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BAGAGEM DESACOMPANHADA 

 

O processo de mudança do exterior para o Brasil é chamado de "importação de bagagem 

desacompanhada" e conforme o Decreto 6.749 de 05/02/09 - Regulamento do Comércio Exterior 

Brasileiro (Regulamento Aduaneiro) e a Instrução Normativa nº 1.059/2010, este processo é isento 

de tributos, desde que esteja inserido no conceito de bagagem. 

 

Definições da Legislação: 

  

I - bens de viajante: os bens portados por viajante ou que, em razão da sua viagem, sejam para ele 

encaminhados ao País ou por ele remetidos ao exterior, ainda que em trânsito pelo território 

aduaneiro, por qualquer meio de transporte; 

II - bagagem: os bens novos ou usados que um viajante, em compatibilidade com as circunstâncias de 

sua viagem, puder destinar para seu uso ou consumo pessoal, bem como para presentear, sempre 

que, pela sua quantidade, natureza ou variedade, não permitirem presumir importação ou 

exportação com fins comerciais ou industriais; 

III - bagagem acompanhada: a que o viajante levar consigo e no mesmo meio de transporte em que 

viaje, exceto quando vier em condição de carga; 

IV - bagagem desacompanhada: a que chegar ao território aduaneiro ou dele sair, antes ou depois do 

viajante, ou que com ele chegue, mas em condição de carga; 

V - bagagem extraviada: a que for despachada como bagagem acompanhada pelo viajante e que 

chegar ao País sem seu respectivo titular, em virtude da ocorrência de caso fortuito ou força maior, 

ou por confusão, erros ou omissões alheios à vontade do viajante; 

VI - bens de uso ou consumo pessoal: os artigos de vestuário, higiene e demais bens de caráter 

manifestamente pessoal, em natureza e quantidade compatíveis com as circunstâncias da viagem; 

VII - bens de caráter manifestamente pessoal: aqueles que o viajante possa necessitar para uso 

próprio, considerando as circunstâncias da viagem e a sua condição física, bem como os bens 

portáteis destinados a atividades profissionais a serem executadas durante a viagem, excluídos 
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máquinas, aparelhos e outros objetos que requeiram alguma instalação para seu uso e máquinas 

filmadoras e computadores pessoais; e 

VIII - tripulante: a pessoa, civil ou militar, que esteja a serviço do veículo durante o percurso da 

viagem. 

 

OBS¹: A bagagem desacompanhada somente será desembaraçada após a comprovação da chegada 

do viajante ao País. 

Obs²: Viagens ocasionais ao Brasil que totalizarem permanência superior a 45 dias nos 12 meses 

anteriores ao regresso prejudicam a contagem do prazo de permanência no exterior, ficando o 

viajante obrigado ao recolhimento do Imposto de Importação.  

 

Existe o documento que acompanha a bagagem desacompanhada, que é chamado Bill of Lading 

(B/L).  Este documento é muito importante na liberação da bagagem no Brasil. Este documento dá a 

posse do conteúdo do container ao consignatário/importador. Nele deverá constar como 

consignatário (consignee) o nome do proprietário da bagagem e seu número de CPF, e é esta pessoa 

quem deverá apresentar também os seguintes documentos: 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA LIBERAÇÃO DE BAGAGEM: 
 

- 2 cópias autenticadas de RG/RNE e CPF/CIC.  

Observações: 

1. É necessário atualizar o seu endereço no cadastro do CPF para o mesmo endereço do 

comprovante de residência no Brasil que será enviado. Este procedimento pode ser realizado 

nos Correios, Bando do Brasil, Caixa Econômica Federal ou na própria Receita Federal, o custo 

é de R$5,75 

- 2 vias da Procuração com firma reconhecida (modelo fornecido pela Trade Hunter) 

- 2 cópias autenticadas do comprovante de residência no exterior  

Observações: 
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1. Se for comprovar a residência no exterior através de contas devem ser 13 contas, mês a 

mês, originais e não impressas pela internet e NÃO serve extratos de contas de banco nem de 

cartão de crédito, nem contrato de aluguel. 

