instrutor de
armamento e tiro credenciado pela Polícia Federal.
http://www.pf.gov.br/servicos-pf/armas/aquisicao/guardasmunicipais

4

Acompanhar o andamento do processo no link abaixo,
utilizando o número do protocolo e CPF informado no
preenchimento do requerimento.
https://servicos.dpf.gov.br/sinarminternet/faces/publico/controlarRequerimento/controlarReq
uerimento.seam

5

Após deferido o requerimento, imprimir a autorização de
aquisição e encaminhar a Taurus através do e-mail
autorizacao@taurus.com.br junto com a identidade
funcional ou contracheque e comprovante de endereço para
entrega. O prazo para cadastro desta etapa é de 3 dias úteis.

6

A Taurus enviará para o seu e-mail em 3 dias úteis a nota
fiscal da sua arma de fogo.

7

Com a NF, deverá requerer o registro de arma de fogo,
preenchendo o requerimento correspondente, conforme
opção REGISTRO DE ARMA DE FOGO no link abaixo,
escolhendo a mesma categoria informada no requerimento
de aquisição, inserindo o código da autorização de compra.
https://servicos.dpf.gov.br/sinarminternet/faces/publico/incluirReqRegistroArmaFogo/consulta
rRequerimentoRegistro.seam

8

De posse do CRAF enviar cópia digitalizada para a Taurus no
e-mail craf@taurus.com.br para liberar o embarque de sua
arma em 3 dias úteis + tempo de transporte de acordo com
sua região.

