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Prefácio 

Resolução 61/72 
1
 da Assembleia Geral solicitou ao Secretário-Geral a criação de um grupo de 

peritos governamentais para considerar novas medidas para reforçar a cooperação em relação à 
questão dos excedentes de estoques de munição convencional. O relatório do grupo 

2
para a 

sexagésima terceira sessão da Assembleia-Geral apresentou uma visão abrangente dos 
problemas decorrentes da acumulação de excedentes de estoques de munição convencional. O 
grupo observou que a cooperação em relação às necessidades de gerenciamento efetivo de 
estoque precisa apoiar uma abordagem de "gestão integral", compreendendo desde sistemas de 
categorização e de contabilidade, que são essenciais para garantir o manuseio e armazenamento 
seguros e para a identificação de excedentes, para sistemas de segurança física e de vigilância e 
procedimentos de teste para avaliar a estabilidade e confiabilidade da munição. O grupo 
recomendou especificamente o desenvolvimento de diretrizes técnicas adequadas. 

A sexagésima terceira sessão da Assembleia-Geral aprovou a Resolução A/RES/63/61
3
, que 

acolheu favoravelmente o relatório do grupo de peritos governamentais e incentivou fortemente o 
Estado para implementar suas recomendações. Isso proporcionou ao mandato a elaboração de 
diretrizes técnicas apropriadas.

4
 

O trabalho de preparação, análise e revisão destas diretrizes foi realizado por um Painel de 
Análise Técnica (TRP), com o apoio de organizações internacionais, governamentais e não 
governamentais A versão mais recente de cada diretriz, juntamente com informações sobre o 
trabalho do grupo de análise técnica, pode ser encontrada em http://www.un-arm.org. A IATG será 
analisada pelo menos a cada cinco anos para refletir o desenvolvimento de normas e práticas de 
gestão de estoques de munições convencionais, e para incorporar mudanças devido a alterações 
aos regulamentos e exigências internacionais apropriadas.  

 

  

 

  

 

                                                      

1
 UN General Assembly (UNGA) Resolution A/RES/61/72, Problems arising from the accumulation of conventional 

ammunition stockpiles in surplus. 06 Dezembro 2006.  
2
 UN General Assembly (UNGA) Resolution A/RES/63/182, Problems arising from the accumulation of conventional 

ammunition stockpiles in surplus. 28 Julho 2008. (Relatório do grupo de Especialistas Governamentais). 
3
 Assembleia Geral da ONU (UNGA) Resolução A/RES/63/61, Problems arising from the accumulation of conventional 

ammunition stockpiles in surplus. 12 Janeiro 2009. 
4
 Referido como Diretrizes Técnicas Internacionais de Munição (IATG) para fácil referência. 

http://www.un-arm.org/
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Introdução 5 

Controles nacionais eficazes sobre a importação, exportação, trânsito, transbordo e intermediação 
de munição são necessárias para evitar transferências excessivas, desestabilizadoras e ilícitas 
desta munição, que podem representar uma séria ameaça à paz e à segurança, especialmente 
em áreas assoladas por conflitos e pela política e tensões sociais. 

Essas transferências também podem alimentar o conflito, a criminalidade violenta e instabilidade; 
minar o desenvolvimento sustentável e facilitar a graves abusos dos direitos humanos e violações 
graves do direito internacional humanitário. É, portanto, uma preocupação legítima e urgente da 
comunidade internacional de que os Estados mantenham controles nacionais eficazes sobre 
transferências internacionais de munição. 

Quase todos os Estados mantêm as leis, regulamentos e procedimentos administrativos para 
controlar a importação, exportação e trânsito de armas e outros equipamentos militares e 
tecnologias. No entanto, muitos desses controles devem ser reforçados e atualizados, 
especificamente em como eles se relacionam com a munição, e precisam ser complementados 
com controles eficazes sobre o transbordo e intermediação. A maneira em que todos esses 
controles de transferência são aplicados também está na necessidade de fortalecimento. 

A tarefa de desenvolver controles efetivos sobre a transferência internacional de munição é 
dificultado pela falta de capacidade em alguns Estados para colocar controles eficazes no lugar e 
para aplicá-las. Isso é muitas vezes agravado pela falta de transparência, que é característico de 
grande parte do comércio internacional de armas, e por níveis limitados de cooperação e 
harmonização das práticas entre os Estados. 

Esta tarefa de desenvolver controles eficazes de transferência de munição é particularmente 
importante, no entanto, dado que os Estados, que raramente participam em outras áreas do 
comércio de armas convencionais, são muitas vezes os importadores ou exportadores de 
munição. Além disso, em comparação com outros sistemas de armas, munições de armas de 
pequeno porte são altamente vulneráveis ao desvio para usuários e usos não autorizados. 

 

 

 

                                                      

5
  Esta IATG é principalmente baseada do conteúdo de ISCAS 03.20 Controles nacionais sobre a transferência 

internacional de SALW e ISACS 03.21 Controles acionais mais o usuário final e utilização final dos SALW 
internacionalmente transferido, uma vez que os princípios e procedimentos são muito parecidos. 
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Controles nacionais sobre a transferência internacional de 
munição 

1 Escopo 

Este IATG fornece diretrizes sobre o desenvolvimento e implementação de controles efetivos e 
responsáveis sobre as transferências internacionais de munição. Como tal, ele aborda os 
controles nacionais sobre a importação, exportação, trânsito, transbordo e intermediação de 
munição, bem como as questões relativas à aplicação da lei, cooperação internacional e da 
transparência pública e parlamentar. 

Este documento concentra-se no desenvolvimento de controles que ajudam a prevenir 
transferências excessivas, desestabilizadoras e ilícitas de munição, e permitam a acusação 
daqueles que se envolvem em tais práticas. Também se concentra na habilitação dos Estados em 
exercer a restrição quando se tratar de transferir munições internacionalmente, a fim de evitar 
transferências que alimentam conflitos armados ou facilite abusos dos direitos humanos ou do 
direito humanitário internacional. 

Este documento é projetado para ajudar os funcionários do governo que têm a tarefa de 
elaboração e implementação de controles efetivos de transferência de munições, bem como 
funcionários das Nações Unidas e as organizações regionais e internacionais, que apoiam esses 
esforços. Também deve ser útil para os parlamentares, fabricantes de munições, organizações 
não governamentais, etc que trabalham para melhorar os controles sobre a transferência 
internacional de munição. 

2 Referências normativas 

Os seguintes documentos referidos são indispensáveis para aplicação deste documento. Para 
referências datadas, somente a edição citada se aplica. Para referências não datadas, a última 
edição do referido documento (incluindo quaisquer emendas). 

Uma lista de referências normativas é dada no Anexo A. Referências normativas são documentos 
importantes a que se faz referência neste guia, e que fazem parte das disposições do presente 
guia. 

Uma lista adicional de referências informativas é dada no Anexo B, na forma de uma bibliografia, 
que lista os documentos adicionais que contêm outras informações úteis sobre lote e remessa de 
munição convencional. 

3 Termos e definições 

Para os propósitos deste guia, os seguintes termos e definições, bem como a lista mais 
abrangente dada em IATG 01.40:2015 (E) Termos, definições e abreviaturas, podem ser 
aplicados. 

Em todos os módulos das Diretrizes Técnicas Internacionais de Munição, as palavras 'deve', 
'deveria', 'poderia' e 'pode' são usadas para expressar disposições de acordo com seus usos em 
normas ISO. 

a) "deve" indica um requisito: É usado para indicar requisitos a serem estritamente seguidos 
para a conformidade do documento e do qual nenhum desvio é permitido  

b) "deveria" indica uma recomendação: É usado para indicar que uma, entre várias 
possibilidades, é recomendada como particularmente adequada, sem mencionar ou excluir 
as outras, ou que uma determinada linha de ação é preferível, mas não necessariamente 
requerida, ou que (na forma negativa, “não deveria”.) certa possibilidade ou plano de ação é 
obsoleto, mas não proibido. 
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c) "poderia" indica permissão: É usado para indicar um plano de ação permissível dentro 
dos limites do documento. 

d) "pode" indica possibilidade e capacidade: É usado para as declarações de possibilidade 
e capacidade, seja material, física ou casual. 

 

4  Princípios Gerais 

4.1 Geral 

Os princípios gerais contidos na presente cláusula aplicam-se a todas as transferências 
internacionais de munição, ou seja, importação, exportação, trânsito, transbordo e intermediação. 

4.2 Processo de autorização de transferência 

4.2.1.1 Geral 

Todas as transferências internacionais de munições devem ser sujeitas a autorização prévia, por 
escrito da autoridade nacional competente do Estado: 

a) em que a munição deve ser importada;  

b) de onde a munição deve ser exportada;  

c) com jurisdição sobre as atividades de intermediação;  

d) através de cujo território a munição está em trânsito (se aplicável); e  

e) em cujo território a munição é para ser transbordado (se aplicável).  

4.2.2 Fonte interna de autorizações 

Em âmbito nacional, a responsabilidade por autorizar a importação, exportação, trânsito, 
transbordo e intermediação de munição deve ser centralizada em uma única autoridade nacional. 

Onde essa responsabilidade não é centralizada: 

a) o número de agências do Estado encarregado de emitir essas autorizações deve ser 
mantido a um mínimo;  

b) deve haver condutas claras e diretas de comunicação entre esses órgãos;  

c) as informações devem ser compartilhadas entre esses órgãos de forma regular sobre a 
importação, exportação, trânsito, transbordo e intermediação de munições;  

d) dentro de cada agência, o número de agentes mandatados para assinar as autorizações de 
transferência deve ser reduzido ao mínimo; e  

e) não deve ser possível adquirir autorização para exportar munição de mais de um órgão do 
Estado. O mesmo se aplica para a importação, trânsito, transbordo e autorização de 
intermediação.  

4.2.3 Escopo das autorizações 

A autorização será necessária para a importação, exportação, trânsito, transbordo e intermediação 
de cada lote de munição, incluindo: 
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a) munição não usada, usada e excedentes
6
;  

b) Transferência Estado para Estado;  

c) Transferência Estado para privado;  

d) Transferência privado para Estado;  

e) vendas comercias (privado para privado);  

f) aluguel;  

g) produção licenciada; e  

h) transferências de equipamentos e tecnologia para a finalidade de produzir munições.  

Uma autorização separada será exigida para cada exportação, importação, trânsito e transbordo 
de remessa e para cada conjunto de atividades de intermediações necessárias para completar um 
acordo de transferência. 

Procedimentos simplificados podem ser utilizados para facilitar o processo de autorização (vide 
cláusula 4.2.4). 

4.2.4 Procedimentos simplificados 

Procedimentos simplificados podem ser empregados para autorizar a importação, exportação, 
trânsito ou transbordo de munição nas seguintes situações de baixo risco: 

a) exportações e importações temporárias de valores individuais ou pequenos de munição 
para fins de caça, o tiro desportivo, avaliação, exposição ou reparação; bem como a sua 
posterior reexportação e reimportação na sequência de tais atividades e procedimentos;  

b) exportações e importações de munição para uso por próprias forças de segurança ou 
militares de um Estado; ou 

c) exportações de munição para os usuários finais de confiança com os registros antigos e 
fiáveis sobre a prevenção do desvio e uso indevido.  

