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Um retrato do abandono da Aduana Brasileira

Rafael Godoi | Sérgio de Castro
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A  todos os 
Analistas-Tributários 

da Receita Federal do Brasil, 
aos servidores públicos e às 

demais pessoas que 
contribuíram com a execução 

deste projeto.
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Como a cocaína, a maconha e o crack, que hoje podem ser encon-
trados em qualquer cidade brasileira, chegam a seu destino, assim 
como armas de uso exclusivo das forças armadas chegam até as mãos 
de marginais nos centros urbanos que estão a milhares de quilômetros 
das fábricas onde são produzidas? Qual a rota usada para o transporte 
de mercadorias contrabandeadas e produtos piratas que abastecem 
mercados populares em todas as cidades brasileiras? 

Essas dúvidas deram origem ao projeto “Fronteiras Abertas”. Ideali-
zado na assessoria de comunicação do Sindicato Nacional dos Analistas-
Tributários da Receita Federal do Brasil (Sindireceita), o projeto teve 
por objetivo mapear os 31 pontos de passagem terrestre em áreas de 
fronteira mantidos no país pela Receita Federal do Brasil, órgão da  
administração direta do governo federal e que tem por lei a prece-
dência nas ações em áreas aduaneiras. Mais do que apenas identificar 
as dificuldades enfrentadas por quem trabalha nessas unidades, o 
objetivo, aqui, é apresentar à sociedade e às autoridades um relato 
acerca da fragilidade na fronteira brasileira, e, principalmente, apre-
sentar um conjunto de propostas que podem contribuir para ampliar e 
tornar mais efetivo o controle nessa faixa do território nacional. 

O Brasil tem aproximadamente 16,8 mil quilômetros de fronteiras 
terrestres cortadas por rios. Boa parte dessa faixa do território é 
tomada por densas florestas, especialmente pelo Amazonas, no Norte. 
Em contrapartida, em vários pontos as ligações com os países vizinhos 
mal podem ser percebidas, existindo praticamente nos mapas. Ruas se 
juntam e formam a fronteira que, para muitos dos moradores dessas 
regiões, também são apenas simbólicas dada a interação, que em alguns 

Apresentação
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casos estão consolidadas há séculos; essa proximidade, gostaríamos de 
salientar, é extremamente positiva. Este projeto também está baseado 
no princípio de que a região de fronteira não deve ser encarada sob 
a ótica do isolamento, da “militarização”, menos ainda sob a ideia 
da separação dos povos. Ao contrário, a tese aqui é a da integração, 
tendo o Estado como agente promotor dessa incorporação, assim como 
o responsável efetivo pelo combate aos crimes transfronteiriços, o que 
reforça ainda mais a necessidade de maior estruturação de órgãos de 
governo, como a Receita Federal do Brasil. 

Não se pode falar em integração entre povos, ampliação das relações 
de comércio e sociais sem que todos esses movimentos venham acom-
panhados por uma presença mais efetiva dos Estados Nacionais. O 
Brasil não tem como ampliar sua relação comercial com os países 
vizinhos se, na ponta, transportadores sofrem com a falta de estrutura 
de portos, pátios de cargas e balsas que operam em condições precárias, 
o que torna menos seguro, mais lento e, por consequência, mais 
oneroso o custo de transporte. Sem o número correto de servidores, 
portos secos e postos aduaneiros, hoje, contribuem para tornar mais 
demorado o despacho de importação e exportação e, nesse caso, 
o tempo perdido na aduana se reverte em perda para a economia 
brasileira como um todo. A falta de estrutura nos pontos de fronteira 
também afeta a imagem do Brasil ao gerar atraso e constrangimento 
para turistas que, em muitos locais, precisam esperar por horas nas 
filas de admissão que se formam nos postos aduaneiros.  

Se hoje o cenário é preocupante, o que dizer da perspectiva 
futura para a aduana brasileira? O Brasil vive um momento promissor 
e a expectativa para os próximos anos é ainda mais animadora. O 
crescimento econômico, a ampliação das relações comerciais somada 
ao fortalecimento do Mercado Comum do Sul (Mercosul) terão impacto 
certo nas atividades aduaneiras. Além desses aspectos, em vários locais 
de fronteira o Governo Brasileiro tem investido na abertura de novas 
rotas, como é o caso da construção de uma ponte internacional sobre o 
rio Oiapoque, unindo o estado do Amapá e a Guiana Francesa, e a cons-
trução de uma ponte internacional sobre o Igarapé Rapirã, que separa 
as cidades de Plácido de Castro, no Acre, e  Nuevo Puerto Evo Morales, 
na Bolívia, apenas para citar dois exemplos. Essas novas rotas tendem a 
tornar ainda mais preocupante a realidade na aduana nacional.
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Outros dois eventos internacionais colocarão o Brasil em evidência. 
A realização da Copa do Mundo em 2014 e dos Jogos Olímpicos em 
2016 irá exigir atuação mais eficiente da aduana. Por isso, sem dúvida 
alguma, é hora de repensar o papel de órgãos, como a Receita Federal 
do Brasil. 

É preciso reconhecer também, por mais simples que possa parecer, 
que não existe mercado sem consumo. Não se pode apenas atribuir 
aos “vizinhos” a obrigação do combate à produção e ao tráfico de 
drogas, quando do nosso lado não conseguimos controlar a remessa 
ilegal de recursos ou a passagem de veículos roubados, via fronteira 
seca. São esses recursos, transportados ilegalmente por brasileiros, 
que abastecem redes internacionais de crimes. 

Por mais de 10 meses, uma equipe do Sindireceita percorreu a fronteira 
brasileira entre o Chuí, ponto mais extremo ao sul do país, e o Oiapoque, 
última fronteira ao norte no estado do Amapá. O roteiro incluiu os 31 
postos de passagem terrestres administrados pela Receita Federal do 
Brasil, além de outras cidades fronteiriças onde o Estado brasileiro não 
mantém nenhuma estrutura de controle e vigilância. Todo esse trabalho 
foi transformado neste livro-reportagem. Esta obra é fruto da contribui-
ção de servidores públicos federais, motoristas, despachantes, vigilantes 
patrimoniais e de pessoas que vivem nessa faixa do território nacional.  
É preciso destacar que em função do último concurso público realizado 
pela Receita Federal do Brasil, no final de 2009, para ingresso de 450 
Auditores Fiscais e 700 Analistas-Tributários, em algumas unidades da 
Receita Federal do Brasil instaladas nos pontos de fronteira, podem 
ter ocorrido alterações no quadro funcional, que estão detalhadas nos 
capítulos deste livro. Mas, com certeza, essas mudanças não alteram de 
forma significativa o cenário de fragilidade encontrado nessas aduanas.  

Rafael Godoi - Jornalista 

Sérgio de Castro - Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil 
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Diariamente, caminhões carregados com carvão, madeira, bebidas e 
produtos agrícolas entram no Brasil sem passar por nenhuma fiscaliza-
ção. Em veículos leves, motoristas também aproveitam a fragilidade 
do controle na fronteira do país com o Uruguai, Argentina, Paraguai, 
Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana 
Francesa para transitar livremente. Embarcações cruzam os rios que 
marcam as fronteiras brasileiras nas regiões Norte, Centro-Oeste e 
Sul sem serem fiscalizados. Rios como o Uruguai, Paraná, Paraguai, 
Oiapoque e Solimões servem de rota para traficantes e contrabandis-
tas que utilizam portos clandestinos para ingressar no Brasil sem serem  
incomodados. Rodovias federais e inúmeras estradas de terra facilitam 
a travessia na divisa em pontos espalhados pelo Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Acre, 
Rondônia, Amazonas, Amapá e Roraima. A falta de vigilância e de fis-
calização nos mais de 16,8 mil quilômetros de fronteira seca criaram 
verdadeiros corredores para a entrada, no Brasil, de armas, drogas, 
munições e produtos piratas e contrabandeados, além de facilitar a 
entrada e saída de criminosos e a remessa ilegal de dinheiro e veículos 
roubados que abastecem toda rede de ilegalidades. 

Segundo a legislação brasileira, a Receita Federal do Brasil (RFB) tem 
a precedência sobre os demais órgãos no controle aduaneiro, ou seja, 

Aduana brasileira 
sofre com falta de servidores, 
estrutura e investimentos.

Introdução
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cabe prioritariamente à RFB e aos seus servidores controlar a entrada, 
a permanência, a movimentação e a saída de pessoas, veículos e 
mercadorias de portos, aeroportos, pontos de fronteira e recintos 
alfandegados, ou embarque e desembarque de viajantes, procedentes 
do exterior. 

Atualmente, a Receita Federal conta com cerca de 19.600 servidores 
-12.300 auditores fiscais e 7.300 Analistas-Tributários. Desse total, 
apenas 596 funcionários, ou seja, cerca de 3% dessa força de trabalho 
está lotada nos 31 pontos de passagem terrestre ao longo de toda 
a fronteira brasileira. Para fazer o controle aduaneiro na faixa de 
fronteira, que vai do Chuí/RS ao Oiapoque/AP, a RFB mantém 245 
auditores, menos de 2% do efetivo, e 351 Analistas-Tributários, o que 
equivale a cerca de 5% do quadro atual dos servidores do cargo.   

