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Aviso 
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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 

A grande maioria da munição ilícita é legalmente fabricada ou importada, e posteriormente 
desviada para o domínio ilícito. A munição ilícita sustenta o crime armado e seus componentes 
geralmente formam a base a partir de dispositivos explosivos improvisados (IEDs).  

O rastreamento é o acompanhamento sistemático de munição ilícita do ponto de fabricação ou 
importação, por meio das linhas de suprimento, até o último titular legal, a fim de determinar o 
ponto, no espaço e no tempo, em que a munição foi desviada. 

Identificar, de modo confiável, o ponto de desvio é fundamental para a prevenção futura de desvio. 
O rastreando a partir da origem da munição que é recuperada no crime, por exemplo, permite que 
os agentes da lei desenvolvam nas pistas de investigação que podem ligar um suspeito a uma 
arma, em uma investigação criminal, identificar suspeitos de tráfico de armas, e detectar padrões 
do tráfico de armas intraestaduais e internacionais. 

Os benefícios semelhantes decorrem do rastreamento da munição ilícita recuperada no contexto 
de um conflito armado. Os desafios são muitas vezes maiores nesses casos, no entanto, uma vez 
que rotas tortuosas de tráfico de armas e documentos falsificados estão frequentemente 
envolvidas. Por estas razões, os Estados e outras entidades raramente rastreiam a munição 
recuperada no contexto de um conflito armado. Isso deixa subutilizado um meio importante para 
identificar os agentes responsáveis pelo abastecimento de munições e desvio, para mantê-los a 
prestar contas, e, assim, contribuir para a prevenção, combate e erradicação do comércio ilegal de 
munição. 

As munições só podem ser recuperadas a partir da esfera ilícita durante a aplicação da lei ou de 
operações militares, as atividades de monitoramento e sanções no âmbito de programas de coleta 
de armas (vide ISACS 05.40, Coleção). 

 

 

 

                                                      

5
 Esta IATG é principalmente com base no conteúdo da ISCAS 05.31 Tracing illicit small arms and light weapons uma vez 

que os princípios e procedimentos são muito similares. 
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Rastreamento 

1 Escopo 

Esta IATG estabelece os princípios orientadores e metodologia operacional para o rastreamento, 
em tempo hábil e de confiança, de munição ilícita. Ele abrange o estabelecimento de uma 
infraestrutura nacional eficaz para rastreamento de munição ilícita nos registros nacionais, e para 
iniciar e responder a pedidos de rastreamento internacional. 

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) deve ser aplicada. 

Uma lista de referências normativas é dada no Anexo A. Referências normativas são documentos 
importantes aos quais 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. 

O termo "rastreamento" refere-se o rastreamento sistemático de munição ilícita do ponto de sua 
fabricação ou importação, através das linhas de suprimento, até o ponto em que ele se tornou 
ilícito. 

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. 

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 Metodologia de rastreamento 

O rastreamento de munição ilícita envolve as seguintes etapas: 

a) a informação correta da munição com base em suas características físicas, marcações e 
embalagens;  
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b) uma determinação se a munição foi desviada enquanto sob jurisdição nacional (ou seja, 
após sua fabricação legal, ou importação legal, o Estado onde ela foi descoberta);  

c) munição determinada em ter sido desviada enquanto sob jurisdição nacional torna-se objeto 
de uma operação nacional de rastreamento; 

d) munição determinada em ter sido ilicitamente traficada para o país torna-se objeto de uma 
operação de rastreamento internacional; 

e) a operação de rastreamento contata os fabricantes e titulares legais para reconstruir as 
linhas de suprimento (por exemplo, o histórico de transferência da munição);  

f) registros mantidos por fabricantes ou o titular legal identifica o ponto (no tempo e no espaço) 
em que a munição se tornou ilícita (por exemplo, quando a munição foi desviada); 

g) após uma operação de rastreamento bem sucedida, ações são tomadas para evitar que 
desvios semelhantes voltem a acontecer.  

