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Aviso 

Este documento é atual com efeito a partir da data indicada na página de rosto. Uma vez 
que as Diretrizes Técnicas Internacionais de Munição (IATG) estão sujeitas a análise e 
revisão, os usuários devem consultar o website do projeto IATG (http://www.un-arm.org) a 
fim de verificar seu status, ou através do Escritório da ONU na seção Assunto de 
Desarmamento de Armas Convencionais no website http://www.un.org/disarmament. 
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Prefácio 

A 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
 UN General Assembly (UNGA) Resolution 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 sobre o usuário final e da utilização final de munição internacionalmente 
transferida cobre os procedimentos e a legislação, que são necessárias para garantir que a 
munição seja legalmente transferida para o usuário final e para o destino final declarado. Controles 
nacionais eficazes e eficientes sobre o usuário final e utilização final são uma parte essencial de 
qualquer sistema de controle de transferência de munição. Esses controles são indispensáveis no 
combate e prevenção do desvio de munição do mercado legal para a esfera ilícita e/ou para 
destinatários não autorizados. 
 
Controles nacionais sobre o usuário final e utilização final fazem parte de um sistema de 
licenciamento completo, porque abrangem todos os aspectos de uma transferência de munição. 
As características básicas de um sistema deste tipo são: 1) A legislação adequada ou quadro 
regulamentar, 2) os procedimentos de avaliação de risco pré-licenciamento com respeito ao 
desvio, 3) de autenticação do usuário final, 4) medidas de verificação antes, durante e depois da 
transferência, e 5) mecanismos de aplicação. 
 
Controles nacionais sobre o usuário final e utilização final são um processo abrangente que ocorre 
em toda a cadeia de transferência de munição. Antes de conceder uma licença de exportação, um 
Estado exportador tem de exigir garantias quanto à utilização final e o utilizador final da munição, 
exigindo um certificado de utilizador final (EUC). Uma vez fornecido pelo usuário final, as 
autoridades do país de exportação precisam se autenticar e verificar a EUC. Este processo de 
autenticação e verificação pode, em certas ocasiões, indicar que o Estado exportador ou Estado 
importador precisa implementar controles durante a transferência, como a supervisão em 
transporte e escolta. Uma vez que a remessa foi entregue, controles pós-embarque compreendem 
a última ferramenta disponível para o controle da utilização final e do utilizador final. Um certificado 
de verificação de entrega (DVC) é um desses controles pós-embarque. O país de importação e/ou 
o usuário final, através de um DVC, dá garantias ao Estado exportador de que a munição foi 
entregue ao Estado importador. Em determinadas circunstâncias, um Estado exportador, também 
pode decidir realizar controles mais robustos, procedendo a inspeções físicas da munição 
transferida. 
 

 

 

 

 

                                                      

5
  Esta IATG baseia-se principalmente sobre o conteúdo do ISACS 03.21 Controles nacionais sobre o usuário final e 

utilização final das SALW internacionalmente transferidas, pois os princípios e os procedimentos são muito parecidos. 
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Controles nacionais sobre o uso final e usuário final da munição 

 

1. Escopo 

Esta IATG estabelece os princípios orientadores para o desenvolvimento e implementação de 
controles eficazes e responsáveis sobre o usuário final e da utilização final de munição 
internacionalmente transferida. 
 
Como tal, esta IATG aborda os principais aspectos da legislação e processos para controlar os 
usuários finais e uso final de munição internacionalmente transferida, incluindo: avaliações de 
risco para prevenir o desvio na fase de pré-licenciamento, o estabelecimento e utilização de 
documentação de uso final, autenticação e verificação da documentação de utilização final, e 
acompanhamento pós-entrega da munição transferida. Ela também aborda os mecanismos de 
aplicação e cooperação internacional. 
 
Esta IATG abrange os controles nacionais sobre os usuários finais e uso final para prevenir e 
combater a transferência não autorizada de munição. Ela não cobre outros aspectos de controles 
nacionais sobre a transferência internacional de munição, que são abordados na IATG 03.20 
Controles nacionais sobre a transferência internacional de munição. 
 
Os alvos principais desta IATG são os funcionários nacionais encarregados de elaborar e 
implementar controles de transferências de munição. A orientação também é direcionado para os 
Parlamentos, Organizações Internacionais e Organizações Não-Governamentais que trabalham 
para a implementação de normas melhoradas nesta área. 
 

2. Referências normativas 

Os seguintes documentos referidos são indispensáveis à 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. 

Outra lista de referências informativas é dada no Anexo B, na forma de uma bibliografia, que lista 
os documentos adicionais que contêm outras informações úteis sobre fórmulas para o loteamento 
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. 

O termo "autenticação" refere-se a formalidade pela qual as autoridades do país de exportação 
certifica a autenticidade da assinatura, a qualidade em que a pessoa, certificando o documento 
agiu e, quando necessário, a identidade do selo ou carimbo que carrega .  

 

O termo "Entrega de Certificado de Verificação (DVC)” refere-se a um documento usado para 
provar que a SALW transferida foi efetivamente entregue ao Estado importador. 

O termo "documento de uso final" refere-se a um documento usado para determinar e controlar o 
usuário final e a utilização final das transferências de munição. 



IATG 03.40:2015[E] 
2

a
 Edição  (01-10-2015) 

 

 
7 

O termo "Certificado de Usuário Final (EUC)" refere-se a um documento usado para controlar e 
certificar o usuário final e a utilização final antes da aprovação de uma licença de exportação de 
munição. 

O termo "verificação" refere-se a um processo pelo qual as autoridades do Estado exportador 
verificam a exatidão das informações contidas em uma EUC, especialmente quanto ao risco de 
desvio e o usuário final. 

Em todos os módulos das Diretrizes Técnicas Internacionais de Munição as palavras 'deve', 
'deveria', 'poderia' e 'pode' são usados para expressar disposições de acordo com o seu uso 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. 

