
Art. 227. Na destruição ao ar livre por combustão, de munições completas de armas de porte e portáteis e espoletas, deverá ser 
observado o seguinte: 
I - as munições deverão ser lançadas em fosso com profundidade mínima de um metro e cinqüenta centímetros por dois metros de 
largura; 
II - um tubo metálico com dez centímetros de diâmetro ou mais deverá ser fixado, com inclinação necessária ao escorregamento da 
carga, de modo que uma das extremidades fique no centro do fosso, próximo ao fundo e sobre o material em combustão, e a outra 
protegida por uma barricada; 
III - a abertura do fosso deverá ser protegida com grades ou chapas de ferro perfuradas, que evitem projeção de fragmentos ou 
estilhaços e que permita apenas a oxigenação para manter a combustão; 
IV - o material a ser destruído deverá ser lançado em cargas sucessivas, pelo tubo, ao fundo do fosso; e 
V - qualquer carga somente poderá ser lançada no fosso depois de destruída a anterior. 
 
Art. 228. A destruição por combustão, de munições completas de armas de porte e portáteis, e de espoletas, poderá ser feita em 
fornilho especialmente projetado para isso, aprovado pela fiscalização militar, que impeça o lançamento de projéteis e fragmentos, 
decorrente da deflagração da carga de projeção pelo calor. 
 
 
Art. 229. Na destruição por combustão ao ar livre, de artifícios pirotécnicos, exceto os iluminativos com pára-quedas, deverá ser 
observado o seguinte: 
 
I - os artifícios pirotécnicos serão lançados em fosso de sessenta centímetros de profundidade e trinta centímetros de largura, e de 
comprimento compatível com a quantidade a ser destruída; e 
 
II - uma grade de ferro ou tela de arame deverá cobrir o fosso para evitar projeções do material em combustão. 
 
Parágrafo único. Tratando-se de artifício pirotécnico provido de pára-quedas, os elementos a serem destruídos serão colocados de 
pé, distanciados um do outro de um metro e cinqüenta centímetros, não havendo necessidade da grade sobre os mesmos. 
 
Art. 230. A destruição, por combustão, de agentes químicos de guerra, somente será executada em dispositivo projetado ou 
apropriado para este fim e aprovado pela DFPC. 
 
Art. 231. Os explosivos e artefatos a seguir enumerados, suscetíveis de detonarem quando sujeitos a outro processo de destruição, 
deverão ser destruídos por detonação: 
 
I - cabeças de guerra carregadas com altos explosivos; 
 
II - dispositivos de propulsão; 
 
III - granadas; 
 
IV - minas; 
 
V - rojões; 
 
VI - bombas de aviação; 
 
VII - altos explosivos; 
 
VIII - acessórios de explosivos; e 
 
IX - artifícios pirotécnicos. 
 
Art. 232. A destruição por detonação deverá satisfazer às seguintes condições mínimas de segurança: 
 
I - a destruição deverá ser feita em locais que distem mais de setecentos metros de depósitos, estradas, edifícios e habitações; 
 
II - o local deverá estar limpo de vegetação e de material combustível num raio de setenta metros; 
 
III - o material que aguarda a destruição deverá ficar protegido e afastado mais de cem metros do local de destruição; 
 
IV - o material a ser destruído deverá estar em fosso que limite a projeção lateral de estilhaços; 
 
V - deverão ser usados locais diferentes para cada detonação, para evitar acidentes pelo calor ou resíduos em combustão da carga 
anterior; 
 
VI - a iniciação da detonação deverá ser feita por processo seguro e eficaz, de largo emprego e aceitação, e tecnicamente aprovado 
pela fiscalização militar; 
 
VII - os equipamentos e materiais usados para detonar a carga a ser destruída ficarão, permanentemente, sob a guarda de elemento 
designado pelo responsável pela destruição; 
 
VIII - o acionamento da carga a ser destruída, obrigatoriamente a comando do responsável pela destruição, somente poderá ocorrer 
após todo o pessoal estar abrigado e a uma distância segura, fora do raio de ação do efeito de sopro e de lançamento de entulhos e 
estilhaços; 
 
IX - o pessoal empregado na destruição deverá estar equipado e treinado com meios necessários e suficientes para combater 
possíveis incêndios na vegetação adjacente ao local da destruição; 
 
X - trinta minutos após cada detonação verificar-se-á se todo o material foi destruído; 
 
XI - o material não destruído em uma primeira detonação deverá ser destruído, preferencialmente, no local onde se encontrar;  
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XII - os locais de destruição deverão ser molhados no fim da operação. 
 