É com esse efetivo que as 31 Inspetorias da Receita Federal do Brasil 
atuam na fiscalização, vigilância e controle de veículos, cargas e 
pessoas que entram e saem do território brasileiro. Esses servidores 
também são os responsáveis por despachos de importação, exporta-
ção, controle do chamado comércio de balcão ou “comércio formiga”, 
atendimento ao turista, mas, principalmente, pelo combate ao con-
trabando de bebidas, cigarros, combustíveis, tráfico de drogas, armas, 
munições e a repressão ao descaminho e à pirataria. A própria Receita 
Federal admite que somente para atender a essas 31 Inspetorias seriam 
necessários 1.032 servidores, sendo 380 auditores e 652 Analistas-
Tributários. Apenas nessas unidades, o déficit de Analistas-Tributários 
passa de 70%, conforme estudo da Subsecretaria de Gestão Corpora-
tiva (Sucor) e da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas (Cogep) da 
Receita Federal do Brasil.   

A situação atual, que já é grave, tende a ficar ainda pior com a publi-
cação do Decreto nº 7.213/2010, do Poder Executivo. O novo Regula-
mento Aduaneiro, publicado no Diário Oficial da União, em 16 de junho 
de 2010, regulamenta a administração das atividades aduaneiras, a 
fiscalização, o controle e a tributação das operações de comércio 
exterior. Uma das principais mudanças prevê que as atividades de fis-
calização de tributos em operações de comércio exterior serão super-
visionadas e executadas apenas por auditor fiscal da Receita Federal 
do Brasil. Na prática, essa mudança retira os Analistas-Tributários das 
atividades aduaneiras. Dessa forma, o efetivo, que nos 31 pontos de 
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fronteira já é insuficiente, passará a ser de apenas 245 auditores, e, 
em várias localidades onde a presença do Estado brasileiro é exercida 
por um único Analista-Tributário da Receita Federal, as ações de  
vistorias de veículos, bagagens e demais atividades de controle 
aduaneiro deixarão de ser executadas. 

A mudança na Lei agrava ainda mais as condições de trabalho da 
maioria dos servidores que atuam sem equipamentos de segurança   
-como colete à prova de balas ou arma de fogo institucional- nas 
unidades aduaneiras. Relatos de violência são parte da rotina dessas 
Inspetorias. Postos de fiscalização têm nas paredes marcas de tiros e 
estragos provocados por motoristas que, para sair do país com veículos 
roubados, forçam a passagem jogando os carros sobre os servidores. 

Por várias semanas, entre agosto de 2009 e maio de 2010, uma 
equipe do Sindicato Nacional dos Analistas-Tributários da Receita 
Federal do Brasil (Sindireceita) acompanhou a realidade do trabalho 
nessas unidades. Depoimentos de comerciantes, motoristas, vigilantes 
patrimoniais, policiais e de servidores da Receita Federal revelam os 
riscos e as dificuldades daqueles que vivem e trabalham nessa faixa de 
fronteira. 

A equipe percorreu mais de 15 mil quilômetros de rodovias 
federais, estradas de terra e caminhos abertos às margens dos 
rios que cortam os estados brasileiros que fazem fronteira com 
os países vizinhos. Nas visitas, foi possível vivenciar a realidade 
dos servidores que atuam nesses postos de fronteira e conhecer 
de perto as deficiências da Receita Federal do Brasil que, além 
de comprometerem o controle aduaneiro e a repressão ao con-
trabando, tráfico de drogas, armas e a pirataria, também preju-
dicam o atendimento ao turista e dificultam o comércio com os 
vizinhos do Mercosul. Quem faz o transporte de cargas sofre com 
a demora no despacho das mercadorias e com a falta de segurança 
e de infraestrutura dos postos de controle aduaneiro. Mesmo em 
Áreas de Controle Integrado (ACI), que são unidades onde operam 
autoridades aduaneiras dos dois países fronteiriços, existem graves 
problemas, como a falta de infraestrutura, demanda de serviços e 
prazos elevados para despachos de importação e exportação.
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Receita Federal do Brasil (RFB); 
Subsecretaria de Gestão Corporativa 
(Sucor); Coordenação-Geral de Gestão 
de Pessoas (Cogep).

Estudo de Lotação da RFB/2009

Aduana Brasileira
Distribuição de servidores 
nas 31 unidades da Receita Federal 
do Brasil em fronteiras terrestres 
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Para controlar o fluxo de pessoas, 
cargas e veículos que entram e saem 
do país na fronteira com o Paraguai 
e a Bolívia, na região Centro-Oeste: 
a Receita Federal do Brasil mantém 
apenas 5 Inspetorias. Instaladas em 
áreas de passagem terrestre, as 
unidades ficam nas cidades de Mundo 
Novo, Ponta Porã, Bela Vista e Corumbá, 
em Mato Grosso do Sul, e Cáceres, em 
Mato Grosso. 

Apesar da região ser apontada como 
uma das principais rotas de entrada de 
drogas, armas e munição, a RFB mantém 
nessas 5 unidades apenas 67 servidores 
- 37 Auditores Fiscais e 30 Analistas-
Tributários. Segundo levantamento da 
própria Instituição, o efetivo ideal para 
atuar nessas unidades seria de 169 

funcionários – 71 Auditores Fiscais e 98 
Analistas-Tributários. Na prática, para 
fazer o controle de pessoas, cargas e 
veículos, a RFB mantém apenas 39% da 
força de trabalho necessária. A falta 
de pessoal, de equipamentos e de 
estrutura dificulta a realização de ações 
de fiscalização, vigilância e repressão 
nos dois estados que possuem mais de 
4,8 mil quilômetros de fronteira com 
o Paraguai e a Bolívia. Boa parte da 
divisa é de fronteira seca, o que facilita 
a passagem de caminhões em estradas 
longe do controle aduaneiro. Rios, 
como o Paraguai e o Corumbá, também 
exigem dos órgãos de estado ação 
frequente, mas como não há na região 
embarcações apropriadas o trabalho 
praticamente não é feito e operações 
somente ocorrem de forma esporádica.

Para controlar mais de 4,7 mil 
quilômetros de fronteira, a RFB 
mantém apenas 67 servidores  

Além dos postos de controle, a região 
exige atuação efetiva em estradas e rios, 
mas faltam servidores, equipamentos e 
estruturas para as ações 

1
REGIÃO CENTRO-OESTE
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No Centro-Oeste, o rio Paraguai 
é um dos marcos da fronteira 
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Caminhão passa livremente 
pela Inspetoria, em Bela Vista
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Turistas aproveitam a viagem de pesca no rio 
Paraguai para fazer compras no país vizinho
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Pista de controle da Aduana, em Mundo Novo-MS
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A Aduana de Mundo Novo-MS 
fica às margens da rodovia de 
acesso ao Paraguai

Imagem retirada do Google Maps 
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Para fiscalizar mais de 900 quilôme-
tros de fronteira seca com o Paraguai 
e a Bolívia, a Receita Federal do Brasil 
mantém no estado do Mato Grosso do 
Sul 4 unidades. O efetivo somado das 
Inspetorias de Mundo Novo, Ponta Porã, 
Bela Vista e Corumbá é de apenas 61 
servidores - 29 Analistas-Tributários e 
32 Auditores Fiscais. A falta de efetivo 
praticamente inviabilizou ações de 
vigilância e repressão contra o contra-
bando, descaminho, pirataria e tráfico 
de drogas, armas e munições nas áreas 
fora do perímetro aduaneiro. 

Atualmente, a Inspetoria de Mundo 
Novo conta com 9 Auditores Fiscais e 

8 Analistas-Tributários que atendem 
a uma demanda diária de mais de 100 
caminhões carregados com cargas para 
exportação e importação, além de 
turistas e comerciantes que se deslocam 
para a cidade paraguaia de Salto Del 
Guairá. A Inspetoria também responde 
por outros municípios, como Naviraí, 
Juti e Sete Quedas. 

Segundo levantamento da Receita 
Federal, diante das necessidades, 
a unidade deveria contar com, pelo 
menos, 16 Auditores Fiscais e 27 
Analistas-Tributários. Com esse efetivo, 
seria possível desenvolver atividades 
de vigilância e fiscalização nas áreas 

Prédio da Inspetoria, em Mundo Novo-MS
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fora da aduana, como estradas vicinais, 
rodovias e pontos estratégicos. Hoje, 
esse trabalho na região só acontece 
quando servidores lotados na Divisão 
de Repressão ao Contrabando e Des-
caminho (Direp), que ficam em Campo 
Grande, realizam operações especiais. 
Mas, mesmo essa equipe de vigilância 
enfrenta problemas para atuar no 
estado. Para cobrir os mais de 900 
quilômetros de fronteira seca, além das 
inúmeras estradas que cortam a região, 
a Direp, no Mato Grosso do Sul, conta 
apenas com 8 servidores. 

