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Controle de fronteiras na Copa do Mundo no Brasil
Uma breve análise do abandono da Aduana 

O Sindicato Nacional dos Analistas-Tributários da Receita Federal do Brasil 
(Sindireceita) apresenta uma análise da estrutura funcional existente nas uni-
dades da Receita Federal do Brasil (RFB) instaladas na faixa de fronteira do 
País. De acordo com a legislação brasileira a Receita Federal tem a prece-
dência nas ações de vigilância, repressão e controle das mercadorias, bens, 
pessoas e veículos que entram e saem do território nacional. 

O estudo “Controle de fronteiras na Copa do Mundo no Brasil - Uma bre-
ve análise do abandono da Aduana”, produzido pelo Sindireceita integra o 
projeto “Fronteiras Abertas” lançado em 2010, que de origem ao livro e ao 
documentário que receberam o mesmo título. 

O principal objetivo deste levantamento foi avaliar como a Receita Federal se 
preparou para atuar nos 34 postos de controle aduaneiro instalados na faixa 
de fronteira seca durante o período em que o Brasil sediará a Copa do Mun-
do em 2014. A análise teve como foco o efetivo de servidores lotados nessas 
unidades tendo como base estudos do próprio órgão, comparados com in-
formações do projeto “Fronteiras Abertas” e dados obtidos às vésperas do 
início da Copa do Mundo no Brasil. 

Desde 2010, o Sindireceita, por meio do projeto “Fronteiras Abertas” vem 
alertando à administração da RFB, setores do governo e a sociedade para 
a urgência de se fortalecer o controle aduaneiro no País, especialmente no 
período da Copa do Mundo. Chama a atenção ainda que além de não exe-
cutar as medidas necessárias, nos dias que antecederam o início do Mun-
dial, a própria RFB promoveu um amplo esforço de mídia visando justamente 
mostrar uma imagem positiva da Aduana brasileira. Infelizmente, esse levan-
tamento mostra que na verdade, não houve, por parte da administração da 
RFB, nenhuma esforço visando reforçar o efetivo nessas localidades e que 
as fronteiras do País continuam abertas para a entrada de armas, munições, 
drogas, produtos piratas e contrabandeados. 
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Radiografia do quadro de servidores da Carreira de Auditoria 
da Receita Federal do Brasil por Região Fiscal

A Secretaria da Receita Federal do Brasil é um órgão específico, singular, su-
bordinado ao Ministério da Fazenda, exercendo funções essenciais para que 
o Estado possa cumprir seus objetivos. É responsável pela administração 
dos tributos de competência da União, inclusive os previdenciários, e aque-
les incidentes sobre o comércio exterior, abrangendo parte significativa das 
contribuições sociais do País. Também subsidia o Poder Executivo Federal na 
formulação da política tributária brasileira, previne e combate à sonegação 
fiscal, o contrabando, o descaminho, a pirataria, a fraude comercial, o tráfico 
de drogas e de animais em extinção e outros atos ilícitos relacionados ao 
comércio internacional.

Figura 2 - Quantitativo geral e na Administração Aduaneira de servidores da Receita Federal

É preciso destacar que as atividades de fiscalização, vigilância, repressão e 
controle do comércio exterior na Aduana são atribuições exclusivas dos ser-
vidores da Carreira Auditoria da Receita Federal do Brasil. Portanto, por lei, 
somente o Auditor-Fiscal e o Analista-Tributário, cargos que integram a Car-
reira Auditoria, podem executar ações de fiscalização aduaneira no Brasil tais 
como controle de entrada e saída de pessoas, veículos e mercadorias País.

A Receita Federal do Brasil possui atualmente 10.769 Auditores-Fiscais e 
7.924 Analistas-Tributários. Esses servidores realizam trabalhos relaciona-
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dos às atribuições do órgão como fiscalização de tributos, arrecadação e co-
brança, pesquisa e investigação, combate aos crimes tributários e controle do 
comércio exterior, considerados “atividades fins”. A Receita Federal também 
realiza o atendimento ao contribuinte e educação fiscal, gestão de pessoal e 
cadastro, atividades da tecnologia da informação e de logística, controle de 
material, assessoria de comunicação social, planejamento, organização e ava-
liação institucional, e outras ações consideradas “atividades meio”.