A gama das isenções aos requisitos de autorização completos deve ser mantida a um mínimo, e 
não deve exceder os listados acima 

4.2.5 Cronometragem e sequenciamento 

As autorizações de transferência devem ser emitidas antes da realização de uma transferência de 
munição; elas não devem ser emitidas a posteriori. A emissão de autorizações de transferência 
deve ser sequenciada como se segue: 

a) autorização de importação, seguida por;  

b) autorização de intermediação, seguida por;  

c) autorização de exportação, seguida de;  

d) autorizações de trânsito e transbordo (se aplicável).  

                                                      

6
 Incluindo a importação, exportação, trânsito, transbordo e intermediação de munição para o descarte ou destruição. 
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4.2.6 Validade 

A validade das autorizações de transferência deve ser limitada no tempo; ou seja, elas devem ter 
um prazo de validade após o qual elas não são mais válidas. 

A data de validade deve ser claramente marcada sobre as autorizações de transferência. A 
validade das autorizações de transferência específica de munição deve ser limitada a um período 
razoável de tempo, durante o qual a transferência pode ser feita (por exemplo, 1 ano ou menos). 

4.2.7 Revogação 

Uma autorização para uma transferência específica de munição que já foi concedida deve ser 
revogada pela autoridade nacional competente, se: 

a) a autorização foi obtida sob falsos pretextos, nomeadamente através da disponibilização de 
informação enganosa, falsa ou incompleta  

b) uma mudança na situação do país de importação cria um risco claro de que a munição pode 
ser usada para um propósito listados na Cláusula 6.4 

c) as condições em que a autorização concedida se modificam significativamente; ou  

d) uma das partes envolvidas na transferência é acusado de um crime.  

Os motivos para a revogação de uma autorização de transferência devem ser fornecidos à parte 
afetada por escrito. Deve ser possível para a parte afetada para recorrer de uma decisão desse 
tipo. 

Um Estado que revoga a autorização de transferência (ou seja, para a importação, exportação, 
trânsito, transbordo e intermediação) deve informar todos os outros Estados envolvidos na 
transferência da sua decisão. 

4.2.8 Relatório sobre o uso 

Os destinatários das autorizações de transferência podem ser exigidos pela autoridade 
competente do Estado a apresentar relatórios sobre o uso de autorizações. Tal exigência seria 
auxiliar os Estados na coleta de dados para fins internacionais, regionais e nacionais, elaboração 
de relatórios e de mecanismos de troca de informação (vide cláusulas 17 e 18). 

5 Pedidos de autorizações de transferência 

As informações exatas e documentação necessárias em um pedido específico para autorização de 
transferência irão depender se a munição deve ser importada, exportada, transitada, transbordada 
ou intermediada. Por exemplo, no momento em que uma autorização de intermediação é 
concedida, a identidade do agente de frete ou transporte da empresa não pode ser conhecida, 
uma vez que organizar tais serviços pode constituir uma atividade a ser realizada pelo corretor, 
uma vez autorizada em fazê-las. 

As cláusulas posteriores deste documento, que lidam com os controles sobre a importação, 
exportação, trânsito, transbordo e intermediação, fornecem orientações específicas em cada caso 
sobre o conteúdo dos pedidos de autorização de transferência. A finalidade desta cláusula é 
fornecer um compêndio de informação e documentação relevante. 

Informação e documentação que deve ser incluída, se disponível, nos pedidos de autorização para 
transferir munições incluem: 

a) o nome e os dados de contato do requerente da autorização;  
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b) licença de operação do requerente (se for o caso, vide Cláusula 8);  

c) autorização de importação;  

d) autorização de exportação;  

e) as autorizações de trânsito e transbordo (se aplicável);  

f) o certificado do usuário final;  

g) o destino final previsto da remessa;  

h) os nomes, detalhes de contato e as funções de todas as partes envolvidas na transferência, 
incluindo 1) intermediários, 2) agentes de expedição, 3) transporte/ transportadores, e 4) 
consignatários intermediários;  

i) mais detalhes sobre o itinerário de transporte, incluindo os meios de transporte a serem 
utilizados para cada segmento (se qualquer segmento que envolve transporte aéreo, a 
informação adicional prevista na Cláusula 13.4.2 também deve ser incluída);  

j) o valor da remessa; e  

k) uma descrição detalhada do conteúdo da remessa, incluindo 1) As quantidades, 2) tipos, 3) 
modelos, 4) calibres, 5) números de lote, 6) países de fabricação ou importação mais 
recente, e 7) marcação de importação (se aplicável).  

6 Avaliação de pedidos de autorizações de transferência 

6.1 Geral 

Critérios claros devem ser utilizados para avaliar os pedidos de autorização para a importação, 
exportação, trânsito, transbordo e corretagem de munição. Tais critérios devem estar contidos na 
legislação nacional e/ou em documentos políticos nacionais que regulam a transferência de 
munição. 

Os próprios interesses econômicos, sociais, comerciais ou industriais do Estado exportador, 
trânsito ou transbordo não devem interferir com a aplicação de critérios claros para o processo de 
avaliação. 

Em casos ambíguos ou problemáticos, devem ser tomadas uma abordagem restritiva (ou seja, em 
caso de dúvida ou falta de informação, um pedido de autorização para transferir munição deve ser 
negado). 

6.2 Imparcialidade, integridade e pontualidade 

Os pedidos de autorização para importação, exportação, trânsito, transbordo ou intermediário de 
munição devem ser tratados de forma imparcial, integral e em um prazo razoável. 

Uma decisão sobre dever ou não autorizar uma transferência deve ser comunicada ao requerente 
por escrito. Se um aplicativo for negado, os motivos para a recusa devem ser incluídos na decisão 
por escrito. Deve ser possível para o requerente recorrer de uma decisão desse tipo. 

6.3 Avaliação preliminar 

Um sistema de controle de transferência pode incluir um procedimento de avaliação preliminar 
relativo às importações potenciais, exportações, trânsito, transbordo e intermediação de munição. 
Sob tal sistema, uma avaliação preliminar da autoridade nacional competente pode ser buscada, 
sobre a probabilidade de que seria concedida a autorização a uma importação, exportação, 
trânsito, transbordo e intermediação de munição planejada. 
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Qualquer avaliação preliminar fornecida pela autoridade nacional competente deve ser não 
vinculativa, e pode ser revertida ou de outra forma modificada como resultado de uma avaliação 
completa do pedido de autorização de transferência. 

6.4 Motivos de recusa 

A autorização para a exportação, trânsito, transbordo ou intermediação de munição não será 
concedida se houver um risco claro de que a transferência poderia: 

a) violar um embargo de armas imposto pelo Conselho de Segurança da ONU;  

b) violar um embargo de armas regional ou moratória pelo qual a exportação, de trânsito ou de 
transbordo do Estado, ou o Estado com jurisdição sobre as atividades de intermediação é 
legalmente respaldado;  

c) serem utilizados para cometer genocídio, crimes contra a humanidade ou graves violações 
do direito humanitário internacional ou do direito internacional dos direitos humanos;  

d) facilitar atos de terrorismo;  

e) facilitar a prática de crimes violentos, incluindo a criminalidade organizada e ao crime 
organizado transnacional;  

f) ser desviado antes de chegar ao usuário final autorizado (vide Cláusula 6.5);  

g) ser retransferido pelo usuário final em circunstâncias que violariam os critérios originais de 
exportação dos Estados nacionais de transferência ou compromissos jurídicos 
internacionais, ou os dos Estados de trânsito ou de transbordo, ou do Estado com jurisdição 
sobre as atividades de intermediação (vide Cláusula 6.5)  

h) interferir em assuntos que dependam essencialmente da jurisdição interna de outro Estado, 
(sem prejuízo da aplicação das medidas coercitivas constantes do capítulo VII da Carta das 
Nações Unidas);  

i) ser usado de tal forma que violariam a proibição do uso ou ameaça de força, consagrado na 
Carta das Nações Unidas; ou  

j) violar qualquer outro tratado ou obrigação legal pelo qual o Estado exportador, trânsito e 
transbordo, ou o Estado com jurisdição sobre as atividades de intermediação, estão 
vinculados.  

A autorização para a exportação, trânsito, transbordo e intermediação de munição não deve ser 
concedida se houver um risco claro de que a transferência seria: 

k) facilitar a violação ou supressão dos direitos e liberdades humanos e dos povos, ou 
opressão; 

l) piorar a situação de segurança interna no país importador, por exemplo, por provocar ou 
prolongar conflitos armados ou agravar tensões existentes; 

m) afetar negativamente a paz e a segurança na região, por exemplo, contribuindo para 
acumulação desestabilizadora de munição em uma região, por violar moratórias regionais 
sobre importações de armas, ou por outra forma a contribuir para a instabilidade regional;  

n) violar quaisquer compromissos internacionais, regionais ou sub-regionais do Estado 
exportador, de trânsito ou de transbordo, ou do Estado com jurisdição sobre a atividade de 
intermediação, relacionados com a não proliferação, controle de armas ou o desarmamento;  

o) prejudicar o desenvolvimento sustentável do Estado importador, por exemplo, através de 
uma despesa excessiva dos recursos econômicos do Estado importador, especialmente na 
ausência de escrutínio público e parlamentar; ou  
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p) envolvem práticas de corrupção em qualquer fase ou a transferência.  

6.5  Avaliando os riscos de desvio e retransferência 

6.5.1 Foco 

Ao aplicar a Cláusula 6.4 (f e g) deste documento, uma avaliação deve ser realizada do: 

a) risco de que algumas ou todas as munições poderiam ser desviadas antes de alcançar o 
utilizador final autorizado; e  

b) o risco de que algumas ou todas as munições poderiam ser retransferidas pelo usuário final 
autorizado, de forma que violariam o critério de exportação nacional do Estado ou 
compromissos jurídicos internacionais legais ou, respectivamente, os dos Estados de 
trânsito ou de transbordo ou do Estado com jurisdição sobre as atividades intermediários.  

6.5.2 Considerações 

Na realização de uma avaliação de risco, as seguintes considerações devem ser levadas em 
conta: 

a) as respectivas capacidades do Estado de trânsito, transbordo e importadores, para evitar o 
desvio da munição antes de chegar ao seu usuário final autorizado;  

b) o registro do cumprimento pelo Estado importador com as garantias anteriores do usuário 
final;  

c) o registro do Estado importador em relação a emissão da documentação autêntica e 
confiável do usuário final;  

d) o registro do Estado importador em relação à retransferência de munição importada, e se 
ele informa o Estado exportador original quando ele retransfere a munição;  

e) a capacidade do usuário final autorizado para assegurar a gestão de estoques adequada da 
munição importada - de acordo com IATG gestão 03.10 Gestão de inventário- a fim de evitar 
a perda e roubo; e 

f) se munição deve ser entregue a particulares ou empresas, ou por rotas tortuosas. 

6.5.3 Agentes privados 

Um cuidado especial deve ser tomado quando da avaliação dos pedidos de autorização para 
transferir munições para destinatários que não se trata do governo nem os agentes autorizados do 
governo. 