Além da falta de pessoal, a Inspetoria 
de Mundo Novo, que teve as insta-

lações ampliadas recentemente, já 
não comporta a demanda de veículos 
que passam pela unidade. A estrutura 
de fiscalização foi projetada para 
atender a 2.000 veículos, mas a obra foi 
executada para apenas 800 unidades. 
Hoje, segundo informações recebidas 
na Inspetoria, o fluxo diário de carros 
no Posto de Fiscalização passa de 3 mil. 
Em alguns feriados prolongados, a fila 
para ingresso no Paraguai passa dos 
30 quilômetros e chega até o trevo de 
acesso à cidade paranaense de Guaíra. 

Somadas as dificuldades com a falta de 
pessoal, a Inspetoria da Receita Federal  
de Mundo Novo tem um histórico de 

Em Mundo Novo, a fiscalização da Receita 
Federal é acompanhada por policiais militares
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violência. No posto recém inaugurado, 
é possível ver marcas de tiros de balas 
nas colunas de concreto, que também 
sofreu com a colisão de uma carreta. 
Para tentar ingressar no Paraguai com 
o veículo roubado, o condutor atirou 
o caminhão contra os servidores e 
teve de ser parado a tiros pela Polícia 
Militar. Esse é apenas um dos relatos 
de violência que marcam a história 
desse ponto na fronteira entre esses 
dois países. A situação dos servidores 
que trabalham no local foi amenizada 
após acordo com a Polícia Militar do 
Mato Grosso do Sul, que passou a dispo-
nibilizar dois PMs, fortemente armados 

,que ficam na unidade 24 horas por 
dia. Os servidores são destacados pelo 
Comando de Campo Grande, o que evita 
a presença de policiais que moram na 
região e torna mais efetiva a segurança 
na unidade. 

As dificuldades na fiscalização nessa 
área são ainda maiores, pois na 
fronteira seca que corta os dois países, 
existem inúmeras estradas de terra 
que permitem a passagem de veículos 
de carga. São mais de 200 quilômetros 
de estradas vicinais. Somente no pátio 
da Inspetoria, em Mundo Novo, estão 
estacionadas mais de 50 carretas car-
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regadas com cigarros contrabandeados 
do Paraguai. A carga está avaliada em 
mais de R$ 50 milhões. Em apenas 
uma apreensão, a Polícia Rodoviária 
Federal recolheu ao prédio da Aduana 
17 carretas. 

Situação semelhante vivem os servi-
dores que trabalham na Inspetoria de 
Ponta Porã/MS. A unidade conta apenas 
com 8 Analistas-Tributários e 6 Auditores 
Fiscais. A cidade é destino de muitos 
ambulantes e de turistas que seguem 
para Pedro Juan Caballero, no Paraguai. 
Nesta parte da fronteira dos dois países, 
uma avenida corta as cidades e divide 

os dois países. Como não há estrutura 
no prédio e faltam servidores, a Inspe-
toria só realiza o controle de bagagem 
quando o consumidor se dirige ao prédio 
localizado na saída da cidade. A falta de 
funcionários também impede a vigilân-
cia e a repressão que só ocorre quando 
a equipe da Divisão de Repressão ao 
Contrabando e Descaminho (Direp), da 
Receita Federal, desloca os servidores 
lotados em Campo Grande, a mais de 
350 quilômetros da divisa, para a área. 
A Inspetoria de Ponta Porã funciona das 
8h às 20h. Os servidores da unidade 
também são os responsáveis pelo aten-
dimento dos seis voos internacionais 

Veículos apreendidos no pátio 
de cargas, em Mundo Novo-MS
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que chegam ao aeroporto da cidade 
mensalmente. Quando há pouso, um 
Analista-Tributário deixa o prédio da 
Inspetoria e vai ao aeroporto, inter-
rompendo suas atividades. A Inspetoria 
também deixou de operar 24 horas por 
dia devido a falta de funcionários, o que 
prejudica o turista que deseja declarar 
compras acima da cota permitida de 
US$ 300. 

De acordo com informações obtidas 
pela equipe do Sindireceita, além da 
falta de pessoal e de estrutura para fis-
calizar veículos leves e bagagens de am-
bulantes e turistas, a unidade enfrenta 
sérias dificuldades para atender a 

demanda no setor de despacho de 
cargas. Na Inspetoria, não há área 
específica para conferência física de 
produtos, o que agrava ainda mais o 
controle de entrada de cargas no Brasil, 
especialmente porque em Ponta Porã 
ingressam predominantemente carvão, 
madeira e outros produtos agrícolas, 
como a mamona vinda do Paraguai. 

Direp 

No momento em que a equipe do 
Sindireceita esteve em Ponta Porã, 
servidores da Direp de Campo Grande 
voltavam à região para mais uma 
operação. O Núcleo de Repressão ao 

Caminhões aguardam liberação em 
área externa ao prédio da Inspetoria
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Contrabando (Nurep) da 1ª Região Fiscal 
é o responsável por fiscalizar as frontei-
ras secas entre Mundo Novo  e Corumbá, 
uma área de aproximadamente três mil 
quilômetros. Para cobrir esse território, 
a Direp conta com um efetivo de apenas 
11 Analistas-Tributários e 3 Auditores 
Fiscais. Do total de Analistas-Tributá-
rios, 4 não ficam exclusivamente na 
Direp. Eles integram o Grupo Especial 
de Repressão (GER) e estão lotados em 
outras unidades e atuam na Divisão 
quando convocados. 

Composta por 4 Analistas-Tributários 
e 1 Auditor Fiscal, a equipe que se 
deslocou até Ponta Porã iniciou os 

trabalhos com o deslacre de uma van, 
carregada de produtos importados, 
que havia sido apreendida na semana 
anterior. Além do trabalho de vigilância 
e fiscalização em zonas secundárias, 
esses servidores também acompanham 
e realizam a vistoria dos veículos, o que 
diminui ainda mais o tempo dedicado a 
vigilância de zonas secundárias, como 
rodovias e estradas vicinais.  

Mais grave ainda é a situação vivida 
pelos servidores que trabalham na Ins-
petoria de Bela Vista, que fica a 320 qui-
lômetros de Campo Grande. Na unidade, 
são apenas 2 Analistas-Tributários e 1 
servidor do Plano de Classificação de 

Em Ponta Porã-MS, uma avenida marca 
a fronteira do Brasil com o Paraguai
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Cargos (PCC). O prédio da Inspetoria da 
Receita Federal, em Bela Vista, fica 
a menos de 500 metros da fronteira. 
Do lado paraguaio está a cidade de 
Bela Vista do Norte. Na Inspetoria, o 
efetivo real é de apenas 2 servidores: 
1 Analista-Tributário e 1 PCC. Recen-
temente, uma Analista-Tributária 
chegou para trabalhar na cidade, em 
função da transferência do marido que 
foi incorporado ao Comando Militar do 
Oeste. Sem efetivo e sem segurança 
para os servidores, há mais de um 
ano não são realizados trabalhos 
de fiscalização na área. O prédio da 
Aduana está fechado e os funcionários 
trabalham apenas na Inspetoria, que 

fica em um edifício anexo. A unidade 
também não conta com reforço da 
Polícia Militar e as instalações são 
usadas, esporadicamente, como base 
para ações da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) e do Departamento 
de Operações de Fronteira (DOF), 
unidade da PM do Mato Grosso do Sul.

Nos dois sentidos, a passagem pela 
fronteira é livre. Não há nenhuma 
barreira que dificulte o trânsito de 
veículos leves, caminhões, pedestres 
e motociclistas, que cruzam a 
fronteira a todo momento. Segundo 
informações obtidas no local, não 
é comum a realização de ações na 

Analista-Tributário da equipe de repressão 
fiscaliza veículo apreendido
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área pela Divisão de Repressão ao 
Contrabando e Descaminho (Direp) da 
Receita Federal. Acostumados à falta 
de controle, moradores e comercian-
tes dos dois lados trafegam livremen-
te. Em pouco mais de duas horas, a 
equipe do Sindireceita registrou a 
passagem de dezenas de carros e de 
vários caminhões entrando e saindo 
do Brasil carregados de mercadorias. 
Relatos também dão conta de que é 
comum a passagem de caminhões pa-
raguaios carregados com carvão, que 
entram no país sem nenhum controle. 

Sem recursos, pessoal e mesmo 
equipamentos, não há condições 

de realizar a conferência física das 
cargas que passam sem controle pela 
aduana. Nas paredes e portas do 
prédio utilizado para a fiscalização 
também estão as marcas de balas 
disparadas por marginais, que para 
saírem do país com veículos roubados 
abriram fogo contra os servidores. 
Por conta dos atos de violência, até 
a cancela que limitava o ingresso de 
veículos foi retirada. 