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. A legislação sobre o controle sobre o usuário final e utilização final 

4.1 Os elementos-chave da legislação nacional 

Leis nacionais adequadas e controles para assegurar o controle efetivo sobre a utilização final e o 
utilizador final das transferências de munição devem ser postas em prática e executadas. Estes 
regulamentos devem ser concebidos para minimizar o desvio de munição para o mercado ilícito 
e/ou para destinatários não autorizados. 
 
Estes regulamentos devem ser parte integrante de leis e controles nacionais sobre transferências 
de munição. 
 
A legislação relativa ao controle dos usuários finais e uso final deverá incluir, no mínimo, uma base 
legal, uma política de controle de uso final e de usuário final, de um mecanismo de tomada de 
decisão e um mecanismo de execução. 
 
A legislação deve exigir procedimentos padronizados para avaliação de risco durante a fase de 
pré-licenciamento com relação à prevenção de desvio de munição. 
 

4.2 Requisitos sobre os documentos de uso final  

A legislação nacional deverá exigir o uso de documentos de uso final. Esta legislação deve 
assegurar que os documentos de uso final contenham elementos mínimos para prevenir o abuso 
ou fraude. A legislação pode exigir das autoridades nacionais usar documentos de uso final 
padronizados. Diferentes tipos de documentos padronizados de uso final podem ser usados, 
dependendo do tipo de operação (transferência para o estado ou entidades privadas) e/ou da 
munição sujeita à transferência. 
 
A legislação deve também incluir exigências relativas aos procedimentos para autenticação e 
verificação dos documentos de uso final. 
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A legislação deve exigir o fornecimento de um certificado de usuário final (EUC), antes da 
aprovação de qualquer licença de exportação de munição. Ela também deve exigir o fornecimento 
de um certificado de verificação de entrega (DVC), como uma prova de que a munição foi 
entregue ao Estado importador. 
 

4.3 Atividades cobertas pelos controles de uso final 

Regulamentos de uso final devem abranger a exportação, importação e trânsito de munição.  
 

4.4 Itens cobertos pelos controles de uso final 

Os controles nacionais de uso final devem abranger toda munição que está sujeita a exportação, 
importação, trânsito e transbordo e controles de corretagem.  
 
Os Estados devem assegurar que os controles de uso final se aplicam a: 
 

a) munição recém fabricada; 

b) excedente e munição de segunda mão;
6
 

c) transferências estado-para-estado de munição; 

d) transferências estado-para-privado de usuário final de munição;  

e) vendas comerciais de munição;  

f) contratos de locação de munição;  

g) produção licenciada de munição estrangeira e transferências de tecnologia para esta 
finalidade; 

h) transferências intangíveis de software e tecnologia por meios como a mídia eletrônica, fax 
ou telefone, relacionada com a produção de munição; e  

i) empréstimos ou presentes ou ajuda ou qualquer outra forma de transferência de bens 
materiais ou de crédito ou conhecimentos relacionados com a munição. 

4.5 Controles pós-embarque 

A legislação deve conter disposições que permitam controles pós-embarque. Esta legislação deve 
exigir o uso de certificados de verificação da entrega. Ela também deve autorizar as autoridades 
do Estado exportador a prosseguir, com a autorização do Estado importador a inspeções pós-
entrega seletivos. 

 

A legislação pode criar um organismo específico, ou transmitir autoridade em um órgão já 
existente, para realizar essas inspeções.  

4.6 Autoridade nacional competente 

A legislação estabelecerá as autoridades nacionais no comando de controles de uso final. Essas 
entidades deverão ser iguais às autoridades responsáveis pelos controles nacionais sobre a 
transferência internacional de munição. 

4.7 Manutenção de registros 

A legislação deve assegurar que a autoridade nacional competente mantém registros detalhados e 
precisos de documentos de uso final em relação à exportação, importação e trânsito de munição. 

                                                      

6
 Incluindo munição exportada para descarte ou destruição. 
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Esses registros devem ser organizados e mantidos de forma a garantir que a informação precisa 
pode ser prontamente recuperada e compilada. Para este fim, os Estados devem procurar 
informatizar seus registros. 

Tais registros devem ser mantidos por tempo indeterminado e, quando isso não é possível, para 
um mínimo de 20 anos. 

4.8 Infrações e penalidades 

A legislação deve estabelecer o não cumprimento de usuários finais e empresas de uso final como 
infrações administrativas e/ou penais nos termos do direito interno, a fim de garantir que aqueles 
que estão envolvidos em tais atividades podem ser processados sob os códigos penais nacionais 
apropriados. 

A legislação deve assegurar que os processos e procedimentos estão no local para implementar 
sanções em caso de abuso ou uso fraudulento de documentos de uso final e de não-conformidade 
com os controles de usuários finais e de uso final nacionais. 

Essas sanções devem ser aplicadas a infrações à legislação de uso final que ocorre dentro da 
jurisdição do Estado. Estados-Membros devem pedir a cooperação das autoridades estrangeiras 
relevantes em relação às violações da legislação de uso final que ocorre fora da sua jurisdição. 

5. Tipos de documentos de uso final 

5.1 Introdução 

Para efeitos da presente IATG, a frase "documentos de uso final" denota os documentos utilizados 
para determinar e controlar o usuário final e a utilização final das transferências de munição.  

Existem dois tipos de documento de uso final: 

a) o certificado de usuário final (EUC): um documento exigido pelo Estado exportador para 
controlar e certificar o usuário final e uso final antes da aprovação de uma licença de 
exportação de munição; e 

b) o certificado de verificação de entrega (DVC): um documento exigido pelo Estado 
exportador após a transação para provar que a munição transferida tenha sido entregue ao 
Estado importador e/ou usuário final. 

5.2 Certificado de usuário final (EUC) 

5.2.1 Introdução 

A frase "certificado de usuário final" denota os documentos utilizados para controlar e certificar o 
usuário final e o uso final antes da aprovação de uma licença de exportação de munição. 

