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PRODUTOS RESTRITOS E PROIBIDOS

PRODUTOS PROIBIDOS 

Conteúdo diferente da Declaração

Alto valor agregado - valor diferente do declarado

Bebidas alcoólicas, na importação;

Moeda corrente (dinheiro em especie)

Acessório de tiro “bump stock” e outros ativadores de disparo rápido.

Armas de fogo ou outras armas fabricadas usando impressora 3D.

Animais da fauna silvestre

Vegetais da flora silvestre;

Pedras preciosas e semipreciosas; 

Impressoras 3D projetadas ou que funcionam exclusivamente para fabricar armas de fogo.

Cigarros eletronicos  - VAPE (Cigarros de Pen drive) -cigarros eletrônicos, vaper, pod, e-cigarette, e-ciggy, e-pipe, e-cigar, heat not burn 
(tabaco aquecido),

Fumo e produtos de tabacaria, exceto as exportações de amostras de fumo, classificadas na posição 2401 da Nomenclatura Comum do 
Mercosul (NCM), desde que a operação seja realizada por estabelecimento autorizado a exportar o produto, nos termos do art. 347 do 

Decreto nº7.212, de 15 de junho de 2010;  (cigarros, cigarrilhas e charutos, de tabaco ou de seus sucedâneos;)

Armamentos fantasmas e outras armas de fogo que não contenham um número de série.

Armas e munições, bem como suas partes, peças e simulacros; (Objetos cujo Conteúdo Atente contra a Segurança Nacional)

II – bens usados ou recondicionados, exceto:a) os meios físicos que compreendam circuitos integrados, semicondutores e dispositivos 
similares, gravados ou b) os destinados a uso ou consumo pessoal;



PRODUTOS PROIBIDOS 

DG- Danger  Goods - Em geral cargas com simbologia e caracteristicas de produtos perigosos

Equipamentos medicos  

Maconha, seja para uso recreativo ou medicinal, e canabidiol ("CBD"), bem como produtos que contenham tetra-hidrocanabinol ("THC") e 
canabinóides sintéticos em qualquer quantidade.

Plantas de cânhamo naturais ou não refinadas, suas subpartes e derivados (incluindo, entre outros, caules de cânhamo, folhas de 
cânhamo, óleo de cânhamo, flores de cânhamo e sementes de cânhamo, bem como CBD derivado de cânhamo), exceto conforme 

estabelecido em 21 CFR 1308.35, nas regulamentações federais dos EUA.
Qualquer substância não aprovada para uso medicinal pela Food and Drug Administration dos EUA e indicada como

Entorpecentes ilegais -  Drogas 

Carcaças de animais, insetos e animais de estimação. Troféus de caça com taxidermia finalizada ou espécimes completamente 
processados (secos) de animais inteiros ou partes de animais  

Bilhetes de loteria e dispositivos de jogo onde proibidos por lei.

Resíduos perigosos.

Produtos Pereciveis 

Correlatos

Material Pornografico - mercadoria atentatória à moral, aos bons costumes, à saúde ou à ordem pública;

Produtos que precisem de LI (LICENÇA DE IMPORTAÇÃO)

Produtos falsificados ou contrabandeados; (contrafação) -Produtos falsificados, incluindo, entre outros, produtos com marca comercial 
idêntica ou substancialmente indistinguível de uma marca registrada, sem a aprovação ou supervisão do proprietário da marca registrada 

(também conhecidos como “produtos falsos” ou “imitações”).

Substâncias biológicas, Categoria B e espécimes humanos e animais isentos



PRODUTOS PROIBIDOS 

NCM/SH DESCRIÇÃO

Obras de Artes(quadro, esculturas,)

Perfumes = Perfume são 30 ml por frasco limitado a 500 ml por caixa / A caixa é padrão IATA 2.6.5 e a IATA 2.6.6

Cadáveres humanos, órgãos ou partes do corpo humano, embriões humanos ou de animais, restos mortais de humanos cremados ou 
desenterrados.

