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Belo Horizonte, 09 de novembro de 2022 
 
Ofício n° 014/2022 

 

Ao Exmo. Sr.  
Gen Bda WASHINGTON ROCHA TRIANI 
Diretor de Fiscalização de Produtos Controlados – DFPC 
Quartel General do Exército – Bloco H – 4º Andar – Setor Militar Urbano 
70630-901 – Brasília/DF 
 

ASSUNTO: Solicito acesso às informações para produção de material de estudo 

a ser repassado aos nossos associados. 

 

A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS IMPORTADORES DE ARMAS E 
MATERIAIS BÉLICOS - ABIAMB, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob o nº 43.457.748/0001-20, localizada em Belo Horizonte/MG, telefone: 

(31) 99788-0556, e-mail: contato@abiamb.org, representada neste bom ato pelo 

seu Presidente Sr. Carlos Henrique Nogueira Terra, doravante ASSOCIAÇÃO, 

vem, respeitosamente, solicitar acesso às seguintes informações descritas 

abaixo.  

Com fundamento no artigo 5º (XXXIII) da Constituição Federal do Brasil, 

na Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso às Informações Públicas), bem como na Lei 

Complementar nº 131/2009, solicito acesso às informações dos seguintes dados 

para a produção de estudos com informações concretas junto a Polícia Federal, 

Receita Federal e Exército Brasileiro, para repassar aos nossos associados. 
1. Números de CRs ativos por categoria, a exemplo, indústrias, 

importadores, lojistas, estandes de tiro, clubes de tiro e CACs, nos últimos 

5 anos; 

2. Números de armas registradas no SIGMA, dividindo em acervo de CACs 

e acervo cidadão e militares nos últimos 5 anos;  
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3. Número de armas e munições que foram importadas para distribuição e 

revenda no comércio brasileiro e exterior nos últimos 5 anos;  

4. Números de armas de uso permitido e restrito fabricadas no Brasil nos 

últimos 5 anos;  

5. Número de armas nacionais e importadas destinadas aos órgãos públicos 

nos últimos 5 anos;  

6. Número máquinas de recargas fabricadas e importadas nos últimos 5 

anos; 

7.  Número componentes (espoletas, estojos, projeteis e pólvoras) 

fabricadas e importadas nos últimos 5 anos; 

8. Demais informações e entender ser pertinente ao segmento de armas e 

munições. 

 

Aguardamos as informações desta Diretoria sobre as questões 

apresentadas acima, para que possamos realizar a produção do nosso estudo 

com base em dados concretos e confiáveis para repassar aos nossos 

associados.  

 

 Certa de vossa atenção, esta Associação aproveita a oportunidade para 

renovar votos da mais elevada estima e distinta consideração. 

 

Cordialmente, 

 

[ASSINATURA DIGITAL] 

CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA TERRA 
PRESIDENTE 
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