RECEITA
FEDERAL
NOS PORTOS,
AEROPORTOS
E FRONTEIRAS?

EDUCAÇÃO FISCAL

O QUE É A ADUANA?

ENCONTRO A

PARA QUE SERVE A ADUANA?

POR QUE EU

suas fronteiras um
órgão que controla e
fiscaliza o fluxo
internacional de bens,
mercadorias e veículos.
Esse órgão é chamado
de Aduana. No Brasil, é
a Receita Federal que
exerce a Administração
Aduaneira.

O QUE É A ADUANA?

Todo país possui nas

MAS PARA QUE SERVE A

ADUANA?
Proteger a sociedade e a
saúde pública
A fiscalização apreende e destrói
produtos proibidos que podem
causar sérios danos à saúde da
população, tais como remédios e
brinquedos sem as especificações
técnicas de qualidade.

Combater o tráfico
internacional de
armas e drogas
Ao fiscalizar o fluxo
internacional, a Receita
Federal encontra em
bagagens, cargas, veículos
e até mesmo escondida
com os próprios viajantes,

Proteger o meio
ambiente e o patrimônio
histórico e cultural
Sempre que a fiscalização identificar
animais, plantas, sementes, obras
de arte e fósseis em situação
irregular, ela reterá esses itens e os
encaminhará às autoridades
competentes.

armas e drogas que são
apreendidas e entregues
ao Exército e à Polícia
Federal.

Melhorar o ambiente
de concorrência e a
economia

VOCÊ SABIA?

Federal nas fronteiras
terrestres, aéreas e
marítimas é proteger o
mercado nacional. Ao cobrar
os tributos de importação e
exportação, como fazem os
demais países, a Aduana
protege a indústria nacional,
preservando empregos e
nossa economia.

Combater a lavagem
de dinheiro e a
evasão de divisas
Quem entrar no país com
dinheiro em espécie, acima
do valor determinado em lei,
deve informar à Receita
Federal, sob pena de
apreensão.

O QUE É FEITO COM AS
MERCADORIAS APREENDIDAS PELA
RECEITA FEDERAL?
Os produtos de comercialização
proibida e prejudiciais à saude tem
como destino a destruição, para
proteção
da sociedade.
Os itens que podem ser utilizados pela
população são devolvidos à sociedade,
seja por meio de doações a entidades
sem fins lucrativos; seja pela
incorporação por órgãos federais,
estaduais e municipais, evitando-se o
desembolso de recursos públicos na
compra desses materiais; seja por meio
de leilões, cujo dinheiro arrecadado
transforma-se em recursos para o
Estado.

PARA QUE SERVE A ADUANA?

Outro papel da Receita

CURIOSIDADES
O MAPA ADUANEIRO DO BRASIL

•
•
•
•
•
•
•

16.866 km de fronteira terrestre
7.367 km de orla marítima
30 aeroportos de passageiros
37 aeroportos de carga
40 portos e 215 instalações
34 unidades de fronteira
64 unidades de interior

MAIS INFORMAÇÕES
Consulte o site da Receita Federal do Brasil
rfb.gov.br
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