2. Preferencialmente solicitar o Atestado de Residência emitido pelo consulado 

- 2 cópias autenticadas do comprovante de residência no Brasil  

Observações: 

1. Pode ser em nome de terceiro, porém neste caso deverá vir acompanhado da declaração 

de residência modelo fornecido pela Trade Hunter 

- 2 vias da lista de mudança detalhando os itens novos – com firma reconhecida EM CARTORIO NO 

BRASIL em todas as paginas da lista  

- Bill of Lading Original / Conhecimento de carga 

- 2 cópias autenticadas do passaporte apenas a pagina com foto e dados pessoais 

- 1 copia simples dos passaportes utilizados nos últimos 12 meses completos (inclusive paginas em 

branco)  

Observações: 

1. Caso o passaporte válido possuir menos de um ano de emissão, deverá ser enviada uma 

cópia autenticada de todo o passaporte anterior (inclusive as páginas em branco). 

2. Caso tenha retornado ao país com passaporte vencido, apresentar 2 (duas) cópias 

autenticadas da autorização de viagem emitida pelo consulado ou fazer uma declaração sobre 

o ocorrido. 

- Passagem de retorno ao Brasil  

Observações: 

1. Não serve e-ticket, tem que ser o boarding pass ou declaração emitida pela cia. aérea 

atestando o embarque. 

- Declaração Profissional (modelo Trade Hunter) com firma reconhecida 

- Copia das notas fiscais dos produtos novos (pelo menos dos eletrônicos) 

- Copia do contrato com a empresa de mudanças 

- Se possuir, fotos da mudança   
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- Certidão de Movimentos Migratórios emitida pela Policia Federal 

Observações: 

1. Este documento pode ser solicitado à Policia Federal do Brasil assim que o viajante entra no 

país no próprio aeroporto e nesta certidão constarão as entradas e saídas do país para que se 

possa verificar que a pessoa não esteve no país no ultimo ano por período superior a 45 dias 

conforme estipulado na IN SRF nº 1059/10. 

 

AATENÇÃO 

 

Certidão de casamento: Caso possuir documentos com nome de solteiro, enviar 2 (duas) cópias 

autenticadas da Certidão de Casamento. 

 

Todos os documentos enviados serão usados no processo e ficarão em 

poder da Receita Federal. 

 

Existem algumas taxas que deverão ser pagas no Brasil, elas são relativas à liberação do documento 

que acompanha o seu container no navio (B/L) para a agência marítima,  as taxas de manuseio de seu 

container (qualquer movimentação do container no porto é paga), as taxas de armazenagem da sua 

mercadoria até a vistoria da Receita Federal e as taxas com o despachante aduaneiro (é ele quem vai 

confeccionar a Declaração Simplificada de Importação - DSI e solicitar todas as programações com o 

porto, vistoria e tudo o que estiver relacionado com a Receita Federal e demais órgãos envolvidos).  

 

É válido lembrar que a Receita Federal é bem cuidadosa nos processos de bagagem 

desacompanhada, em todos os processos há vistoria física da mercadoria. Devido a isto, sempre que 

o contêiner chega ao Brasil, o transportamos até um terminal alfandegado, aonde o mesmo é 

descarregado e a mercadoria é armazenada até o momento da vistoria física.  
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IMPORTANTE -> Sobre o container vale também lembrar: o cliente possui em média 7 dias livres para 

ficar com o container, caso ultrapasse este período paga-se diariamente um aluguel, chamado de 

demurrage (as empresas cobram uma média de U$ 50,00 a diária). Por isso é importantíssimo enviar 

a documentação para o despachante com pelo menos uma semana de antecedência a chegada do 

container ao porto do Brasil, já que na maioria dos portos a liberação leva de 15 a 20 dias, sendo 

destes quase 7 apenas para realizar cadastros. Vale lembrar que o container só pode ser devolvido 

após a Receita Federal autorizar a desunitização do mesmo e, dependendo do porto de destino, 

apenas após a entrega da carga para o importador. 

 

O processo de liberação de bagagem desacompanhada é um pouco burocrático, por existir duas 

conferências da Receita Federal, uma é a conferência documental e a outra é a conferência física. 