ITENS ABERTO POR NCM

BEBIDAS ALCOOLICAS 

 Cerveja2203.00.00

 Chope2203.00.00

 Aguardente22072020

 Cachaça e aguardentes2207.20 2208.40.00

 Batida e similares2208.90.00

 Catuaba e similares2205 2206.00.90 2208.90.00

 Conhaque, brandy e similares2208.20.00

 Cooler2206.00.90 2208.90.00

 Gim (gin) e genebra2208.50.00

 Jurubeba e similares2205 2206.00.90 2208.90.00

 Licores e similares2208.70.00

 Pisco2208.20.00

 Rum2208.40.00

 Saque2206.00.90

 Steinhaeger2208.90.00

 Te q u i l a2208.90.00



NCM/SH DESCRIÇÃO

ITENS ABERTO POR NCM

BEBIDAS ALCOOLICAS 

 Cerveja2208.30

 Chope2205

 Aguardente2208.60.00

 Cachaça e aguardentes2208.90.00

 Batida e similares2208.20.00

 Catuaba e similares2206.00.10

 Conhaque, brandy e similares2205 2206.00.90 2208.90.00

 Cooler2204

 Gim (gin) e genebra2205 2206 2207 2208

NCM/SH DESCRIÇÃO

ITENS ABERTO POR NCM

FUMO

Tabaco não manufaturado; desperdícios de tabaco.2401

Tabaco não destalado

Tabaco para fumar, mesmo contendo sucedâneos de tabaco em 
qualquer proporção

240110

Tabaco total ou parcialmente destalado

Charutos, cigarrilhas e cigarros, de tabaco ou dos seus sucedâneos

Cigarrillhas

Outros produtos de tabaco e seus sucedâneos, manufaturados; tabaco 
"homogeneizado" ou "reconstituído"; extratos e molhos de tabaco.

240120

Fumo (tabaco) e seus sucedâneos, manufaturados - Tabaco não 
manufaturado; desperdícios de tabaco. - Desperdícios de tabaco

24013000

2402

24021000

2403

2403.1



NCM/SH DESCRIÇÃO

ITENS ABERTO POR NCM

FUMO

FUMO ALFAKHER DUAS MACAS

Cigarros não contendo fumo (tabaco) , exceto os feitos à mão

2403.11.00

FUMO AFZAL MENTA2403.11.00

FUMO AFZAL CHOCOMENTA

Fumo (tabaco) e seus sucedâneos, manufaturados - Produtos que 
contenham tabaco, tabaco reconstituído, nicotina ou sucedâneos do 
tabaco ou da nicotina, destinados à inalação sem combustão, outros 
produtos que contenham nicotina destinados àabsorção da nicotina 
pelo corpo humano. - - Outros: - -- Para aplicação percutânea

2403.11.00

Produtos que contenham tabaco, tabaco reconstituído, nicotina ou 
sucedâneos do tabaco ou da nicotina, destinados à inalação sem 
combustão; outros produtos que contenham nicotina destinados 
à absorção da nicotina pelo corpo humano.

24013000

2404.92.00 -

Fumo (tabaco) e seus sucedâneos, manufaturados - Produtos que c
ontenham tabaco, tabaco reconstituído, nicotina ou sucedâneos do 
tabaco ou da nicotina, destinados à inalação sem combustão, outros 
produtos que contenham nicotina destinados àabsorção da nicotina 
pelo corpo humano. - - Outros: - -- Para aplicação oral

24049100

24029000

Outros24039990

Feitos à mão24022000

Que contenham tabaco ou tabaco reconstituído24041100

Outros, que contenham nicotina24041200

Outros24041900

Para aplicação percutânea24049200

Outros24049900



NCM/SH DESCRIÇÃO

ITENS ABERTO POR NCM

MOEDA

Papéis moeda

Moedas.

49070010

Cheques de viagem49070020

Títulos de ações ou de obrigações e títulos semelhantes, convalidados 
e firmados

49070030

7118

Moedas sem curso legal, exceto de ouro7118.10

Destinadas a ter curso legal no país importador71181010

Outras71181090

Outros49070090

NCM/SH DESCRIÇÃO

ITENS ABERTO POR NCM

ARMAS E MUNIÇÕES

Armas de guerra, exceto revólveres, pistolas e armas brancas

-Lança foguetes; lança-chamas; lança-granadas; tubos lança-torpedos 
e lançadores similares

93.01

-Peças de artilharia (por exemplo, canhões, obuses e morteiros)9301.1

-Autopropulsadas9301.11.00

9301.20.00

-Outras9301.90.00

Revólveres e pistolas, exceto os das posições 93.03 ou 93.049302.00.00

Outras armas de fogo e aparelhos semelhantes que utilizem a 
deflagração da pólvora [por exemplo: espingardas e carabinas, de caça, 
armas de fogo carregáveis exclusivamente pela boca, pistolas lança-
foguetes e outros aparelhos concebidos apenas para lançar foguetes 
de sinalização, pistolas e revólveres para tiro de festim (tiro sem bala), 
pistolas de êmbolo cativo para abater animais, canhões lança-amarras]

93.03

-Outras9301.19.00



NCM/SH DESCRIÇÃO

ITENS ABERTO POR NCM

ARMAS E MUNIÇÕES

-Armas de fogo carregáveis exclusivamente pela boca9303.10.00

-Outras espingardas e carabinas, de caça ou de tiro-ao-alvo, com pelo 
menos um cano liso

9303.20.00

Outras armas (por exemplo: espingardas, carabinas e pistolas, de mola, 
de ar comprimido ou de gás, cassetetes), exceto as da posição 93.07