Do quantitativo dos servidores que compõem o quadro funcional da Receita Fe-
deral somente 1.826 Auditores-Fiscais e 1.098 Analistas-Tributários atuam 
na chamada “Administração Aduaneira”, ou seja, desenvolvem as atribuições 
relacionadas ao controle do comércio exterior nos portos, aeroportos e postos 
de fronteira. Um pequeno contingente distribuído nas seguintes unidades: 

• Aeroportos - 35 terminais de passageiros e 41 terminais de cargas; 

• Portos - 38 terminais organizados, nas 44 Instalações portuárias 
fluviais e lacustres e nas 165 Instalações portuárias marítimas;

• Fronteira Terrestre - 34 Pontos alfandegados;

• Interior do País - 66 Portos Secos, 7 Centros Logísticos Industriais 
Aduaneiros, em 3 Centros de distribuição de remessas postais inter-
nacionais e nos 3 Polos de processamento de remessas expressas.

Figura 3 - Quantitativo de Analistas-Tributários e Auditores-Fiscais na Aduana do Brasil
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Nos 34 postos de fronteiras da Receita Federal do Brasil o contingente da 
Aduana é de 296 Auditores-Fiscais e 510 Analistas-Tributários, servidores que 
são responsáveis pelo controle de mais de 16 mil quilômetros de fronteiras. 

Os postos de fronteira da Receita Federal do Brasil estão localizados nas 1ª, 
2ª, 9ª e 10ª Regiões Fiscais

Figura 4 - Quantitativos de servidores da Receita Federal do Brasil lotados nos 34 Postos de Fronteira
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1ª Região Fiscal – Fronteira com Bolívia e Paraguai

Na 1ª Região Fiscal, composta pelos estados do Mato Grosso, Tocantins, 
Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, o Brasil faz fronteira com a Bolí-
via e Paraguai. Mais de 2.500 km são fiscalizados por 67 Auditores-Fiscais 
e 90 Analistas-Tributários, lotados em 4 postos de fronteira, localizados em 
Mundo Novo/MS, Ponta Porã/MS, Corumbá/MS e Cárceres/MT.

Na 1ª Região Fiscal, de acordo com a Portaria 1.953, de 27 de julho de 
2012, o quantitativo ideal seria de 1.311 Auditores-Fiscais e 1.228 Ana-
listas-Tributários. O quantitativo real apurado em maio de 2014 foi de 
659 Auditores-Fiscais (50,3% do ideal) e 551 Analistas-Tributários 
(44,9% do ideal).

Tabela do quantitativo de servidores da RFB na 1ª Região Fiscal
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Nas três principais áreas de fronteira da 1ª Região Fiscal os números do efe-
tivo da Receita Federal que atua diretamente no controle das fronteiras com a 
Bolívia e Paraguai são assustadoramente baixos.

O município de Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, faz divisa com a cidade 
paraguaia de Salto del Guayrá, um proeminente centro de compras de livre co-
mércio. Para realizar o controle dessa movimentada fronteira a Receita Federal 
possui 16 Auditores-Fiscais e 24 Analistas-Tributários, observando que 
desse quantitativo somente 13 Auditores-Fiscais e 12 Analistas-Tributários 
atuam diretamente na fiscalização aduaneira. O restante dos servidores reali-
zam outras atividades relacionadas ao funcionamento da unidade da Receita 
Federal, como por exemplo, gestão de pessoas.

A mesma situação de falta de efetivo ocorre em Corumbá/MS, cidade do Mato 
Grosso do Sul que é ponto de entrada para o ingresso no País de mercado-
rias europeias, por estar próxima à Bolívia, e sua localização, possui trecho 
facilmente navegável do Rio Paraguai para embarcações de maior calado e a 
beira do Pantanal. Somente 19 Auditores-Fiscais e 12 Analistas-Tributários 
atuam diretamente na fiscalização aduaneira.
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2ª Região Fiscal – Fronteira com Guiana Inglesa, Suriname, Guiana 
Francesa, Venezuela, Colômbia, Peru e Bolívia

Na 2ª Região Fiscal, composta pelos estados do Acre, Amazonas, Amapá, 
Pará, Rondônia e Roraima, o Brasil faz fronteira com a Guiana, Suriname, 
Guiana Francesa, Venezuela, Colômbia, Peru e Bolívia. Mais de 10.700 km 
são fiscalizados por 33 Auditores-Fiscais e, somente, 18 Analistas-Tribu-
tários, lotados em 9 postos de fronteira, localizados em Tabatinga/AM, Bra-
sileia/AC, Cruzeiro do Sul/AC, Plácido de Castro/AC, Assis Brasil/AC, Oiapo-
que/AP, Guajará-Mirim/RO, Pacaraima/RR e Bonfim/RR.
 