 

Os passos para a liberação da bagagem a partir do momento que o contêiner estiver no Brasil são: 

 

1) Entrega de toda a documentação solicitada ao despachante aduaneiro; 

2) Solicitação de cadastro na Receita Federal (feito pelo despachante aduaneiro); 

3) Solicitação de cadastro na Marinha Mercante (feito pelo despachante aduaneiro); 

4) Solicitação de cadastro no Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento (feito pelo 

despachante aduaneiro); 

5) Liberação da documentação na agência marítima e respectivo pagamento das taxas (feito pelo 

despachante aduaneiro); 

6) Registro da Declaração Simplificada de Importação (DSI) (feita pelo despachante aduaneiro); 

7) Entrega da documentação juntamente com a DSI para a Delegacia da Receita Federal (feita pelo 

despachante aduaneiro); 

8) Aguardar a Receita Federal analisar a documentação; 

9) Após analise da documentação o fiscal da Receita Federal agenda a vistoria física da mercadoria; 

10) Acompanhamento na descarga do contêiner (feita pelo despachante aduaneiro e pelo cliente – 

caso o mesmo ache necessário); 
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11) Fazer a vistoria física na data e hora marcada pelo fiscal (feita pelo despachante aduaneiro e pelo 

cliente – caso o mesmo ache necessário); 

14) Após a vistoria física e caso esteja tudo correto, aguardar o fiscal liberar a documentação; 

15) Após a documentação liberada, pagar as taxas portuárias e programar a saída da mercadoria do 

armazém e contratar a transportadora para efetuar a entrega da mesma. O carregamento 

normalmente ocorre de 48 a 72 horas após a vistoria. 

 

Existem alguns pontos importantes na liberação da sua bagagem desacompanhada que não poderão 

ser esquecidos: 

 

.:. Ao embalar as caixas identificá-las com números e se possível colocar estes números na lista de 

bagagem, a fim de facilitar a vistoria aduaneira. 

.:. Verificar o número de peças que estão sendo enviadas, notar que este número será declarado no 

Conhecimento de Embarque e ao chegar no Brasil, o Porto contará o número de peças e caso tenha 

peças a mais a Receita Federal poderá apreende-las. Então não colocar peças soltas no container, 

caso seja possível colocar tudo em caixas e embalagens. Almofadas soltas, colchões, e demais itens 

devem ser contados de forma unitária e não como parte de outro objeto. Se a quantidade de itens 

descarregados confere com a lista também facilita o serviço do porto para ter certeza que não 

esteja faltando nada durante o carregamento. 

 

Observação Importante -> De acordo com a legislação vigente a Bagagem Desacompanhada é 

pessoal e intransferível, não podendo o container ser dividido entre mais de uma pessoa estando 

apenas um deles declarado como proprietário da carga. Caso seja verificado pela Receita Federal 

durante a vistoria que a mudança é referente a mais de uma pessoa a pessoa que veio como 

proprietária da carga terá sua parcela da mudança liberada e o restante da carga será apreendido 

mesmo que essa terceira pessoa tenha como comprovar que também residia no exterior por mais 

de um ano e ambos serão processados por fraude e contrabando. 
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Atenção: 

A legislação brasileira prevê penalidades por falsas declarações e/ou a apresentação de 

documentos fraudulentos. As penalidades variam de multas, calculadas sobre o valor dos bens, até 

a apreensão desses bens para aplicação da pena de perdimento, podendo ainda o viajante ser 

processado criminalmente. 

O viajante que, sem a autorização prévia da Aduana e o pagamento dos tributos e acréscimos 

legais cabíveis, vender, depositar para fins comerciais ou expuser à venda bens integrantes de 

bagagem, que tenham sido desembaraçados com isenção de tributos, é punido com a imposição de 

multa equivalente a 200% do valor dos bens. 

As mercadorias que revelem finalidade comercial, se não forem declaradas pelo viajante, antes de 

qualquer ação da fiscalização aduaneira, sujeitarão o viajante a multa ou, até mesmo, a apreensão 

das mercadorias, para fins de aplicação da pena de perdimento. 

As pessoas físicas somente podem importar mercadorias para uso próprio. 

Ao enviar bagagem desacompanhada ao Brasil deve-se EXIGIR da empresa contratada que seja 

emitido e entregue o CONHECIMENTO DE CARGA em seu nome, constando somente a quantidade 

de volumes enviados. 

