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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  

AVISO Nº 044/2018 – PGJ, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2018 

(Pt. nº 120.841/17) 

 

 Procedimentos a serem observados de acordo à Portaria nº 

55 – COLOG, de 5 de junho de 2017, que dispõe sobre 

procedimentos administrativos para fabricação de 

blindagens balísticas; importação, exportação, comércio, 

locação e utilização de veículos blindados; prestação de 

serviço de blindagem em veículos automotores, 

embarcações, aeronaves ou em estruturas arquitetônicas. 

(EMENTA ELABORADA) 

 

O Procurador-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições legais, e a pedido da Assessoria de 

Segurança Institucional AVISA que o Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, por meio do Comando 

da 2ª Região Militar, editou a Portaria nº 55 – COLOG, de 5 de junho de 2017, que dispõe sobre 

procedimentos administrativos para fabricação de blindagens balísticas; importação, exportação, 

comércio, locação e utilização de veículos blindados; prestação de serviço de blindagem em 

veículos automotores, embarcações, aeronaves ou em estruturas arquitetônicas. 

Por esse regramento, torna-se obrigatório o registro no Exército das pessoas físicas ou jurídicas que 

utilizam veículos blindados, o que se materializa pela obtenção do Certificado de Registro (CR), 

devendo o interessado ou seu representante legal protocolizar requerimento naquele Grande 

Comando Territorial. A obrigatoriedade supracitada não tem efeito retroativo sendo tal exigência 

somente para a aquisição de novos veículos blindados. 

Em função disso, a 2ª Região Militar se dispôs a centralizar em um órgão os pedidos de concessão do 

Certificado de Registro (CR) e apostilamento da atividade de utilização de veículo blindado 

relacionados aos membros do Ministério Público do Estado de São Paulo. 

Para tanto, os interessados deverão encaminhar requerimento à Assessoria de Segurança 

Institucional (endereço eletrônico rodrigoaalves@mpsp.mp.br, telefones 11 3119-9931 e 3119-9633) 

que centralizará a recepção dos requerimentos e os enviará ao Exército, para o trâmite devido. 
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