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DEDICATÓRIA 

 

À minha mãe, pai e irmãos. Obrigada por tudo.  



PREFÁCIO 

 

Eu me lembro quando realizei minha primeira viagem internacional anos atrás. Era também a 

minha primeira viagem de avião, rumo a um intercâmbio de seis meses na Europa. Tanta 

ansiedade, tantas coisas novas para ver, mas antes de chegar lá tive que tratar de muita 

burocracia. Documentos, vistos, juntar dinheiro de onde não tinha. Mas consegui. 

 

Quem viaja muito de avião acaba por se habituar a todos os procedimentos que envolve estar 

num aeroporto para embarcar num voo internacional, incluindo fazer o check-in, passar pela 

imigração, etc. No entanto, me lembro bem que se não fosse a ajuda e dica de amigos que já 

tinham passado por isso eu provavelmente teria ficado perdida com tantas coisas que não 

conhecia, especialmente na hora de fazer uma conexão em um aeroporto gigante em outro 

país antes de chegar no destino final. 

 

É lembrando do meu começo nessa vida de viagens e no exterior que me enchi de motivação 

e inspiração para preparar uma espécie de guia com uma linguagem muito simples, na qual 

peço licença para te chamar de você, como numa conversa entre amigos. O primeiro livro 

digital que lanço, inteiramente gratuito, é pra ajudar quem também deseja ter uma experiência 

como essa. Tudo que peço é que se este material te ajudar, compartilhe com seus amigos e 

familiares e deixe seu comentário e incentivo no site do Já Fez as Malas e no canal. São os 

feedbacks positivos que me motivam a continuar e saber que meu empenho e trabalho nestes 

projetos não são em vão. 

 

Te desejo uma excelente leitura e uma ótima viagem! 

 

 

 

Nataly Lima 

 

Fundadora e editora-chefe do Já Fez as Malas? 

https://www.jafezasmalas.com/?utm_source=e-book&utm_medium=primeiraviageminternacional
https://www.youtube.com/c/Jafezasmalas1?sub_confirmation=1
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COMO PLANEJAR UMA VIAGEM 

INTERNACIONAL DE AVIÃO 

 

Se você está lendo esse conteúdo é porque com certeza está ansioso para fazer sua primeira 

viagem internacional de avião. E com razão! Para que você já esteja familiarizado com todo o 

processo quando chegar a hora de embarcar, falarei aqui de cada uma das etapas que 

precisará passar antes, durante e no término de sua viagem.  

 

Antes de mais, o primeiro passo é pensar no destino e roteiro que deseja fazer, para só depois 

pensar em comprar passagens aéreas (de preferência as mais baratas que houver). Uma dica: 

pegue um caderno, uma caneta e comece a planejar respondendo a algumas perguntas que 

vou colocar abaixo.  

 

Qual é o seu destino? 

 
Uma viagem internacional de avião pode ser motivada por razões de trabalho, saúde, 

educação, turismo, entre outros. Seja qual for a sua motivação, tenha em mente o país e 

cidade que vai visitar e quando. Quanto maior for sua flexibilidade de datas e horários para 

chegar em seu destino final, maiores serão as chances de conseguir voos baratos. 

 

O seu lugar de destino influencia também nas exigências de documentos e procedimentos que 

terá que providenciar antes da viagem, como passaporte, vistos e vacinas. Ou seja, assim que 

já souber todas as paradas que terá em sua viagem, acesse o site da Embaixada de seu destino 

no Brasil (por exemplo, Embaixada de Portugal em Brasília, caso você vá para Portugal) e 

procure as recomendações e exigências que terá que cumprir para entrar no território 

desejado.  