Sob certas circunstâncias, deve ser possível rastrear munição ilícita; por exemplo, quando um 
determinado lote é marcado com um número de lote único, transferido para um único destinatário, 
e quando a documentação de transferência registra adequadamente o número de lote e 
informações de identificação associadas

6
 (por exemplo, munição produzida sob contrato para as 

forças militares). Em outras circunstâncias, no entanto, pode ser difícil de detectar a munição 
ilícita; por exemplo, quando lotes de munição com marcações idênticas nos corpos das munições 
e/ou embalagens são transferidas para múltiplos agentes (por exemplo, um único lote de munição 
que é "dividida"

7
e vendida a diferentes forças armadas nacionais); ou quando as transferências de 

munições são registradas sem também registrar as marcas de munição (por exemplo, a munição 
não pode ser identificada, pós-transferência, como tendo sido parte dessa transferência)  

5 Ponto(s) de contato nacional no rastreamento 

5.1 Pontos de contato único ou múltiplo 

Os Estados podem designar um ou mais pontos de contato nacionais como a autoridade nacional 
competente (ou autoridades) em todos os assuntos relacionados com rastreamento de munição 
ilícita; este deve ser o mesmo ponto de contato para o rastreio das ALPC. Dada à natureza das 
operações de rastreamento, o(s) ponto(s) de contato deve(m) ser estabelecido(s) dentro da força 
policial e/ou militar. 

Onde um único ponto de contato nacional é designado, deve ter a autoridade para rastrear a 
munição ilícita em todos os registros nacionais relevantes, por exemplo, inventários de defesa e 
das forças de segurança, registro de venda e de produção do fabricante/revendedor da munição, 
registros civis e registros das agências de aplicação da lei. O ponto de contato nacional deve 
também ter a autoridade para iniciar e acompanhar, através de solicitação de rastreamento 
internacional com (quando aplicável) escritórios domésticos do Departamento Central Nacional 
(NCB) da INTERPOL e organizações regionais pertinentes. 

Quando dois ou mais pontos de contato nacionais são designados, devem ser especificados, 
quais registros domésticos cada um está autorizado a utilizar na realização de operações de 
rastreio, por exemplo, os referentes a agências de aplicação da lei, fabricantes, distribuidores, civis 
e militares. 

                                                      

6
 Informações de identificação associadas incluem qualquer documentação que identifica a munição como tendo sido parte 

de uma transferência específica. Isso inclui notas de envio e número de contratos de vendas,  que, se afixadas nas 
embalagens de munição, permitem a identificação do fornecedor ou do destinatário. 
7
 Mesmo que o lote tenha sido dividido e transferido para vários agentes, informações de identificação associadas, tais 

como notas de envio e números de contrato de vendas, podem ser usadas para identificar a munição como tendo sido 
parte de uma transferência específica. 
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5.2 Responsabilidades 

O ponto de contato de nacional deve ser solicitado e capacitado, em tempo hábil e de maneira 
confiável: 

a) rastreamento, por meio de registros domésticos, munição ilícita recuperada internamente, a 
fim de determinar se (e, em caso afirmativo, quando, onde e por quem) foram desviados da 
jurisdição do Estado;  

b) iniciar e acompanhar, através de pedidos de rastreamento internacional em relação à 
munição ilícita recuperada internamente, que foi ilicitamente traficada na jurisdição do 
Estado; 

c) responder às solicitações de rastreamento internacional em relação à pequena munição 
ilícita recuperada no exterior; e 

d) apresentar relatórios sobre a implementação nacional dos compromissos internacionais em 
rastreamento de armas de pequeno calibre e armas leves (vide Cláusula 12). 

5.3 Requisitos de recursos 

O ponto de contato nacional deve ter recursos adequados disponíveis para habilitá-lo a 
desempenhar as suas funções de forma pontual e confiável. Em particular, o ponto de contato 
deve ter: 

a) um mandato claro da Autoridade Nacional competente;  

b) um número suficiente de pessoal treinado para recuperar as informações dos registros 
nacionais de munição; 

c) o acesso ao equipamento de comunicações necessárias e sistemas de TI; e 

d) recursos financeiros suficientes para cobrir o pessoal, equipamento e custos operacionais.  

5.4 Procedimentos de operação padrão 

Os procedimentos operacionais padrão devem ser estabelecidos para fornecer instruções 
detalhadas e orientação abrangente ao ponto de contato nacional em rastreamento. 

