
 

 

 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

SECRETARIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL 

 

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 1, DE 23 DE JUNHO DE 2020. 

 

 

Estabelece a grade curricular mínima padrão de capacidade técnica em 

armamento, munição e tiro (AMT). 

 

 

O SECRETÁRIO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA SECRETARIA-

GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o 

artigo 183, inciso VII do Regimento Interno Administrativo do Ministério Público Federal, 

aprovado pela Portaria PGR/MPF nº 382, de 5 de maio de 2015, a Portaria SG/MPF nº 240, 

de 27 de fevereiro de 2014, e o artigo 8º, §3º da Portaria SG/MPF nº 2, de 23 de abril de 2019, 

resolve: 

Art. 1º Aprovar a grade curricular mínima padrão para fins de validação de 

capacidade técnica para utilização de arma de fogo. 

Parágrafo único. As disposições mínimas necessárias constam do ANEXO 

desta Instrução de Serviço. 

Art. 2º Esta Instrução de Serviço entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

MARCOS FERREIRA DOS SANTOS 

 

 

Este texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 29 jun. Caderno 

Administrativo, p. 3. 
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ANEXO 

GRADE CURRICULAR MÍNIMA PADRÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

EM ARMAMENTO, MUNIÇÃO E TIRO (AMT) 

 

Requisitos mínimos: 

Formação funcional em curso específico para utilização de arma de fogo 

promovido ou homologado pela Secretaria de Segurança Institucional, em estabelecimento de 

ensino de atividade policial, o qual deverá contar com a grade curricular mínima padrão; 

Número de disparos por aluno: 100 disparos; 

Os tipos das armas de fogo devem ser iguais aos utilizados pelo MPF; 

36 horas-aula. 

 

Objetivo: 

Adquirir conhecimentos técnicos sobre armamento, munição e tiro, habilitando 

o Agente de Segurança Institucional a manejar, utilizar e realizar a manutenção 

adequadamente, permitindo a prestação do melhor serviço à sociedade brasileira, atendendo 

aos anseios da instituição e respeitando os princípios basilares dos direitos humanos e do uso 

seletivo da força. 

 

Ementa mínima: 

Regras de segurança; 

Arma de fogo: apresentação da arma de fogo, conceito, classificação, 

funcionamento, características e tipo das armas de fogo; 

Manutenção da arma de fogo; 

Munições e funcionamento; 

Balística; 

Fundamentos do tiro; 

Posições de tiro; 

Alvos simples e múltiplos; 

Técnica de retenção; operações de manejo; tipos de recargas; 

Manejo com arma de fogo; 

Acidente e incidente com a arma de fogo; 

Panes mais frequentes no armamento e respectivas soluções; 

Tipos de tiro: visado, instintivo, em movimento, barricado, velado, varredura, 

check e acompanhamento; 



 

 

Equipamento de segurança individual; 

Oficinas de ação e reação, sobrevivência urbana, estudo de casos e análises de 

ações de confronto armado em segurança institucional; 

Fisiologia do tiro; 

Aulas Práticas de tiro; e 

Prova (s) teórica (s) e prática (s) para avaliação quanto ao manejo da arma, 

procedimento de segurança e alcance do percentual mínimo exigido para aprovação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