Não será concedida autorização para transferir munição para os agentes privados que não 
receberam as autorizações necessárias das autoridades competentes do Estado importador, 
incluindo autorização de importação e certificação do usuário final. 

6.6 Produção, partes e componentes licenciados 

Os pedidos de autorização para a exportação, trânsito, transbordo ou intermediação de tecnologia 
ou equipamento com a finalidade de fabricação de munição não será concedida se houver um 
risco claro de que os produtos acabados seriam desviados ou transferidos para destinos ou 
usuários finais que violariam os critérios de controle de exportação ou obrigações legais 
internacionais dos, conforme o caso, Estados de exportação, de trânsito ou transbordo, ou o 
Estado com jurisdição sobre as atividades de intermediários. 
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Ao avaliar os pedidos de autorização para transferir peças e componentes de munições, onde se 
entende que os bens serão incorporados em munições para reexportação para um terceiro 
destino, a identidade do usuário final da munição, se for conhecido, deve ser levado em 
consideração. 

7 Formulário e conteúdo das autorizações de transferência 

7.1 Formulário 

As autorizações para a importação, exportação, trânsito, transbordo e intermediação de munições 
devem ser documentos formais cuja validade é possível estabelecer e que são difíceis de falsificar 
ou falsificar. Elas devem ser impressas em: 

a) o timbre oficial da autoridade competente do Estado de que emanem;  

b) papel que é difícil de forjar, como o papel de notas; ou  

c) um formulário padronizado amplamente reconhecida e utilizada internacionalmente (por 
exemplo, um Certificado Internacional de Importação).  

7.2 Conteúdo 

As informações exatas e autorização de transferência vão depender se a munição deve ser 
importada, exportada, transitada, transbordada ou intermediada. As cláusulas posteriores deste 
documento, que lidam com os controles sobre a importação, exportação, trânsito, transbordo e 
intermediação, fornecem diretrizes especificas em cada caso sobre o conteúdo de autorizações. A 
finalidade desta cláusula é fornecer um compêndio de conteúdo relevante. 

O conteúdo relevante que deve ser incluído, se disponível, nos pedidos de autorização para 
transferir munições incluem: 

a) um número de autorização de transferência único;  

b) a identidade da autoridade nacional competente para a emissão da autorização;  

c) a assinatura, o nome impresso e cargo do funcionário designado da autoridade nacional 
competente para a emissão da autorização;  

d) o nome e os detalhes de contato do requerente da autorização;  

e) a data de emissão;  

f) a data de validade;   

g) o país de exportação;   

h) o nome e os dados de contato do exportador;   

i) os países de trânsito e/ou transbordo (se aplicável);   

j) o país de importação;   

k) o nome e os detalhes de contato do usuário final;   

l) o usuário final da remessa;   

m) os nomes, detalhes de contato de todas as partes envolvidas na transferência, incluindo 1) 
intermediários, 2)  agente de expedição, 3) transporte/ transportadores, e 4) consignatários 
intermediários;  
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n) mais detalhes sobre o itinerário de transporte, incluindo os meios de transporte a serem 
utilizados para cada segmento; 

o) o valor da remessa; e 

p) uma descrição detalhada do conteúdo da remessa, incluindo 1) As quantidades, 2) tipos, 3) 
modelos, 4) calibres, 5) números de lote, 6) países de fabricação ou importação mais 
recente, e 7) marcação de importação (se aplicável).  

8 Licença de Operação 

8.1 Geral 

Além de exigir autorização oficial para cada transferência individual de munição, um sistema de 
licenças de operação pode ser usado. 

Uma licença de operação não se relaciona a uma transferência específica de munição, mas 
autoriza os exportadores de munição, importadores, agentes de trânsito, transbordo e 
intermediários para funcionar como tal, em primeiro lugar. 

Quando esse sistema está em uso, as empresas e os indivíduos são obrigados a estar na posse 
de uma licença de operação antes que eles possam apresentar pedidos de autorização para fazer 
transferências específicas de munição. 

Um sistema de licenças de operação não deve substituir a exigência de obter autorização para 
cada transferência individual de munição. 

8.2 Registro 

Como parte de um sistema de licenças de operação, um registro de exportadores de munição, 
importadores, agentes de trânsito e transbordo e corretores podem ser criados. 

8.3 Critério 

Os requerentes das licenças de operação devem ser obrigados a cumprir um conjunto de critérios, 
definidos pela autoridade nacional competente, destinado a demonstrar que são pessoas idôneas 
e competentes. 

8.4 Motivos de recusa 

Um pedido de uma licença de operação deve ser recusado, nomeadamente, se 

a) o requerente que não cumpriu os critérios de licenciamento estabelecidos pela autoridade 
nacional competente;  

b) há indícios de envolvimento passado pelo requerente no comércio ilícito;  

c) a informação apresentada no suporte do pedido é falsa, inexata ou incompleta;  

d) a atividade pretendida é considerada contrária a segurança pública ou nacional; ou  

e) a licença de operação de um requerente foi recusado em outro Estado, por motivos que se 
aplicariam no Estado, considerando o pedido, ou tem um histórico criminal.  

8.5 Validade 

A validade das licenças de operação deve ser limitada em tempo; ou seja, elas devem ter um 
prazo de validade após o qual elas não são mais válidas. 
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A data de validade deve ser claramente marcada sobre as licenças de operação. A validade das 
licenças de operação deve ser l imitada a um período razoável de tempo (por exemplo, 3-5 anos). 

A validade das licenças de operação pode ser renovada por períodos adicionais limitados sobre o 
pedido pelo titular da licença à autoridade competente do Estado.  

A renovação da uma licença de operação deve ser sujeita a uma avaliação detalhada do 
cumprimento por parte do requerente com os termos da licença de operação previamente 
realizada. 

8.6 Suspensão e revogação 

Uma licença de operação que já foi concedida deve ser revogada pela autoridade nacional 
competente, se: 

a) a licença foi obtida sob falsos pretextos, incluindo através do fornecimento de informações 
incompletas, enganosas e falsas.  

b) o titular ou a licença de operação é condenado por atividade criminosa.  

Se há acusações críveis, ou forte evidência, acima, uma licença de operação deve ser suspensa e 
uma investigação conduzida. 

Os motivos para a suspensão ou revogação das licenças de operação devem ser fornecidos à 
parte afetada por escrito. Deve ser possível para a parte afetada em recorrer de uma decisão 
desse tipo. 

Os titulares de licenças de operação revogadas devem ser retirados do registro dos exportadores 
de munição, importadores, agentes de trânsito e transbordo e intermediários, caso exista um 
registro. 

9 Controles reforçados sobre a transferência de MANPADS 

Devido à ameaça agravada colocada pelas transferências ilícitas de Sistemas de Defesa Aérea 
Portátil (MANPADS), especialmente para a aviação civil, os controles nacionais mais estritos 
devem ser aplicados a suas transferências (importação, exportação, trânsito, transbordo e 
intermediação). 

MANPADS só podem ser transferidos para os governos ou a agentes especificamente autorizados 
a agir em nome dos governos. 

Cada transferência individual de MANPADS deve estar sujeito a uma decisão de licenciamento 
individual. Procedimentos simplificados (vide Cláusula 4.2.4) não são aplicáveis. 

Antes de autorizar exportações de MANPADS, o governo do Estado exportador (governo 
exportador inicial) deve ganhar as seguintes garantias do governo beneficiário: 

a) os MANPADS não devem ser reexportados sem o consentimento prévio, por escrito, do 
governo exportador original; e  

b) o governo exportador original será prontamente informado da perda, roubo ou uso não 
autorizado de qualquer um dos MANPADS exportados.  

O governo exportador original também deve certificar-se de que o governo destinatário está 
disposto e capaz de garantir 
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c) o armazenamento e a gestão segura dos MANPADS, de acordo com IATG 03.10 Gestão de 
inventário e IATG 09.10 Princípios de segurança e sistemas; e  

d) a destruição segura e protegida de MANPADS deve se tornar obsoleta ou excedente aos 
requisitos nacionais, de acordo com IATG10.10 Desmilitarização e destruição. 

10 Requisitos de transferência segura 

Pode-se exigir que as transferências internacionais de munição sejam realizadas sob a supervisão 
e acompanhamento das forças de segurança atribuídas pelas autoridades nacionais competentes. 

Tais exigências reforçadas devem ser impostas sobre as transferências de certas categorias de 
alto risco de munições, tais como Sistemas de Defesa Aérea Portátil (MANPADS). 

Todo o transporte de munição deve estar de acordo com IATG 08.10 Transporte. 

11 Legislação Nacional 

11.1 Geral 

Em âmbito nacional, as leis, regulamentos e procedimentos administrativos exerce controle efetivo 
sobre a importação, exportação, trânsito, transbordo e intermediação (ou seja, transferências) de 
munição. Estes controles devem ser adequados para minimizar o risco da munição ser usada para 
qualquer finalidade listada na Cláusula 6.4. 

11.2 Requisito de licenciamento 

A legislação nacional deve exigir que a exportação, importação e intermediação de munição sejam 
licenciadas por uma autoridade competente do Estado. 

A legislação nacional deve exigir que o trânsito e transbordo de munição também seja 
regulamentado. Isso pode incluir a criação de um sistema de licenciamento que abrange o trânsito 
e transbordo de munição. 

O sistema de licenciamento deve incluir, no mínimo: 

a) uma base legal; 

b) uma política de exportação; 

c) um mecanismo de tomada de decisão; e  

d) um mecanismo de execução.  

11.3 Lista de produtos e serviços controlados 

11.3.1 Lista de controles 

A legislação nacional deverá conter uma lista de controle definindo as categorias de munições que 
são abrangidas pelos controles de exportação, importação, trânsito, transbordo e intermediação 
(ou seja, transferência) . 

A lista de controle de munição nacional deve ser integrada na lista de controle nacional mais 
ampla, que identifica todos os itens militares e de dupla utilização. 
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11.3.1.1 Produtos 

A lista de controle de munição nacional deve abranger todas as munições, suas partes e 
componentes, bem como a tecnologia para o sua fabricação, independentemente de serem: 

a) novas;  

b) usadas (segunda mão); ou  

c) excedente aos requisitos nacionais.  

11.3.2 Serviços 

A lista do controle de munições nacionais deve abranger 

a) a transferência ao governo de outro Estado;  

b) a transferência aos usuários finais privados em outro Estado;  

c) vendas comerciais a compradores em outro Estado;  

d) locações para os usuários (governo ou particulares) em outro Estado; 

e) produção licenciada em outro Estado, incluindo a transferência de tecnologia e 
equipamentos para este fim;  

f) transferências intangíveis de software ou tecnologia (por exemplo, por meio eletrônico, fax, 
telefone, etc) especificamente relacionadas com a produção de munições; e  

g) empréstimos, presentes, ajuda ou qualquer outra forma de transferência de bens materiais, 
de crédito ou perícia especificamente relacionadas com a produção de munição.  

11.4 Funções e responsabilidades 

A legislação nacional deve claramente identificar: 

a) a autoridade nacional (ou autoridades) responsável por autorizar a 1) importação, 2) 
exportação, 3) trânsito, 4) transbordo, e 5) intermediação de munição, e 

b) o papel de outras autoridades nacionais e organismos parlamentares no controle de 
transferências de munições (vide Cláusula 18).  