Tais procedimentos operacionais padrão devem definir as funções do(s) ponto(s) de contato, bem 
como as metodologias e os procedimentos a serem seguidos nas operações de rastreamento, e 
no manuseio de trocas de informações como parte de tais operações. 

O ponto de contato nacional com o rastreio deve ser treinado na aplicação dos procedimentos 
operacionais padrões. 

6 Identificação de munição 

6.1 Informação essencial 

A identificação inicial correta de munição ilícita é vital para maximizar as chances de que uma 
operação de rastreamento seja bem sucedida. A identificação de um item de munição para o 
propósito de uma operação de rastreio incluirá o: 

a) tipo (ou seja, Munição /Granada de Morteiro /Munição comum/ APFSDS etc.); 

b) calibre; 

c) modelo (ou seja, L15); 
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d) número de lote e/ou remessa; 

e) marcas de headstamp
8
 (se aplicável); 

f) pais de fabricação; e 

g) país da última importação (se aplicação).  

Sempre que possível, as fotografias devem ser usadas para ilustrar a informação essencial 
necessária para identificar um item de munição, incluindo a sua embalagem e quaisquer marcas 
aplicadas na embalagem. 

O Kit de rastreamento de munição
9
 deve ser usado para garantir a metodologia e informações de 

apresentação compatíveis durante a identificação das munições e na preparação de uma 
solicitação posterior de rastreamento (Referência normativa no Anexo A). 

7 Sistema de rastreamento nacional 

7.1 Armas sujeitas ao rastreamento doméstico 

Um sistema de rastreamento nacional deve tornar possível o rastreamento doméstico oportuno e 
confiável de munição ilícita que: 

a) foi legalmente fabricada e/ou montada sob jurisdição nacional;  

b) foi legalmente importada para jurisdição nacional; 

c) transitado em jurisdição nacional;  

d) introduzido, de outro modo, na jurisdição nacional (por exemplo, através da recuperação da 
esfera ilícita);  

e) deixou a jurisdição nacional (por exemplo, através da exportação ou destruição alegada); e  

f) foi identificada como desviada internamente (por exemplo através de roubo ou perda).  

7.2 Extensão do rastreamento doméstico 

Um sistema de rastreamento nacional deve tornar possível o rastreamento doméstico pontual e 
confiável de munição ilícita, desde a sua fabricação, importação ou outro ponto de entrada em 
jurisdição nacional até: 

a) o último possuidor legal da munição; ou 

b) o ponto em que a munição deixou a jurisdição nacional (por exemplo, pela destruição ou 
exportação).  

7.3 Munição exportada anteriormente 

Em casos onde a munição ilícita recuperada é determinada em ter deixado anteriormente a 
jurisdição nacional através da exportação, o sistema de rastreamento nacional deve ser capaz de 
identificá-la; 

a) o destinatário da munição e a data da transferência; 

b) os números de lote e características relevantes da munição (vide Cláusula 6.1); 

                                                      

8
 Caracteres alfanuméricos e/ou símbolos aplicados na base do cartucho. 

9
 Kit de Rastreamento de Munição Protocols and procedures for recording small-calibre ammunition. ISBN 2-8288-0097-0. J 

Bevan. Inspeção de Arma de Pequeno Porte. Junho 2008. 
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c) a quantidade de munição exportada e sua modalidade de transferência, incluindo a 
documentação;  

d) os agente(s) envolvidos na transferência (por exemplo, agentes de transporte e 
intermediários);  

e) associado a transações financeiras, se aplicável.  

7.4 Intercâmbio de informação doméstica 

Sistemas separados podem ser usados, em âmbito nacional, para rastreamento de munição que é 
mantida e/ou controlada por diferentes órgãos do Estado (por exemplo, a aplicação da lei, forças 
armadas, etc.) em tais casos, deve ser possível a troca de informações de forma rápida entre os 
diferentes sistemas de rastreamento em uso. Para conseguir isso, pode ser necessário dispor de 
um quadro legislativo ou regulamentar para permitir a troca de informações eficaz, em âmbito 
nacional, em relação às operações de rastreamento doméstico. 

7.5 Base de dados 

A coleta e análise centralizada de dados sobre munição recuperada e sobre seu rastreio pode 
ajudar na identificação e concepção de contramedidas para prevenir futuros desvios de munição. 