Normalmente, EUCs são de dois tipos:  

a) EUCs para transferência para entidades estatais; e  

b) EUCs para transferência para entidades privadas; e  

O documento pode ser nomeado de forma diferente, dependendo do tipo, destino, e de usuários 
finais da munição a ser transferida. As denominações mais comuns são "garantia de uso final", 
"certificado de uso final", "certificado de usuário final" ou “declaração de uso final”. 

As EUCs para transferência para entidades estatais são garantias dadas pelas autoridades do 
Estado importador de que a munição a ser transferida será usada apenas para a utilização final 
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declarada e pelo utilizador final declarado. Tais documentos também devem conter cláusulas 
específicas sobre o potencial de reexportação de munição transferida. 

EUCs para transferência para entidades privadas são garantias prestadas pelo importador 
comercial de que a munição a ser transferida será usada apenas para a utilização final declarada 
e pelo utilizador final declarado. 

As autoridades do Estado importador deverão atestar este documento. Tais documentos também 
devem conter cláusulas específicas sobre o potencial de reexportação de munição transferida. 

Com base em acordos bilaterais ou multilaterais, alguns Estados-Membros podem utilizar 
documentos alternativos, como um Certificado Internacional de Importação (CII). Normalmente, a 
CII é assinada pelas autoridades do Estado importador e não contém quaisquer garantias quanto 
ao uso final e o usuário final das munições a serem transferidas e relativas ao potencial de 
reexportação. Estados usando ELL devem incluir nesses documentos as mesmas informações 
exigidas por uma EUC, conforme definido na Cláusula 5.2.3.  

5.2.2 Requisito de certificado de usuário final 

Um EUC será exigido antes da aprovação de qualquer licença de exportação de munição.  

O requerente (ou seja, o exportador) deve ser provido de orientação no que diz respeito aos 
elementos mínimos que devem conter uma EUC.  

Uma vez que o Estado exportador é o principal responsável por assegurar que a munição a ser 
transferida não seja desviada ou reexportada para usuários finais e/ou usos finais não autorizados, 
tais orientações devem ser fornecidas pelas autoridades do Estado exportador. Alternativamente, 
o Estado exportador pode fornecer ao requerente certificados nacionais padronizados de uso final. 
Diferentes tipos de certificados padronizados de uso final podem ser usados, dependendo do tipo 
de operação (transferência para o estado ou entidades privadas) e/ou da munição sujeita à 
transferência.  

O número de funcionários e as instituições do Estado exportador autorizados a emitir e fornecer 
tais documentos devem ser mantidos em um mínimo.

 

O Estado importador assegura que EUCs emitidos pelas suas autoridades contêm a quantidade 
mínima de informações exigidas pela presente IATG.  

O número de funcionários e as instituições do Estado importador autorizados a emitir e fornecer 
tais documentos devem ser mantidos em um mínimo. 

5.2.3 Conteúdo de um certificado de usuário final 

O conteúdo de um EUC deverá variar de acordo com a natureza do usuário final, (entidade estatal 
ou entidade privada). Esta cláusula especifica os elementos mínimos que cada tipo de CAE 
deverá, deve e pode conter. 

5.2.3.1 Conteúdo de um certificado de usuário final para a transferência para entidades 
estatais 

Um certificado de usuário final para a transferência para entidades estatais deve conter os 
seguintes elementos: 

a) a data de emissão; 

b) uma descrição detalhada da munição a ser exportada 1) Tipo, 2) modelo, 3), calibre 4) 
quantidade, 5) números de lote ou remessa e 6) valor; 
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c) sempre que disponível, o número do contrato (ou a referência da ordem) e a data da sua 
emissão; 

d) o país de destino final da mercadoria a ser exportada; 

e) a descrição do uso final da mercadoria a ser exportada; 

f) garantias de que a munição será utilizada apenas pelo usuário final; 

g) garantias de que a munição será utilizada apenas pelo usuário final declarado; 

h) garantias de que reexportação de munição importada só pode ter lugar depois de receber 
uma autorização por escrito do país exportador, a menos que o país exportador decida 
transferir a autoridade para as autoridades de licenciamento de exportação do país 
importador; 

i) os detalhes do exportador, incluindo nome, cargo, nome da empresa, endereço, telefone, 
fax, e-mail e website (se disponível); 

j) os detalhes do usuário final, incluindo nome, cargo, nome da empresa, endereço, telefone, 
fax, e-mail e website (se disponível); 

k) a assinatura original do usuário final (ou um representante do usuário final). Uma assinatura 
legalmente certificada pode ser utilizada quando se usa uma EUC emitida eletronicamente; 

l) uma certificação por parte das autoridades governamentais competentes, de acordo com a 
prática nacional, quanto à autenticidade do usuário final, incluindo a data, nome, cargo, 
instituição/organização, endereço, telefone, fax, e-mail, website (se disponível) e assinatura 
original do funcionário que autoriza (a assinatura legalmente certificada pode ser utilizada 
quando se usa uma EUC emitida eletronicamente); e 

m) um número de registro único e a duração do certificado de usuário final. 

Um certificado de usuário final para a transferência para entidades estatais deveria conter os 
seguintes elementos: 

n) informações sobre outras partes (destinatários intermediários/compradores, corretores, 
agentes de transporte) envolvidos na operação, que possam ser exigidos, incluindo nome, 
cargo, nome da empresa, endereço, telefone, fax, e-mail e website (se disponível); 

o) informações sobre os pontos de trânsito (se houver). Se esses elementos não são 
conhecidos no momento do desenvolvimento EUC, eles devem ser notificados antes da 
exportação;  

p) um compromisso por parte do usuário final e/ou Estado importador para fornecer ao Estado 
exportador um certificado de verificação de entrega (DVC); e 

q) uma cláusula que permite ao Estado exportador realizar, a seu pedido, inspeções no local 
da munição transferida, em particular no caso de transferências de capacidade de 
produção. 