 

Para quais destinos você NÃO precisa de passaporte para entrar 
 

Os países membros do MERCOSUL permitem a entrada de brasileiros apenas com um 

documento de identificação atual e com foto, como o RG. Veja quais são: 

 

Países da América do Sul (MERCOSUL)  
 

● Argentina 

● Paraguai 

● Uruguai 

● Bolívia 

● Chile 

● Colômbia 

● Equador 



● Peru 

● Venezuela 

 

Caso seu país de destino não esteja listado acima você PRECISARÁ ter um passaporte em 

mãos. Veja no próximo capítulo como solicitar um passaporte brasileiro. 



DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA VIAJAR 

PARA FORA DO BRASIL  

 

Caso tenha visto que será necessário ter um passaporte para sua viagem internacional, siga o 

passo a passo abaixo para solicitar o seu. 

 

Atenção!  Há países que exigem que o passaporte tenha pelo menos seis meses de validade 

após a data agendada para seu retorno ao Brasil. Ou seja, se seu passaporte já vai vencer, 

solicite outro junto à Polícia Federal (verifique a informação junto à Embaixada ou 

Consulado de seu país de destino no Brasil).  

 

Passaporte para maiores de 18 anos 
 

Onde solicitar: site da Polícia Federal 

Onde retirar: no posto da Polícia Federal selecionado na hora da solicitação 

Quanto custa: R$257,25 (esta é a taxa para a emissão) 

Prazo para ficar pronto: até seis dias úteis, contados após comparecer no posto da Polícia 

Federal para o agendamento. 

Validade: 10 anos  

 

Clique aqui para ver o passo a passo para tirar o passaporte  

 

Passaporte para menores de 18 anos 
 

Onde solicitar: site da Polícia Federal 

Onde retirar: no posto da Polícia Federal selecionado na hora da solicitação 

Quanto custa: R$257,25 (esta é a taxa para a emissão) 

Prazo para ficar pronto: até seis dias úteis, contados após comparecer no posto da Polícia 

Federal para o agendamento. 

Validade: varia de acordo com a idade do menor de idade (veja o quadro abaixo). 

  

https://www.jafezasmalas.com/como-tirar-o-passaporte-passo-a-passo/?utm_source=e-book&utm_medium=primeiraviageminternacional


 
A validade do passaporte de crianças varia conforme a idade que ela tiver quando o documento for emitido. 

 

Clique aqui para ver o passo a passo para tirar o passaporte (menores de 18 anos) 

 

Autorização de viagem para menores 
 

Para que menores brasileiros viajem ao exterior desacompanhados dos responsáveis ou na 

companhia de apenas um destes, será necessária a apresentação de autorização judicial. Esta é 

dispensável desde que tenha sido emitida autorização pelos responsáveis, seguindo-se o 

modelo disponível no seguinte link. 

https://www.jafezasmalas.com/passaporte-para-menores/?utm_source=e-book&utm_medium=primeiraviageminternacional
https://www.jafezasmalas.com/passaporte-para-menores/?utm_source=e-book&utm_medium=primeiraviageminternacional


COMO PROCURAR PASSAGENS AÉREAS 

BARATAS  

 

Existem muitas formas de procurar passagens aéreas baratas na internet, uma delas é por 

meio dos comparadores, ou buscadores de passagens aéreas. Abaixo é possível encontrar 

alguns que uso e, por isso, recomendo. 

 

Skyscanner, Momondo, Voopter e Kayak 
 

 
 

Interface do buscador de passagens aéreas Kayak. 

 

Tanto no Skyscanner, Voopter, Momondo como no Kayak é possível selecionar as datas e 

aeroportos de partida e chegada e assim ver qual companhia aérea possui a melhor oferta e 

horários. Se você tiver flexibilidade nos dias de chegada e partida, poderá ter mais chances de 

encontrar passagens aéreas mais baratas que a média. No Skyscanner, por exemplo, pode-se 

selecionar um mês todo e ver os dias que saem mais baratos naquele período. No Voopter é 

possível fazer uma pesquisa multidatas, pra quem está na dúvida entre dias específicos.  