Um ou mais bancos de dados eletrônicos nacionais contendo os detalhes de todas as munições 
ilícitas recuperadas dentro da jurisdição do Estado deve ser criado. Estes bancos de dados 
também devem registrar o andamento e o resultado das operações de busca nacionais e 
internacionais. 

Quando existe mais do que uma base de dados, eles podem ser ligados em rede, de modo a 
permitir a pesquisa eficiente de todas as bases de dados a partir de um único local. 

8 Operações de rastreamento nacional 

8.1 Procedimento Geral 

Na recuperação de munição ilícita, o seguinte procedimento geral devem ser seguido: 

a) o ponto(s) nacional de contato com o rastreio do Estado em cuja jurisdição a munição foi 
recuperada deve ser informado e equipado com detalhes das características da munição, de 
acordo com a Cláusula 6.1; 

b) o ponto(s) de contato, por meio de registros nacionais relevantes, deve determinar se a 
munição em questão foi desviada enquanto sob jurisdição nacional (por exemplo, depois de 
ter sido legalmente mantida pelo Estado ou por uma entidade privada ou indivíduo dentro da 
jurisdição do Estado), ou desviada depois de ter deixado (e reentrou) a jurisdição nacional 
(por exemplo, após exportação ou alegada destruição);  

c) onde o ponto de desvio, tal como descrito em (b) acima, não pode ser estabelecida por meio 
de registros nacionais, o ponto(s) de contato deve investigar a possibilidade da munição em 
questão ter sido ou 1) ilicitamente traficada para o Estado, ou 2 ) ilicitamente fabricada no 
Estado;  

d) onde é determinado que a munição em questão foi 1) desviada enquanto sob jurisdição 
nacional ou 2) ilicitamente fabricada sob jurisdição nacional, o Ponto(s) nacional de contato 
devem realizar investigações com o objetivo de; 

  determinar o ponto (em espaço e tempo) de desvio ou fabricação ilícita; 

  identificar os indivíduos responsáveis pelo desvio ou fabricação ilícita; e 

 tomar medidas eficazes (por exemplo, processar os envolvidos, fortalecendo quadros 
legislativos e regulamentares nacionais, etc.) para garantir que desvios semelhantes ou 
fabricação ilícita não volte a ocorrer.  
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e) onde, por outro lado, determina-se que a munição em questão foi 1) desviada depois de ter 
deixado a jurisdição nacional e/ ou 2) ilicitamente traficadas para o Estado, o Ponto(s) 
nacional de contato deverá, se for o caso:  

  dirigir um pedido de rastreamento internacional ao Estado para o qual a munição foi 
exportada (identificado por registros domésticos); ou 

 dirigir um pedido internacional de rastreio para o Estado de fabricante ou Estado 
importador legal (identificado por marcas na munição, sua embalagem e informações de 
identificação associadas). 

 

8.2 Procedimentos Específicos 

Os procedimentos específicos para o rastreamento de munição ilícita em registros domésticos irão 
depender da natureza da infraestrutura do rastreamento nacional. Um ponto de contato em um 
Estado que mantém um sistema de registro eficaz, atualizado regularmente e centralizado 
geralmente precisa apenas consultar esse sistema. 

Um ponto de contato em um Estado que mantém um sistema de registro não centralizado deve 
primeiro determinar quais registros devem ser consultados (por exemplo, os realizados por órgãos 
estaduais oficiais ou pelos fabricantes e concessionários privados) e, em seguida, solicitar as 
informações relacionadas ao rastreamento da agência nacional ou público relevante. 

8.3 Operações de rastreamento doméstico em resposta às solicitações de 
rastreamento internacional. 

Os procedimentos descritos nesta Cláusula também deverão ser aplicados na realização de 
operações de rastreamento doméstico em resposta a pedidos de busca internacionais. 

9 Operações de rastreamento internacional 

9.1 Encaminhamento de pedidos de rastreamento internacional 

Solicitações de rastreamento internacional devem ser dirigidos, por escrito, até o ponto de contato 
nacional em um Estado para os pontos de contato nacionais em outro Estado (s) que, de acordo 
com o resultado de uma operação de rastreamento nacional, exerceram jurisdição sobre a 
munição em questão (por exemplo, de preferência o Estado ter realizado jurisdição mais recente, 
ou Estados que têm impedido jurisdições passadas em vários pontos (no tempo e no espaço) nas 
linhas de abastecimento.  