Um certificado de usuário final para a transferência para entidades estatais poderia conter os 
seguintes elementos: 

r) o local de emissão; e 

s) a localização do uso final da mercadoria a ser exportada; 

No que diz respeito à reexportação, o Estado exportador pode exigir requisitos mais rigorosos, tais 
como: 

t) garantias de que a reexportação de munição importada só pode ter lugar depois de receber 
uma autorização por escrito do Estado exportador; 

u) garantias de que a munição importada não será reexportada; ou 
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v) garantias de que a munição importada não será desviada ou realocada para outro destino 
ou local no Estado importador. 

5.2.3.2 Conteúdo de um certificado de usuário final para a transferência para entidades 
privadas 

Um certificado de usuário final para a transferência para entidades privadas deve conter os 
seguintes elementos: 

a) a data de emissão;  

b) uma descrição detalhada da munição a ser exportada 1) Tipo, 2) modelo, 3), calibre 4) 
quantidade, 5) números de lote ou remessa e 6) valor; 

c) o país de destino final da mercadoria a ser exportada; 

d) a descrição do uso final da mercadoria a ser exportada; 

e) garantias de que a munição será utilizada apenas pelo usuário final; 

f) garantias de que a munição será utilizada apenas pelo usuário final estatal; No caso de uma 
exportação a uma empresa que vende à varejo munição em um mercado (doméstico) 
nacional, o uso final deve ser notificado como "mercado civil "; 

g) garantias de que reexportação de munição importada só pode ter lugar depois de receber 
uma autorização por escrito do país exportador, a menos que o país exportador decida 
transferir a autoridade para as autoridades de licenciamento de exportação do país 
importador; 

h) os detalhes do exportador, incluindo nome, cargo, nome da empresa, endereço, telefone, 
fax, e-mail e website (se disponível);  

i) os detalhes do usuário final, incluindo nome, cargo, nome da empresa, endereço, telefone, 
fax, e-mail e website (se disponível); No caso de uma exportação a uma empresa que 
vende à varejo munição em um mercado (doméstico) nacional, o uso final deve ser 
notificado como "mercado civil "; 

j) a assinatura original do usuário final (a assinatura legalmente certificada pode ser utilizada 
quando se usa uma EUC emitida eletronicamente); 

k) uma certificação por parte das autoridades governamentais competentes, de acordo com a 
prática nacional, quanto à autenticidade do usuário final, incluindo a data, nome, cargo, 
instituição/organização, endereço, telefone, fax, e-mail, website (se disponível) e assinatura 
original do funcionário que autoriza (uma assinatura legalmente certificada pode ser 
utilizada quando se usa uma EUC emitida eletronicamente); e 

l) um número de registro único e a duração do certificado de usuário final. 

Um certificado de usuário final para a transferência para entidades privadas deveria conter os 
seguintes elementos: 

m) sempre que disponível, o número do contrato (ou a referência da ordem) e a data da sua 
emissão; 

n) informações sobre outras partes (destinatários intermediários/compradores, corretores, 
agentes de transporte) envolvidos na operação, que possam ser exigidos, incluindo nome, 
cargo, nome da empresa, endereço, telefone, fax, e-mail e website (se disponível); 

o) informações sobre os pontos de trânsito (se houver). Se esses elementos não são 
conhecidos no momento do desenvolvimento EUC, eles devem ser notificados antes da 
exportação; 

p) um compromisso por parte do usuário final e/ou Estado importador para fornecer ao Estado 
exportador um certificado de verificação de entrega (DVC); e 
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q) uma cláusula que permite ao Estado exportador realizar, a seu pedido, inspeções no local 
da munição transferida, em particular no caso de transferências de capacidade de 
produção. 

Um certificado de usuário final para a transferência para entidades privadas poderia conter os 
seguintes elementos: 

r) o local de emissão; e 

s) a localização do uso final da mercadoria a ser exportada; 

No que diz respeito à reexportação, o Estado exportador pode exigir requisitos mais rigorosos, tais 
como: 

t) garantias de que a reexportação de munição importada só pode ter lugar depois de receber 
uma autorização por escrito do Estado exportador; 

u) garantias de que a munição importada não será reexportada; ou 

5.2.4 Validade de um certificado de usuário final 

a) uma EUC não deve ser utilizada para mais de uma transação; 

b) a validade de uma EUC pode ser limitada a um período de tempo razoável. Membros 
podem limitar a validade das EUCs a não mais de um ano, embora isso pode ser 
prorrogado em determinadas situações; 

c) o período de tempo para que uma EUC permaneça válida deve ser claramente indicado no 
documento;  

d) após o termo da EUC, será necessário um novo pedido. 

5.2.5 Formato de um certificado de usuário final 

Uma EUC deve ser projetada de forma a impedir falsificações. Quando fornecido pelas 
autoridades do Estado, uma EUC deve ser emitida em um formulário pré-impresso ou em papel 
timbrado. Como uma alternativa mínima, uma EUC poderia ser emitida em papel timbrado do 
usuário final. 

Uma EUC também pode ser produzida pelas autoridades em papel especial, como papel 
qualidade de cédula, com um número de referência individual. 

O Estado exportador só aceitará EUCs que atendam a esses requisitos.  

O Estado importador só emitirá EUCs que atendam a esses requisitos. 

5.2.6 Referência de um certificado de usuário final 

Uma EUC deve dispor de um número de registro único emitido pelas autoridades nacionais 
competentes. 

5.2.7 Certificado de verificação de entrega (DVC) 

O termo "Certificado de Verificação de Entrega (DVC)" refere-se a um documento usado para 
provar que a munição transferida foi efetivamente entregue ao Estado importador. 

Um DVC devem ter um documento oficial padronizado ou um documento oficial que contenha uma 
quantidade mínima de informações. Como alternativa, pode ser uma cópia dos documentos 
aduaneiros pertinentes, que deverão ser certificadas pelo Estado importador. 
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5.2.7.1 Requisitos do certificado de verificação de entrega 

O Estado exportador deve exigir um DVC como prova de que a munição foi entregue ao Estado 
importador. Tal exigência deverá ser introduzida no EUC para a munição ser transferida. 
Consequentemente, o Estado importador deverá fornecer ao Estado exportador um DVC dentro 
de um período razoável de tempo.  