11.5 Integração de controles 

Como um princípio geral, controles nacionais sobre a importação, exportação, trânsito, transbordo 
e intermediação de munição - incluindo as leis, regulamentos e procedimentos administrativos - 
devem ser integrados a um regime de controle de transferência nacional coerente. 

11.6 Criação de infrações 

A exportação, importação, trânsito, transbordo e intermediação de munição devem ser designados 
como infrações penais. Os indivíduos envolvidos em tais atividades devem ser processados nos 
códigos penais nacionais relevantes. 
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12 Controles de importação 

12.1 Geral 

Os princípios gerais estabelecidos nas cláusulas 4 e 5 do presente documento aplica-se aos 
controles nacionais sobre a importação de munições. 

As leis, regulamentos e procedimentos administrativos para controlar a importação de munições 
devem estar disponíveis em âmbito nacional. Estes devem exercer controle efetivo sobre todas as 
munições entrando e permanecendo na jurisdição de um Estado. 

Os controles nacionais sobre a importação de munições devem ser suficientes para minimizar o 
risco da munição ser utilizada para qualquer finalidade listada na cláusula 6.4. 

12.2 Produtos e serviços abrangidos 

Os controles de importação são aplicáveis a todos os produtos e serviços abrangidos pela lista 
nacional de controle de munição (vide cláusula 11.3). 

12.3 Processo de autorização de importação 

12.3.1 Geral 

A importação de munição estará sujeita, em uma base caso a caso, à autorização prévia, por 
escrito da autoridade competente do Estado importador. 

Procedimentos simplificados podem ser utilizados para facilitar o processo de autorização de 
importação (vide cláusula 4.2.4). 

12.3.2 Fonte 

Responsabilidade de autorizar a importação de munição deve residir em uma única autoridade 
nacional que está claramente identificada na legislação nacional. 

12.3.3 Sequenciamento 

As autorizações de importação devem ser emitidas em primeiro lugar; antes das autorizações para 
intermediação, exportação, trânsito ou transbordo (vide cláusula 4.2.5). 

Isto estabelece a primazia do Estado importador no processo de autorização de transferência para 
munições; na medida em que não deve ser possível para um processo de transferência ser 
iniciado até que o Estado importador tenha indicado que não há objeção à proposta de 
transferência. 

12.4 Pedidos de autorizações de importação 

Os pedidos de autorização de importação deve conter o máximo de informações listadas na 
Cláusula 5, conforme estiver disponível no momento da aplicação. Contudo, os pedidos de 
autorização de importação devem conter, no mínimo:  

a) o nome e os detalhes de contato do requerente (o importador);  

b) o nome e os detalhes de contato do usuário final;  

c) uma garantia do usuário final, feita em conformidade com IATG 03.40 Controles nacionais 
sobre o usuário final e o usuário final de munição internacionalmente transferida:  
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d) o país de exportação;  

e) o nome e os dados de contato do exportador;  

f) o valor da importação; e  

g) uma descrição detalhada da munição importada.  

12.5 Avaliação dos pedidos para autorização de importação 

12.5.1 Geral 

A autoridade competente do Estado importador avaliará cada pedido de autorização de 
importação de acordo com critérios claramente definidos. 

Tais critérios devem refletir o fato de que a quantidade e a natureza das importações de munição 
devem ser compatíveis com: 

a) requisitos de autodefesa e segurança nacionais legítimos;  

b) requisitos para participar de Nações Unidas e as operações de paz regional; e  

c) requisitos da população civil para munição de armas de pequeno porte, de acordo com a 
legislação nacional  

A confiabilidade do requerente e do usuário final deverá ser verificada antes de uma autorização 
de importação ser concedida; ou seja, a avaliação deve investigar se o requerente e o usuário final 
são empresas legalmente registradas ou indivíduos em boa situação financeira e jurídica, e sem 
motivos para questionar a sua capacidade ou intenção em cumprir os controles de exportação de 
munição nacional. 

As avaliações devem ser particularmente rigorosas se o beneficiário pretendido da munição se 
tratar de uma empresa privada ou de um indivíduo. 

12.5.2 Motivos de recusa 

A autorização de importação de munição não deve ser concedida se: 

a) a informação listada na Cláusula 12.4 não tiver sido fornecida;  

b) a importação prevista é considerada incompatível com a Cláusula 12.5.1 (a, b ou c);  

c) há um risco claro de que algumas ou todas as munições poderiam ser desviadas antes de 
atingir o usuário final autorizado, ou  

d) o destinatário pretendido não está legalmente autorizado a estar na posse das munições no 
país de importação.  

12.6 Formulário e conteúdo das autorizações de importação 

O formulário de autorização de importação deve estar de acordo com a Cláusula 7.1.  A 
autorização de importação deve conter o máximo de informações listadas na Cláusula 7,2, 
conforme estiver disponível no momento da emissão da autorização. Contudo, deve conter, no 
mínimo: 

a) um número de autorização de importação único;  

b) a identidade da autoridade nacional competente para a emissão da autorização;  
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c) a assinatura, o nome impresso e cargo do funcionário designado da autoridade nacional 
competente para a emissão da autorização;  

d) o nome e os detalhes de contato do beneficiário da autorização;  

e) a data de emissão;  

f) a data de validade;  

g) o país de exportação;  

h) o nome e os dados de contato do exportador;  

i) o nome e os detalhes de contato do usuário final autorizado;  

j)  a remessa do usuário final autorizado;  

k) o valor da remessa; e  

l) uma descrição detalhada do conteúdo da remessa, incluindo 1) As quantidades, 2) tipos, 3) 
modelos, 4) calibres, 5) números de lote, 6) países de fabricação ou importação mais 
recente, e 7) marcação de importação (se aplicável).  

12.7 Manutenção de registro 

12.7.1 Geral 

A Autoridade Competente do Estado Importador deve manter os registros detalhados de todas as 
autorizações emitidas para a importação de munição. Estes registros devem ser complementados 
com informações adicionais uma vez que a importação ocorra, conforme indicado abaixo. 

Os registros devem ser organizados e mantidos em conformidade com IATG 03.10 Gestão de 
inventário. 

Os registros devem ser mantidos por pelo menos 20 anos, e devem ser mantidos indefinidamente. 

12.7.2 Registros de autorização de importação 

A autoridade competente do Estado importador deve conservar registros detalhados de todas as 
autorizações emitidas para importar munição. Tais registros devem incluir: 

a) autorização de importação, 1) número, 2) órgão emissor 3) data de emissão, 4) data de 
validade, e 5) destinatário (nome e detalhes de contato); e 

b) nome e detalhes de contato do usuário final autorizado; 
usuário final autorizado; 
valor da importação; e uma descrição detalhada do conteúdo da consignação, incluindo 1) 
quantidades, 2) tipos, 3) modelos, 4) calibres, 5) números de lote, 6) países de fabricação 
ou importação mais recente, e 7) marcação de importação (se aplicável). 

12.7.3 Registro de importação 

Além das informações listadas na Cláusula 12.7.2 em relação a autorizações de importação, as 
seguintes informações devem ser também registradas para todas as importações atuais de 
munição. 
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a) Número de autorização da exportação, 
agencia emissora, 
data de emissão, 
data de validade, e 
destinatário (detalhes de nome e contato); 

b) número do certificado do usuário final, e órgão emissor; 

c) uma descrição detalhada do conteúdo da remessa, incluindo 1) quantidades, 2) tipos, 3) 
modelos, 4) calibres, 5) números de lote, 6) países de fabricação ou importação mais 
recente, e 7) marcação de importação (se aplicável).  

12.8 Marcação no momento da importação 

A embalagem da munição deve ser marcada com informação nacional no momento da importação 
em conformidade com IATG 06.50 Embalagem e marcação. 

12.9 Controles sobre reexportação 

O Estado importador deve honrar quaisquer restrições contratualmente acordadas sobre a 
reexportação de munições, incluindo compromissos em não reexportar, sem autorização prévia 
pelo Estado exportador de origem. 

Na ausência de acordos contratuais em relação a reexportação, o Estado importador deve notificar 
o Estado exportador original antes da reexportação de munição. 

13 Controles de exportação  

13.1 Geral 

Os princípios gerais estabelecidos nas cláusulas 4 e 5 do presente documento aplica-se aos 
controles nacionais sobre a exportação de munições. 

As leis, regulamentos e procedimentos administrativos para controlar a exportação de munições 
devem estar disponíveis em âmbito nacional. Estes devem exercer controle efetivo sobre todas as 
munições deixando jurisdição de um Estado. 

Os controles nacionais sobre a exportação de munições devem ser suficientes para minimizar o 
risco da munição ser utilizada para qualquer finalidade listada na cláusula 6.4. 

13.2 Produtos e serviços abrangidos 

Os controles de exportação são aplicáveis a todos os produtos e serviços abrangidos pela lista 
nacional de controle de munição (vide cláusula 11.3). 

13.3 Processo de autorização de exportação 

13.3.1 Geral 

A exportação de munição estará sujeita, em uma base caso a caso, à autorização prévia, por 
escrito da autoridade competente do Estado exportador. 

Procedimentos simplificados podem ser utilizados para facilitar o processo de autorização de 
exportação (vide cláusula 5.2.4). 
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13.3.2 Fonte 

A responsabilidade de autorizar a exportação de munição deve residir em uma única autoridade 
nacional que está claramente identificada na legislação nacional. 

13.3.3 Sequenciamento 

A autorização para exportar munição não deve ser concedida antes que uma autorização de 
importação tenha sido concedida pelo Estado importador (vide cláusula 4.2.5). 

13.4 Pedidos de autorizações de exportação  

13.4.1 Geral 

Os pedidos de autorização de exportação devem conter o máximo de informações constantes na 
Cláusula 5, conforme estiver disponível no momento do pedido. Contudo, os pedidos de 
autorização de exportação devem conter, no mínimo: 

a) o nome e os detalhes de contato do requerente (o exportador);  

b) licença de operação do requerente, se aplicável (vide Cláusula 8);  

c) a autorização de importação (emitida pelo Estado importador);  

d) um certificado do usuário final, emitido em conformidade com IATG 03.40 Controles 
nacionais sobre o usuário final e o usuário final da munição internacionalmente transferida:  

e) o destino final previsto da remessa;  

f) os nomes, detalhes de contato e as funções de todas as partes envolvidas na transferência, 
incluindo 1) intermediários, 2)  agente de expedição, 3) transporte/ transportadores, e 4) 
consignatários intermediários;  

g) mais detalhes sobre o itinerário de transporte, incluindo os meios de transporte a serem 
utilizados para cada segmento (se qualquer segmento que envolve transporte aéreo, a 
informação adicional prevista na Cláusula 13.4.2 também deve ser incluída);  

h) o valor da remessa; e 

i) uma descrição detalhada do conteúdo da remessa, incluindo 1) As quantidades, 2) tipos, 3) 
modelos, 4) calibres, 5) números de lote, 6) países de fabricação ou importação mais 
recente, e 7) marcação de importação (se aplicável).  