 

Após inserir os dados, é só confirmar a busca. Vai aparecer uma lista com todas as passagens 

aéreas encontradas para as datas selecionadas. É possível organizar por ordem crescente de 

preço, pelo número de escalas ou da forma que preferir. Algo que também é interessante 

quando se tem tempo para planejar é configurar alertas que chegam no seu e-mail toda vez 

que a passagem escolhida mudar de preço (assim você pode comprar assim que os preços 

baixarem). 

 

DICA: assista ao vídeo com o passo a passo para encontrar passagens aéreas aqui. 

https://youtu.be/pBHDIZE4QUI?t=55s
https://youtu.be/pBHDIZE4QUI?t=55s
https://youtu.be/pBHDIZE4QUI?t=55s


 
 

Exemplo de como configurar um alerta de passagens aéreas pode mostrar as melhores oportunidades de compra. 

 

Veja mais dicas sobre como acho passagem aérea barata neste post.  

 

Dica! Normalmente, voos as terças e no meio da noite são mais baratos que em outros dias e 

horários da semana. Além disso, é possível usar essas ferramentas apenas para pesquisar e 

fazer a compra nos sites das próprias companhias aéreas (ou no site que achar mais barato e 

seguro).  

 

Mais informações antes de comprar 
 

É importante saber que caso seja preciso trocar sua passagem aérea posteriormente, por 

qualquer motivo, você poderá ter que pagar um taxa para a realização da mudança e ainda 

arcar com a diferença de valor da nova passagem aérea, caso haja, o que por vezes pode ser 

tão caro quanto comprar uma nova. 

 

Outro detalhe: preencha todos os dados da compra da passagem, especialmente os dados do 

passageiro, com muita atenção! Um simples erro de grafia do nome do passageiro pode 

inviabilizar a viagem. Além disso, passagens aéreas são pessoais e intransferíveis: não se 

pode dar para outra pessoa ir no seu lugar! 

 

Caso desista de sua viagem por qualquer motivo, entre em contato com a companhia aérea 

antes do momento da partida para ver como o reembolso pode ser feito e qual será o valor. 

No geral, as companhias têm até 30 dias para devolverem o valor, sendo que é comum que 

apenas parte do que foi pago seja devolvido (ou seja: você não provavelmente não irá receber 

100% do valor gasto de volta). 

https://www.jafezasmalas.com/guia-para-encontrar-passagens-aereas-baratas/?utm_source=e-book&utm_medium=primeiraviageminternacional


PROCEDIMENTOS PARA FAZER APÓS 

COMPRAR AS PASSAGENS AÉREAS 

 

Após saber seu destino e ter tratado dos documentos necessários da viagem é preciso pensar 

na sua saúde. Verifique junto à Embaixada ou Consulado de seu destino no Brasil quais são 

as exigências de vacinas e seguro-saúde.  

 

Vacinas 
 

As vacinas exigidas para certos destinos, como a contra a febre amarela, podem ser tomadas 

tanto em diversas instituições certificadas como nos postos da ANVISA localizados nos 

aeroportos brasileiros.  

 

Caso seja necessário tomar alguma vacina, você também precisará apresentar o Certificado 

Internacional de Vacinação ou Profilaxia junto com os outros documentos necessários para a 

viagem. Veja se seu destino exige alguma vacina, onde tomar (até 10 dias antes da sua 

viagem) e como conseguir o certificado aqui. 

 

Seguro-Saúde 
 

Há países que exigem um seguro-saúde com uma cobertura mínima (por exemplo, na Europa 

a cobertura mínima costuma ser de 30 mil euros) e outros que apenas o citam como 

facultativo. É preciso verificar a exigência junto à Embaixada ou Consulado de seu país de 

destino no Brasil.  

 

Caso verifique que há a necessidade, é possível contratar o serviço em uma agência de 

viagem. O valor varia conforme a cobertura escolhida e também de acordo com os dias que o 

seguro estará em vigor (quanto menor a sua viagem, mais barato irá ficar). Uma outra solução 

mais prática é verificar se seu cartão de crédito já possui algum tipo de cobertura de viagem e 

utilizar essa mesma. 

