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Introdução

Constituição Federal
Artigo 237

A fiscalização e o controle sobre o 
comércio exterior, essenciais à defesa 
dos interesses fazendários nacionais, 

serão exercidos pelo Ministério da 
Fazenda





Comércio Internacional: Por que controlar?

Peculiaridades
➢Distintos sistemas jurídicos

➢Diferentes moedas

➢Diferentes culturas

➢Transporte internacional

Relação entre nações

Mobilidade dos fatores de produção

Especialização dos mercados
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Qual a relevância?

▪ Importações Brasileiras em 2019: US$ 177,35 
bilhões, aproximadamente R$ 692 bilhões.

▪ Alíquota média aproximada de I.I.: 12%

▪ Alíquota média aproximada de todos os impostos 
incidentes na importação: 45%

▪ Valor de Tributos afetados: R$ 311,3 bilhões  



Qual a relevância?

▪ Proteção à Saúde 

▪ Proteção ao meio-ambiente 

▪ Proteção à indústria nacional contra práticas 
desleais de comércio

▪ Proteção à biodiversidade

▪ Proteção ao patrimônio histórico  



Espaço de atuação

Aduanas



Espaço de atuação

Aduanas

Produção e Comércio Intrafirma – Controle Centralizado



Controle Territorial
Sistema  Aduaneiro



Sistema  Aduaneiro

ADUANA
➢Função de Estado 

➢Adequação dos fluxos internacionais
➢Proteção e promoção do trabalho nacional
➢Defesa das riquezas nacionais
➢Defesa da economia nacional

COMPLEXO ENVOLVENDO DIVERSOS ÓRGÃOS 
PÚBLICOS 



➢VALORES

➢Organização Econômica (Leal Concorrência, Livre Iniciativa)

➢Proteção ao Trabalho Nacional

➢Proteção às Riquezas Nacionais

➢Biodiversidade

➢Minérios

➢Patrimônio Histórico/Cultural

➢Segurança Pública

➢Saúde Pública

➢Meio Ambiente

Sistema  Aduaneiro



➢PRESSUPOSTOS

➢O comércio internacional tende a crescer e é fator de desenvolvimento
para os países

➢Evolução tecnológica

➢Especialização de mercados

➢Aumento da interdependência

➢Posição estratégica das aduanas

➢Risco permanente à segurança nacional e internacional

Sistema  Aduaneiro



➢AÇÕES DA ADUANA

Controlar a entrada e saída de veículos, mercadorias e pessoas do 
Território Nacional

Controlar Bagagens de Viajantes

Garantir o cumprimento da Legislação Nacional – tributária e outras –
adequação dos fluxos internacionais

Controle, vigilância, repressão e fiscalização

Combate ao contrabando e descaminho

Sistema  Aduaneiro



CONTEXTO DO CONTROLE ADUANEIRO 

NEGÓCIO 

Compra e venda 
CONTROLE 

ADMINISTRATIVO

Licenciamento dos 

órgãos anuentes

TRANSPORTE 

INTENACIONAL

CONTROLE 

ADUANEIRO

Declaração de 

Importação

CONTROLE 

CAMBIAL



Atuação em momentos variados das Cadeias Logísticas

Habilitação e 

Credenciamento de 

Operadores

Controle de Cargas e 

Despacho Aduaneiro
Auditorias Fiscais e 

Operacionais

Vigilância e 

Repressão

Aduaneiras

Gerenciamento de Riscos

CONTEXTO DO CONTROLE ADUANEIRO 



JURISDIÇÃO ADUANEIRA
➢Território Aduaneiro 

➢Zona primária (portos, aeroportos e pontos de fronteira)

➢Zona secundária (restante do território)

➢Recintos alfandegados

DESPACHO ADUANEIRO - SISCOMEX
➢Procedimento fiscal

➢Verificar a exatidão de uma declaração prestada

➢Verificar o cumprimento dos requisitos legais

➢Objetiva liberar as mercadorias importadas para consumo e as 
mercadorias a serem exportadas para embarque.

Seletividade no controle: análise de risco



INSTITUTOS TÍPICOS ADUANEIROS

REGIMES ADUANEIROS:

Regimes Comuns

Regimes Aduaneiros Especiais - Suspensivos

Regimes Aplicados em Áreas Especiais – ZFM e ALC



IMPORTAÇÃO PARA CONSUMO

As importações ocorrem em caráter definitivo
Pagamento integral dos tributos incidentes
O desembaraço constitui a liberação dos produtos importados para 
uso na economia
Podem ocorrer situações distintas de tributação, como tributação 
simplificada, tributação especial, tributação unificada etc

INSTITUTOS TÍPICOS ADUANEIROS



CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS – SISTEMA HARMONIZADO
Sistema de classificação internacional adaptada para o Mercosul, que 
precisa ser utilizado para determinar o código de cada mercadoria 
importada ou exportada, com vistas aos controles administrativos, 
estatísticos e tributários.

VALORAÇÃO ADUANEIRA
Regras estabelecidas no âmbito do GATT para determinar a base de 
cálculo do Imposto de Importação. Todos os países signatários de 
OMC são obrigados a aplicar as mesmas regras.

INSTITUTOS TÍPICOS ADUANEIROS



REGIME DE ORIGEM
Regras utilizadas pelos países para determinar qual a origem das 
mercadorias, com vistas a conceder tratamentos preferenciais ou não 
preferenciais. 

ACORDOS ADUANEIROS
Negociações bilaterais ou multilaterais com vistas a conceder 
tratamentos preferenciais ou para criação de mercado comum regional 
(Mercosul, União Europeia).

INSTITUTOS TÍPICOS ADUANEIROS



Aduana Brasileira - Receita Federal do Brasil



No meio do caminho tinha uma ADUANA

tinha uma ADUANA no meio do caminho

tinha uma ADUANA

no meio do caminho tinha uma ADUANA

Carlos Drummond de Andrade



FIM