O Estado(s) ao qual a solicitação de rastreamento é endereçada, pode ser: 

a) o Estado(s) o qual o Estado solicitador exportou a munição (identificado por registros 
domésticos); 

b) o Estado em que a munição foi fabricada (identificada pelas marcações na munição, sua 
embalagem e informações de identificação associadas): 

c) Estado (s) que, ao mesmo tempo, importou/exportou a munição (identificada por marcas na 
munição, sua embalagem e informações de identificação associadas); ou 
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O Ponto de Contato nacional(s) pode ser exigido em endereçar solicitações de rastreamento para 
vários Estados, incluindo aqueles que os outros Estados contatados identificaram como possuindo 
a jurisdição anterior ou posterior sobre a munição, por exemplo, um Estado pode responder que 
transferiu a munição, ou recebeu de, um segundo Estado (por exemplo, a operação de 
rastreamento tem que trabalhar "para a frente" ou "para trás" (no espaço e no tempo), através das 
linhas de suprimento).

10
  

Assistência com operações de rastreamento internacional também pode ser solicitada de 
parceiros que não seja o Estado (vide Cláusula 11). 

9.2 Conteúdo das solicitações de rastreamento internacional  

9.2.1. Informação essencial 

Uma solicitação de rastreamento internacional deve conter: 

a) informações contextuais sobre a natureza ilícita da munição, incluindo a fundamentação 
jurídica para a solicitação de rastreamento e, na medida do possível, as circunstâncias em 
que a munição ilícita foi recuperada;  

b) os motivos para acreditar que o Estado no recebimento da solicitação de rastreio 
internacional, possui a jurisdição sobre a munição; 

c) a identificação correta da munição de acordo com a Cláusula 6.1, incluindo fotografias de 
apoio e documentação;  

d) um pedido de informações sobre a história da munição, enquanto sob a jurisdição legal de  
Estado na recepção do pedido de rastreamento internacional;  

e) informações sobre qualquer transferência subsequente (ou importação anterior, se 
necessário) da munição, incluindo detalhes de fornecedores/ beneficiários; e  

f) a finalidade e o uso a que se destina a informação procurada.  

9.2.2.  Informações Adicionais 

Um pedido de rastreamento internacional também deve conter todas as informações adicionais 
que possam ajudar no rastreamento da munição em questão, por exemplo, a quantidade, a data e 
o lugar de recuperação da munição, os indivíduos que foram detidos com a munição recuperada, 
etc 

10 Respondendo às solicitações de rastreamento internacional  

10.1 Aviso de recebimento 

Um aviso de recebimento de uma solicitação de rastreamento internacional deve ser emitido em 
sete dias a partir do recebimento da solicitação. 

10.2 Verificação de integridade 

A entrada de um pedido de rastreamento internacional deve primeiro ser verificado para a 
integralidade nos termos da Cláusula 9.2. 

Um pedido que não contenha as informações exigidas pela Cláusula 9.2 deve ser devolvido com 
um pedido para voltar a apresentá-lo com todas as informações necessárias. 

                                                      

10
 Isto pode ser necessário, por exemplo, quando um lote de munição foi dividido entre múltiplas entidades. Um Estado 

pode ser identificado como detentor de jurisdição sobre a parte do lote, mas desvios ocorrem da porção do lote possuído 
por um segundo Estado. O primeiro Estado, neste caso, identificaria de onde a munição foi adquirida (onde o lote foi 
dividido) então, a operação de rastreamento poderia identificar o segundo Estado (e, assim, o ponto de desvio) 
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Quando o ponto solicitador indica que não é possível fornecer todas as informações exigidas pela 
Cláusula 9.2, mas quando a informação fornecida é suficiente para uma operação de rastreamento 
ter uma chance razoável de sucesso, o pedido deve ser processado de acordo com a restante 
desta cláusula. 

10.3 Restrições sobre o uso de informação 

O destinatário de uma solicitação de rastreamento internacional pode impor restrições sobre o uso 
de toda ou parte da informação fornecida em resposta ao pedido (por exemplo, informações de 
propriedade relativa a transações comerciais). Tais restrições devem, contudo, ser mantidas ao 
mínimo exigido pela lei. 