Parágrafo único. Quando a distância a que se refere o inciso I deste artigo não puder ser obedecida, a quantidade de material a ser 
destruído ficará limitada àquela correspondente à distância de segurança prevista no Anexo XV. 
 
Art. 233. A quantidade máxima de material a ser destruído por detonação, de cada vez, deverá ser compatível com a segurança da 
operação, de forma que: 
 
I - não cause a iniciação do material que aguarda a destruição por onda de choque, irradiação ou por arremesso de resíduos quentes 
sobre este; 
 
II - não ponha em risco a integridade daqueles que realizam a destruição devido a onda de choque, efeito de sopro, irradiação, 
arremesso de estilhaços ou gases tóxicos; 
 
III - não haja possibilidade de arremesso de estilhaços ou explosivo não detonado além da distância de segurança, estabelecida no 
projeto do local de detonação; e 
 
IV - não haja possibilidade de causar danos a obras limítrofes à região de destruição. 
 
Art. 234. Poderão ser destruídos por conversão química: 
 
I - pólvoras; 
 
II - explosivos; e 
 
III - agentes químicos de guerra. 
 
Art. 235. No processo de destruição por conversão química a matéria-prima deverá ser totalmente convertida em produtos cuja 
toxidez seja baixa o suficiente para permitir o seu emprego civil. 
 
Parágrafo único. É proibida a armazenagem de produtos intermediários ou subprodutos do processo de conversão química cuja 
toxidez seja alta o suficiente para impedir seu emprego civil. 
 
Art. 236. Os processos de conversão química serão submetidos à aprovação da DFPC. 
 
Art. 237. Os casos omissos serão resolvidos pela DFPC. 
 

  

CAPÍTULO III 

 
IRREGULARIDADES COMETIDAS NO TRATO COM PRODUTOS CONTROLADOS 

 
Seção I 

 
Infrações 

 
Art. 238. Para fins deste Regulamento, são consideradas infrações as seguintes irregularidades cometidas no trato com produtos 
controlados: 
 
I - depositar produtos controlados em local não autorizado pelo Exército ou em quantidades superiores às permitidas; 
 
II - apresentar falta de ordem ou de separação adequadas, em depósito de pólvoras, explosivos e acessórios; 
 
III - proceder à embalagem de produtos controlados, em desacordo com as normas técnicas; 
 
IV - deixar de cumprir compromissos assumidos junto ao SFPC; 
 
V - comprar, vender, trocar ou emprestar produtos controlados, sem permissão da autoridade competente; 
 
VI - cometer, no exercício de atividades envolvendo produtos controlados, quaisquer irregularidades em face da legislação em vigor; 
 
VII - exercer atividades com produtos controlados sem possuir as devidas licenças de outros órgãos ligados ao exercício da atividade; 
 
VIII - exercer atividades de transporte, colecionamento, exposição, caça, uso esportivo e recarga, em desacordo com as prescrições 
deste Regulamento e normas emitidas pelo Exército; 
 
IX - deixar de providenciar a renovação do registro nos prazos estabelecidos e continuar a trabalhar com produtos controlados; 
 
X - deixar de solicitar o cancelamento do registro quando parar de exercer atividades com produtos controlados; 
 
XI - importar, sem licença prévia, produtos controlados; 
 
XII - importar produtos controlados em desacordo com a licença prévia; 
 
XIII - exportar, sem licença prévia, produtos controlados; 
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XIV - exportar produtos controlados em desacordo com a licença prévia; 
 
XV - atuar em atividade envolvendo produtos controlados que não esteja autorizado, ou de forma que extrapole os limites concedidos 
em seu registro; e 
 
XVI - outras infrações ao presente Regulamento e às normas complementares, não capituladas nos incisos anteriores. 
 