O número de funcionários e as instituições do Estado importador autorizados a emitir e fornecer 
tais documentos devem ser mantidos em um mínimo. 

5.2.7.2 Conteúdo do certificado de verificação de entrega  

Um DVC deve conter os seguintes elementos: 

a) uma descrição detalhada da munição a ser exportada 1) Tipo, 2) modelo, 3), calibre 4) 
quantidade, 5) números de lote ou remessa e 6) valor; 

b) a descrição do uso final da mercadoria a ser exportada; 

c) os detalhes do exportador, incluindo nome, cargo, nome da empresa, endereço, telefone, 
fax, e-mail e website (se disponível); 

d) os detalhes do importador e do usuário final, incluindo nome, cargo, nome da empresa, 
endereço, telefone, fax, e-mail e website (se disponível); No caso de uma exportação a uma 
empresa que vende munição à varejo em seu mercado nacional, essa empresa deve ser 
considerada como o usuário final; 

e) a assinatura original do importador e/ou usuário final (uma assinatura legalmente certificada 
pode ser utilizada quando se usa uma DVC emitida eletronicamente); 

f) uma certificação por parte das autoridades governamentais competentes, de acordo com a 
prática nacional, quanto à autenticidade do importador, incluindo a data, nome, cargo, 
instituição/organização, endereço, telefone, fax, e-mail, website (se disponível) e assinatura 
original do funcionário que autoriza (a assinatura legalmente certificada pode ser utilizada 
quando se usa um EUC emitido eletronicamente); e 

g) sempre que disponível, o número do contrato (ou a referência da ordem) e a data da sua 
emissão; 

h) informação sobre os meios de transporte da munição transferida. Pode incluir, 
nomeadamente, a data de chegada, o número dos conhecimentos de embarque e/ou 
conhecimento de via aérea e/ou CMR (transporte internacional), e o número de 
embarcação/voo/veículo; 

i) a data de emissão; e 

j) se for o caso, um número de registro único e validade do DVC. 

5.2.8 Formato do certificado de verificação de entrega 

Um DVC deve ser emitido pelas autoridades do Estado importador em um formulário pré-impresso 
ou, no mínimo, em um papel timbrado. Como alternativa, ele também pode ser produzido em 
papel especial, como papel de qualidade de cédula, com um número de referência individual. 

5.2.9 Referência do certificado de verificação de entrega 

Um DVC deve dispor de um número de registro único emitido pelas autoridades nacionais 
competentes. 

6. Processo de controle do uso final 

Os procedimentos administrativos necessários para garantir um controle efetivo sobre a 
exportação e o trânsito de munição devem ser postas em prática, e depois efetivamente 
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implementadas, a fim de evitar que o tráfico ilícito ou desvio de munição para destinatários não 
autorizados. 

Esses procedimentos devem fazer parte do sistema nacional de controle sobre as transferências 
de munição. 

6.1 Controles de uso final de pré-transferência 

6.1.1 Avaliação de risco de pré-licenciamento 

6.1.1.1 Procedimentos padrão 

Antes da aprovação de qualquer licença de exportação de munição, um EUC será exigido pelas 
autoridades dos Estados exportadores.  

Os Estados exportadores devem ter em conta o risco de que a munição pode ser desviada do uso 
final ou usuário final autorizados, ou podem ser transferidos novamente ao contrário do critério de 
transferência dos Estados nacionais. 

A pedido do Estado exportador, o Estado importador deve fornecer informações que possam 
ajudar o Estado exportador a completar a sua avaliação de risco. 

Ao avaliar os pedidos de certificados de exportação de tecnologia ou equipamento para fins de 
produção de munição em países terceiros, o Estado exportador deve, em especial, levar em conta 
o potencial de uso do produto acabado no país de produção, e do risco que o produto acabado 
pode ser desviado ou exportado para um utilizador final indesejável. 

Planos de viagem, itinerários e detalhes de rotas de trânsito podem ser exigidos pelo Estado 
exportador. 

Antes de emitir uma licença de exportação de munição, o Estado exportador deve verificar que, 
sem prejuízo de acordos bilaterais ou multilaterais que favoreçam Estados sem litoral, os Estados 
de trânsito tenham, no mínimo, dado notificação por escrito antes do embarque de que não se 
opõem ao trânsito.  

Um EUC verificado e autenticado será anexado a todos os pedidos de licença de exportação de 
munição.  

Documentação de uso final não deve ser a única base para determinar se uma licença de 
exportação deve ser concedida. Estados devem garantir que eles tenham em prática um sistema 
mais amplo para avaliar os pedidos de licença que incluam uma avaliação abrangente dos riscos 
de desvio, bem como a adequação do uso final e usuário final à luz de critérios nacionais de 
exportação. 

6.1.1.2 Procedimentos simplificados e isenções 

Membros podem adotar procedimentos simplificados para controlar a exportação de munição em 
determinadas situações de baixo risco. Em tais situações, um EUC pode não ser necessário. Tais 
situações podem incluir:  

a) exportações temporárias de munição para caça ou esporte de tiro, avaliação, exposições, 
fabricação e reparos; 

b) exportações de munição para uso pelas próprias forças de segurança e militares do Estado; 
ou 

c) transferências para certos usuários finais e destinos confiáveis. 



IATG 03.40:2015[E] 
2

a
 Edição  (01-10-2015) 

 

 
16 

A gama dessas isenções aos requisitos de licenciamento de exportação completos deve ser 
mantida a um mínimo e não devem exceder os listados acima. 

6.1.1.3 Procedimentos reforçados 

Procedimentos reforçados devem ser aplicados a munição considerada como sensível pelo 
Estado exportador, tais como Sistemas de Defesa Aérea Portáteis (MANPADS). 

Neste caso, as licenças de exportação serão entregues somente após a apresentação de um EUC 
oficial certificado pelas autoridades do Estado importador. O EUC deve conter o compromisso do 
Estado de importação não para reexportar o SALW transferido sem o consentimento prévio das 
autoridades do Estado de exportação. 