9304.00.00

-Outros9303.30.00

-De revólveres ou pistolas9305.10.00

--Canos lisos9305.2

--Outros9305.29.00

-Outros9305.9

--De armas de guerra da posição 93.019305.91.00

--Outros9305.99.00

--Cartuchos9306.21.00

--Outros Ex 01 - Partes de cartuchos9306.29.00

-Outros cartuchos e suas partes Ex 01 - Cartucho sem projétil ou carga
 de chumbo, para uso técnico, e suas partes

9306.30.00

-Outros9306.90.00

Pistolas Anuência 93020000

Fuzil e Carabinas Anuência 9301.90.90

Metralhadora e Submetralhadora  9301.90.90

sabres, espadas, baionetas, lanças e outras armas brancas, suas partes 
e bainhas

9307.00.00

Bombas, granadas, torpedos, minas, mísseis, cartuchos e outras 
munições e projéteis, e suas partes, incluídos os zagalotes, chumbos 
de caça e buchas para cartuchos

93.06

-Cartuchos e suas partes, para pistolas de rebitar ou de usos 
semelhantes ou para pistolas de êmbolo cativo para abate de animais

9306.10.00

-Cartuchos e suas partes, para espingardas ou carabinas de cano liso; 
chumbos para carabinas de ar comprimido

9306.2



NCM/SH DESCRIÇÃO

ITENS ABERTO POR NCM

ARMAS E MUNIÇÕES

Espingardas Conhecimento 1 Conhecimento9301.90.90

Conhecimento 1 Conhecimento9305.91.00

Canhões, Obuseiros, Canhão sem Recuo, Canhão Anti-carro, Canhão 
Antiaéreo, Morteiros 

9301.10.00

Carabina/Espingarda.9305.91.00

-Autopropulsado Anuência 2 Anuência 9301.10.00

Sistema Portátil Antiaéreo (Ex. IGLA) 9301.20.00

-Outros Armamentos Pesados, exceto Revólveres, Pistolas e Armas 
Brancas Anuência 2 Anuência

9301.90.00

Canhão Anti-carro, Canhão Antiaéreo, Morteiros, Lançadores, 
Autopropulsado)

9305.91.00

- Munições para Armamento Pesado superior a 75 mm Anuência 
2 Anuência 

9306.90.90

Lança-mísseis, Lança foguetes, Lança-torpedos e Lançadores 
semelhantes Anuência 2 Anuência

9301.20.00

Foguetes ou Misseis de qualquer tipo, calibre ou emprego, para uso das 
forças militares, com carga inferior a 500 kg e alcance inferior a 
300 km, seus componentes e ogivas

9306.90.00

Bombas, Granadas, Torpedos, Minas de Emprego Militar, com poder de 
letalidade e suas partes e acessórios.

9306.90.00

Partes, Acessórios e Componente de Foguetes para emprego militar. 9306.90.9

Cordéis Detonantes Anuência 1 Anuência3603.00.20

Explosivos Plásticos Moldáveis 3602.00.00

Nitroceluloses Anuência 1 Anuência3208.90.39

Pólvora de Base Simples, dupla, Tripla e Pólvora Negra Militar 
Conhecimento 1 Anuência 

3601.00.00

Munições para Fuzis, Metralhadoras e Carabinas Anuência 2 Anuência9306.30.00

Munições para Espingarda Conhecimento 1 Conhecimento 9301.90.90

 Munições para Armamento Pesado, igual ou superior a .50 ou 12,7 mm 
e igual ou inferior

9306.30.00



NCM/SH DESCRIÇÃO

ITENS ABERTO POR NCM

TIPOS DE CARGAS PERIGOSAS COMUM

ARMAS E MUNIÇÕES

Trinitrotoluenos (TNT) Anuência 1 Anuência 2904.20.41

Composições (B, A3, A4, A5, RDX, HMX) para Granadas e Bombas 
Anuência 1 Anuência 

2921.59.90

Espoletas Beldetons Conhecimento 1 Conhecimento 3603.00.50

Estopim Hidráulico e Detonadores não Elétricos Conhecimento 1 
Conhecimento

3603.00.00

Nitropenta Anuência 1 Anuência 2920.90.33

Traçadores, Petardos e Boosters Conhecimento 1 Conhecimento3604.90.90

Nitreto de Boro Conhecimento 1 Conhecimento 2850.00.10

Silicieto de Cálcio Conhecimento 1 Conhecimento 2850.00.20

 Iniciadores Conhecimento 1 Conhecimento 2850.00.90

Aerossóis
Munições
Baterias (de lítio e úmidas)
Fogareiros para camping
Produtos químicos
Produtos de limpeza de ralos
Fogo de Artifício
Isqueiros
Tintas a óleo
Peças (com gasolina, combustível de avião ou querosene)
Perfume
Propano
Materiais radioativos
Solventes
Geradores de oxigênio/câmaras de oxidação
Baterias (todos os tipos)
Tochas a gás inflamáveis
Todos os tipos de dispositivos movidos a gasolina
Fogo de Artifício