 

Dica! Os viajantes com destino a Portugal, Itália e Cabo Verde têm a opção de pedir um 

Certificado de Direito à Assistência Médica, que é gratuito e se solicita junto ao Ministério da 

Saúde. Isso vale como substituto do seguro-saúde, no entanto, caso precise de algum 

atendimento médico ou suas malas sejam extraviadas, por exemplo, terá que arcar com os 

custos e prejuízos que surgirem. Veja mais sobre o assunto neste link.  

https://www.jafezasmalas.com/vacina-contra-febre-amarela/?utm_source=e-book&utm_medium=primeiraviageminternacional
https://www.jafezasmalas.com/seguro-saude-de-graca-para-brasileiros/?utm_source=e-book&utm_medium=primeiraviageminternacional


COMO LEVAR E TRAZER DINHEIRO DO 

EXTERIOR 

 

Falando sobre formas de levar dinheiro para a sua viagem internacional, o ideal sempre será 

equilibrar entre mais de uma forma: dinheiro em espécie e cartões de débito, crédito ou pré-

pago (VTM).  

 

IOF 
 

Quem vai viajar para o exterior irá ouvir falar mais cedo ou mais tarde em IOF - Imposto 

sobre Operações Financeiras. Ele é aplicado em todas as compras de moeda estrangeira, seja 

em dinheiro em espécie ou em uso de cartões emitidos no Brasil. 

 

O IOF do dinheiro em espécie é de 0,38% sobre o valor. Já o aplicado sobre cada uso de 

cartões brasileiros é de 6,38%. Sendo assim, no Brasil é mais barato comprar outra moeda em 

espécie do que usar no débito, crédito ou cartões pré-pagos, no entanto, é o meio de 

pagamento menos seguro, pois em caso de extravio ou roubo é possível cancelar e bloquear o 

uso do cartão, já quando se fala de dinheiro em espécie...  

 

Veja mais dicas sobre o assunto aqui. 

 

Casas de câmbio 
 

As casas de câmbio possuem cotações e taxas diferentes. Para achar a que te venda a moeda 

de interesse pelo melhor preço é preciso pesquisar. Basta perguntar pela cotação do dia para a 

moeda que quer comprar (ex: euro, dólar, libra esterlina, peso argentino, etc.) em cada uma 

delas. 

 

Saiba quais são as casas de câmbio mais baratas do Brasil e entenda melhor o assunto aqui.  

 

“Há um valor limite de dinheiro para levar e trazer do exterior”? 

 

Não existe um limite de dinheiro em espécie ou cheques de viagem que se pode levar para o 

exterior ou trazer para o Brasil. No entanto, caso a quantia que tiver em dinheiro ao chegar no 

Brasil ultrapasse os R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou o equivalente em outras moedas, é 

necessário o preenchimento da Declaração Eletrônica de Bens do Viajante – e-DBV, a partir 

do site da Secretaria da Receita Federal do Brasil. A fiscalização aduaneira verificará se a 

declaração está correta e exigirá documentos específicos que comprovem a aquisição lícita 

dos valores. 

 

https://www.jafezasmalas.com/como-fugir-do-iof-nas-compras-e-saques-no-exterior/?utm_source=e-book&utm_medium=primeiraviageminternacional
https://www.jafezasmalas.com/cotacao/?utm_source=e-book&utm_medium=primeiraviageminternacional
http://www.edbv.receita.fazenda.gov.br/


Vale lembrar neste tópico também que cada país tem sua exigência mínima de meios de 

subsistência. Ou seja, um valor mínimo que se deve ter por cada dia que irá ficar no país, na 

moeda local. Verifique junto à Embaixada e Consulados do país de destino no Brasil.  



