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INFORMA
AMBIENTAL

No dia 6 de setembro foi publicado o Decreto Federal n. 9.493/2018, 
aprovando o novo regulamento para a fiscalização de produtos controlados 
pelo Exército (R-105) e revogando o Decreto Federal n. 3.665/2000. 

A classificação de um produto como controlado pelo Exército parte 
da premissa de que há poder de destruição ou outra propriedade que 
possa causar danos às pessoas ou ao patrimônio ou, ainda, que justifique 
a necessidade de uso restrito por motivo de incolumidade pública. Assim, 
o Exército é responsável pela fiscalização de produtos controlados como 
armamento, munições, explosivos e blindagem. No exercício dessa 
competência, cabe ao Exército autorizar e fiscalizar o exercício das 
atividades de fabricação, comércio, importação, exportação, utilização, 
prestação de serviços ou colecionamento de produtos controlados.

O Decreto Federal n. 9.493/2018 foi publicado no contexto da 
atualização da regulamentação do tema que, já há algum tempo, vem 
ganhando novos contornos, a exemplo do novo sistema de licenciamento 
direto de importação. O novo texto buscou desburocratizar a emissão de 
autorizações, garantindo agilidade, transparência e aperfeiçoamento do 
sistema de fiscalização do uso de produtos controlados. 

Dentre as inovações, destaca-se a introdução de diretrizes para a 
disposição final de produtos controlados, com menção expressa à 
necessidade de observância às disposições da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos. 

setembro de 2018

www.cesconbarrieu.com.br

Para mais informações,
entrar em contato com:

Carlos Braga
+55 11 3089 6511
carlos.braga@cesconbarrieu.com.br

Rebeca Stefanini
+55 11 3089 5841
rebeca.stefanini@cesconbarrieu.com.br

Publicado novo regulamento para a fiscalização de 
produtos controlados pelo Exército



2
CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO ADVOGADOS
SÃO PAULO | RIO DE JANEIRO | BELO HORIZONTE | BRASÍLIA | SALVADOR

A relação de produtos sujeitos ao controle do 
Exército, anteriormente disposta no Anexo I do 
Decreto Federal n. 3.665/2000, agora está descrita 
no Anexo II do Decreto n. 9.493/2018 de forma mais 
simplificada. 

As novas regras entrarão em vigor no dia 6 de 
dezembro de 2018. 

A equipe de Direito Ambiental do escritório está à 
disposição para o esclarecimentos de dúvidas sobre 
o assunto.

Este boletim apresenta um resumo de alterações legislativas ou decisões judiciais e administrativas no Brasil. Destina-se aos clientes e integrantes do 
Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados. Este boletim não tem por objetivo prover aconselhamento legal sobre as matérias aqui tratadas e não deve ser 
interpretado como tal.