 

INFORMAÇÕES GERAIS - BENS: 

 

EXCLUEM-SE DO CONCEITO DE BAGAGEM: 

 

1. Bens cuja quantidade, natureza ou variedade configure importação ou exportação com fim 

comercial ou industrial 

2. Automóveis, motocicletas, motonetas, bicicletas com motor, casas rodantes e demais veículos 

automotores terrestres 

3. Aeronaves 
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4. Embarcações de todo o tipo, caiaques, botes, barcos a remo, motos aquáticas e similares, e 

motores para embarcações 

5. Cigarros e bebidas de fabricação brasileira, destinada à venda exclusivamente no exterior 

6. Bebidas alcoólicas, fumo e seus sucedâneos manufaturados, quando se tratar de viajante menor 

de 18 (dezoito) anos 

7. Bens adquiridos pelo viajante em loja franca, por ocasião de sua chegada ao País. 

 

CUIDADOS QUE DEVERÃO SER TOMADOS: 

 

Para que se encaixe no conceito de bagagem, os objetos novos ou usados destinados ao uso ou 

consumo pessoal do viajante, em compatibilidade com as circunstâncias de sua viagem, bem assim 

para presentear, sempre que, pela quantidade, natureza ou variedade, não deverão permitir que se 

presuma importação com fins comerciais ou industriais. 

 

BENS NOVOS: 

 

Mesmo após a nova legislação permitir bens novos em bagagem desacompanhada na importação 

com isenção, deve ser feita uma lista de bens à parte com esses bens para a devida informação à 

Receita Federal e, assim, para que possamos pleitear a isenção dos mesmos. 

Caso isso não ocorra, a Receita Federal considerará isso como falsa declaração e solicitando o 

recolhimento dos impostos (50% do valor do bem) e da multa necessária (50% do valor do bem). 

 

LISTA DOS BENS: 

 

A lista de bens deverá conter marca, modelo e numero de série de todos os itens que possuam estas 

informações, informar o valor, assinar e reconhecer firma. 
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CPF: 

 

Para a liberação de sua mudança internacional, o seu CPF tem que estar em situação REGULAR. Caso 

esteja com outra situação, acesse o site da Receita Federal, e adote as medidas instrutivas para a 

devida regularização. Site: www.receita.fazenda.gov.br 

 

PERGUNTAS FREQÜENTES (FAQ): 

 

01 – Quem tem direito de trazer mudança para o Brasil? 

Todos os brasileiros em retorno ou estrangeiros tem o direito de enviar mudança ao Brasil. Porém, 

devem-se observar as regras para a concessão de isenção, suspensão ou pagamento dos tributos. 

Para o direito de isenção será dada pela Receita Federal a todo brasileiro e estrangeiro com visto 

permanente com residência no exterior superior a um ano. Para estrangeiros vinda a trabalho com o 

visto Temporário V, será concedido o regime de suspensão dos impostos pelo prazo igual ao 

concedido para estada. 

 

02 – Como será comprovada a estada no exterior? 

Será comprovado através de contas de luz, contrato de aluguel, contas de telefone, colégio, 

universidade, carta do empregador, etc., por no mínimo 13 meses de regularidade e declaração 

consular com a permanência clara e explicita por mais de um ano. 

 

03 – Pode-se enviar automóvel, motocicleta, jet-ski, barco, etc.? 

Não, estes bens não são considerados bagagem desacompanhada, por se tratarem de bens 

automotores e também é proibida a importação destes objetos sendo usados. Podem-se importar 

bens destas condições somente novos em embarque separado da viagem da mudança, com isso será 

necessário trâmites antes mesmo do embarque e serão cobrados vários impostos, juntamente para 

inibir este tipo de importação no Brasil. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
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04 – Quando um passageiro em destino ao Brasil e ao mesmo tempo estar enviando mudança por 

via marítima, pode-se levar parte da mudança como bagagem acompanhada, no avião? 

Sim. E com essa medida não se perderá o direito ao limite de bens importados por bagagem 

acompanhada. Consulte o agente de viagens para as regras e taxas fixadas. 

 

05 – A declaração emitida pelo consulado brasileiro provando a permanência do viajante será 

fundamental para que a Receita Federal libere a mudança no Brasil? 

Negativo, em algumas ocasiões os consulados não redigem a declaração com testos claros e casa 

uma inconformidade com a finalidade que a declaração sugere, assim, aconselhamos além desta 

declaração estar também munido de outros documentos caso forem necessários para a comprovação 

da residência. 