FAZER AS MALAS: O QUE NÃO SE PODE 

LEVAR NUMA VIAGEM INTERNACIONAL DE 

AVIÃO 

 

Quando o assunto é fazer as malas para uma viagem internacional, existem algumas 

orientações que devem ser seguidas para evitar problemas com a bagagem. A primeira é 

sobre as dimensões e peso que ela pode ter. Isso pode variar e deve ser confirmado com a 

companhia aérea que irá viajar, mas no geral, nós, brasileiros, podemos viajar para o exterior 

com duas malas de até 32 kg cada, mais uma mala de mão, com até 8 kg (a que vai com você 

na cabine). A quantidade de bagagens pode variar dependendo do tipo de passagem que 

comprar (classe econômica, executiva, primeira classe, etc.). As dimensões das malas 

também devem ser verificadas junto à companhia aérea que irá viajar.  

 

Além das dimensões da bagagem, na hora de fazer as malas já fique atento ao que não se 

pode levar na mala de mão e os objetos que você deverá ter um cuidado maior ou apresentar 

ao passar pela segurança. 

 

Bagagem despachada e check-in 
 

Chama-se bagagem despachada a mala que vai no porão do avião e que você deve entregar na 

hora do check-in (normalmente são as malas de 32 kg). Check-in, nada mais é que o 

momento no qual todos os passageiros devem comparecer ao balcão da companhia aérea para 

apresentar documento de viagem, passagem e despachar as malas, se necessário. A bagagem 

a ser despachada também tem algumas restrições: nela, não se pode levar substâncias 

explosivas, inflamáveis ou tóxicas. No caso de dúvida sobre algum item específico que queira 

despachar, consulte a empresa aérea.  

 

É proibido levar na mala de mão...  
 

Objetos cortantes ou perfurantes, como canivetes, tesouras de unha, etc.: caso você se 

esqueça de despachá-los, esses itens terão de ser descartados no momento da inspeção.  

 

Pode levar, mas com cuidado especial... 
 

Líquidos: na mala de mão você pode levar até 10 embalagens com produtos líquidos 

(devidamente discriminadas dizendo que contêm até 100 ml), como perfume, shampoo, pasta 

de dente, etc. Cremes mais consistentes, como uma pomada da “Nivea”, também são 

considerados líquidos e devem estar dentro dos mesmos limites. Pra não falar da garrafinha 



de água, que muitas pessoas esquecem de descartar antes da viagem (é possível comprar 

outra após passar pela segurança). 

 

Medicamentos: o ideal é levar todos os medicamentos que precisará ao longo da viagem na 

mala de mão e despachar o resto. Quanto mais fácil for de identificar, menor a possibilidade 

de ter problemas para explicar o que são, por isso, tente levá-los junto com a prescrição 

médica e na embalagem original.  

 

Deixe por perto... 
 

Dispositivos eletrônicos, como notebooks, tablets, videogames e também objetos de metais, 

como cintos, botas que contenham fivelas, etc., terão de ser postos à parte nos recipientes 

fornecidos no local. Os seguranças deverão avisar na hora que for preciso. Esse procedimento 

é necessário para facilitar a identificação na hora de passar no raio X. 

 

Lembre-se de retirar dos bolsos moedas, celulares, chaves e colocá-los junto com seu cinto na 

bandeja para inspeção. Você também poderá ter que retirar seus sapatos, caso seja solicitado 

pelos funcionários. 

 

Mesmo que retire tudo que lhe for pedido, os seguranças podem julgar necessário fazer uma 

revista em você. Fique calmo. É apenas mais uma medida preventiva.  



VIAJAR COM ANIMAIS 

 

Em relação à forma de transporte de animais, verifique quais são as regras da companhia 

aérea de sua escolha, pois este poderá ser autorizado no interior ou no porão da aeronave e, 

dependendo do porte ou da raça, o animal terá que usar focinheira para ter acesso ao terminal 

do aeroporto. Além das regras da companhia aérea, existem exigências do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para o transporte de animais domésticos que 

variam de acordo com o tipo de viagem, seja doméstica ou internacional. 