Outra dificuldade de quem trabalha 
na Inspetoria são os constantes 
despachos remotos de cargas fracio-
nadas, feitos a partir da Inspetoria 
de Ponta Porã. Em muitos casos, por 

No depósito da Inspetoria em Ponta Porã-MS, 
acumulam-se pneus e bebidas apreendidas
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Em Bela Vista-MS, a cancela foi retirada devido à falta de estrutura para fiscalização
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Em Bela Vista-MS, a cancela foi retirada devido à falta de estrutura para fiscalização

Prédio da Receita Federal 
marca a fronteira seca entre 
o Brasil e o Paraguai

Imagem retirada do Google Maps 
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falhas na comunicação, a IRF de Bela 
Vista só é informada do procedimento 
pelo despachante ou motorista, o que 
atrasa a liberação e dificulta o aten-
dimento. Na prática, é o próprio des-
pachante que coordena o despacho, o 
que fragiliza ainda mais a fiscalização.  

O posto da Inspetoria fica a pouco 
mais de 100 metros do início da rodovia 
BR 060, o que facilita ainda mais a 
entrada no Brasil de produtos piratas 
e contrabandeados, drogas e armas. A 
rodovia faz a ligação entre a fronteira 
do Brasil com o Paraguai, segue pelo 
Mato Grosso do Sul até Campo Grande, 
entra em Goiás passando por Anápolis 
e Goiânia e termina em Brasília, no 
Distrito Federal.

Moradores dos dois países 
transitam livremente pela 
região da fronteira

A falta de servidores impede
o trabalho de fiscalização no prédio da 
aduana, em Bela Vista-MS
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Por falta de servidores, o prédio da fiscalização 
fica fechado a maior parte do tempo
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A menos de 100 metros do Posto 
de Fiscalização da Receita Federal 
em Corumbá, Mato Grosso do Sul, na 
fronteira com a Bolívia, ônibus e carros 
são carregados com produtos importa-
dos. Toda a movimentação é acompa-
nhada por servidores da Receita Federal 
do Brasil (RFB) que receberam ordens 
da Inspetoria para restringir o trabalho 
de vigilância, repressão e fiscalização 
às chamadas zonas primárias, ou seja, a 
ação deve ficar restrita à área do posto 
da aduana. A falta de funcionários e 
de estrutura impede que Analistas- 
-Tributários e Auditores Fiscais deixem 
a unidade para fiscalizar os veículos 
que ficam parados em uma área im-
provisada próxima à fronteira com a 
cidade boliviana de Puerto Suarez. A 
cena se repete diariamente e nos finais 
de semana e feriados a movimentação 
de pessoas carregando todo tipo de 
produto é intensa nos diversos pontos 
de passagem abertos em terrenos ao 
lado do prédio da Aduana. 

Em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, 
a RFB mantém três unidades. A Inspe-
toria, localizada na região central da 
cidade, o Porto Seco, que é adminis-
trado pela Agesa S/A – Armazéns Gerais 
Alfandegados do Mato Grosso do Sul - e 
o Posto de Fiscalização. Para atender 
toda a demanda, a RFB conta apenas 
com 29 servidores: 17 Auditores Fiscais 
e 12 Analistas-Tributários. De acordo 
com levantamento produzido pelo 
Órgão, seriam necessários 50 servido-
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Em Corumbá-MS, brasileiros 
cruzam a fronteira para comprar produtos 
importados no lado boliviano
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res: 25 Auditores e outros 25 Analistas-
Tributários. A equipe do Sindireceita 
esteve em Corumbá em setembro de 
2009.

Na prática, a falta de funcionários 
inviabiliza o trabalho de vigilância e 
controle aduaneiro e, mesmo nos locais 
onde há servidores, a demanda supera 
a capacidade de atendimento da RFB. O 
Posto de Fiscalização na fronteira entre 
os dois países, por onde passam veículos 
leves e pedestres, retrata bem as difi-
culdades enfrentadas por aqueles que 
estão à frente do controle aduaneiro. 

O comércio em Puerto Suarez atrai 
brasileiros de várias partes do país. Na 
área central da cidade estão instaladas 
inúmeras lojas que vendem produtos 
piratas, especialmente confecções, 
que são apreendidas constantemente 
pelos servidores da Receita Federal. A 
maior parte dos produtos falsificados 
ingressam no Brasil em caminhos, por 
estradas e trilhas que cortam a fronteira 
seca que divide os dois países. Não é 
preciso caminhar muito para encontrar 
uma das principais rotas utilizadas por 
quem foge da fiscalização. A pouco mais 
de 100 metros da pista de controle da 
Receita Federal, cidadãos dos dois países 

Terreno ao lado da Aduana 
é usado como estacionamento 
para ônibus de sacoleiros
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trafegam livremente com mercadorias 
à mostra. Até um estacionamento para 
carros, táxis e ônibus foi improvisado 
na área. Muitos veículos vêm da Bolívia 
com apenas parte da mercadoria e, 
após atravessar a fronteira, o restante 
dos produtos é carregado sem que haja 
fiscalização. Essa situação tem gerado 
intranquilidade nos servidores. Em de-
poimentos colhidos pela equipe do Sin-
direceita, alguns funcionários afirmam 
que, por conta da fragilidade na fisca-
lização em zonas secundárias, existe 
o risco da instauração de processos 
administrativos contra quem trabalha 
na Aduana. O receio é de que, como os 

veículos passam pelo posto e somente 
depois são plenamente carregados, 
a responsabilidade do ingresso ilegal 
desses produtos recaia sobre aquele 
que efetuou a fiscalização no posto de 
controle na fronteira. 

Outra rota utilizada por contrabandis-
tas foi aberta atrás do prédio da Receita 
Federal. A estrada de terra é utilizada 
por moradores dos dois países para o 
transporte de mercadorias. São mais 
de 40 quilômetros de vias sem asfalto 
que permitem a passagem até de 
caminhões e ônibus de sacoleiros, que 
rodam por essas vias livremente, sem 

Servidor da RFB vistoria veículo 
com turistas brasileiros
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Estrada de terra ao lado do prédio da Aduana

Marco aponta para a divisa dos dois 
países e veículos trafegam livremente 
sem serem fiscalizados
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Portão dá acesso a uma área do Exército Brasileiro

Ponte na divisa dos dois países
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Caminho aberto na mata é usado por  
sacoleiros para fugir do controle aduaneiro



49

A
d

u
an

a 
B

ra
si

le
ir

a

Até uma área militar é usada por contraban-
distas para ingressar ilegalmente no Brasil
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serem incomodados pela fiscalização. 
A rota atravessa uma área do Exército 
Brasileiro, que apesar de ser zona 
de segurança nacional, também não 
recebe vigilância constante, segundo 
informações obtidas na área. Parte da 
cerca está no chão e um portão aberto 
dá acesso ao território brasileiro, onde 
também não há vigilância.  

Reforma 

O Posto de Fiscalização da RFB em 
Corumbá passou por ampliação recen-
temente, mas, por falta de pessoal, 
apenas parte das instalações está 
sendo utilizada. Na Aduana, trabalham 

6 servidores a cada turno de 24/72 
horas. Segundo informações obtidas 
pela equipe do Sindireceita, por deter-
minação da Inspetoria, a fiscalização 
está limitada à zona primária, ou seja, 
apenas ao Porto Seco e ao Posto da 
Aduana. Recentemente, um servidor 
precisou da ajuda de um vigilante 
patrimonial para prender um homem 
que ingressou no país com produtos 
contrabandeados. Ao ser advertido 
quando fazia a travessia pelo mato, o 
suspeito fugiu e só parou depois que um 
Analista-Tributário, em seu veículo par-
ticular e contando com a ajuda de um 
guarda patrimonial, efetuou a prisão. 
Os funcionários da Receita Federal que 
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trabalham na unidade não dispõem 
de nenhum tipo de equipamento de 
segurança, como colete à prova de balas 
ou armamento. A unidade, segundo 
informações, também não conta com 
viatura da Receita Federal e a única 
linha telefônica disponível apresenta  
falhas constantes. 

Além da dificuldade para controlar 
a entrada de mercadorias contraban-
deadas e de produtos piratas, que são 
vendidos livremente do outro lado 
da fronteira, os servidores também 
realizam com frequência apreensão de 
drogas, especialmente de cocaína que 
é produzida em território boliviano. 

Quase que diariamente são realizadas 
apreensões de entorpecentes pela 
Receita Federal, pela Polícia Rodo-
viária Federal e pelo Departamento 
de Operações de Fronteira da Polícia 
Militar (DOF) do Mato Grosso do Sul. 
A região é considerada uma das prin-
cipais rotas para o tráfico de drogas, 
principalmente para o ingresso no 
Brasil da cocaína boliviana, que depois 
de passar pela fronteira segue para os 
grandes centros das regiões Centro- 
-Oeste, Sul e Sudeste. 