Tabela do quantitativo de servidores da RFB na 2ª Região Fiscal

Na 2ª Região Fiscal, de acordo com a Portaria 1.953, de 27 de julho de 2012, o 
quantitativo ideal seria de 1.026 Auditores-Fiscais e 902 Analistas-Tributários. 
O quantitativo real apurado em maio de 2014 foi de 532 Auditores-Fiscais 
(54,7% do ideal) e 445 Analistas-Tributários (44% do ideal). 

Além do quantitativo abaixo do ideal a 2ª Região Fiscal enfrenta outro pro-
blema: à dificuldade de fixação dos servidores nas unidades da Receita Fe-
deral. O baixo grau de lotação, sendo 54,7% para os Auditores-Fiscais e 
44% para os Analistas-Tributários, e a falta de uma política de gestão de 
pessoas que incentive a permanência dos servidores na região provoca uma 
situação de quase abandono das fronteiras da maior região do País. 

O contrabando de produtos falsificados e piratas, armas, munições e drogas, 
tráfico de pessoas, evasão de divisas, descaminho e outros crimes transfron-
teiriços encontram na 2ª Região Fiscal uma porta aberta para adentrarem e 
saírem do Brasil. O efetivo existente não permite uma atuação ininterrupta da 
fiscalização no controle de pessoas, produtos e veículos que circulam diaria-
mente pelas fronteiras da região norte.
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9ª Região Fiscal – Fronteira com Paraguai e Argentina

Na 9ª Região Fiscal, composta pelos estados do Paraná e Santa Catarina, 
o Brasil faz fronteira com Paraguai e Argentina. Aproximadamente 1.500 km 
são fiscalizados por 95 Auditores-Fiscais e 223 Analistas-Tributários, lo-
tados em 7 postos de fronteira, localizados em Guaíra/PR, Santa Helena/
PR, Santo Antônio do Sudoeste/PR, Capanema/PR, Foz do Iguaçu/PR, São 
Miguel do Oeste/SC e Dionísio Cerqueira/SC.
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Figura 7 - Quantitativo de servidores da RFB lotados nos postos de fronteira na 9ª Região Fiscal
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Na 9ª Região Fiscal, de acordo com a Portaria da RFB nº 1.953, de 27 de julho de 
2012, o quantitativo ideal seria de 1.385 Auditores-Fiscais e 1.293 Analistas-
Tributários. O quantitativo real apurado em maio de 2014 foi de 1.104 Auditores-
Fiscais (79,7% do ideal) e 891 Analistas-Tributários (68,9% do ideal).

Este quadro do efetivo da Receita Federal na 9ª Região Fiscal revela um cenário 
desolador da Aduana. Em Foz do Iguaçu/PR, do total de 72 Auditores-Fiscais 
e 138 Analistas-Tributários lotados nesse ponto de fronteira, apenas 33 Audi-
tores-Fiscais (46% do total) e 86 Analistas-Tributários (62% do total) estão 
designados para as atividades ligadas a Administração Aduaneira. Parte dos ser-
vidores lotados em Foz do Iguaçu está dedicada à outras atividades como recep-
ção e destinação de mercadorias apreendidas, atendimento ao contribuinte no 
comércio internacional, controle de contratos, licitações, entre outras tarefas tidas 
como atividade-meio. É preciso reforçar ainda que na Aduana, os servidores que 
atuam nas ações de fiscalização, vigilância e repressão trabalham em escala de 
plantão, com equipes divididas em turnos de 24/72 horas, o que reduz ainda mais 
esse efetivo atuando diariamente nos postos de fiscalização. 