  

Seção II 

 
Faltas Graves 

 
Art. 239. Para fins deste Regulamento, são consideradas faltas graves as seguintes irregularidades cometidas no trato com produtos 
controlados: 
 
I - praticar, em qualquer atividade que envolva produtos controlados, atos lesivos à segurança pública ou cometer infração, cuja 
periculosidade seja lesiva à segurança da população ou das construções vizinhas; 
 
II - fabricar produtos controlados em desacordo com as fórmulas e desenhos anexados ao processo de registro; 
 
III - fabricar pólvoras, explosivos, acessórios, fogos de artifício e artifícios pirotécnicos em locais não autorizados; 
 
IV - descumprir as medidas de segurança estabelecidas neste Regulamento ou norma complementar; 
 
V - deixar de cumprir normas ou exigências do Exército; 
 
VI - fabricar produtos controlados sem que sua fabricação tenha sido autorizada ou for comprovada a incapacidade técnica para sua 
produção; 
 
VII - exercer atividades com produtos controlados sem possuir autorização do Exército; 
 
VIII - impedir a fiscalização em qualquer de suas atividades ou agir de má fé;  
 
IX - reincidir em infrações já cometidas; e 
 
X - falsear declaração em documentos relativos a produtos controlados. 
 

 
CAPÍTULO IV 

 
APREENSÃO 

 
Art. 240. Têm competência para efetuar apreensão de produtos controlados, nas áreas de sua atuação, consoante a legislação em 
vigor: 
 
I - as autoridades alfandegárias; 
 
II - as autoridades militares; 
 
III - as autoridades policiais; 
 
IV - as demais autoridades às quais sejam por lei delegadas atribuições de polícia; e 
 
V - a ação conjunta dessas autoridades. 
 
Art. 241. O produto controlado será apreendido quando: 
 
I - estiver sendo fabricado em estabelecimento não registrado ou com prazo de validade do registro vencido, ou ainda, se não constar 
tal produto do documento de registro; 
 
II - sujeito a controle de tráfego, estiver transitando dentro do país, sem GT ou autorização policial para trânsito; 
 
III - sujeito a controle de comércio, estiver sendo comerciado por firma não registrada no Exército; 
 
IV - sujeito à licença de importação ou desembaraço alfandegário, tiver entrado ilegalmente no país; 
 
V - não for comprovada a sua origem; 
 
VI - tratar-se de armas, petrechos e munições de uso restrito em poder de pessoas físicas ou jurídicas não autorizadas; 
 
VII - no caso de munições, explosivos e acessórios, tiver perdido a estabilidade química ou apresentar indícios de decomposição; 
 
VIII - tiver sido fabricado em desacordo com os dados constantes do seu processo para obtenção do TR; e 
 
IX - seu depósito, comércio e demais atividades sujeitas à fiscalização, contrariarem as disposições do presente Regulamento. 
 
Art. 242. A apreensão não isenta os infratores das penalidades previstas neste Regulamento e na legislação penal. 
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Art. 243. A apreensão será feita mediante a lavratura do Termo de Apreensão, Anexo XXXVIII, de modo a caracterizar perfeitamente 
a natureza do material e as circunstâncias em que foi apreendido. 
 
Art. 244. As autoridades militares e policiais prestarão toda a colaboração possível às autoridades alfandegárias, visando a 
descoberta e a apreensão de contrabandos de produtos controlados. 
 
Art. 245. Aos produtos controlados apreendidos pelas autoridades alfandegárias será aplicada a legislação específica, cumpridas as 
prescrições deste Regulamento. 
 
Art. 246. Os produtos controlados apreendidos pelas autoridades competentes deverão ser encaminhados aos depósitos e paióis das 
Unidades do Exército, mediante autorização da RM. 
 
§ 1º Em caso de necessidade, a RM poderá autorizar o depósito dos produtos controlados apreendidos em firmas registradas no 
Exército. 
 
§ 2º A efetivação da apreensão de produto controlado ou sua liberação será determinada na conclusão do Processo Administrativo 
instaurado sobre o caso. 
 