No dia em que a equipe do Sindirecei-
ta visitou as unidades da RFB na região, 
policiais do DOF apreenderam, por volta 

Longe da fiscalização, estradas
de terra transformam-se em rotas de 

contrabandistas e traficantes
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Prédio da Aduana, em Corumbá, na divisa com a Bolívia
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Satélite mostra as estradas 
abertas atrás da Aduana, em 
Corumbá-MS

Imagem retirada do Google Maps 
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das 16h30, em Corumbá, seis pacotes 
de bombons recheados de pasta base 
de cocaína. A apreensão aconteceu no 
interior de um ônibus intermunicipal 
com trajeto Corumbá-Campo Grande, 
capital do estado. Os pacotes com 179 
bombons, pesando 4,6 quilos, estavam 
dentro de uma bolsa. Em outra ocor-
rência, registrada na mesma semana, 
um homem de 24 anos foi preso com 
cocaína, na BR-262, em Terenos, 
cidade que fica a 30 quilômetros de 
Campo Grande. De acordo com a Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), o jovem era 
passageiro de um ônibus que saiu de 
Corumbá com destino a capital e foi 
preso portando 990 gramas da cocaína. 
No início da mesma semana, uma mulher 

foi flagrada com 99 cápsulas de cocaína 
na BR-262, em um ônibus que saiu de 
Corumbá com destino à Campo Grande. 
Ela foi presa durante fiscalização do De-
partamento de Operações da Fronteira, 
o qual informou que a jovem morava em 
Porto Quijaro, Bolívia. 

Ainda de acordo com as informações 
obtidas em Corumbá, há mais de 12 
meses, os servidores da Divisão de 
Repressão ao Contrabando e Descami-
nho da Receita Federal (Direp), res-
ponsáveis pela fiscalização e vigilância 
em zonas secundárias, ou seja, em 
área fora do perímetro aduaneiro, não  
realizam operações na região. A última 
ação da Direp na área também não 

Caminhões aguardam para 
entrar no porto seco, em Corumbá-MS
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foi estendida às estradas vicinais que 
cortam a região, resumindo-se à busca 
e apreensão em armazéns de empresas 
localizadas na cidade. No momento em 
que a equipe do Sindireceita esteve 
no posto de fiscalização, servidores 
da Receita Federal haviam acabado 
de realizar mais uma apreensão de 
tecidos e confecções contrabandeadas  
da Bolívia. 

Porto Seco

No Porto Seco, trabalham apenas 2 
Auditores Fiscais e 3 Analistas-Tributá-
rios que são responsáveis pelo despacho 
e fiscalização de mais de 200 caminhões 

e aproximadamente 20 vagões de trens 
que fazem o transporte de cargas pela 
Ferrovia Novoeste, que passa pela 
unidade. O Porto Seco tem área alfan-
degada de 140.000 m², um armazém 
com área de 8.500 m² e 14.000 m² 
de pátio de armazenagem. O fluxo de 
importação e exportação é constante 
e a fragilidade no controle é agravada 
ainda mais pela característica da maior 
parte das cargas importadas da Bolívia. 
Diariamente, passam pelo Porto Seco 
caminhões carregados com cereais, 
madeira e carvão, que não são devi-
damente fiscalizados, pois a unidade 
não é equipada com escâneres, o que 
impossibilita a conferência de todo o 
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Cargas aguardam liberação no Porto Seco

Pátio de cargas, no Porto Seco, não tem pavimento
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Várias lojas na Bolívia vendem produtos piratas

Corredor de uma das galerias que vendem
produtos importados e pirateados



58 Fronteiras Abertas

conteúdo. Para realizar a vistoria física 
desses veículos é necessário descarre-
gar os produtos, o que também não 
ocorre por falta de pessoal. 

Isolamento

A cidade de Porto Murtinho, que fica 
a 430 quilômetros de Campo Grande, 
é outro exemplo das dificuldades 
enfrentadas pela Receita Federal para 
fazer um controle aduaneiro efetivo 
na fronteira do Brasil com o Paraguai. 
Localizada às margens do rio Paraguai, 
o pequeno município atrai turistas, 
principalmente pescadores. O fluxo 
no rio é intenso. Pequenas embarca-
ções cruzam o rio a todo momento 
levando brasileiros a um pequeno 
centro comercial instalado em uma 
ilha no lado paraguaio que vende 
bebidas e outros produtos importados. 
Também há na cidade um porto para 
escoamento de grãos, açúcar e outros 
produtos agrícolas. No local, apenas 
um servidor do quadro administrativo 
da Receita Federal acompanha o 
carregamento das barcaças e não há 
nenhum tipo de fiscalização na área. 
Há mais de um ano, de acordo com 
informações obtidas na área, o posto 
da Receita Federal está praticamente 
fechado e nenhum tipo de controle é 
exercido na unidade.



59

A
d

u
an

a 
B

ra
si

le
ir

a

Turistas e pescadores cruzam o rio 
sem nenhum controle das autoridades dos 
dois países
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Pescadores e turistas de várias partes do Brasil 
movimentam o comércio no lado paraguaio
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Barcaça é carregada com grãos 
que serão transportados pelo rio Paraguai
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O município de Cáceres, no estado 
do Mato Grosso, foi apontado, por um 
estudo realizado pela Polícia Federal 
como uma das 17 cidades de fronteira 
usadas como porta de entrada de armas 
ilegais no Brasil. A cidade está localizada 
a 225 quilômetros da capital do estado, 
Cuiabá, e a 80 quilômetros da cidade 
boliviana de San Mathias. Só o estado 
do Mato Grosso tem 983 quilômetros 
de fronteira com a Bolívia. No entanto, 
a Receita Federal do Brasil, órgão  
responsável pelo controle de pessoas 
e mercadorias em zonas primárias, ou 
seja, de fronteira, mantém apenas duas 
unidades na área: o prédio da Inspeto-

ria, instalado no centro da cidade, e o 
Porto Seco, distante 90 quilômetros do 
município. 

Em Cáceres, trabalham apenas 7 ser-
vidores da Receita Federal: 5 Auditores 
Fiscais e 2 Analistas-Tributários; e, 
apesar da necessidade e das caracterís-
ticas da região, que exige um trabalho 
constante de vigilância e repressão 
na zona primária e secundária, como 
estradas e demais vias de acesso, 
essas ações não são realizadas com 
frequência. A falta de pessoal impede 
a execução das operações de vigilância 
e de fiscalização e o trabalho, no Porto 

Pátio da Inspetoria serve de depósito 
de veículos apreendidos
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Seco, foi reduzido para meio expe-
diente. Os despachos aduaneiros de 
importação e exportação são realizados 
apenas no período da manhã e exigem 
que um servidor deixe o prédio da Ins-
petoria e se desloque diariamente para 
o local. Nos fins de semana não há ex-
pediente e como também não são reali-
zadas ações de vigilância nas estradas, 
na prática, fica a critério do importador 
ou exportador realizar o procedimento  
aduaneiro. O único controle que existe 
na área é feito em um posto do Grupo 
Especial de Segurança de Fronteira 
(Gefron) da Polícia Militar de Mato 
Grosso, localizado a 45 quilômetros da 

fronteira com a Bolívia, que quando 
realiza apreensões encaminha as mer-
cadorias e os veículos para a Inspeto-
ria. Há mais de um ano servidores da 
Divisão de Repressão ao Contrabando e 
Descaminho da Receita Federal (Direp), 
responsáveis pela fiscalização e vigilân-
cia em zonas secundárias, ou seja, em 
área fora do perímetro aduaneiro, não 
realizam ações na área. 

Para atender às necessidades atuais e 
realizar ações de vigilância nas estradas 
e demais pontos de passagem que 
cortam a região, a Inspetoria da Receita 
Federal em Cáceres necessita de 26 

Depósito de mercadorias apreendidas pela 
Inspetoria da RFB, em Cáceres-MT
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servidores, ou seja, 19 funcionários 
além do efetivo atual. De acordo com 
levantamento produzido pelo próprio 
Órgão, a Inspetoria deveria operar com 
10 Auditores Fiscais e 16 Analistas-
Tributários. 

Apreensões 

Enquanto a Receita Federal do Brasil 
está impedida de atuar por falta 
de estrutura, o  Grupo Especial de 

Segurança de Fronteira (Gefron) da 
Polícia Militar do Mato Grosso mantém, 
em uma faixa de mais de 900 quilôme-
tros, 15 postos de controle. Somente em 
2009, o Grupo apreendeu 279 quilos de 
entorpecentes, como maconha e pasta 
base de cocaína. A região é apontada 
como uma das principais rotas de 
entrada de drogas, especialmente de 
cocaína, vinda da Bolívia. De acordo 
com balanço apresentado pelo Gefron, 
a maior parte da droga foi apreendida 
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em posse das chamadas “mulas”, 
pessoas que se dispõem a atravessar a  
fronteira com a droga, em troca de 
dinheiro. Além dos entorpecentes, o 
Grupo da PM recuperou 79 veículos 
roubados entre carros de passeio, 
camionetes, utilitários, caminhões, 
motos e máquinas agrícolas. O roubo 
de veículos é um dos crimes mais 
praticados e com intensa relação 
com o tráfico de drogas. Na maioria 
dos casos, os veículos roubados 

são encaminhados para a fronteira 
brasileira para serem trocados por 
drogas na Bolívia. O Gefron também  
apreendeu, nas operações e fiscaliza-
ções de rotina, 2.121 munições e 13 
armas. Outro dado que chama atenção 
são os valores apreendidos em moedas 
nacional e estrangeira. No ano passado, 
brasileiros e estrangeiros tentaram  
passar pela fronteira portando  
irregularmente US$ 464 mil e  
R$ 267 mil.