6.1.2 Autenticação 

Autenticação EUC (ou legalização) é a formalidade pela qual as autoridades do Estado exportador 
certificam a autenticidade da assinatura, a qualidade em que a pessoa, declarando o documento 
agiu e, quando necessário, a identidade do selo ou carimbo que carrega.  

Devem ser estabelecidos sistemas nacionais para autenticar o EUC. 

O Estado exportador deverá autenticar o EUC antes da aprovação de qualquer licença de 
exportação de munição. Seus agentes diplomáticos ou consulares geralmente realizam o processo 
de autenticação. 

Autenticação EUC pode ser realizada por meio de informações de código aberto, como listas 
telefônicas e internet, ou por via consular e diplomática ou pontos de contato nacionais. 

Somente o EUC original deve ser aceito pelas autoridades competentes. 

Autenticação EUC deve ser realizada de forma imparcial, equitativa e num prazo razoável. 

Mediante pedido, o Estado importador deverá ajudar o Estado exportador no processo de 
autenticação do EUC. 

6.1.3 Verificação 

A aceitação de EUCs pelo seu valor nominal por governos exportadores é, por si só, insuficiente 
para evitar transferências ilícitas de munição. A fim de garantir que EUCs fornecidas são legítimas, 
os governos que consideram o licenciamento da exportação de munição precisam tomar medidas 
para verificar sua autenticidade. No entanto, mesmo que um EUC for considerado genuíno, os 
governos exportadores também precisam estar atentos para a possibilidade de que o prestador de 
um EUC pode estar agindo como um agente não declarado na aquisição de armas e, em seguida, 
desviando-as para um fim proibido e/ou não autorizada pelo usuário. Onde os governos 
consideram que este é um risco, não devem conceder uma licença de exportação. 

6.1.3.1 Processo de verificação 

Verificação EUC é o processo pelo qual as autoridades de um Estado exportador verificam a 
exatidão das informações contidas em um EUC, especialmente quanto ao risco de desvio e o 
usuário final. 

O Estado exportador deve verificar o EUC antes da aprovação de qualquer licença de exportação 
de munição. 

Mediante pedido, o Estado importador deverá ajudar o Estado exportador em verificar o EUC, 
fornecendo todas as informações relevantes. 
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A validade da informação fornecida no EUC deve ser avaliada. Em particular, os seguintes 
elementos devem ser cuidadosamente controlados: 

a) a identidade e o status legal do exportador; 

b) a identidade e o status legal do usuário final; 

c) a veracidade da assinatura do usuário final; 

d) a identidade e o status legal do consignatário intermediário, se aplicável; 

e) a exatidão das declarações sobre o uso final e o utilizador final; 

f) a precisão da declaração sobre reexportação; 

g) a adequação das informações fornecidas no EUC sobre o transporte e outros documentos 
pertinentes; e 

h) a existência de um certificado emitido pelas autoridades do Estado destinatário. 

O risco de desvio referente à transferência de munição deve ser avaliado. Em particular, devem 
ser levados em conta os seguintes elementos: 

i) que a devida autorização foi fornecido pelo Estado importador e, se for o caso, pelo Estado 
de trânsito; 

j) a possibilidade de que o EUC pode ser forjado; 

k) a existência de qualquer registro de envolvimento passado em atividades ilícitas das partes 
mencionadas no EUC e/ou envolvidos na transação; 

l) a relevância do uso final no que diz respeito ao tipo e quantidade de munição a ser 
transferida; 

m) o risco de desvio durante a transferência, especialmente tendo em conta o itinerário de 
trânsito e pontos prováveis (se aplicável); 

n) a eficiência dos controles de usuário final e uso final no Estado importador; e 

o) os procedimentos de gestão de estoques e de segurança no Estado importador.
 
 

Em relação ao usuário final, devem ser levados em conta os seguintes elementos: 

p) a existência de qualquer registro de envolvimento passado em atividades ilícitas; 

q) o provável envolvimento em práticas corruptas, em qualquer fase, do fornecedor, corretores, 
outros intermediários ou do destinatário;  

r) a validade do usuário final no que se refere ao tipo e quantidade de munição a ser 
transferida;  

s) a capacidade e a vontade de proteger contra transferências não autorizadas, perda, roubo e 
desvio; e 

t) o registro da conformidade com os compromissos e transparência no campo da não 
proliferação, controle de armas e desarmamento. 

Estados podem também manter uma lista de usuários finais problemáticos para identificar os 
pedidos de licença que merecem um exame mais minucioso. 

Verificação EUC pode ser realizada por meio de informações de código aberto (como listas 
telefônicas, internet, mídia e recursos de ONGs), ou por via diplomática ou pontos de contato 
nacionais.

 
Informações adicionais podem ser obtidas, conforme o caso, a partir de missões 

diplomáticas e outras instituições governamentais (como as alfândegas, polícia, inteligência e 
outros serviços responsáveis pela aplicação da lei) ou através da troca de pontos de vista entre os 
Estados. 
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6.1.4 Negando uma licença de exportação de munição com base em informações do 
EUC 

Uma licença de exportação de munição deverá ser negada com base em informações do EUC se: 

a) a validade do EUC, e as informações que ele contém, for questionável; e/ou 

b) verifica-se que existe um risco significativo de desvio em qualquer ponto na transferência. 

O requerente deverá receber a decisão por escrito para a recusa e pode ser dada a possibilidade 
de recurso. 

6.2 Controles durante a transferência 

O exportador deve informar o Estado exportador, o Estado importador e (se for o caso) o Estado 
de trânsito, quando a remessa foi enviada a partir de seu território. 

No caso de transferências de munição considerada como sensível, tanto pelo Estado exportador 
ou Estado importador, a transferência de munição pode ser obrigado a realizar-se sob a 
supervisão e acompanhamento das forças de segurança ou de uma organização de controle 
apropriado atribuído pelas autoridades nacionais competentes. 

O Estado exportador deve exigir a cooperação do Estado importador em realizar inspeções, 
quando a munição transferida é recebida.  