 

06 – O que se pode levar em uma mudança? 

Podem-se levar todos os utensílios domésticos encontrados em uma casa. Excluindo-se os objetos de 

consumo (óleo, margarina, papel higiênico...) novos, ou seja, não abertos. Também não são aceitos 

objetos em grandes quantidades dando-se a entender que são para venda ou distribuição. 

 

07 – Como se deve declarar os bens para a Receita Federal? 

Deverá ser feita uma lista de bens, com valores, onde há necessidade de informar a quantidade. 

Quanto aos itens eletrônicos, de informática, linha banca (geladeira, fogão, maquina de lavar, etc.) e 

todos os outros itens que obtenham marca, modelo e serie, deverão ser mencionados nesta lista de 

bens. Os modelos novos deverão ser informados como tal, para que seja informada no processo de 

liberação. 

 

08 – Podem-se considerar bagagem desacompanhada os equipamentos de trabalho? 

Sim, desde que se possa comprovar a relação com sua profissão e que o equipamento esteja sendo 

usado pelo passageiro no exterior. 



 
 

11 

 

09 – É necessário em algum momento o viajante comparecer ao porto ou aeroporto para 

acompanhar a liberação da mudança? 

Não, em nossos serviços é dispensado qualquer acompanhamento por parte do viajante para a 

liberação dos seus pertences, exceto por vontade própria do interessado. 

 

10 – Existe prazo para embarcar mudanças ou retirá-las no Brasil? 

Sim, depois da chegada do passageiro no Brasil o mesmo tem 180 dias para fazer chegar sua 

mudança. Nos portos a mudança que chegar ao Brasil e por 90 dias não for reclamada por seu dono, 

será considerada pela Receita Federal como carga abandonada e em aeroportos este 

prazo é de 45 dias. 

 

11 – É permitido o embarque da mudança antes da chegada do passageiro no Brasil? 

É permitido o envio até 3 meses antes da chegada, mas só poderá ser iniciada a liberação após a 

chegada do passageiro em território nacional. 

 

12 – Há limite máximo de envio de mudanças ao Brasil? 

Não existe este limite. Após um ano de residência no exterior, podem-se enviar novamente seus 

pertences ao Brasil, respeitando as exigências documentos e o tempo de envio de uma mudança e da 

próxima ao Brasil deve ser condizente com os documentos apresentados. 

 

13 – Se o passageiro passar alguns meses estudando ou em turismo no exterior, o que se pode 

enviar ao Brasil? 

Caso estes pertences já tenham saído do país por exportação, poderemos solicitar isenção dos 

impostos para estes bens que estejam retornando ao território brasileiro, e para os demais que não 

foram remetidos do Brasil, serão cobrados 50% de imposto de importação sobre estes pertences 

remanescentes. Mas todo este trâmite deverá ser condizente aos pertences trazidos e com o tempo 

que o passageiro esteve no exterior. 
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14 – O que significa Demurrage? 

Demurrage é o mesmo que o aluguel do container, utilizado para o transporte dos bens, caso esteja 

usando este equipamento. Para saber valores e período livre de cobrança deverão ser verificados 

junto à companhia marítima ao qual o embarque está envolvido. 

 

15 – Há alguma atenção especial para obras de arte? 

No caso de importação não é necessário nenhum tratamento especial a ser tomado, mas para 

exportação é necessária a obtenção de uma autorização de exportação junto ao IPHAN (Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). 

 

16 – É permitido o envio ou saída de animais de estimação? 

Sim, os procedimentos para o envio ou entrada deste animal serão totalmente separados da 

liberação da mudança e somente por via aérea. Como há várias regras adotadas para cada animal e 

também seus destinos e exigências das companhias, deverá ser efetuada uma consulta prévia de 

quais serão os procedimentos dias antes do vôo. 

 

17 – É permitida a entrada de armas no Brasil? 

Será permitida desde que seja autorizada pelo Ministério da Defesa, para colecionadores e atiradores 

(hobbie), devidamente registrados e certificados. As armas poderão ser enviadas juntamente com a 

bagagem, mas logo de sua chegada serão retidas para posterior liberação. 

 

Ficamos a sua disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. 

 

Atenciosamente, 

Equipe Trade Hunter  

 