Para suprir a falta de servidores da carreira Auditoria na fiscalização, a adminis-
tração da RFB na 9ª Região Fiscal convocou motoristas, datilógrafos, servidores 
administrativos e de outros setores de apoio para atuar na fiscalização de baga-
gens de turistas que ingressam no País pela Ponte Internacional da Amizade. São 
servidores sem experiência, treinamento ou vivência em atividades de fiscaliza-
ção, repressão e vigilância Aduaneira. A presença desses servidores serve apenas 
como “figuração”, pois do ponto de vista da atividade de fiscalização não há como 
esperar resultados de um trabalho realizado de forma improvisada por servidores 
que não possuem competência legal. A Constituição Federal é clara quando em 
seu artigo 37, inciso XXII, determina que a administração tributária da União deverá 
ser exercida por servidores de carreiras específicas. No caso da Receita Federal 
a carreira específica é a de Auditoria de Receita Federal do Brasil que é composta 
por dois cargos: Auditor-Fiscal e Analista-Tributário. Diante do flagrante de desvio 
de função nas unidades da Receita Federal do Brasil (RFB) em Foz do Iguaçu/PR, 
a Diretoria Executiva Nacional do Sindireceita protocolou quatro representações 
denunciando os casos de desvio de função nas unidades da Receita Federal do 
Brasil (RFB) em Foz do Iguaçu/PR. As representações foram encaminhadas ao 
procurador Geral da República do Ministério Público Federal (PGR/MPF), Rodri-
go Janot Monteiro de Barros, ao ministro-chefe da Controladoria Geral da União 
(CGU), Jorge Hage, ao secretário da Receita Federal do Brasil (RFB), Carlos Al-
berto Freitas Barreto e ao corregedor-geral da Secretaria Receita Federal do Brasil 
(RFB), Antônio Carlos da Costa D’Ávila Carvalho. 

Vale também destacar os graves problemas que estão ocorrendo na unidade da 
RFB no Porto de Paranaguá/PR, que inclusive encerrou suas as atividades do plan-
tão 24 horas, que foi estabelecido pelo Projeto Aduana 24 horas, determinado pelo 
Governo Federal. Além da falta de servidores da Carreira Auditoria, apenas parte 
dos Auditores-Fiscais e Analistas-Tributários atuam nas atividades relacionadas a 
Administração Aduaneira no Porto de Paranaguá/PR.
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10ª Região Fiscal – Fronteira com Argentina e Uruguai

Na 10ª Região Fiscal, composta pelo estado do Rio Grande do Sul, faz fron-
teira com Argentina e Uruguai. Aproximadamente 1.800 km são fiscalizados 
por 101 Auditores-Fiscais e 179 Analistas-Tributários, lotados em 14 
postos de fronteira, localizados em Porto Soberbo, Bagé, Barra do Quaraí, 
Chuí, Itaqui, Jaguarão, Porto Lucena, Porto Mauá, Porto Xavier, Quarai, San-
tana do Livramento, São Borja, Três Passos e Uruguaiana.

Figura 8 -Tabela com o quantitativo de servidores da RFB na 10ª Região Fiscal

Na 10ª Região Fiscal, de acordo com a Portaria da RFB nº 1.953, de 27 de 
julho de 2012, o quantitativo ideal seria de 1.656 Auditores-Fiscais e 1.490 
Analistas-Tributários. O quantitativo real apurado em maio de 2014 foi 
de 818 Auditores-Fiscais (49,3% do ideal) e 724 Analistas-Tributários 
(51,9% do ideal). 
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A falta de servidores nas unidades aduaneiras está diretamente relacionada às fra-
gilidades no controle de entrada e saída de pessoas, mercadorias e veículos que 
cruzam a fronteira do Brasil com a Argentina e o Uruguai. Desde outubro do ano 
passado, a RFB determinou o fechamento da unidade localizada nas margens 
do rio Uruguai, em Porto Soberbo/RS. A decisão da RFB impactou a economia 
da região, que sofre a grande diminuição do fluxo de comerciantes e turistas que 
ingressavam na Argentina pelo município. Através da Instrução Normativa da Re-
ceita Federal nº 1.413/2013, está permitido apenas aos moradores de Tiradentes 
do Sul o comércio de subsistência.

A falta de servidores da Receita Federal também compromete o trabalho e as ativi-
dades de controle aduaneiro no Porto de Rio Grande, um dos principais terminais 
portuários do País. Na unidade da RFB no Porto de Rio Grande trabalham apenas 
26 Auditores-Fiscais e 40 Analistas-Tributários, número inferior ao necessário. Por 
conta da falta de efetivo a administração da RFB determinou o fim da operação 24 
horas na Aduana neste terminal. A decisão contraria a Lei nº 12.815, de 5 de junho 
de 2013, chamada também de Lei dos Portos, que permitiu a criação do Porto 24 
horas que estabelece que os serviços públicos necessários para garantir as ope-
rações de importação e exportação nos terminais em horário corrido e coincidente 
com a operação de cada porto, inclusive aos domingos e feriados.
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Tabela portos e aeroportos 