6.3 Controles pós-embarque 

Procedimentos apropriados podem ser destinados a viabilizar ao Estado exportador assegurar-se 
da entrega segura de munição transferida. Para que tais controles de pós-embarque sejam 
realizados, um acordo deveria ser previamente inserido no contrato ou o certificado do usuário 
final. 

Deve haver dois tipos de controle de Pós-embarque: 

a) a exigência de um certificado de verificação de entrega (DVC); e 

b) a exigência de inspeção pós-entrega. 

6.3.1 Certificado de verificação de entrega 

Um Estado exportador deve exigir que o Estado importador e/ou usuário final proporcionem um 
DVC para verificar a recepção da transferência de munição.  

Os Estados devem verificar atentamente as informações contidas em um DVC e sua coerência 
com o EUC correspondente. 

6.3.2 Inspeção pós-entrega 

Após a transferência, o Estado exportador ou uma organização de controle credenciada, poderá 
realizar a verificação física da munição para examinar e verificar que a quantidade de munição 
sujeita ao EUC não tenha sido desviada para destinos que não constam do EUC ou para outros 
usos que não os especificados na licença de exportação e EUC. Tais controles só podem ser 
realizados com a autorização do Estado importador. 

Tais controles devem ter lugar no caso de transferência de munições sujeitas a procedimentos 
reforçados, como MANPADS. 

Os dados coletados a partir de controles pós-embarque podem ajudar Estados a avaliar os 
pedidos de licenciamento subsequentes. 
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6.4 Controles sobre reexportação 

Estados exportadores procurarão assegurar que sejam notificados pelo Estado importador antes 
da reexportação/retransferência de uma exportação especial de munição, a menos que o país 
exportador original decida transferir a autoridade para as autoridades de licenciamento de 
exportação do país importador. Esta operação é realizada através da inserção de uma sub-
cláusula dentro de contratos para a venda ou transferência de munição ou dentro do certificado do 
usuário final. 

Os importadores devem honrar quaisquer restrições de reexportação contratualmente acordadas, 
incluindo compromissos de não reexportar a munição sem autorização prévia.  

Estados Importadores devem procurar assegurar que notifiquem o Estado exportador antes da 
reexportação/retransferência que uma determinada transferência de munição tem lugar, a menos 
que o país exportador decida transferir a autoridade para as autoridades de licenciamento de 
exportação do país importador. 

6.5 Troca de informações 

Cada Estado deve coordenar o intercâmbio de informação, documentação e inteligência entre 
suas diferentes instituições e organismos nacionais envolvidos no controle de armas, 
transferências, transporte e tráfego pelo ar/mar/terra. 

7. Produção estrangeira licenciada 

Os Estados podem decidir que os acordos de licenciamento para a produção de munição 
celebrados com fabricantes localizados fora do seu território (produção estrangeira licenciada ou 
produção sob licença no estrangeiro) contêm, sempre que necessário, uma cláusula aplicando os 
mesmos requisitos de controle de uso final para qualquer exportação de munições fabricadas sob 
licença. 

8. Capacidades operacionais 

As autoridades nacionais responsáveis pelos controles de usuário final e uso final devem ser as 
mesmas que os responsáveis pelos controles nacionais sobre a transferência internacional de 
munição. 

Autoridades devem receber recursos e treinamento suficientes para fazer uma avaliação 
detalhada da documentação do uso final, incluindo métodos de detecção de documentos falsos. 

Autoridades devem procurar obter informações sobre os utilizadores finais e uso final, conforme o 
caso, a partir de missões diplomáticas e outras instituições governamentais, como alfândegas, 
polícia e outros serviços responsáveis pela aplicação da lei, bem como aqueles que fornecem 
informações de inteligência ou através da troca de pontos de vista entre Estados. 

Estados e organizações internacionais e regionais também devem considerar auxiliar os Estados 
interessados no desenvolvimento e implementação de capacidades nacionais adequadas para 
controlar os usuários finais e utilização final de munição internacionalmente transferida. 

9. Mecanismos de aplicação 

Mecanismos e regulamentos devem existir para garantir a conformidade com o controle nacional 
dos usuários finais e o uso final de munição internacionalmente transferida. Essas medidas devem 
ser parte de mecanismos de execução para assegurar o cumprimento dos controles de 
transferência de munição. 
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Estas medidas devem incluir mecanismos que permitam a investigação e repressão de violações 
dos controles de transferência de munição, bem como os procedimentos para manter empresas 
relevantes informadas das suas obrigações. 

9.1 Extensão à indústria 

Alcance da indústria a respeito do usuário final e controle de uso final deve ser parte de programas 
educacionais apropriados desenvolvidas no âmbito de controles nacionais sobre a transferência 
internacional de munição. 

Empresas e pessoas relevantes devem dispor de informações inequívocas, precisas e 
transparentes sobre as suas obrigações ao abrigo das exigências nacionais de controle de 
transferência de munição, particularmente em relação ao usuário final e controles de uso final. 

A este respeito, a informação deve incluir detalhes sobre a legislação pertinente e procedimentos, 
documentação do uso final, as formas de aplicação (se aplicável), controles de uso final e as 
possíveis sanções em caso de não cumprimento.  

As informações podem ser reunidas em um manual e/ou site regularmente atualizado.  

Estados podem organizar reuniões regulares com a indústria, a fim de informar as empresas sobre 
a política de exportação de armas e destinos de interesse. 

9.2 Penalidades por não cumprimento 

As sanções efetivas devem ser estabelecidas na legislação nacional que são suficientes para 
punir e desencorajar violações dos controles de uso final. Estas 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. 

Sanções aplicam-se a todas as atividades relevantes que ocorrem no território de um Estado e 
devem aplicar-se tanto aos nacionais e não nacionais. 

Com consideração para restrições legais domésticas, as sanções devem ser aplicadas às 
atividades realizadas por cidadãos e residentes legais de um Estado, independentemente dessas 
atividades ocorrem fora do território do Estado. 