A falta de fiscalização no rio Paraguai facilita 
a entrada de produtos contrabandeados no Brasil



66 Fronteiras Abertas



67

A
d

u
an

a 
B

ra
si

le
ir

a



68 Fronteiras Abertas

Para fazer o controle em passagens 
terrestres em toda a região Norte, a 
Receita Federal do Brasil dispõe apenas 
de 8 unidades. As Inspetorias nos estados 
do Amazonas, Amapá, Acre, Rondônia 
e Roraima contam com 30 servidores: 
14 Auditores Fiscais e 16 Analistas-
Tributários para cobrir uma área de 
mais de 5 mil quilômetros de fronteira 
seca. Esse número representa apenas 
30% do efetivo considerado ideal para 
que o Órgão realize ações de fiscali-
zação, vigilância e repressão contra o 
tráfico de drogas, armas e munições, ao 
combate ao contrabando, à pirataria e 
ao descaminho. De acordo com levan-
tamento da própria Receita Federal, o 
número de funcionários nessas unidades  
deveria ser de 101: 34 Auditores Fiscais 
e 67 Analistas-Tributários. Além da falta 
de servidores, a situação das Inspetorias 

na 2ª Região Fiscal é ainda mais grave 
devido às características naturais desses 
estados. Grandes extensões de rios e 
florestas tornam ainda mais complexo  
o trabalho dos servidores que, para 
fazer o controle aduaneiro, também 
não dispõem de equipamentos, como 
coletes à prova de balas, armamento 
institucional ou embarcações. Em vários 
pontos, a presença da Receita Federal do 
Brasil resume-se a apenas um Analista-
Tributário, que, sozinho, e sem contar 
com armamento ou com outra forma 
de segurança, é responsável pela fisca-
lização de turistas, veículos de passeio 
e de carga, e pelo controle de pessoas 
que entram e saem a todo instante do 
país por quilômetros de fronteira seca 
e por rios que marcam a fronteira do 
Brasil com a Bolívia, Colômbia, Guiana 
Francesa, Guiana, Peru e Venezuela.

RFB mantém apenas 
8 unidades na fronteira 
da região Norte

A Receita Federal dispõe 
somente de 30 servidores 
para fazer o controle 
aduaneiro no Amazonas 

2
REGIÃO NORTE



69

A
d

u
an

a 
B

ra
si

le
ir

a

Rios e florestas densas dificultam 
a fiscalização no Amazonas
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Uma pequena ponte de madeira 
divide a cidade de Plácido de Castro, 
no Acre, do município de Montevideo, 
hoje chamado de Nuevo Puerto Evo 
Morales, na Bolívia. A rua de acesso à 
divisa foi aberta em meio a uma clareira 
na mata e é usada por moradores dos 
dois países, comerciantes e “sacolei-
ros”. A pequena cidade boliviana, que 
tem pouco mais de cinco ruas, vive 
do comércio de produtos eletrônicos, 
confecções e de artigos importados. 

O trânsito de pessoas e de mercadorias 
na ponte é liberado e não há qualquer 
tipo de vigilância, fiscalização ou 
controle por parte dos órgãos de Estado 

Brasileiro. A única presença de autori-
dade no local está no lado boliviano 
que mantém, na saída da ponte, 
uma pequena unidade da polícia. Do 
lado brasileiro, o abandono é total. 
Na rua de acesso à fronteira não há 
sequer uma sinalização indicando que 
o local é uma aérea aduaneira. Sem 
pavimento e iluminação, a região é 
território livre para a entrada no Brasil 
de produtos contrabandeados, piratas, 
armas, munições e drogas. Também 
não há nenhum controle das pessoas 
que entram e saem livremente do país. 
Mesmo à noite, quando o comércio no 
lado boliviano encerra as atividades, o 
fluxo de pessoas saindo do Brasil pela 

Casas de madeira formam o centro 
comercial de Montevideo, na Bolívia
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ponte é comum. A equipe do Sindire-
ceita esteve em Plácido de Castro, 
no Acre, e pôde verificar o completo 
abandono desta parte da fronteira 
seca. 

Na cidade, a Receita Federal mantém 
apenas uma Agência, que, por falta 
de pessoal e de estrutura, não realiza 
fiscalização, vigilância e repressão. 
A unidade, inclusive, foi desalfan-
degada, ou seja, deixou de atuar 
no controle aduaneiro para atender 
apenas questões relacionadas aos 
tributos internos. No local, trabalha 
apenas 1 Analista-Tributário, quando o 
efetivo ideal, de acordo com a própria 

Receita Federal, deveria ser de 9 servi-
dores: 3 Auditores Fiscais e 6 Analistas-
Tributários. A falta de controle nesse 
ponto da fronteira entre o Brasil e a 
Bolívia pode se agravar ainda mais 
caso saia do papel a construção de 
uma ponte sobre o Igarapé Rapirã. A 
proposta já foi aprovada pelo plenário 
do Senado Federal. O projeto é fruto 
de um acordo assinado pelo Brasil 
com a Bolívia no final de 2007 e prevê 
a construção de uma ponte, que tem 
por objetivo estimular o comércio 
e o desenvolvimento nesta faixa de 
fronteira. A cidade de Plácido de Castro 
fica a 95 km de Rio Branco, capital do 
Acre, e tem população de cerca de 17 

Ponte de madeira sobre o Igarapé Rapirã marca a 
divisa de Plácido de Castro e Montevideo, na Bolívia
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mil habitantes. A intenção é que com 
a nova rota haja um aumento do fluxo 
de exportação de produtos brasileiros 
que atenderiam principalmente o  
mercado boliviano. 

 No Acre, além da unidade de Plácido 
de Castro, a Receita Federal mantém 
outras três Inspetorias. Em Brasiléia, 
que fica a 237 quilômetros de Rio 
Branco, na fronteira com a Bolívia, o 
prédio fica às margens do rio Xapuri, 
que marca a divisa com a cidade de 
Cobija, na Bolívia. Apesar de estar ao 
lado da ponte internacional Wilson 
Pinheiro, os servidores não realizam 
ações de vigilância, fiscalização e 

repressão na saída da ponte, que não 
foi alfandegada, isso é, onde não é 
permitida a passagem de produtos. 
Ainda assim, o fluxo de carros é 
constante. Os veículos entram e saem 
do país sem serem vistoriados pela 
Receita Federal. Na prática, a unidade 
de Brasiléia atua como um Centro de 
Atendimento ao Contribuinte (CAC), 
cuidando de tributos internos. No 
prédio, trabalham apenas 5 Auditores 
Fiscais e 3 Analistas-Tributários, mas 
a necessidade informada pela Receita 
Federal é de 16 servidores: 6 Auditores 
e 10 Analistas-Tributários. Esse era o 
efetivo da unidade até 2006, que ao 
longo dos anos acabou sendo reduzido 
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por conta da transferência de servido-
res para unidades centrais por meio de 
ofício da chefia. 

Outro problema enfrentado pelos 
servidores, além do número reduzido 
no efetivo, é que mesmo a região 
sendo considerada rota do tráfico de 
drogas, especialmente de pasta base 
de coca produzida na Bolívia e Peru, 
os funcionários da RFB não contam 
com equipamentos de proteção, como 
armamento institucional. De acordo 
com informações obtidas no local, 
quando são realizadas ações de vigilân-
cia e repressão em zonas secundárias 
-estradas e vias de acesso à fronteira-, 

é necessário contar com a colaboração 
de agentes da polícia federal, como 
forma de garantir a segurança da 
equipe. Apesar das dificuldades, os 
servidores da Inspetoria mantém a 
rotina de apreensões. Os depósitos da 
unidade estão lotados de bebidas, con-
fecções e produtos eletrônicos. Chama 
atenção também as várias réplicas de 
armas apreendidas pelos servidores. A 
semelhança dos brinquedos surpreende 
mesmo aqueles que estão acostumados 
a lidar com armamentos. 

Recentemente, autoridades locais 
decidiram fechar a ponte internacional 
Wilson Pinheiro entre as 22h e 6h por 

Em Brasiléia, as ações da Receita Federal 
são acompanhadas por agentes da Polícia Federal
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Na ponte internacional Wilson Pinheiro, a verificação 
de veículos, quando ocorre, é feita pela PM

Autoridades locais decidiram fechar a ponte interna-
cional entre as 22h e 6h por medida de segurança
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Armas de brinquedo apreendidas 
pela RFB, em Brasiléia

Prédio da Inspetoria fica ao lado da ponte que 
divide as cidades de Brasiléia e Cobija
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Sem controle na pista de acesso à fronteira, 
em Epitaciolândia, o trânsito é livre
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Trilhas ao lado da Aduana, em Epitaciolândia, 
facilitam a travessia da fronteira Brasil-Bolívia
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medida de segurança. Atualmente, o 
trabalho de verificação de veículos, 
quando ocorre, é feito pela Polícia 
Militar do Acre. Durante o período 
em que a ponte permanece fechada a 
passagem pela fronteira será feita pela 
ponte Internacional que liga Epitacio-
lândia a Cobija, onde foi construído 
recentemente um prédio que abriga 
a Inspetoria da Receita Federal, a  
unidade da Polícia Federal e outros 
órgãos de governo, como o Ministério 
da Agricultura e a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa). 