O iniciador da solicitação deve cumprir com tais restrições, sujeitos a obrigações legais nacionais 
e/ou internacionais. 

Quando não for possível, por razões jurídicas, em tais restrições a serem cumpridas, o iniciador da 
solicitação de rastreamento deve informar o destinatário da solicitação de rastreio com 
antecedência. 

10.4 Informação a ser fornecida 

Ponto (s) de contato respondendo a uma solicitação de rastreamento (doravante "Estado 
Solicitado") deve incluir em suas respostas, todas as informações relevantes e disponíveis 
procurado pelo ponto de contato solicitante(s). 

Esta informação deve fornecer um histórico completo da munição durante o tempo em que ela 
esteve sob a jurisdição do Estado, além de informações relativas à importação ou exportação de 
munições e (se for o caso) as circunstâncias de seu desvio.  

10.4.1. Em caso de fabricação ou importação legais 

Se a munição em questão foi legalmente fabricada ou importada para a jurisdição do Estado 
solicitado, as informações fornecidas em resposta a uma solicitação de rastreio podem incluir: 

a) confirmação da fabricação ou importação;  

b) informações relevantes sobre o fabricante ou importador;  

c) data de fabricação ou importação; e  

d) qualquer informação adicional que poderia auxiliar no rastreamento da munição.  

Exemplos de tais informações adicionais incluem uma explicação sobre marcações da munição 
(incluindo marcas de identificação ocultas ou outras), todas as características especiais da 
munição, datas de testes técnicos, a identificação do órgão de teste, etc 

10.4.2. Em caso de transferência interna 

Se a munição em questão foi transferida legalmente dentro da jurisdição do Estado, as 
informações solicitadas, em resposta a uma solicitação de rastreamento podem incluir: 

a) A(s) data(s) de transferência(s);  

b) informação sobre o destinatário final(s);  

c) detalhes da licença(s) de transferência ou registros, se aplicável; e  

d) qualquer informação adicional que poderia auxiliar no rastreamento da munição.  
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10.4.3. Em caso de exportação 

Se a munição em questão foi exportada do estado solicitado, a informação em resposta a uma 
solicitação de rastreamento deve incluir: 

a) a data de exportação;  

b) o estado importador;  

c) estados de trânsito, quando relevante;  

d) o destinatário final;  

e) detalhes de exportação, licenças em trânsito e de importação (incluindo certificação do 
usuário final);  

f) a informação sobre o modo de transporte, agente(s) de transporte e documentação de 
envio; e  

g) qualquer informação adicional que poderia auxiliar no rastreamento da munição. 

10.4.4. Em caso de desvio interno 

Se a munição em questão foi desviada enquanto sob a jurisdição do estado solicitado, a 
informação em resposta a uma solicitação de rastreamento deve incluir: 

a) confirmação e detalhes do desvio;  

b) informação sobre o último possuidor legal da munição; ou 

c) informação sobre o destinatário suspeito ou identificado da munição; e  

d) qualquer informação adicional que poderia auxiliar no rastreamento da munição.  

O Ponto de Contato solicitado deve também especificar se uma investigação nas circunstâncias 
do desvio foi lançada ou está prevista. 

10.5 Prazo 

10.5.1. Geral 

As respostas a solicitações de rastreamento internacional devem ser pontuais. Conforme a 
orientação geral, as respostas devem ser fornecidas dentro de três semanas a partir do 
recebimento da solicitação. 

10.5.2. Atrasos e restrições 

O ponto de contato solicitado pode atrasar, ou restringir o conteúdo da resposta a uma solicitação 
de rastreamento, ou pode recusar em fornecer a informação procurada: 

a) se a liberação de informação comprometeria investigações criminais em andamento, ou 
violaria a legislação, proporcionando a proteção de informações confidenciais;  

b) se o ponto de contato solicitado não garante a confidencialidade da informação; ou  

c) por motivos de segurança nacional compatível com a Carta das Nações Unidas.  