13.4.2 Informações adicionais sobre o transporte aéreo 

Se uma exportação envolve o transporte de munição por via aérea, informações adicionais sobre a 
logística do transporte aéreo devem ser incluídas no pedido de autorização de exportação. Isto 
deve incluir: 

a) o nome e detalhes de contato  

b) número de registro da aeronave;  

c) o país de registro da aeronave; e  

d) a rota de voo a ser usada, incluindo as escalas planejadas.  
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13.4.3 Informação sobre o usuário final e o uso final 

A autorização para exportação de munição não deve ser concedida na ausência de documentação 
autêntica especificando o usuário final e o uso final da munição em conformidade com a IATG 
03.40, Controles nacionais sobre o usuário final e o uso final de munição transferida 
internacionalmente. 

O fornecimento de tal documentação não deve ser a única base para determinar se uma 
autorização de exportação será concedida. Deve formar apenas uma parte de uma avaliação 
abrangente da adequação do usuário final e utilização final da munição à luz de critérios nacionais 
de exportação e ao risco de desvio. 

13.4.4 Autorização de exportação condicional (devido à informação indisponível)  

Em situações em que certas informações exigidas estão indisponíveis no momento em que um 
pedido é apresentado, uma autorização de exportação pode ser emitida com a condição de que a 
informação faltante será fornecida para a autoridade nacional competente - revisadas e 
formalmente apuradas por ela - antes da realização da exportação. 

Em tal caso, uma prazo de entrega preciso deve ser fixo para o recebimento das informações 
faltantes. 

Uma autorização de exportação condicional deve ser revogada se: 

a) todas as informações faltantes não forem fornecidas até a data prevista; ou  

b) as informações fornecidas indicam uma claro risco de que a consignação pode ser usada 
para um propósito listada da Cláusula 6.4.  

13.5 Avaliação dos pedidos para autorização de exportação 

13.5.1 Geral 

A autoridade competente do Estado exportador deve avaliar cada pedido de autorização de 
exportação com base em critérios claramente definidos. 

A confiabilidade do requerente, do usuário final e de todas as outras partes envolvidas na 
transferência, deverá ser verificada antes de uma autorização de exportação ser concedida; ou 
seja, a avaliação deve investigar se o requerente, o usuário final e todas as outras partes para a 
transferência são organismos do Estado, empresas legalmente registradas ou indivíduos em boa 
situação financeira e jurídica e sem razão para questionar a sua capacidade ou intenção de 
cumprir com controles de exportação de munição nacional. 

As avaliações devem ser particularmente rigorosas se o beneficiário pretendido da munição se 
tratar de uma empresa privada ou de um indivíduo. 

13.5.2 Motivos de recusa 

A autorização de exportação de munição não deve ser concedida se: 

a) a informação listada na Cláusula 13.4 não tiver sido fornecida;  

b) quaisquer motivos de negação listados na Cláusula 6.4 aplica; ou  

c) uma avaliação conduzida em conformidade com a Cláusula 6.5 detectar um risco claro de 
desvio ou retransferência.  
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13.5.3 Envolvimento de interagências 

Enquanto que a emissão de autorizações de exportação de munições pela autoridade deva residir 
em uma única autoridade nacional (vide Cláusula 4.2.2), a avaliação dos pedidos de autorização 
de exportação deve incluir contribuições de todas as autoridades competentes em todo o governo. 

Devem ser fornecidos aos funcionários do governo, os recursos e treinamentos suficientes para 
capacitá-los a fazer avaliações detalhadas dos pedidos de autorização de exportação, incluindo a 
identificação de documentação falsa e avaliações realizadas em conformidade com a Cláusula 
6.5. 

13.6 Formulário e conteúdo das autorizações de exportação 

O formulário de autorização de exportação deve estar de acordo com a Cláusula 7.1.  As 
autorizações de exportação devem conter o máximo de informações constantes na Cláusula 7,2, 
conforme estiverem disponíveis no momento da emissão da autorização. Contudo, devem conter, 
no mínimo: 

a) um número de autorização de exportação único;  

b) a identidade da autoridade nacional competente para a emissão da autorização;  

c) a assinatura, o nome impresso e cargo do funcionário designado da autoridade nacional 
competente para a emissão da autorização;  

d) o nome e os detalhes de contato do beneficiário da autorização;  

e) a data de emissão;  

f) a data de validade;  

g) os países de trânsito e/ou transbordo (se aplicável);  

h) o país de importação;  

i) o nome e os detalhes de contato do usuário final autorizado;  

j) o uso final autorizado da consignação;  

k) os nomes, detalhes de contato de todas as partes envolvidas na transferência, incluindo 1) 
intermediários, 2)  agente de expedição, 3) transporte/ transportadores, e 4) consignatários 
intermediários;  

l) mais detalhes sobre o itinerário de transporte, incluindo os meios de transporte a serem 
utilizados para cada segmento; 

m) o valor da remessa; e  

n) uma descrição detalhada do conteúdo da remessa, incluindo 1) As quantidades, 2) tipos, 3) 
modelos, 4) calibres, 5) números de lote, 6) países de fabricação ou importação mais 
recente, e 7) marcação de importação (se aplicável).  

13.7 Manutenção de registro 

13.7.1 Geral 

A autoridade competente do Estado exportador deve manter registros detalhados de todas as 
autorizações emitidas para exportar munições e de todas as exportações reais que ocorrem como 
resultado de tais autorizações. 
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Os registros devem ser organizados e mantidos em conformidade com IATG 03.10 Gestão de 
inventário. 

Os registros devem ser mantidos por pelo menos 20 anos, e devem ser mantidos indefinidamente. 

13.7.2 Registros de exportação 

Registros de autorizações de exportação e exportações atuais devem incluir: 

a) autorização de exportação, 1) número, 2) órgão emissor 3) data de emissão, 4) data de 
validade, e 5) destinatário (nome e detalhes de contato);  

b)  país de importação;  

c) autorização de importação, 1) número, 2) órgão emissor 3) data de emissão, 4) data de 
validade, e 5) destinatário (nome e detalhes de contato); 

d) países de trânsito (se aplicável);  

e) certificado do utilizador final, 1) número, 2) órgão emissor (no Estado importador) e 3) 
usuário final (nome e detalhes de contatos);  

f) os nomes, detalhes de contato, quando aplicável, de 1) intermediários, 2)  agente de 
expedição, 3) transporte/ transportadores, e 4) consignatários intermediários;  

g) o valor da remessa; e  

h) uma descrição detalhada da munição autorizada para exportação, incluindo 1) quantidades, 
2) tipos, 3) modelos, 4) calibres, 5) números de lote, 6) países de fabricação ou importação 
mais recente, e 7) marcação de importação (se aplicável).  

14 Controles de trânsito e transbordo  

14.1 Geral 

Os princípios gerais estabelecidos nas cláusulas 4 e 5 do presente documento aplica-se aos 
controles nacionais sobre o trânsito e transbordo de munições. 

As leis, regulamentos e procedimentos administrativos para controlar o trânsito e transbordo de 
munições devem estar disponíveis em âmbito nacional. Estas devem exercer controle efetivo 
sobre toda a munição entrando em uma jurisdição de Estado para efeitos de trânsito ou de 
transbordo. 

Os controles nacionais sobre a o trânsito e transbordo devem ser suficientes para minimizar o 

risco da munição ser utilizada para qualquer finalidade listada na cláusula 6.4. 

14.2 Produtos e serviços abrangidos 

Os controles de trânsito e transbordos devem aplicar-se a todos os produtos e serviços abrangidos 
pela lista nacional de controle de munição (vide cláusula 11.3). 

14.3 Processo de autorização de trânsito e transbordo 

14.3.1 Geral 

O trânsito e transbordo de munição deve estar sujeito, em uma base caso-a-caso, a prévia 
autorização por escrito da autoridade competente do Estado em que o trânsito ou transbordo deve 
ocorrer. 
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Os procedimentos simplificados podem ser utilizados para facilitar o processo de autorização de 
trânsito ou transbordo (vide cláusula 4.2.4). 

14.3.2 Fonte 

A responsabilidade de autorizar o trânsito e transbordo de munição deve residir com a mesma 
autoridade nacional responsável por autorizar a exportação de munições. 

14.3.3 Sequenciamento 

A autorização para o trânsito ou transbordo de munição não deve ser concedida antes do Estado 
importador conceder uma autorização de importação, e o Estado exportador tenha concedido uma 
autorização de exportação (ver cláusula 4.2.5). 

14.4 Pedidos de autorização de trânsito e transbordo 

Os pedidos de autorização de trânsito e transbordo deve conter o máximo de informações e 
documentação listadas na Cláusula 5, conforme estiver disponível no momento do pedido. 
Contudo, os pedidos de autorização de trânsito e transbordos devem conter, no mínimo: 

a) o nome e os dados de contato do requerente;  

b) autorização de importação;  

c) autorização de exportação;  

d) o certificado do usuário final;  

e) o uso final pretendido da consignação; e 

f) uma descrição do conteúdo da remessa, incluindo 1) quantidades, 2) tipos, 3) modelos, 4) 
calibres, 5) números de lote, 6) países de fabricação ou importação mais recente, e 7) 
marcação de importação (se aplicável). 

14.5 Avaliação dos pedidos de autorização de trânsito e transbordo 

14.5.1 Geral 

A autoridade competente do Estado em cujo território a munição pretende transitar, ou em cujo 
território pretende-se transbordar, deve-se avaliar cada pedido de autorização de trânsito e 
transbordo com base em critérios claramente definidos. 

As avaliações devem ser particularmente rigorosas se o beneficiário pretendido da munição se 
tratar de uma empresa privada ou de um indivíduo. 

14.5.2 Motivos de recusa 

A autorização para trânsito e transbordo de munição não deve ser concedida se: 

a) a informação listada na Cláusula 14.4 não tiver sido fornecida;  

b) quaisquer motivos de negação listados na Cláusula 6.4 aplica; ou  

c) uma avaliação conduzida em conformidade com a Cláusula 6.5 detectar um risco claro de 
desvio ou retransferência.  
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14.6 Formulário e conteúdo das autorizações de trânsito e transbordo 

O formulário de autorização de trânsito e transbordo deve estar de acordo com a Cláusula 7.1. 
Contudo, a autorização de trânsito e transbordo deve conter, no mínimo: 

a) um número de autorização de trânsito e transbordo único;  

b) a identidade da autoridade nacional competente para a emissão da autorização;  

c) a assinatura, o nome impresso e cargo do funcionário designado da autoridade nacional 
competente para a emissão da autorização;  

d) o nome e os detalhes de contato do beneficiário da autorização;  

e) a data de emissão;  

f) a data de validade;  

g) o país de exportação;  

h) o nome e os dados de contato do exportador;  

i) o nome e os detalhes de contato do usuário final autorizado;  

j) o uso final autorizado da consignação;  

k) uma descrição detalhada do conteúdo da remessa, incluindo 1) quantidades, 2) tipos, 3) 
modelos, 4) calibres, 5) números de lote, 6) países de fabricação ou importação mais 
recente, e 7) marcação de importação (se aplicável).  

14.7 Manutenção de registro 

14.7.1 Geral 

A autoridade competente do Estado de trânsito e/ou transbordo deve manter registros detalhados 
de todas as autorizações emitidas para o trânsito ou transbordo de munições, e de todos os 
trânsitos reais e transbordos que ocorrem como resultado de tais autorizações. 