 

É importante saber também que o serviço não está incluso no preço da passagem. A 

solicitação e a consulta de preços devem ser feitas, com antecedência, junto à companhia 

aérea.   

 

Lembre-se também que quem entra no Brasil com animais vivos deve providenciar, antes da 

viagem, o Certificado Zoossanitário Internacional (CZI), emitido pela autoridade veterinária 

oficial do país de origem, atendendo aos requisitos sanitários brasileiros, conforme a espécie 

animal e o país de procedência. Quem sai do Brasil deve verificar quais são os requisitos 

sanitários exigidos pelo país pretendido e solicitar a emissão do CZI pelo fiscal federal 

agropecuário (médico veterinário) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA) 



ATENÇÃO NO AEROPORTO 

 

 
Fique atento aos painéis informativos para confirmar o horário e portão de embarque de seu voo. 

 

Após fazer o check-in, você irá passar pela segurança para só então ingressar na área de 

embarque. Neste momento, mantenha em mãos o passaporte para que seja atendido no 

Controle de Imigração da Polícia Federal. Fique atento à sinalização na área de embarque 

internacional para dirigir-se ao local específico para seu atendimento (brasileiro, estrangeiro 

etc.). O embarque de menores deverá ser realizado na companhia dos responsáveis e, na 

ausência de ambos ou de um destes, deverá ser apresentada a respectiva autorização de 

viagem. Portadores de Passaportes Diplomáticos, gestantes, idosos e pessoas com deficiência 

ou mobilidade reduzida podem utilizar o atendimento em guichê preferencial. 

 

Os portões de embarque podem sofrer mudanças devido à acomodação das aeronaves nos 

pátios em função de uma maior comodidade para o passageiro ou do cumprimento dos 

horários dos voos. Assim, fique atento aos avisos sonoros sobre as chamadas para embarque e 

aos painéis de chegadas e partidas.  

 

Em caso de voo atrasado ou cancelado... 
 



Caso seu voo atrase ou seja cancelado, você pode comparecer no guichê de embarque e pedir 

assistência material, que envolve comunicação, alimentação e acomodação, dependendo do 

tempo de atraso.  

 

Mais de 1h: nesse caso você tem direito à comunicação (internet, telefonemas etc.).  

Mais de 2h: nesse caso você tem direito à alimentação (voucher, lanche, bebidas etc.).  

A partir de 4h: nesse caso você tem direito à acomodação ou hospedagem (se for o caso) e 

transporte do aeroporto ao local de acomodação. Se você estiver no local de seu domicílio, a 

empresa poderá oferecer apenas o transporte para a sua residência e desta para o aeroporto. 

Mais de 4h: caso o atraso passe de 4h do horário previsto para o voo (ou a empresa já tenha a 

estimativa de que o voo atrasará esse tempo) ou houver cancelamento de voo ou preterição de 

embarque, a empresa aérea deverá oferecer ao passageiro, além da assistência material, 

opções de reacomodação ou reembolso. A assistência material deverá ser oferecida também 

aos passageiros que já estiverem a bordo da aeronave, em solo, no que for cabível. A empresa 

poderá suspender a prestação da assistência material para proceder ao embarque imediato. 

 

Caso o voo atrase por mais de 4h, seja cancelado ou, ainda, ou você tenha seu embarque 

negado (preterição de embarque), a empresa deverá te reembolsar de acordo com a forma de 

pagamento utilizada na compra da passagem. A devolução dos valores já quitados e recebidos 

pela empresa aérea (compra à vista em dinheiro, cheque compensado ou débito em conta 

corrente) deverá ser imediata, em dinheiro ou por meio de crédito em conta bancária. Se a 

passagem aérea parcelada no cartão de crédito e tem parcelas a vencer, o reembolso 

obedecerá às regras da administradora do cartão. As providências para o reembolso devem 

ser imediatas. Se for de seu interesse, a empresa poderá oferecer, em vez de reembolso, 

créditos em programas de milhagem. 