De forma geral, os graves problemas de efetivo registrados nos postos de con-
trole da Receita Federal instalados na fronteira seca também são registrados nas 
unidades aduaneiras localizadas nos portos e aeroportos de todo o País. Nessas 
instalações a RFB mantém apenas 1.037 Auditores-Fiscais e 935 Analistas-
Tributários. É com esse efetivo que a RFB controla mais de 90% do fluxo comer-
cial – importações e exportações – do País. 
A falta de efetivo se reverte na entrada de armas, munições, drogas e de produ-

Figura 9 - Quantitativos de servidores da Receita Federal do Brasil lotados nos principais Portos e 

Aeroportos Alfandegados
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tos contrabandeados e piratas que podem ser encontradas em todas as cidades 
brasileiras. Atualmente, 95% das cargas que chegam ao País são direcionadas ao 
chamado “canal verde”, ou seja, não sofrem nenhum tipo de fiscalização direta, 
ou verificação física. A modernização dos processos relacionados ao desemba-
raço de mercadorias importadas ou exportadas, como a utilização de scanners 
de containeres e a análise de risco, é parte fundamental para o aperfeiçoamento 
e agilização na atuação da Aduana Brasileira, mas não podem substituir, de forma 
alguma, a presença fiscal nos terminais alfandegados.
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Conclusão 

Desde de 2010, a Diretoria Executiva Nacional do Sindireceita vem alertando à so-
ciedade, setores do governo e o Congresso Nacional para a necessidade de uma 
política nacional de fortalecimento da Aduana brasileira. Com o projeto “Fronteiras 
Abertas – Um retrato do Abandono da Aduana brasileira”, lançado em 2010, o 
Sindicato já alertava para a urgência de se promover o fortalecimento da Aduana 
e para a necessidade do País se preparar para a chegada dos milhões de turistas 
que virão ao Brasil para assistir à Copa do Mundo. Serão mais de 3,5 milhões de 
turistas, de acordo com o Ministério dos Esportes, que chegarão ao País por por-
tos, aeroportos e pela fronteira seca para acompanhar a Copa do Mundo. 

É lamentável concluir que a Receita Federal, mesmo tendo mais de cinco anos 
para se preparar, não conseguiu prover os postos da Aduana de servidores e da 
estrutura necessária para atender o turista que chegará ao País, tão pouco para 
proteger a sociedade brasileira da entrada de mais armas, munições, drogas e 
produtos piratas e contrabandeados, que certamente se intensificarão nesse perí-
odo. A própria RFB ao divulgar a chamada Operação Copa do Mundo sequer cita 
ações em portos e postos de fronteira seca, restringindo a alocação de reforços a 
alguns aeroportos do País e limitando-se a edição de normas aduaneiras visando 
facilitar a liberação de cargas de empresas relacionadas à realização da Copa do 
Mundo,

O Sindireceita continuará trabalhando em favor do fortalecimento da Aduana e 
pela implementação de propostas para agilizar a liberação de importações e ex-
portações e, principalmente, na luta pela ampliação das ações de fiscalização, 
vigilância e repressão aduaneira em todo o território nacional. 
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Propostas do Sindireceita para tornar mais eficiente 
o controle aduaneiro no País

• Abertura imediata de concurso para o cargo de Analista-Tributário, com 
realização ainda em 2014;

• Aprovação do projeto que resgata e moderniza as Atribuições do Ana-
lista-Tributário;

• Implementação imediata da Indenização de Fronteira, nos termos 
previstos na Lei 12.855/2013, basta apenas a publicação do decreto 
presidencial que definirá as localidades atendidas no Diário Oficial da 
União (DOU);

• Regulamentação do porte de arma ostensivo para servidores da Carrei-
ra Auditoria, abrangendo inclusive as armas particulares, em serviço ou 
fora dele;

• Revogação de atos legais e infralegais que restringem a atuação do 
Analista-Tributário na Aduana;

• Investimentos em cursos de formação, infraestrutura e aquisição de 
equipamentos de proteção, autodefesa, de telecomunicações, de viatu-
ras, embarcações e aeronaves adequadas para realização de operações 
de fiscalização, vigilância e repressão aduaneira; e

• Investimento na ampliação e reestruturação da infraestrutura das unida-
des aduaneiras.