§ 3º A destinação do material apreendido, após o esgotamento de todos os recursos cabíveis, será: 
 
I - inclusão na cadeia de suprimento do Exército; 
 
II - alienação por doação a Organizações Militares, órgãos ligados à Segurança Pública ou Museus Históricos;  
 
III - alienação por venda, cessão ou permuta a pessoas físicas ou jurídicas autorizadas; 
 
IV - desmancho, para aproveitamento da matéria-prima; e 
 
V - destruição. 
 
§ 4º Os critérios para destinação do material apreendido serão estabelecidos em normas do Exército, devendo, no caso de doação, 
ter prioridade o órgão que fez a apreensão. 
 
§ 5º A destruição de armas deverá ter prioridade sobre as outras destinações. 
 

 
CAPÍTULO V 

 
PENALIDADES 

 
Art.247. São as seguintes as penalidades estabelecidas nesta regulamentação: 
 
I - advertência; 
 
II - multa simples; 
 
III - multa pré-interditória; 
 
IV - interdição; e 
 
V - cassação de registro. 
 
Parágrafo único. As penalidades de que trata este artigo serão aplicadas aos infratores das disposições deste Regulamento e de suas 
normas complementares ou àqueles que, de qualquer modo, participarem ou concorrerem para a sua prática, de acordo com a 
natureza da infração e de suas circunstâncias. 
 
Art. 248. A penalidade de advertência, de competência do Comandante da RM, corresponde a uma admoestação, por escrito, ao 
infrator e será aplicada no caso de primeira infração, que não tenha caráter grave. 
 
Art. 249. As penalidades de multa, simples ou pré-interditória, correspondem ao pagamento pecuniário pelo infrator, de acordo com a 
gradação e o critério de aplicação a seguir: 
 
I - multa simples mínima: quando forem cometidas até duas infrações simultâneas; 
 
II - multa simples média: quando forem cometidas até três infrações simultâneas; 
 
III - multa simples máxima: quando forem cometidas até cinco infrações simultâneas ou a falta for grave; e 
 
IV - multa pré-interditória: quando forem cometidas mais de cinco infrações, no período de dois anos, ou a falta for grave. 
 
Parágrafo único. Os valores das multas serão estabelecidos em normas específicas. 
 
Art. 250. A aplicação da penalidade de multa simples é de competência do Diretor de Fiscalização de Produtos Controlados, e da 
penalidade de multa pré-interditória, do Chefe do D Log. 
 
§ 1º A multa pré-interditória poderá ser aplicada mesmo em se tratando de primeira falta, desde que esta seja grave ou que constitua 
perigo para a coletividade. 
 
§ 2º Ao ser aplicada a multa pré-interditória, o infrator deverá ser notificado de que, em caso de nova falta, será pedida à autoridade 
competente a interdição de suas atividades com produtos controlados. 
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§ 3º As penalidades de multas poderão ser aplicadas, isoladas ou cumulativamente com outras, exceto com a de advertência, e 
independem de outras cominações previstas em lei. 
 
§ 4º Os valores das multas serão dobrados quando ocorrer reincidência, assim considerada como a repetição de idênticas infrações, 
podendo ser aplicada penalidade de maior gradação. 
 
Art. 251. A penalidade de interdição, de competência do Chefe do D Log, corresponde à suspensão temporária das atividades ligadas 
a produtos controlados. 
 
§ 1º Poderá ser determinada a penalidade de interdição das atividades relacionadas com produtos controlados exercidas por pessoa 
física ou jurídica quando ocorrer reincidência de infrações previstas neste Regulamento, após ter sido aplicada a punição de multa 
pré-interditória, ou a falta cometida for grave: 
 
I - que resulte em caso de calamidade pública ou que venha torná-la iminente; 
 
II - que torne seu funcionamento prejudicial à segurança pública; e 
 
III - cuja periculosidade seja altamente lesiva à segurança da população ou das construções circunvizinhas. 
 
§ 2º Após aplicada a penalidade de interdição, a RM solicitará as providências decorrentes às autoridades competentes. 
 