Tais medidas devem estar em consonância com penalidades para o não cumprimento dos 
controles nacionais sobre a transferência internacional de munição. 

9.3 O papel das autoridades aduaneiras 

Autoridades aduaneiras devem ser responsáveis pela supervisão e aplicação efetiva dos controles 
de uso final. 

Um número adequado de funcionários aduaneiros deve ser fornecido e devem ser suficientemente 
treinados para fazer valer esses controles. 

No Estado exportador, mecanismos adequados de cooperação e troca de informações entre as 
autoridades responsáveis pelos controles de uso final e as autoridades aduaneiras deverão estar 
em vigor. Entre outros, as autoridades aduaneiras podem estar envolvidas na avaliação de risco 
pré-licenciamento com relação ao desvio e como parte do processo de verificação do EUC. 

No Estado importador as autoridades aduaneiras devem verificar a entrega da munição transferida 
e certificar a entrega, fornecendo os documentos relevantes para as autoridades do Estado 
importador. 
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10. Cooperação e assistência internacional 

Os Estados devem procurar evitar desvio de munição reforçando a cooperação e assistência 
internacional. Isto pode ser realizado através do intercâmbio de informação e cooperação, a 
partilha de boas práticas, e por programas de assistência. 

Essas medidas podem ser tomadas no âmbito da cooperação e assistência em transferências 
internacionais de munição. 

10.1 Cooperação no processo de controle de uso final 

O Estado exportador e o Estado importador devem cooperar durante todo o processo de controle 
de uso final, a fim de minimizar o risco de desvio de munição.  

Em particular, os Estados devem cooperar durante 1) avaliação de risco pré-licenciamento, 2) 
autenticação do EUC, 3) verificação do EUC, e 4) verificação de entrega e pós-entrega. 

10.2 Troca de informações e cooperação 

Os Estados devem trocar informações sobre controles de usuário final e de uso final, em especial 
sobre: 

a) suas legislações e procedimentos nacionais sobre controles de usuário final e de uso final; 

b) o tipo e o conteúdo de sua documentação nacional de uso final; 

c) casos de não cumprimento esses controles; 

d) casos de falsificação de documentos de uso final; 

e) medidas de verificação; e 

f) Controles pós-embarque 

Estados são incentivados, sujeito às suas práticas nacionais, para melhorar, de acordo com as 
respectivas normas constitucionais e legais, assistência jurídica mútua e outras formas de 
cooperação, a fim de ajudar nas investigações e processos judiciais em relação ao comércio ilegal 
de munição em todos os seus aspectos. 

Quando apropriado, os Estados e as organizações internacionais e regionais devem cooperar, 
desenvolver e fortalecer as parcerias para compartilhar recursos e informações sobre violações de 
controle de usuário final e de uso final.  

Quando relevante, os Estados devem compartilhar informações sobre funcionários autorizados a 
certificar e controlar os documentos de uso final. 

Estados podem incluir, a título voluntário pontos de contato nacionais para o usuário final e os 
controles de uso final em sua lista existente de pontos de contato de controle de munição. Esta 
informação deve ser atualizada regularmente. 

Estas trocas de informações podem ser realizadas tanto de forma confidencial ou pública. O 
Estado deverá garantir a confidencialidade das informações, se solicitado a fazê-lo pelo Estado 
fornecendo as informações. Se tal confidencialidade não pode ser mantida, o Estado que forneceu 
a informação deve ser notificada antes de sua divulgação. 

10.3 Compartilhamento das melhores práticas 

Os Estados devem estabelecer mecanismos regionais ad hoc para trocar pontos de vista e 
informações sobre os suas legislações e procedimentos de controle de usuário final e de uso final, 
e de partilhar e promover as melhores práticas a este respeito. 
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Particularmente, os Estados implementando controles pós-embarque podem informar outros 
Estados sobre a sua experiência neste campo e sobre o conhecimento de interesse geral reunidos 
por medidas de pós-embarque. 

Em níveis sub-regional e regional, os Estados devem procurar harmonizar particularmente: 

a) legislação de controle do usuário final e de uso final; 

b) procedimentos de usuário final e uso final; e 

c) documentos de uso final ou estabelecer elementos padrão para uso em documentos de uso 
final. 

10.4 Assistência 

Estados e organizações internacionais e regionais também devem considerar auxiliar os Estados 
interessados em: 

a) o desenvolvimento e implementação de sistemas adequados de leis, regulamentos e 
procedimentos administrativos relevantes para o controle das transferências de munição.  

b) o fornecimento de capacitação e assistência técnica; 

c) o desenvolvimento de leis, regulamentos e procedimentos administrativos relevantes para 
controlar a intermediação de munições; e 

d) desenvolvimento de critérios para o pedido de licenciamento de transferência. 
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Anexo A 
(normativo) 

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, a 
última edição do referido documento se aplica. Os membros da ISO mantêm registros ISO ou EN 
atualmente válidos: 

a) Protocolo contra a Fabricação Ilícita e o Tráfico de Armas de Fogo, Suas Peças e 
Componentes e Munição, adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime 
Organizado Transnacional (Protocolo Armas de Fogo da ONU); 

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

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

d) IATG 03.30:2015[E] Controles nacionais sobre a transferência internacional de munição. UN 
ODA. 2015. 

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 

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) Model Regulations for the Control of the International Movement of Firearms, Their Parts 
and Components and Ammunition – Updated. Organisation of American States (OAS). 2006; 

b) RMDS/G 03.30 Export Documentation for SALW. South Eastern and Eastern Europe 
Clearinghouse for the Control of Small Arms and Light Weapons (SEESAC). 2006; 

c) Wassenaar Arrangement on Exports Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods 
and Technologies Best Practices for Effective Enforcement of Export Controls. 2000; 

d) Wassenaar Agreement End-User Assurances Commonly Used Consolidated Indicative List. 
2005 (atualizado). 

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. 
 
 
 

 

                                                      

8
 Onde os direitos autorais permitirem 

http://www.un-arm.org/

