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Conceito de Direito Aduaneiro 

Ramo do Direito Público que regula as trocas 

internacionais de mercadorias. 

Composto por um conjunto de regras procedimentais 

e substantivas que regulam a entrada e saída de 

mercadorias de determinado território, com o objetivo 

de assegurar a cobrança de direitos aduaneiros 

(outras imposições), proteção da economia, dos 

cidadãos, do ambiente e da cadeia logística e facilitar 

o comércio. 
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Conceito de Direito Aduaneiro 

Acordos Internacionais: 

 Acordos de União Aduaneira 

 Eliminação de direitos aduaneiros e encargos 

de efeito equivalente entre as partes 

contratantes (mercadorias em livre prática) 

 Adopção de uma pauta aduaneira comum 

pelas partes contratantes aplicável nas 

trocas de mercadorias com países terceiros. 

Nota: perdem a ‘liberdade’ de ter uma pauta 

aduaneira própria para as trocas com países 

terceiros. 
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Conceito de Direito Aduaneiro 

Acordos Internacionais: 

 Acordos de Comércio Livre 

 Eliminação de direitos aduaneiros entre as 

partes contratantes (mercadorias originárias) 

 Não há uma pauta aduaneira comum entre as 

partes contratantes aplicável nas trocas de 

mercadorias com países terceiros.  

Nota: mantém a ‘liberdade’ de ter uma pauta 

aduaneira própria para as trocas com países 

terceiros. 
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Direito Aduaneiro e a União Europeia 

A União Europeia comporta: 

 Uma união aduaneira entre os Estados-membros 

(Art. 28.º, n.º 1, TFUE) 

 Um mercado interno entre os Estados-

membros (Art. 26.º, n.º 2, TFUE): espaço sem 

fronteiras internas (livre circulação de 

mercadorias, pessoas, serviços e capitais) 

DESNECESSIDADE DE FORMALIDADES 

ADUANEIRAS NAS TROCAS ENTRE OS ESTADOS-

MEMBROS 
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Direito Aduaneiro e a União Europeia 

Com o BREXIT  e sendo celebrado um acordo de 

união aduaneira entre a União Europeia e o Reino 

Unido as trocas de mercadorias entre ambas as 

partes poderão ser feitas sem formalidades 

aduaneiras? 

NÃO 
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Conjunto de normas do direito da União que regulam 

as trocas de mercadorias entre os Estados-membros 

da União Europeia e os países terceiros.  

De aplicação direta e imediata no ordenamento 

jurídico dos Estados-membro sem necessidade de 

transposição interna.  

Prevalecem sobre as normas nacionais – PRIMADO 

DO DIREITO DA UNIÃO.  
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 Código Aduaneiro da União – CAU (Reg. 952/2013) 

 Ato Delegado CAU – AD-CAU (Reg. 2015/2446) 

 Ato Execução CAU – AE-CAU (Reg. 2015/2447) 

 Ato Delegado de Medidas Transitórias CAU – ADMT-CAU 

(Reg. 2016/341) 

 Programa de Trabalho CAU – PT-CAU (Decisão 2016/578) 

 Ato Execução Sistemas Informáticos CAU – AE-IT-CAU 

(Reg. 2017/2089) 

Consultar 
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A Comissão Europeia, com o auxílio dos Estados-

membros, elabora  manuais, linhas diretrizes, 

documentos de orientação, etc. (soft law).  

Não são legalmente vinculativos. 

Consultar 

Acórdãos do Tribunal de Justiça da União Europeia.  

São vinculativos.  

Consultar 

Direito e Procedimentos Aduaneiros 

Direito Aduaneiro e a União Europeia 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/union-customs-code_en
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
https://www.portaldasfinancas.gov.pt/


11 

 Entrada das mercadorias no território aduaneiro da UE 

• As mercadorias (não-UE) ficam sob fiscalização 

aduaneira após a sua introdução na UE 

• Após a sua apresentação à alfândega 

(comunicação de chegada) ficam em depósito 

temporário e têm de ser sujeitas a um regime 

aduaneiro ou reexportadas num prazo de 90 dias 

 Introdução em livre prática 

 Entreposto aduaneiro (autorização) 

 Aperfeiçoamento ativo (autorização) 

 Importação temporária (autorização) 

 Destino especial (autorização) 

 Trânsito 
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 Importação: 

• Declaração aduaneira de importação 

 Entregue por processos eletrónicos 

 Importador ou por um seu representante 

• Introdução em livre prática 

 Confere o estatuto aduaneiro de mercadorias UE 

a mercadorias não-UE 

 Implica: 

 Cobrança de direitos e IVA 

 Medidas de política comercial 

 Outras formalidades de importação 
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 A mercadorias só é desalfandegada após o 

pagamento da dívida ou a prestação de uma 

garantia para assegurar esse pagamento 

 Devedor: declarante e, em caso de 

representação indireta, a pessoa representada. 
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 Saída das mercadorias no território aduaneiro da UE 

• Regimes aduaneiros: 

 Exportação 

 Aperfeiçoamento passivo (autorização) 

• Declaração aduaneira de exportação 

 Entregue por processos eletrónicos 

 Exportador ou por um seu representante 

• Certificação de saída → isenção IVA 
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