 

“O que acontece com o passageiro quando o aeroporto é fechado”? 

 

Um aeroporto “fecha” quando as condições meteorológicas ou operacionais naquele local não 

são adequadas para pousos e decolagens. Nesse caso, chegadas e/ou partidas são suspensas 

ou canceladas até a reabertura do aeroporto. Em consequência, os aviões podem ser 

encaminhados para outros aeroportos ou permanecer em espera. Os direitos à assistência 

material, acomodação e reembolso são devidos mesmo nos casos em que o atraso tenha sido 

causado por condições meteorológicas ou operacionais adversas. 



AO CHEGAR NO DESTINO FINAL 

 

Quando tiver uma conexão em outro país e quando chegar ao seu destino final tenha em mãos 

todos os documentos necessários: passaporte ou outro documento de identidade que tenha 

utilizado para viajar, comprovante de onde irá se hospedar ou carta-convite de algum 

residente do país que esteja a sua espera. Deixe em fácil acesso também o comprovante de 

seguro-saúde e de que tem como se manter no período de estadia no país.  

 

Ao adentrar efetivamente no país de destino e caso tenha feito escala em outro país, verifique 

se há a necessidade de informar à alguma autoridade da sua chegada no país (especialmente 

para quem vai residir no país para estudo ou trabalho).  

 

“O que eu faço quando houver problemas com a devolução da 

minha bagagem ou se ela estiver danificada ou notar algo 

faltando”?  
 

Caso chegue em seu destino e note que a bagagem está danificada ou há algo faltando, 

procure o guichê da companhia aérea preferencialmente ainda na sala de desembarque ou em 

até 15 dias após a data do desembarque e relate o fato em documento fornecido pela empresa 

ou em qualquer outro comunicado por escrito. Para fazer sua reclamação é necessário 

apresentar o comprovante de despacho da bagagem (que sempre é entregue na hora do check-

in). Caso seja localizada pela empresa aérea, a bagagem deverá ser devolvida para o endereço 

que você informar. A bagagem poderá permanecer na condição de extraviada por, no 

máximo, 30 dias (voos nacionais) e 21 dias (voos internacionais). Caso não seja localizada e 

entregue nesse prazo, a empresa deverá indenizar o passageiro. 

 

A empresa é responsável pela bagagem desde o momento em que ela é despachada até o seu 

recebimento pelo passageiro, por isso, cabe à instituição resolver o problema. Além disso, 

registre uma ocorrência na Polícia, autoridade competente para averiguar o fato.  

 

https://www.jafezasmalas.com/carta-convite-como-fazer/?utm_source=e-book&utm_medium=primeiraviageminternacional


FAZER COMPRAS NO EXTERIOR E 

RETORNAR AO BRASIL 

 

O limite de objetos que se pode trazer para o Brasil ao chegar de avião é de US$ 500,00 

(quinhentos dólares dos Estados Unidos), ou o equivalente em outra moeda. Acima disso é 

provável que tenha que pagar impostos para adentrar o país com suas compras.  

 

Dentro desse limite de US$ 500,00 não são somados os valores de:  

 

a) livros, folhetos e periódicos;  

b) bens de uso ou consumo pessoal do viajante; 

c) mercadorias adquiridas dentro do limite de isenção de US$ 500,00 (quinhentos dólares dos 

Estados Unidos) no free shop no aeroporto de chegada ao Brasil, pois essa é outra cota de 

isenção a que o passageiro tem direito; 

d) bens não adquiridos na viagem, que o passageiro esteja trazendo de volta ao País.  

 

Atenção! Saiba que mesmo os bens recebidos gratuitamente no exterior entram no cálculo do 

limite de valor de isenção. 