Art. 252. A penalidade de cassação de registro, de competência do Chefe do D Log, corresponde à suspensão definitiva das 
atividades ligadas a produtos controlados. 
 
§ 1º A cassação será aplicada às pessoas físicas e jurídicas que reincidam em faltas, após terem sido penalizadas com interdição ou 
que venham a cometer faltas que comprometam sua idoneidade, principal requisito para quantos desejam trabalhar com produtos 
controlados. 
 
§ 2º À penalidade de cassação caberá recurso administrativo ao Comandante do Exército. 
 
§ 3o A cassação do TR implicará fechamento da fábrica, se somente fabricar produtos controlados, ou da exclusão de tais produtos 
de sua linha de fabricação, sem direito a qualquer indenização. 
 
§ 4º A cassação do CR implicará na proibição da pessoa física ou jurídica de exercer atividades com produtos controlados.  
 
§ 5o Em qualquer caso os produtos controlados serão apreendidos e, a critério do Exército, poderão ser vendidos por seus 
proprietários a outras pessoas físicas ou jurídicas devidamente registradas. 
 
§ 6º Não será concedido registro a empresa ou estabelecimento que pertença, no todo ou em parte, a pessoas que tenham sido 
proprietárias ou sócias de empresa ou firma punida com a pena de cassação de registro. 
 
Art. 253. Caso as pessoas físicas ou jurídicas penalizadas com interdição ou cassação continuem a exercer atividades com produtos 
controlados ou deixem de cumprir as exigências do Exército, o Comandante da RM tomará as medidas judiciais cabíveis para a 
interrupção de suas atividades. 
 

 
CAPÍTULO VI 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 

 
Art. 254. As infrações às disposições deste Regulamento e de suas normas complementares serão apuradas em Processo 
Administrativo. 
 
§ 1º Processo Administrativo é o instrumento formal a ser utilizado pelo sistema de fiscalização de produtos controlados para a 
apuração de infrações e aplicação de penalidades previstas neste Regulamento. 
 
§ 2º O Processo Administrativo será iniciado com a lavratura do Auto de Infração ou de Notificação. 
 
§ 3º Tem competência para instaurar Processo Administrativo o Comandante da RM a que o infrator estiver vinculado. 
 
§ 4º Na condução do Processo Administrativo serão observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. 
 
Art. 255. Os órgãos das redes regionais de fiscalização de produtos controlados, ao realizar inspeções e vistorias ou ter conhecimento 
de irregularidades, deverão proceder aos atos preliminares de apuração da infração cometida, verificando se a ocorrência é infração a 
este Regulamento, para instauração do Processo Administrativo, devendo: 
 
I - lavrar o Auto de Infração, Anexo XXXIX, no caso de constatar "in loco" a irregularidade; 
 
II - lavrar a Notificação, Anexo XL, no caso de tomar conhecimento da irregularidade; e 
 
III - lavrar o Termo de Apreensão, quando for o caso. 
 
§ 1º O autuado ou notificado, aporá o "ciente" no Auto de Infração ou na Notificação recebida e, no caso de recusa, o agente 
fiscalizador registrará o fato no próprio documento, na presença de duas testemunhas. 
 
§ 2º O autuado ou notificado terá o prazo de quinze dias, contado da data do recebimento do Auto de Infração ou Notificação, para, 
querendo, apresentar defesa escrita. 
 
§ 3o Decorrido o prazo de quinze dias, o encarregado do Processo Administrativo, tendo recebido ou não as razões de defesa, 
elaborará o relatório final, contendo a especificação dos fatos atribuídos ao acusado, a tipificação da infração, com as respectivas 
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provas e a correspondente penalidade, a aceitação ou não das razões de defesa, submetendo o processo ao Comandante da RM. 
 
§ 4o Recebido e examinado o Processo Administrativo, o Comandante da RM aplicará a advertência, quanto for o caso, ou o 
encaminhará, com seu parecer, à autoridade competente, para a aplicação das demais sanções, de acordo com o disposto nos arts. 
250, 251 e 252 deste Regulamento, que terá o prazo de trinta dias para decidir, salvo prorrogação, por igual período, expressamente 
motivada. 
 