Se um ponto de contato solicitado atrasa ou fornece uma resposta restrita a uma solicitação de 
rastreamento, ou se recusa a fornecer a informação procurada, será informado o ponto de contato 
solicitado dos motivos para isso. O ponto de contato solicitado pode posteriormente buscar 
esclarecimento desta explicação. 
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11 Assistência e cooperação internacional 

11.1 Geral 

Os Estados devem cooperar com outros Estados no rastreamento de munição ilícita, inclusive na 
resposta pontual e confiável nas solicitações de rastreamento internacional. 

Quando necessário, deve-se buscar a cooperação e assistência para desenvolver a capacidade 
de rastrear munição ilícita. Tal cooperação e assistência podem ser buscadas em outro Estado, 
assim como em organizações internacionais e regionais relevantes, ou de outros agentes 
relevantes.  

Para solicitar cooperação e assistência, pode ser feito o uso da ferramenta "necessidades com os 
recursos correspondentes" no website UN PoA-ISS (www.poa-iss.org). 

Quando possível, a cooperação e assistência que foram solicitadas devem ser fornecidas. Tal 
cooperação e assistência pode ser técnica ou financeira em sua natureza, e pode ser fornecida 
bilateralmente ou multilateralmente. 

Assistência técnica pode incluir: 

a) treinamento (por exemplo, na identificação correta da munição, assim como métodos de 
condução de operações de rastreamento e investigações); e  

b) transferência de tecnologia que facilita o rastreamento de munição ilícita.  

11.2 INTERPOL 

A Organização Internacional de Polícia Criminal, (INTERPOL) fornece uma ajuda valiosa para os 
Estados-Membros na detecção de munições recuperadas no crime, inclusive por meio da sua 
Solicitação de Rastreamento de Armas de Fogo, e Rede de Informação de Balística. 

A fim de tirar o máximo proveito desta assistência no rastreamento, um Estado que é membro da 
INTERPOL deve garantir que seu Escritório Nacional Central INTERPOL, que conecta a aplicação 
da lei nacional a INTERPOL, esteja plenamente operacional. 

Mais informação sobre a função da INTERPOL no rastreamento de armas de pequeno porte 
recuperadas em crime está contida no Anexo C nesta diretriz. 

11.3 Organizações Regionais 

Um Estado que não é membro da INTERPOL, mas que seja membro de uma organização regional 
que facilita o rastreamento de munição ilícita deve fazer uso da assistência prestada pela 
organização regional, por exemplo: 

11.3.1. Comunidade Econômica dos Estados Africanos Ocidentais 

A Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) é solicitada em ajudar os 
Estados membros na detecção de munição ilícita. Um Estado membro da CEDEAO pode solicitar 
à Comissão da CEDEAO para iniciar e conduzir uma operação de rastreamento internacional em 
seu nome. 

11.4 Investigações de violações dos embargos de armas da ONU 

No contexto de rastreamento de munição ilícita, os Estados devem prestar toda a cooperação 
possível aos painéis de investigação da ONU de violações possíveis dos embargos de armas 
impostas pelo Conselho de Segurança da ONU. 

http://www.poa-iss.org/
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11.5 Agentes não governamentais 

Agentes não governamentais também podem prestar cooperação e assistência valiosa na 
construção de capacidades nacionais de identificação, por exemplo, fornecendo treinamento na 
correta identificação e eliminação segura de munições recuperadas. 

Uma pesquisa feita por agentes não governamentais também podem descobrir casos previamente 
desconhecidos de desvio que podem ser acompanhados e investigados. 

11.6 Intercâmbio de informação 

O intercâmbio internacional de informação no contexto das operações de rastreamento pode ser 
complementado com os intercâmbios de informação mais amplos, que facilitam a identificação de 
pontos de desvio e padrões gerais de tráfico. Os seguintes tipos de informação podem ser úteis a 
este respeito: 

a) fabricantes nacionalmente autorizados, intermediários e vendedores;  

b) sistemas de marcação e técnicas em uso para marcação no momento da fabricação e 
importação;  

c) os meios de ocultação e rotas utilizadas pelos criminosos no tráfico ilícito de munições, bem 
como as formas de detecção de tais meios e rotas; 

d) transferências de munições (informações sobre a legislação nacional, as práticas e os 
controles existentes, etc.); e  

e) práticas em relação aos estoques governamentais existentes (gestão, segurança, 
excedentes, perdas, roubo e destruição).  