 

Além disso, para não ter problemas, fique atento à quantidade de produtos que adquirir no 

exterior, pois eles não podem ser todos iguais. É possível trazer até: 

 

a) 12 litros de bebidas alcoólicas;  

b) 10 maços de cigarros, contendo 20 unidades cada;  

c) 25 charutos ou cigarrilhas;  

d) 250 gramas de fumo;  

e) 20 unidades de bens não relacionados nos itens “a” a “d” (souvenirs e pequenos presentes), 

de valor unitário inferior a US$ 10,00 (dez dólares dos Estados Unidos), desde que não haja 

mais do que 10 unidades idênticas.  

 

Mesmo os bens recebidos gratuitamente no exterior entram no cálculo desses limites 

quantitativos. 

 

Atenção! Entenda também que por artigos pessoais, livres de serem taxados, são entendidos 

objetos como: roupas, calçados, óculos, um relógio usado, uma máquina fotográfica usada, 

um telefone celular usado. Notebooks e filmadoras não são isentos e podem ser taxados. 

 

Compras no free shop de chegada ao Brasil não são computadas no limite de isenção 

tributária de US$ 500,00 (quinhentos dólares dos Estados Unidos). 

 



O que você pode trazer para o Brasil? 
 

• Azeites.  

• Produtos de origem vegetal industrializados, embalados a vácuo, enlatados, em salmoura e 

outros conservantes.  

• Chocolates.  

• Bebidas em geral (chás, sucos e refrigerantes).  

• Erva-mate elaborada e embalada.  

• Pó para sorvetes e sobremesas, embalado.  

• Féculas embaladas.  

• Margarina e pasta de cacau.  

• Café solúvel.  

• Café torrado e moído.  

• Glicose e açúcar refinado e embalado.  

• Cigarros. 

 

“Quais produtos agropecuários não podem ingressar no Brasil sem 

autorização”?  

 

• Frutas e hortaliças frescas.  

• Insetos, caracóis, bactérias e fungos.  

• Flores, plantas ou partes delas.  

• Bulbos, sementes, mudas e estacas.  

• Charutos. 

• Tabaco para narguilê contendo mel em sua composição.  

• Animais de companhia, como cães e gatos, sem o Certificado Zoossanitário Internacional, 

pois podem transmitir a raiva, entre outras doenças.  

• Aves domésticas e silvestres, pois podem albergar o vírus da influenza (gripe aviária).  

• Espécies exóticas, pescados, aves ornamentais e abelhas, pois podem transmitir doenças que 

não existem no Brasil.  

• Carnes de qualquer espécie animal, in natura ou industrializadas (embutidos, presuntos, 

defumados, salgados, enlatados), pois podem conter agentes infecciosos.  

• Leite e produtos lácteos, como queijos, manteiga, doce de leite, iogurtes, pois, além de 

necessitarem de condições especiais de conservação, ainda podem conter agentes infecciosos.  

• Produtos apícolas (mel, cera, própolis etc.) porque podem albergar agentes infecciosos.  

• Ovos e derivados, pois também requerem condições especiais de conservação e podem 

conter agentes infecciosos.  

• Pescados e derivados, pela mesma razão anterior.  

• Sêmen e embriões, considerados materiais de multiplicação animal, potencializando o risco 

de disseminação de doenças. 

• Produtos biológicos veterinários (soro, vacinas e medicamentos) requerem registro junto ao 

MAPA.  



• Alimentos para animais (ração, biscoitos para cães e gatos, courinhos de morder) requerem 

registro junto ao MAPA.  

• Terras.  

• Madeiras brutas não tratadas.  

• Agrotóxicos.  

• Fertilizantes.  

• Material biológico para pesquisa científica, entre outros, como amostras de animais, 

vegetais ou suas partes e kits para diagnóstico laboratorial.  

• Comida servida a bordo.  

• Produtos de origem animal e vegetal adquiridos em lojas francas no exterior.  

 