§ 5o No caso das infrações serem cometidas por pessoas físicas ou jurídicas que não estejam registradas no Exército, após lavratura 
do Auto de Infração ou da Notificação será instaurado o Processo Administrativo para as providências cabíveis na esfera de sua 
competência e lavrada ocorrência junto à Polícia Civil, para a instauração da ação penal. 
 
§ 6o A proibição de pessoa física ou jurídica de exercer atividades com produtos controlados, por falta de revalidação do TR ou do 
CR, será precedida da instauração do Processo Administrativo. 
 
Art. 256. Quando ficar comprovada a existência de crimes ou contravenções penais atinentes a produtos controlados, por parte de 
pessoas físicas ou jurídicas, registradas ou não no Exército, o fato será levado ao conhecimento da Polícia Civil, para instauração do 
competente Processo Criminal. 
 
Art. 257. As autoridades civis responsáveis por inquéritos sobre ocorrências relacionadas a produtos controlados de que trata este 
Regulamento deverão informar o seu andamento ao Exército, por intermédio da Unidade Militar mais próxima, que tomará as 
seguintes providências: 
 
I - solicitará certidão ou cópia autêntica da conclusão ou das peças principais do inquérito; e 
 
II - iniciará o Processo Administrativo, tão logo disponha dos subsídios referidos no inciso anterior. 
 
Art. 258. Da decisão administrativa cabe recurso dirigido à autoridade que a proferiu. 
 
Parágrafo único. O prazo para interposição de recurso administrativo é de dez dias, contados da data da ciência ou da publicação 
oficial da decisão recorrida, devendo a autoridade decidir, no prazo máximo de trinta dias, a partir do recebimento dos autos. 
 
Art. 259. Ao Processo Administrativo de que trata este Regulamento aplicam-se as disposições da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 
1999. 
 

  

TÍTULO VIII 

 
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 
CAPÍTULO I 

 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 260. O Comandante do Exército, atendendo a determinadas circunstâncias de ordem civil ou militar, ou a solicitação judiciária, ou 
das partes interessadas, poderá determinar ou autorizar o recolhimento, a depósitos do Exército, de produtos controlados que 
estiverem em depósitos particulares ou que, por decisões judiciais, deverão ser recolhidos a depósitos públicos. 
 
Parágrafo único. Efetuado o recolhimento, os produtos somente poderão ser retirados por ordem do Comandante do Exército. 
 
Art. 261. Na assinatura de convênios com outros países cujo objeto envolva produtos controlados, o Ministério das Relações 
Exteriores ouvirá, previamente, o Exército. 
 
Art. 262. O Comandante do Exército, quando julgar conveniente, poderá delegar qualquer de suas atribuições ao Chefe do D Log ou 
aos Comandantes de RM. 
 
Parágrafo único. O Chefe do D Log e os Comandantes de RM poderão, também, delegar suas atribuições ao Diretor de Fiscalização 
de Produtos Controlados e aos Comandantes do Apoio Regional, respectivamente. 
 
Art. 263. Fica o Chefe do D Log autorizado a baixar aos Comandantes de RM as instruções necessárias para a conveniente aplicação 
deste Regulamento e resolver os casos omissos que venham a surgir e que não dependam de apreciação do Comandante do 
Exército. 
 
Parágrafo único. Os casos omissos que não possam ser solucionados pelo D Log serão submetidos ao Comandante do Exército. 
 
Art. 264. Os SFPC deverão manter atualizado o catálogo das empresas registradas no Exército, possuidoras de TR e CR, sediadas 
na área de jurisdição da RM. 
 
Art. 265. Os Chefes de SFPC regionais realizarão reunião anual na DFPC, da qual participarão, também, representantes do Gabinete 
do Comandante do Exército e do D Log, com o objetivo de uniformizar e aperfeiçoar a fiscalização de produtos controlados, bem 
como apresentar sugestões para a alteração da legislação pertinente. 
 
Art. 266. Ficam revogadas as disposições que contrariem o presente Regulamento. 
 