Mas, mesmo nesse ponto da fronteira 
onde existe presença maior de órgãos 
do governo federal, a fiscalização 
aduaneira é precária. Apenas 1 
Analista-Tributário trabalha no posto, 
que, apesar de ter estrutura para 
realização de ações de vigilância, 
fiscalização e controle aduaneiro, 
por falta de pessoal o trabalho está 
resumido ao recebimento de Declara-
ção de Bagagem Acompanhada (DBA) e 
à conferência de notas fiscais. Sem o 
controle efetivo nas pistas de acesso à 
fronteira, veículos leves, caminhões e 
pedestres transitam livremente entre 
os dois países. Diariamente, brasileiros 
seguem para a cidade boliviana para 
comprar produtos eletrônicos, confec-
ções e artigos importados. 

Em outro ponto de fronteira, o 
trabalho de fiscalização, vigilância 
e repressão também é efetuado por 

Aduana, em Assis Brasil,  
na fronteira com a Bolívia e o Peru



79

A
d

u
an

a 
B

ra
si

le
ir

aAduana, em Assis Brasil,  
na fronteira com a Bolívia e o Peru
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Fachada do prédio do posto integrado de fiscalização, em Assis Brasil-AC
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Floresta cerca Aduana, 
em Assis Brasil-AC, e dificulta
o controle na região

Imagem retirada do Google Maps 
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apenas 1 Analista-Tributário. Esse é 
o efetivo da Inspetoria da Receita 
Federal, em Assis Brasil, que fica 
na tríplice fronteira com a Bolívia 
e o Peru. A cidade está localizada 
na margem do rio  Acre, na fronteira com 
São Pedro de Bolpebra, que pertence 
ao departamento de Pando, na Bolívia, 
e da cidade peruana de Iñapari. Na 
unidade, o trabalho é realizado diaria-
mente, das 8h às 18h, com intervalo 
para almoço das 12h às 14h. Pelo 
posto, passam diariamente veículos 
de passeio, caminhões e ônibus. De 
acordo com informações obtidas no 
local, agentes da Polícia Federal, que 
também utilizam a estrutura montada 
na divisa, realizam, com frequência, 

apreensão de drogas, principalmente 
de cocaína e pasta base de coca, no 
ônibus, que faz a ligação do Peru com 
a capital Rio Branco. O acesso até 
Assis Brasil é feito pela BR-317, que 
integra a saída para o Oceano Pacífico. 
Ao contrário do que ocorre em outras 
unidades, no posto de fronteira, em 
Assis Brasi, é comum a realização de 
operações de fiscalização na pista de 
acesso. O trabalho é realizado sempre 
por um Analista-Tributário em conjunto 
com os agentes da Polícia Federal (PF), 
que trabalham na área. Mas, mesmo 
com o apoio da PF, a falta de servi-
dores e de equipamentos impede um 
controle mais amplo das mercadorias 
que passam pelo local.

Município peruano fica a poucos 
quilômetros do prédio da Aduana 
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Assis Brasil faz fronteira com 
São Pedro de Bolpebra, Bolívia, e com
a cidade peruana de Iñapari
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 Rondônia 

Já na única unidade da Receita Federal 
em área de fronteira, em Rondônia, 
além de conviver com as dificuldades 
provocadas pela falta de pessoal, os 
servidores enfrentam graves problemas 
provocados pelas péssimas condições 
dos dois prédios que abrigam o Órgão. 
A Inspetoria da Receita Federal de 
Guajará-Mirim conta somente com 
9 servidores: 4 Auditores Fiscais e 5 
Analistas-Tributários, para uma neces-
sidade imediata de 28 funcionários: 8 
Auditores e 20 Analistas-Tributários. 

As unidades da Receita Federal 
estão instaladas nas margens do rio 
Mamoré e constantemente sofrem 
com a cheia. Em 2009, novamente, 
foi preciso suspender os trabalhos no 
pátio de cargas e no posto de controle 
de turistas devido à elevação das 
águas que invadiram o prédio. Pela 
região, passam milhares de turistas e 
“sacoleiros” que seguem em direção 
à cidade boliviana de Guayaramerin. 
Na rodovia de acesso ao município, 
o movimento de ônibus de “sacolei-
ros” é constante, mas a dificuldade 
no controle de mercadorias é ainda 

Brasileiros e bolivianos passam por 
vistoria no prédio da Aduana
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maior devido à grande quantidade 
de portos clandestinos nas margens 
do rio. Outro problema enfrentado 
pelos servidores da Receita Federal 
é que a região também é apontada 
como uma das principais rotas de 
saída de veículos roubados no Brasil, 
que são levados para a Bolívia a 
fim de serem trocados por cocaína 
ou pasta base de coca. No pátio da 
Inspetoria da Receita Federal estão 
armazenados vários veículos, motos 
e caminhões que foram roubados e 
que seriam levados para o outro lado 
do rio. Também é grande o número 

de bicicletas que foram apreen-
didas com os chamados “mulas”, 
pessoas contratadas para transportar 
pequenas quantidades de entorpe-
centes. Além de atender ao fluxo da 
balsa, que traz diariamente centenas 
de turistas e comerciantes do lado 
boliviano, os servidores da Receita 
Federal também fazem despachos de 
importação e exportação na unidade. 
O fluxo maior é de exportação de 
produtos agrícolas, bebidas, espe-
cialmente cerveja e refrigerante. São 
cerca de 40 caminhões e uma média 
de 25 mil viajantes todos os meses.  

Além do volume elevado de trabalho, 
servidores ainda sofrem com 
a falta de estrutura do prédio
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Crédito: Fotos IRF.  Várias vezes 
as cheias do rio Mamoré comprometeram 
os trabalhos na unidade 
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Por exigência dos bolivianos, todas as cargas são
 retiradas dos caminhões e colocadas nos barcos

Depois de desembarcadas, as cargas são 
transportadas para os barcos  bolivianos 
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As mercadorias passam pelas rampas de 
madeira e são levadas nas pequenas embarcações 

Mercadorias são descarregadas no Brasil e 
transportadas em pequenos barcos para a Bolívia
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No Oiapoque, ponto mais ao norte do 
Brasil, na divisa com a Guiana Francesa, 
garimpeiros brasileiros aproveitam a 
fragilidade no controle de fronteira 
para ingressar com ouro extraído 
ilegalmente no país vizinho. Relatos 
de morados e de comerciantes locais 
também comprovam a facilidade com 
que turistas e estrangeiros ingressam 
no Brasil com quantias elevadas de 
Euro trazido da Guiana. O dinheiro é 
trocado em várias casas de câmbio ins-
taladas nas margens do rio Oiapoque, 
que divide os dois países. 

De acordo com a Lei brasileira, todo 
viajante que ingressa no país, indepen-

dentemente da forma de transporte, 
deve preencher a Declaração de 
Bagagem Acompanhada (DBA). Já quem 
chega ao país portando mais de R$ 10 
mil em espécie, ou o equivalente em 
outra moeda, cheques ou cheques de 
viagem, além de prestar essa informa-
ção na DBA, é obrigado a preencher 
a Declaração Eletrônica de Porte de 
Valores (e-DPV) e apresentar-se à fisca-
lização aduaneira no local de entrada 
para que seja feita a conferência da 
bagagem e dos valores declarados. Na 
prática, esse procedimento é ignorado 
no Oiapoque, o que facilita a ação  
de quadrilhas que atuam com lavagem 
de dinheiro, contrabando e descaminho. 
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No prédio da Inspetoria, que fica 
instalado às margens do rio Oiapoque, 
não é comum a presença de turistas 
ou comerciantes. Durante dois dias, a 
equipe do Sindireceita acompanhou o 
movimento de turistas, comerciantes e 
garimpeiros na cidade do Oiapoque, no 
Amapá. A todo momento embarcações 
cruzam o rio levando e trazendo traba-
lhadores e turistas. Por falta de efetivo 
e de estrutura, o trabalho da Inspeto-
ria da Receita Federal resume-se ao 
recebimento de produtos apreendidos 
pela Polícia Federal e à conclusão de 
despachos de importação de ouro da 
Guiana, quando o interessado dirigi-se à 
unidade, e da exportação de feijão e de 

hortifrútis para o país vizinho. A última 
apreensão realizada na cidade foi feita 
pela Polícia Federal, que encaminhou à 
Receita Federal um veículo importado, 
com placa da Guiana, o qual ingressou 
no Brasil de forma irregular. O carro de 
luxo também estava sendo conduzido 
por um menor de idade. No início de 
2009, o único Analista-Tributário que 
trabalha na Inspetoria também deter-
minou a apreensão de máquinas que 
estavam sendo usadas em uma obra 
na cidade. Os veículos tinham placas 
da Guiana e também foram trazidos ao 
Brasil de forma irregular, o que acabou 
gerando a apreensão. Na última 
operação realizada por servidores da 
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No prédio da Inspetoria, que fica instalado 
às margens do rio Oiapoque, não é  

comum a presença de turistas

Com 378 metros de extensão, a ponte
 fará a ligação do Oiapoque à 

cidade de Saint George, na Guiana
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Divisão de Repressão ao Contraban-
do e Descaminho (Direp), há vários 
meses, foram apreendidos produtos 
eletrônicos, motores, veículos e um 
jet ski, que entraram ilegalmente no 
país. Mas, o principal foco de atuação 
na área deveria ser o contrabando de 
ouro e o controle sobre o ingresso de 
Euros, segundo informações obtidas 
no local. 