Os registros devem ser organizados e mantidos em conformidade com a IATG 03.10 Gestão de 
inventário. 

Os registros devem ser mantidos por pelo menos 20 anos, e devem ser mantidos indefinidamente. 

14.7.2 Registro de trânsito e transbordo 

Registros de autorização de trânsito e de transbordo, e de trânsitos e transbordos atuais de 
munição devem incluir a: 

a) autorização de trânsito ou transbordo, 1) número, 2) órgão emissor 3) data de emissão, 4) 
data de validade, e 5) destinatário (nome e detalhes de contato);  

b)  país de importação;  

c) autorização de importação, 1) número, 2) órgão emissor (no Estado importador) 3) data de 
emissão, 4) data de validade, e 5) destinatário (nome e detalhes de contato);  

d) certificado do utilizador final, 1) número, 2) órgão emissor (no Estado importador) e 3) 
usuário final (nome e detalhes de contatos); 
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e) autorização de exportação, 1) número, 2) órgão emissor (no Estado importador) 3) data de 
emissão, 4) data de validade, e 5) destinatário (nome e detalhes de contato); 

f) o valor da remessa; e  

g) uma descrição detalhada do conteúdo da remessa, incluindo 1) quantidades, 2) tipos, 3) 
modelos, 4) calibres, 5) números de lote, 6) países de fabricação ou importação mais 
recente, e 7) marcação de importação (se aplicável).  

15 Controles de Intermediação  

15.1 Geral 

Os princípios gerais estabelecidos nas cláusulas 4 e 5 aplica-se aos controles nacionais sobre a 
intermediação de munição. 

As leis, regulamentos e procedimentos administrativos para controlar a intermediação de 
munições devem estar disponíveis em âmbito nacional. Estes devem exercer controle efetivo 
sobre todas as atividades de intermediação de munição que ocorrem dentro da jurisdição de um 
Estado. 

Os controles nacionais sobre a intermediação de munições devem ser suficientes para minimizar o 
risco da munição ser utilizada para qualquer finalidade listada na cláusula 6.4. 

15.2 Jurisdição 

Controles nacionais devem ser exercidos sobre todas as atividades de intermediação de munição 
que ocorrem no território de um Estado, independentemente se: 

a) tais atividades serem realizadas por nacionais ou não nacionais do Estado em questão; ou  

b) a munição sendo intermediada já entra na jurisdição do Estado em que as atividades de 
intermediação ocorrem.  

Quando a legislação nacional permite que, o controle também deve ser exercido sobre as 
atividades de intermediação de munições que são realizadas fora do território do Estado por 
cidadãos ou residentes do Estado. 

15.3 Produtos, serviços e atividades abrangidos 

15.3.1 Produtos e serviços abrangidos 

Os controles de intermediação são aplicáveis a todos os produtos e serviços abrangidos pela lista 
nacional de controle de munição (vide cláusula 11.3). 

15.3.2 Atividades primárias de intermediação 

Controles nacionais sobre a intermediação de munição se aplica: 

a) à negociação ou a organização de transações que envolvam a transferência internacional 
de munição em troca de algum tipo de benefício, seja financeira ou de outra forma (ou seja, 
atividades de intermediários), incluindo 1) servindo como um localizador de oportunidades 
de negócios para uma ou mais partes, 2) colocar as partes em contato uns com os outros 
para uma transação, ou 3) auxiliar as partes para chegarem a um acordo em uma 
transação, ou a celebração de contratos , obtenção das autorizações e documentação 
necessárias, ou organizar os pagamentos necessários. 
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b) às atividades de intermediadores que envolve a transferência de munição entre Estados, 
exceto o Estado em cuja jurisdição é realizada atividades de intermediação; e 

c) independentemente se 1) a munição atravessa o território do Estado em que a atividade de 
intermediação ocorrer, ou 2) o intermediário toma posse da remessa.  

15.3.3 Atividades secundárias de intermediação 

Os controles nacionais sobre a intermediação de munição deve se aplicar também a atividades 
secundárias de intermediação, que incluem os seguintes serviços: 

a) expedição:  

b) transporte ( pela terra, mar e ar, incluindo serviços de fretado);  

c) financeiro; e  

d) seguro.  

Controlar atividades secundárias de intermediação pode aumentar a supervisão de um Estado do 
comércio de munição. Ao fazê-lo, no entanto, os encargos administrativos incontroláveis devem 
ser evitados. 

15.4 Processo de autorização de intermediação 

15.4.1 Geral 

Cada conjunto de atividades de intermediação necessário para organizar uma transferência de 
munição entre os Estados, exceto o Estado em que as atividades de intermediação ocorrem, deve 
estar sujeito, em uma base caso a caso, a autorização prévia, por escrito da autoridade 
competente do Estado em cuja jurisdição as atividades de intermediação ocorrerem. 

Procedimentos simplificados podem ser utilizados para facilitar o processo de intermediação (vide 
cláusula 4.2.4). 

Controles nacionais sobre intermediação pode também aplicar-se a transferências que envolvem a 
exportação ou importação de munição de ou para o Estado em cuja jurisdição as atividades de 
intermediação ocorrem (mesmo que tais exportações estejam sujeitas aos controles estabelecidos 
nas Cláusulas 12 e 13 deste documento). 

15.4.2 Fonte 

A responsabilidade por autorizar a intermediação de munição deve residir na mesma autoridade 
nacional que é responsável por autorizar a exportação de munições (ver cláusula 4.2.2). 

15.4.3 Sequenciamento 

A autorização de intermediação não deve ser concedida antes do Estado importador ter concedido 
uma autorização de importação, mas pode ser concedida antes da exportação, trânsito e 
transbordo (vide cláusula 4.2.5), uma vez que providenciar tais autorizações podem constituir 
atividades de intermediação. 

15.4.4 Licença de Operação 

Pessoas (física ou jurídica) que se envolvem regularmente em atividades de intermediação de 
munição devem ser obrigadas a estar na posse de uma licença de operação (vide Seção 8). 
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Os titulares de licenças de operador de intermediação devem ser registrados com a autoridade 
nacional responsável por autorizar as exportações de munições. 

15.5 Pedidos de autorizações de intermediação 

Os pedidos de autorização para intermediar uma transferência internacional de munição deve 
conter o máximo de informações e documentação listada na Cláusula 5, conforme está disponível 
no momento da aplicação Contudo, os pedidos devem conter, no mínimo: 

a) o nome e os detalhes de contato do requerente da autorização; (o intermediador);  

b) licença de operação do requerente (vide Cláusula 15.4.4);  

c) o país de importação;  

d) autorização de importação;  

e) o nome e os detalhes de contato do usuário final;  

f) uma garantia do usuário final, autenticada em conformidade com IATG 03.30 Controles 
nacionais sobre o usuário final e o usuário final de munição internacionalmente transferida:  

g) o país de exportação;  

h) o nome e os dados de contato do exportador;  

i) o valor da remessa; e  

j) uma descrição detalhada do conteúdo da remessa, incluindo 1) As quantidades, 2) tipos, 3) 
modelos, 4) calibres, 5) números de lote, 6) países de fabricação ou importação mais 
recente, e 7) marcação de importação (se aplicável).  

15.6 Avaliação dos pedidos para autorização de intermediação 

15.6.1 Geral 

A autoridade competente do Estado em cuja jurisdição, a realização de atividades de 
intermediação é pretendida, deve avaliar cada pedido de autorização de intermediação com base 
em critérios claramente definidos. 

As avaliações devem ser particularmente rigorosas se o beneficiário pretendido da munição se 
tratar de uma empresa privada ou de um indivíduo. 

15.6.2 Motivos de recusa 

A autorização para intermediar uma transferência internacional de munição não deve ser 
concedida se: 

a) a informação listada na Cláusula 15.5 não tiver sido fornecida;  

b) quaisquer motivos de negação listados na Cláusula 6.4 aplica; ou  

c) uma avaliação conduzida em conformidade com a Cláusula 6.5 detectar um risco claro de 
desvio ou retransferência.  

15.7 Formulário e conteúdo das autorizações de intermediação 

O formulário de autorização de intermediação deve estar de acordo com a Cláusula 7.1. 
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As autorizações de intermediação devem conter, no mínimo: 

a) um número de autorização de intermediação único;  

b) a identidade da autoridade nacional competente para a emissão da autorização;  

c) a assinatura, o nome impresso e cargo do funcionário designado da autoridade nacional 
competente para a emissão da autorização;  

d) o nome e os detalhes de contato do beneficiário da autorização (o intermediador);  

e) a data de emissão;  

f) a data de validade;  

g) o país de importação;  

h) o nome e os detalhes de contato do usuário final (autorizado pelo Estado importador);  

i) o uso final da consignação (autorizado pelo Estado importador);  

j) o país de exportação;  

k) o nome e os dados de contato do exportador;  

l) o valor da remessa; e  

m) uma descrição detalhada do conteúdo da remessa, incluindo 1) As quantidades, 2) tipos, 3) 
modelos, 4) calibres, 5) números de lote, 6) países de fabricação ou importação mais 
recente, e 7) marcação de importação (se aplicável).  

15.8 Manutenção de registro 

15.8.1 Geral 

A autoridade nacional competente deve manter registros detalhados de todas as autorizações que 
emitem para intermediar as transferências internacionais de munição. 

Os registros devem ser organizados e mantidos em conformidade com IATG 03.10 Gestão de 
inventário. 

Os registros devem ser mantidos por pelo menos 20 anos, e devem ser mantidos indefinidamente. 

15.8.2 Registros de intermediadores 

Os registros de intermediadores devem incluir: 

a) autorização de intermediador, 1) número, 2) órgão emissor 3) data de emissão, 4) data de 
validade, e 5) destinatário (nome e detalhes de contato);  

b) país de importação;  

c) autorização de importação, 1) número, 2) órgão emissor (no Estado importador) 3) data de 
emissão, 4)data de validade, e 5) destinatário (nome e detalhes de contato);  

d) certificado do utilizador final, 1) número, 2) órgão emissor (no Estado importador) e 3) 
usuário final (nome e detalhes de contatos);  

e)  país de exportação;  

f) o nome e os detalhes de contato do exportador;  
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g) o valor da remessa; e  

h) uma descrição detalhada do conteúdo da remessa, incluindo 1) As quantidades, 2) tipos, 3) 
modelos, 4) calibres, 5) números de lote, 6) países de fabricação ou importação mais 
recente, e 7) marcação de importação (se aplicável).  

16 Mecanismos de execução 

16.1 Geral 

Mecanismos que garantam o cumprimento das leis, regulamentos e procedimentos administrativos 
relacionados com transferências de munição devem estar disponíveis em âmbito nacional. 

Tais mecanismos deverão: 

a) manter as empresas e indivíduos relevantes informados das suas obrigações legais 
pertinentes; e 

b) permitir a investigação e repressão de violações dos controles de transferência de 
munições. 

16.2 Extensão à indústria 

16.2.1 Geral 

Extensão à indústria - por exemplo, empresas e indivíduos envolvidos na fabricação, compra, 
venda, intermediação, transporte e armazenamento de munição em relação à sua transferência 
internacional - pode melhorar a conformidade com as leis nacionais, regulamentos e 
procedimentos administrativos relativos à transferência de munições. 