12 Relatórios sobre a implementação de medidas de rastreio 

12.1 Freqüência de relatório 

Os relatórios nacionais, detalhando os esforços para implementar o Instrumento Internacional que 
Permite aos Estados Identificar e Rastrear, de forma Pontual e Confiável, de Armas de Pequeno 
Porte e Armamentos Leves (Instrumento Internacional de Rastreamento) deverá ser apresentado 
a cada dois anos para o Secretário-Geral da ONU, através do Escritório das Nações Unidas para 
Assuntos de Desarmamento. Esses relatórios podem fazer parte de relatórios nacionais sobre a 
implementação do Programa de Ação da ONU. 

As "Diretrizes para o relatório sobre a implementação de Instrumento de Rastreamento 
Internacional", disponível no website UN PoA-ISS (www.poa-iss.org) pode ser usado para este 
propósito. 

12.2 Conteúdo dos Relatórios 

Relatórios nacionais sobre o rastreamento de munição ilícita devem incluir: 

a) detalhes do ponto(s) de contato nacional sobre rastreamento.  

b) detalhes dos esforços nacionais para implementar o Instrumento Internacional de 
Rastreamento;  

c) experiências nacionais no rastreamento de munição ilícita, incluindo desafios principais, 
respostas e oportunidades;  

d) medidas tomadas para garantir que o sistema de rastreamento nacional é capaz de realizar 
rastreios internos pontuais e confiáveis, e de iniciar e responder a pedidos de rastreamento 
internacional; e 

http://www.poa-iss.org/
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e) medidas tomadas no domínio da cooperação e assistência internacional em rastreamento, 
incluindo, conforme relevante, 1) cooperação e/ou assistência internacional prestada, e/ou 
recebidas; 2) necessidade de assistência prioritária; e 3) os tipos de assistência e 
cooperação que podem ser oferecidos para construir capacidades nacionais de 
rastreamento.  
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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. Qualquer alteração posterior, ou revisões, as 
referências de data listadas abaixo 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. UNODA 2015;  

c) Instrumento Internacional que permite aos Estados identificar e Rastrear, de forma pontual e 
confiável, Armas de Pequeno Porte e Armamentos Leves Ilícitas (Instrumento Internacional 
de Rastreamento); e 

d) Kit de Rastreamento de Munição Protocols and procedures for recording small-calibre 
ammunition. ISBN 2-8288-0097-0. Inspeção de Arma de Pequeno Porte. Junho 2008. 

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 

11
 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.  

                                                      

11
 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. Inspeção de Arma de Pequeno Porte. 2006; 

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

c) Implementação de Instrumento de Rastreamento Internacional- Diretrizes para Relatório 
Nacional http://www.poa-iss.org/poa/poa.aspx. UN; e 

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 (ONU ODA) mantém cópias de todas as referências 

12
 utilizadas 

neste guia. Um registro da última versão/edição das Diretrizes Técnicas Internacionais de 
Munições é mantido pela ONU 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. 
 
 
 

                                                      

12
 Onde os direitos autorais permitirem. 

http://www.poa-iss.org/poa/poa.aspx
http://www.un-arm.org/
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Anexo C 
(informativo) 
INTERPOL 

 

C.1  Geral 

A Organização Internacional de Polícia Criminal (INTERPOL) é representada por um Escritório 
Central Nacional em cada um dos seus 187 Estados membros. Sua tarefa principal é apoiar as 
agências de aplicação da lei nos Estados-Membros em matéria de 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. 

A INTERPOL está ordenada 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. 

A 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. 

Armas de fogo ilícitas rastreadas através da INTERPOL são verificadas comparando com as 
armas de fogo relatadas à INTERPOL pelos Estados membros como perdidas ou roubadas. A 
INTERPOL também verifica as informações disponíveis 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  Solicitação do Rastreamento de Armas de Fogo INTERPOL (IFTR) 

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 o 
rastreamento de armas de fogo ilícitas. O conhecimento das armas de fogo utilizadas auxilia na 
identificação de munições complementares. 
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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 Rede de Informação de 
Balística INTERPOL (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 a IBIN ligará crimes separados por fronteiras internacionais que não teriam sido 
conhecidos 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. 
 
 

 