 
CAPÍTULO II 

 
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
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Art. 267. A preparação de misturas de nitrato de amônio com substâncias orgânicas, como óleo diesel, na produção de explosivo do 
tipo ANFO - Amonium Nitrate Fuel Oil, para consumo próprio e no local de emprego pode ser autorizada a empresas possuidoras de 
CR que já tenham permissão para empregar explosivos, mediante a concessão de Apostila ao CR. 
 
§ 1º A empresa que desejar fazer esse preparo de explosivo tipo ANFO no local de emprego e para consumo próprio deverá, de 
acordo com o previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, apresentar Responsável Técnico, registrado e aprovado pelo Conselho 
Regional de Química. 
 
§ 2º Quando a quantidade consumida da mistura nitrato de amônio-óleo diesel impuser a manipulação ou a instalação de unidade de 
mistura em local diferente daquele do emprego, mesmo para consumo próprio, será exigido o TR. 
 
§ 3º É proibida a manipulação ou instalação de unidade de mistura de nitrato de amônio-óleo diesel, para fins comerciais, sem o 
competente TR. 
 
§ 4º As condições de segurança para a fabricação, manuseio, armazenamento e transporte das misturas de que trata este artigo são 
as mesmas estabelecidas neste Regulamento para as misturas explosivas. 
 
§ 5º O nitrato de amônio deve ser armazenado em separado, observado o disposto nas Tabelas de Quantidades-Distâncias. 
 
Art. 268. A publicidade referente às armas de fogo de uso civil atenderá obrigatoriamente às observações constantes deste artigo: 
 
I - o anúncio referente a venda de armas, munições e outros produtos correlatos deverá se apresentar conforme as disposições 
estabelecidas neste Regulamento e atender aos requisitos básicos de figuras e textos que contenham: 
 
a) apresentação que defina com clareza que a aquisição do produto dependerá da autorização e do prévio registro a ser concedido 
pela autoridade competente; 
 
b) mensagem esclarecendo que a autorização e o registro são requisitos obrigatórios e indispensáveis para a aquisição do produto, e 
anúncio que se restrinja à apresentação do produto, características do modelo e as condições de venda; 
 
c) orientações precisas e técnicas que evidenciem a necessidade de treinamento, conhecimento técnico básico e equilíbrio emocional 
para a utilização do produto; e 
 
d) a necessidade fundamental dos cuidados básicos de manuseio e guarda do produto, evidenciando a importância prioritária dos 
itens referentes à segurança e obrigação legal de evitar riscos para a pessoa e a comunidade; 
 
II - o anúncio referente à venda de armas, munições e outros produtos congêneres deverá ser apresentado conforme as disposições 
estabelecidas neste Regulamento e não deverá conter: 
 
a) divulgação de quaisquer facilidades para obter a autorização ou o registro para a aquisição do produto; 
 
b) exibição de apelos emocionais, situações dramáticas ou mesmo de textos que induzam o consumidor à convicção de que o produto 
é a única defesa ao seu alcance; 
 
c) texto que provoque qualquer tipo de temor popular; 
 
d) apresentação sonora ou gráfica que exiba o portador de arma de fogo em situação de superioridade em relação aos perigos ou 
pessoas; 
 
e) exibição de crianças ou menores de idade; e 
 
f) apresentação de público como testemunho de texto, salvo se forem comprovadamente educadores, técnicos, autoridades 
especializadas, esportistas ou caçadores e que divulguem mensagens que instruam e eduquem o consumidor quanto ao produto 
anunciado; 
 
III - fica proibida a veiculação da propaganda para o público infanto-juvenil; e 
 
IV - a propaganda somente poderá ser veiculada, pela televisão, no período de vinte e três horas às seis horas. 
 
Art. 269. Os processos, de qualquer natureza, deverão ser solucionados em até trinta dias, em cada Organização Militar em que 
transitar. 
 
Parágrafo único. Quando o processo der entrada na RM e tiver de ser encaminhado à DFPC, sem nenhuma diligência complementar, 
como vistoria, o prazo acima se reduz à metade. 
 
Art. 270. Enquanto não forem estabelecidas as novas disposições complementares, que se fazem necessárias, permanece em vigor a 
sistemática anterior, no que não colidir com o presente Regulamento. 
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