Essa extensão também pode aliviar a carga administrativa sobre as autoridades nacionais 
competentes, fornecendo informações pertinentes que permite aos órgãos da indústria para 
instalar os seus próprios mecanismos de controle interno. 

16.2.2 Divulgação de informação 

As empresas e os indivíduos que estão envolvidos em qualquer aspecto da transferência 
internacional de munição deve ser fornecida a informação clara sobre as suas obrigações sob 
controles nacionais de transferência de munição, incluindo: 

a) leis nacionais relevantes, regulamentos e procedimentos administrativos;  

b) acordos regionais e internacionais relevantes para que o Estado é uma parte;  

c) a lista de controle de munições nacionais deve abranger (vide Cláusula 11.3);  

d) uma lista de Estados sujeitos a embargos de armas imposta pelo Conselho de Segurança 
da ONU, ou uma organização regional de que o Estado é membro;  

e) os nomes e os detalhes de contato da autoridade nacional (ou autoridades) responsável por 
autorizar a importação, exportação, trânsito, transbordo e intermediação de munições;  

f) formulários a serem utilizados ao solicitar autorização para a importação, exportação, 
trânsito, transbordo e intermediação de munições; e  

g) informações aduaneiras relevantes.  
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16.2.3 Atualização de Informações 

As alterações às leis nacionais, regulamentos e procedimentos administrativos relacionados com a 
transferência internacional de munição devem ser comunicadas à indústria em tempo hábil. 

16.2.4 Treinamento 

O treinamento para melhorar a compreensão dos objetivos e escopo dos controles de 
transferência de munições deve ser fornecido às empresas e pessoas relevantes. 

16.2.5 Inspeção 

Visitas de inspeção regulares devem ser realizadas para verificar que as empresas e indivíduos 
relevantes estão em cumprimento com as leis nacionais, regulamentos e procedimentos 
administrativos relacionados com a transferência internacional de munição. 

As leis nacionais, regulamentos e procedimentos administrativos relacionados com a transferência 
internacional de munição devem incluir disposições que permitam a investigação, julgamento e 
punição de violações. 

As sanções que são suficientes para punir e impedir violações dos controles de transferência de 
munição deve ser postas em prática. Tais sanções podem ser baseadas em torno de uma mistura 
de sanções civis e criminais, incluindo multas, confisco dos produtos de transações e penas 
privativas de liberdade. 

As sanções aplicam-se a todas as violações que ocorrem no território de um Estado, não 
importando se eles são cometidos por cidadãos ou não. 

Quando a legislação nacional permite, as sanções devem também se aplicar às atividades 
realizadas fora do território de um Estado por cidadãos e residentes no Estado. 

Sujeito a prática jurídica nacional, dos seguintes tipos de crimes serão punidos através de multas 
ou prisão: 

a) a importação, exportação, trânsito, transbordo ou intermediação de munições em violação 
da legislação nacional de controle de transferência;  

b) a tentativa de exportação, importação, trânsito e transbordo, e intermediação de munições 
em violação da legislação nacional de controle de transferência;  

c) violações ou tentativas de violação das condições de importação, exportação, trânsito, 
transbordo ou autorização de intermediação;  

d) apresentação de informações falsas em relação a um pedido de autorização  

e) organizar, dirigir, ajudar, incitar, facilitar ou aconselhar a prática de uma infração em 
violação da legislação nacional de controle de transferência; e  

f) qualquer outra violação ou tentativa de violação da legislação de controle de transferência.  

16.3 Violação de embargos de armas 

A violação e tentativa de violação de embargos de armas impostos pelo Conselho de Segurança 
da ONU devem ser designadas como infrações penais nos termos da legislação nacional. 

Violações suspeitas dos embargos de armas do Conselho de Segurança da ONU por pessoas 
(física ou jurídica) dentro da jurisdição de um Estado devem ser investigadas e, se comprovadas, 
processadas. 
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As disposições desta Cláusula serão igualmente aplicáveis aos embargos de armas ou moratórias 
impostas por uma organização regional em que o Estado em questão é membro. 

16.4 Alfândegas 

As autoridades aduaneiras nacionais desempenham um papel importante na supervisão e 
aplicação de controles de transferência de munições. 

No ponto de entrada, saída, trânsito e transbordo (a menos que o transbordo ocorra dentro de 
uma área não sujeita a controles aduaneiros), as autoridades aduaneiras determinarão que: 

a) a consignação de munição é acompanhada por todas as autorizações e documentação 
exigidas, em particular 1) a autorização de importação, 2) a autorização de exportação, 3) 
as autorizações de trânsito e transbordo (se aplicável), e 4) o certificado do usuário final; e  

b) o conteúdo real da remessa é compatível com a descrição do lote contido nas autorizações. 

Os funcionários aduaneiros devem receber formação especializada que lhes permitam reconhecer 
e interceptar transferências ilícitas de munição. 

A autoridade nacional competente (ou autoridades) responsável por autorizar a importação, 
exportação, trânsito, transbordo e intermediação de munição deve cooperar com a autoridade 
aduaneira nacional, inclusive através da partilha de informações sobre pedidos aprovados e 
negados para transferir munições internacionalmente. 

17 Assistência e cooperação internacional 

17.1 Geral 

Leis e políticas harmonizadas sobre os controles de transferência de munição devem ser 
desenvolvidas através de uma coordenação e cooperação em âmbito bilateral e multilateral e 
através de organizações regionais. 

Essa coordenação e cooperação podem incluir: 

a) a partilha e a promoção de melhores práticas na forma de leis nacionais, regulamentos e 
procedimentos administrativos relacionados com transferências de munições;  

b) a troca confidencial de informações sobre as transferências de munições;  

c) investigação comparativa de diferentes controles de exportação nacionais (regulamentar e 
operacional) em uma região, a fim de identificar semelhanças e diferenças;  

d) seminários regionais para fazer avançar a harmonização; e  

e) a prestação de assessoria técnica (por exemplo, o financiamento de requisição temporária 
de aduaneiro, autorização de exportação ou outros funcionários relevantes para a região).  

17.2 Compartilhamento de informação sobre a prática nacional 

17.2.1 Geral 

Os Estados devem trocar informações regularmente sobre: 

a) o conteúdo das leis nacionais, regulamentos e procedimentos administrativos relevantes 
para o controle das transferências de munições;  

b) a aplicação prática de tais leis, regulamentos e procedimentos administrativos; e  
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c) a aplicação de critérios para avaliação de pedidos de autorização de transferência.  

17.2.2 Agências envolvidas 

Essas trocas devem ser coordenadas por organizações regionais relevantes e deve envolver uma 
estreita cooperação entre as agências e departamentos seguintes: 

a) autoridades nacionais responsáveis pela autorização de transferência de munição; 

b) agências de gestão de munição (ministérios da defesa);  

c) outros ministérios envolvidos na avaliação de pedidos de autorizações de transferência;  

d) comitês interministerial relevantes;  

e) serviços de inteligência;  

f) autoridades aduaneiras ( na medida que eles forem competentes);  

g) autoridades envolvidas na análise de empresas e operações de empresas envolvidas em 
atividades de intermediação;  

h) outras agências envolvidas em gestão de dados; e  

i) processo criminal e órgãos de fiscalização.  

Estados e organizações internacionais/regionais em uma posição para fazê-lo, deve ajudar outros 
Estados, a seu pedido, para desenvolver e implementar leis apropriadas, regulamentos e 
procedimentos administrativos relacionados com o controle da importação, exportação, trânsito, 
transbordo e intermediação de munição, inclusive por meio do fornecimento de treinamento e 
assistência técnica. 

17.3 Intercâmbio de informações em transferências 

17.3.1 Geral 

A partilha de informações sobre as transferências de munição serve para construir a confiança, 
promover a harmonização entre os Estados de políticas de controle de transferência, e ajudar os 
funcionários do governo na avaliação dos pedidos de autorização de transferência. 

17.3.2 Registro da ONU de Armas Convencionais 

Os Estados devem informar, anualmente, suas importações e exportações de munições ao 
Registro de Armas Convencionais da ONU. 

Nos casos em que nenhuma munição foi importada ou exportada durante um ano civil, os Estados 
devem, no entanto, apresentar um relatório nulo ao Registro. 

NOTA 1 O Registro das Nações Unidas de Armas Convencionais é um mecanismo de transparência global, 
projetado para evitar acumulação excessiva e desestabilizadora de armas convencionais, e incentivar a contenção nas 
transferências de armas e propriedades militares. No âmbito de Registro, os Estados-Membros da ONU são convidados a 
relatar suas transferências internacionais de munição. 

NOTA 2 Todos os anos, o Escritório das Nações Unidas para Assuntos de Desarmamento (UNODA), convida os 
Estados-Membros, por meio de uma nota verbal, , para se comunicar com o Registro da ONU, em 31 de Maio, os seus 
relatórios sobre a exportação e importação de armas convencionais, bem como informações adicionais, para o ano civil 
anterior. Para mais informações, vide http://www.un.org/disarmament/convarms/Register/HTML/RegisterIndex.shtml. 
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17.3.3 Mecanismo regional 

17.3.3.1 Importação e exportação 

Os mecanismos regionais devem estar disponíveis para o compartilhamento de informações 
(incluindo informações confidenciais) em:  

a) exportação e importação de munição 

b) negações e revogações de autorizações de transferência de munições; e  

c) aprovações de licenças de operação de exportação e importação (vide Cláusula 8).  

Se um Estado negou um pedido de autorização para exportar munições e comunicou isso a outros 
Estados na região, outros Estados da região não devem autorizar uma exportação semelhante de 
munição sem primeiro consultar o Estado que negou a autorização de exportação. 

17.3.3.2 Intermediação 

Mecanismos regionais devem estar disponíveis para troca de informações sobre as atividades de 
intermediação relacionadas com a munição, incluindo: 

a) listas de intermediadores registrados com as autoridades nacionais competentes;  

b) aprovações de licenças de operação de intermediador (vide Cláusula 15.4.4);  

c) negações e revogações de licenças de operações de intermediação; e  

d) processos e condenações de crimes de intermediadores de munição.  

Se um Estado negou o pedido de uma licença de operação de intermediador, e comunicou isso a 
outros Estados na região, outros Estados da região não devem conceder uma licença de operação 
de intermediador para a mesma pessoa (física ou jurídica) sem primeiro consultar o Estado que 
negou a autorização. 

17.3.4 Mecanismos Ad hoc 

Mecanismos para receber e atender a solicitações ad-hoc de informações de outros Estados em 
matéria de importação, exportação, trânsito, transbordo e intermediação de munição devem estar 
disponíveis em âmbito nacional. 

17.3.5 Outra informação relevante 

Os Estados também devem compartilhar outras informações relevantes que podem servir para 
promover a harmonização das políticas de controle de transferência de munição dos Estados, e 
prestar assistência aos funcionários de outros governos para avaliar os pedidos de autorização de 
transferência, incluindo: 

a) apreensões de munições traficadas, inclusive, 1) a sua origem, e 2) os meios utilizados para 
interceptá-las;  

b) pessoas (física ou jurídica) sob investigação por, ou condenadas por, violando as leis 
nacionais de controle de transferência, embargos e armas da ONU, ou embargos de armas 
regionais ou moratória; incluindo 1) intermediadores, 2) agentes de expedição, 3) 
transporte/transportadores (terrestre, marítimo e aéreo), e 4) consignatários intermediários;  

c) rotas usadas para o transporte de munição ilícita;  
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d) Meios utilizados para esconder as remessas de munição ilícitas;  

e) usuários finais que desviaram as consignações de munição em violação das garantias do 
usuário final;  

f) usuários finais com as práticas inseguras de gestão de munição; e  

g) entidades não estatais que estão, ou podem estar, tentando adquirir munições, em 
particular MANPADS.  

17.3.6 Confidencialidade 

No interesse da transparência, as informações sobre a transferência internacional de munição, 
tanto legal como ilegal, deve ser compartilhada de forma mais livre e aberta possível. 

No entanto, o sigilo das informações compartilhadas em conexão com a transferência 
internacional de munição deve ser respeitado a pedido do Estado fornecedora das informações. 

18 Transparência pública e parlamentar 

18.1 Geral 

Fazendo as transferências internacionais de munição transparente para o público em geral, pode 
reforçar a confiança pública, evitar acumulação excessiva e desestabilizadora de munição e 
fortalecer a paz e a segurança. Por esta razão, a transparência pública das transferências de 
munição deve ser aumentada nos níveis internacional, regional e nacional, inclusive envolvendo-
se em troca de informações, tal como estabelecido na Cláusula 17.3. 

O envolvimento dos parlamentos, e tornando-os responsáveis por, no desenvolvimento e 
implementação de controles de transferência, pode resultar em uma maior contenção e 
responsabilidade quando se tratar de transferência de munições internacionais. Por este motivo, 
os parlamentos devem supervisionar e serem responsabilizados pelo desenvolvimento e 
implementação de controles de transferência de munição, e pode ter um papel formal na avaliação 
dos pedidos de autorização de transferência. 

18.2 Relatórios Nacionais 

Os relatórios nacionais detalhando as transferências internacionais de munição devem ser 
publicados em bases regulares. Esses relatórios devem incluir informações sobre as autorizações 
concedidas e negadas para as importações de munição, exportações, trânsitos, transbordos e 
atividades de intermediação, bem como as quantidades e tipos de munição envolvida, países de 
importação, e os usuários finais. 

18.3 Mecanismos de fiscalização parlamentar 

Uma comissão parlamentar pode ser criada para examinar a prática do governo sobre a 
transferência internacional de munição, à luz dos compromissos legais e outros do Estado, 
incluindo os seus compromissos regionais e internacionais. 

Pode ser concedida a comissão parlamentar um papel consultivo em relação à avaliação dos 
pedidos de autorização para transferir munições internacionalmente 

Neste contexto, os mecanismos podem ser postos em prática para garantir que informações 
confidenciais não entrem no domínio público. 
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Anexo A 
(normativa) 

Referências 

Os seguintes documentos normativos contêm disposições que, ao serem citadas neste texto, 
constituem prescrições para esta parte do guia. Para referências datadas, as futuras alterações ou 
análises de qualquer uma destas publicações não se aplicam. No entanto, as partes em acordos 
com base nesta parte do guia são encorajadas a investigar a possibilidade de aplicar as edições 
mais recentes dos documentos normativos indicadas abaixo. Para referências não datadas, 
aplicam-se a última edição do referido documento normativo. Os membros da ISO mantêm 
registros ISO ou EN atualmente válidos: 

a) Protocolo contra a Fabricação e o Tráfico Ilícitos de Armas de Fogo, suas Peças e 
Componentes e Munições, que complementa a Convenção das Nações Unidas contra o 
Crime Organizado Transnacional (UN Firearms Protocol); 

b) IATG 01.40:2015[E] Termos, glossário e definições. UN ODA. 2015;  

c) IATG 03.10:2015[E] Gestão de Inventário. UN ODA. 2015; 

d) IATG 03.50:2015[E] Rastreamento de munição UN ODA. 2015; 

e) IATG 06.50:2015[E] Embalagem e marcação UN ODA. 2015; 

f) IATG 08.10:2015[E] Transporte UN ODA.2015; 

g) IATG 09.10:2015[E] Princípios de segurança e procedimentos. UN ODA. 2015; e 

h) IATG 10.10:2015[E] Desmilitarização de destruição. UN ODA.2015. 

A versão/edição mais recente destas referências deve ser usada O Escritório da ONU para 
Assuntos de Desarmamento (UM ODA) mantém cópias de todas as referências 

7
 utilizadas neste 

guia. Um registro da última versão/edição das Diretrizes Técnicas Internacionais de Munições é 
mantido pela UN ODA, e pode ser lido no site da IATG: http://www.un-arm.org. As autoridades 
nacionais, empregadores e outras entidades e organizações interessadas devem obter cópias 
antes de iniciar programas de gestão de estoques de munições convencionais.  

                                                      

7
 Onde os direitos autorais permitirem. 

http://www.un-arm.org/
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Anexo B 
(informativo) 
Referências 

Os seguintes documentos informativos contêm disposições, que também devem ser consultados 
para fornecer mais informações de base para o conteúdo deste guia: 

a) Following the lethal trail: identifying the source of illicit ammunition. (In Targeting 
Ammunition: a Primer, p 207 - 227). H Anders. Small Arms Survey. 2006; 

b) ISACS 05.40 Armas: Coleção. UN CASA. 2015; 

c) Implementation of the International Tracing Instrument – Guidelines for National Reporting 
http://www.poa-iss.org/poa/poa.aspx. UN; e 

d) d) Revealing Provenance: Weapons Tracing During and After Conflict. (In Small Arms 
Survey 2009: Shadows of War, p107 - 133). J Bevan. Small Arms Survey. 2009. 

A versão/edição mais recente destas referências deve ser usada O Escritório da ONU para 
Assuntos de Desarmamento (UN ODA) mantém cópias de todas as referências 

8
 utilizadas neste 

guia. Um registro da última versão/edição das Diretrizes Técnicas Internacionais de Munições é 
mantido pela UN ODA, e pode ser lido no site da IATG: http://www.un-arm.org. As autoridades 
nacionais, empregadores e outras entidades e organizações interessadas devem obter cópias 
antes de iniciar programas de gestão de estoques de munições convencionais. 
 
 
Os Estados na prevenção da criminalidade e a realização de investigações criminais. Ele oferece 
os Estados-membros assegurar serviços globais de comunicação da polícia, os serviços de dados 
operacionais e bancos de dados para a polícia e os serviços de apoio policial operacional. 

INTERPOL está mandatado para auxiliar os Estados na implementação do Instrumento 
Internacional de Rastreamento, que a Assembleia Geral da ONU adotou, em 2005 (Instrumento 
Internacional de Rastreamento, nº 33 - 35). O papel da INTERPOL é especificado para facilitar as 
operações de rastreamento e auxiliar nas investigações para identificar e rastrear munição para 
armas de pequeno calibre, quando solicitada por um Estado membro. 

INTERPOL desenvolveu a Solicitação de Rastreamento de Armas de Fogo INTERPOL, que 
complementa o sistema de comunicação existente e fornece uma ferramenta fácil de usar por 
agentes da lei para rastrear munição que foi recuperado durante uma investigação. INTERPOL 
também fornece a INTERPOL Tabela de Referência de Armas de Fogo (IFRT) para ajudar os 
Estados membros na identificação correta de armas de fogo recuperadas no crime, o que pode 
ajudar na identificação da munição também recuperado na cena do crime. 

C.2  Solicitação do Rastreamento de Armas de Fogo INTERPOL (IFTR) 

O Programa de Armas de Fogo da INTERPOL compreende uma abordagem em três frentes, para 
auxiliar os Estados-membros na obtenção da melhor inteligência de armas e munição possível; 
usando as informações na parte externa da arma de fogo, e os dados que podem ser adquiridos 
no interior da arma de fogo para prevenir e resolver o crime. A Solicitação de Rastreamento de 
Armas de Fogo INTERPOL dá ao investigador os meios internacionais para solicitar, do país de 
fabricação ou importação legal, o histórico de propriedade da arma de fogo. Ele está disponível na 
Rede INTERPOL I-24/7 em todas as quatro línguas oficiais da INTERPOL. 

                                                      

8
 Onde os direitos autorais permitirem. 

http://www.poa-iss.org/poa/poa.aspx
http://www.un-arm.org/
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Armas de fogo ilícitas rastreadas através da INTERPOL são verificadas comparando com as 
armas de fogo relatadas à INTERPOL pelos Estados membros como perdido ou roubado. 
INTERPOL também verifica as informações disponível em relação ao indivíduo de quem a arma 
de fogo foi recuperada, bem como verificar seu passaporte e veículos comparando-os nos bancos 
de dados relevantes da INTERPOL. A participação global no rastreamento de armas de fogo 
através da INTERPOL estabeleceria o sistema como um ponto central crucial para rastreamento 
de armas de fogo ilícitas no âmbito das investigações policiais. A munição pode ser também ser 
incluída em tal solicitação. 

C.3  Tabela de Referência de Armas de Fogo INTERPOL (IFRT) 

INTERPOL auxilia os Estados membros na identificação de armas de fogo ilícitas, hospedando 
uma biblioteca completa e continuamente atualizada da maioria dos tipos de armas de fogo e os 
modelos existentes. A Tabela de Referência de Armas de Fogo INTERPOL (IFRT) facilita a 
identificação correta da arma de fogo recuperada antes de submeter um pedido de rastreamento. 
Faz parte do objetivo da INTERPOL fornecer uma solução baseada na web a identificação e 
rastreamento de armas de fogo ilícitas. O conhecimento das armas de fogo utilizadas auxilia na 
identificação de munições complementares. 

O IFRT é um sistema fácil de usar, que contém mais de 250.000 referências de armas de fogo e 
57.000 imagens de alta qualidade. O aplicativo baseado na web, atualmente disponível em 
Francês e Inglês, foi desenvolvido pela INTERPOL utilizando dados fornecidos e atualizados 
anualmente pela Real Polícia Montada do Canadá. 

C.4  Rede de Informação de Balística INTERPOL (IBIN) 

O terceiro pilar do Programa de Armas de Fogo da INTERPOL é a INTERPOL Ballistic (Network 
Information IBIN), atualmente em desenvolvimento. IBIN será a primeira plataforma internacional 
em larga escala para a partilha e comparação de dados de balística. IBIN vai ligar os Estados-
Membros / territórios que têm a tecnologia IBIS © e queiram participar. Ele também irá conectar os 
Estados ou alianças regionais que possam adquirir o sistema no futuro. 

Prevê-se que IBIN ligará crimes separados por fronteiras internacionais que não teriam, de outra 
forma, sido do conhecimento a aplicação da Lei. Com o tempo, espera-se a análise dos dados 
balísticos compartilhados para revelar rotas de tráfico de armas de fogo ilícito, e fornecer 
informações importantes sobre os traficantes de armas de fogo e outros criminosos violentos para 
a polícia. 
 
 

 

 