Outra preocupação é com a cons-
trução de uma ponte internacional 
sobre o Rio Oiapoque, unindo o estado 
do Amapá e a Guiana Francesa. A 
ponte foi incluída no Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC) do 

Governo Federal. Com 378 metros de 
extensão, a ponte fará a ligação do 
Brasil à cidade de Saint George, na 
Guiana, por meio da BR-156. A expec-
tativa do Governo Federal é que, com 
a construção, aumentem as relações 
comerciais brasileiras com a província 
francesa e, por meio desta, com a 
União Europeia. A construção da ponte 
internacional está avaliada em R$ 54,7 
milhões e o prazo para conclusão está 
previsto para ocorrer em 16 meses. 

A expectativa é de que, com a 
conclusão da obra, haja aumento do 
comércio dos principais produtos do 
Amapá para a Guiana. Além de grande 

Marco da fronteira norte do Brasil
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produtor mineral e do extrativismo 
relacionado à floresta, como madeira, 
castanha, palmito e açaí, o estado 
também produz mandioca, arroz, 
milho e feijão. Com a ponte inter-
nacional, a pretensão é estreitar a 
integração entre o Mercosul e a União 
Europeia. No momento, o DNIT realiza 
obras de pavimentação em outro 
trecho da BR-156/AP, entre Igarapé 
do Breu e Calçoene, que também faz 
parte do PAC. 

O projeto, no entanto, não prevê 
ampliação da presença da Receita 
Federal. De acordo com informações 
obtidas no local pela equipe do Sindi-

receita, apesar de a Receita Federal 
prever a necessidade de ampliação 
do efetivo, que deveria passar de 1 
Analista-Tributário para 5 servidores: 
sendo 1 Auditor Fiscal e 4 Analistas-
-Tributários, não houve nenhum 
comunicado oficial nesse sentido até 
o final do ano passado. Na prática, 
a construção da ponte tornará ainda 
mais precário o controle aduaneiro 
na área se não houver, por parte da 
Receita Federal, ações para ampliar 
o efetivo. Outra medida necessária 
seria a reforma do prédio da Ins-
petoria que sofre com infiltrações, 
falta de estrutura de comunicação, 
além de outros problemas graves. 

Embarcações fazem a travessia do rio 
carregadas de mercadorias e trabalhadores
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Dois servidores – 1 Auditor Fiscal 
e 1 Analista-Tributário - é o efetivo 
da Inspetoria da Receita Federal em 
Tabatinga, na tríplice fronteira Brasil 
Colômbia-Peru. A Inspetoria é a única 
unidade da Receita em um ponto 
de passagem terrestre no estado 
do Amazonas, que faz divisa com  a 
Venezuela ao norte, com o Peru a oeste 
e com a Colômbia à noroeste. São mais 
de 3,8 mil quilômetros de fronteira 
amazônica, mas a maior parte é 
coberta por floresta densa e rios. 

Na cidade, a Receita Federal do 
Brasil mantém quatro prédios: a Ins-
petoria, que fica na região central, o 
posto de fiscalização a poucos metros 
da fronteira seca com Letícia, na 
Colômbia, e próximo às margens do 
rio Solimões, que divide Tabatinga 
de Santa Rosa, no Peru. O posto, no 
entanto, está desativado e serve 
apenas de depósito de mercadorias 
apreendidas e de alojamento. No 
porto, instalado às margens do rio 
Solimões, a RFB mantém uma unidade 
que também não funciona devido a 
falta de funcionários. No aeroporto, as 
ações também não ocorrem de forma 
rotineira. Os 2 servidores da Receita 
Federal também descolam-se pelos 
rios da região e atendem às demandas 
do município de Benjamim Constant, 
que fica a cerca de 600 quilômetros por 
via fluvial. Além de toda a dificuldade 
imposta pelas condições naturais, a 
Receita Federal também responde pela 
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A avenida da Amizade divide  
Tabatinga, no Brasil, e Letícia, na Colômbia
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Posto na fronteira está desativado e funciona apenas como depósito e alojamento
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Em Tabatinga-AM, a unidade 
da RFB está localizada na avenida
que divide os dois países

Imagem retirada do Google Maps 
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Prédio da Inspetoria da Receita
 Federal, no centro da cidade

demanda gerada pela Área de Livre 
Comércio de Tabatinga, o que exige a 
presença constante da Receita Federal 
no aeroporto internacional, no porto 
e no ponto de fronteira, já que todos 
são alfandegados, mas o que na prática 
não ocorre devido à falta de efetivo.

Tabatinga está localizada no meio da 
selva amazônica. A região é banhada 
pelos rios Solimões, Içá, Japurá e vários 
de seus afluentes, como Hapapóris, 
Traíra, Puretê, Puruê e Cunha. A região 
da tríplice fronteira recebe média 
anual de 10 mil turistas. De acordo 
com dados da prefeitura de Tabatinga, 
15% dos visitantes são brasileiros, 40% 

vêm da Colômbia e outros 45% estão 
divididos entre visitantes do Peru, 
Estados Unidos e Europa, que ingressam 
no Brasil pelo porto fluvial e pelos ae-
roportos de Tabatinga e de Letícia. A 
região é apontada também como uma 
das portas de entrada de pasta base 
de coca e de cocaína produzidas na 
Colômbia e no Peru. A fragilidade no 
controle da fronteira levou o Governo 
Federal a enviar para a região, no final 
de 2009, um efetivo da Força Nacional 
de Segurança Pública. Em fevereiro de 
2010, em uma ação da Polícia Federal 
e da Força Nacional foram apreendidos 
600 quilos de cocaína. A droga estava 
enterrada nos fundos de um sítio, 
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Unidade da Receita Federal, no Porto de 
Tabatinga, fica fechada por falta de servidores

em uma área florestal, localizada nas 
margens do rio Solimões. Essa foi a 
maior apreensão já feita em Tabatinga 
e uma das maiores no Brasil. Na inves-
tigação, descobriu-se que a droga seria 
transportada por barco de Tabatinga 
para Manaus e depois distribuída no 
Brasil e na Europa. Um dos presos 
integra uma organização peruana que 
trafica drogas para o Brasil e o exterior.

Fragilidade 

Atualmente, o controle de pessoas 
e veículos na avenida da Amizade, 
que divide Tabatinga e Letícia, é feito 
por policiais da Força Nacional. Já no 

aeroporto, o controle de bagagens 
está sob responsabilidade de policiais 
federais que operam os raios X e acom-
panham o embarque e desembarque 
de passageiros. No porto fluvial, loca-
lizado às margens do rio Solimões, não 
há presença efetiva de nenhum órgão 
de estado. 

Mesmo sem efetivo e estrutura, o 
trabalho na Inspetoria da Receita 
Federal inclui ações de vigilância, 
fiscalização e repressão, que são reali-
zadas com o apoio de uma lancha. Mas, 
há quatro meses, as operações nos rios 
que cortam a região foram interrom-
pidas porque a embarcação está com 
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Agentes da Força Nacional e da 
Polícia Federal realizam operação no 
porto fluvial, em Tabatinga-AM
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problemas no leme. O reparo já foi 
solicitado, mas ainda não há previsão 
para o solução do problema mecânico.

Para atender toda a demanda da 
Inspetoria da Receita Federal em 
Tabatinga, seriam necessários 18 
servidores: 6 Auditores Fiscais e 12 
Analistas-Tributários. Durante a visita 
da equipe do Sindireceita, realizada 
no fim do mês de maio de 2010, foram 
identificadas várias carências, além da 
falta de efetivo, infraestrutura e equi-
pamentos para a segurança funcional. 
As deficiências no controle aduaneiro 
têm levado outros órgãos de estado a 
deslocar servidores para atuação nas 
unidades que são de responsabilidade 
da Receita Federal. Além das ações 
de vigilância e repressão, realizadas 
na fronteira seca, os policias da 
Força Nacional e da Polícia Federal 
também têm ampliado suas ações 
no porto fluvial. No dia em que a 
equipe do Sindireceita esteve em 
Tabatinga, mais de 50 agentes da PF 
e da Força Nacional realizavam uma 
nova operação. Todos os barcos que 
passaram pelo porto foram vistoria-
dos. As ações estão sendo executadas 
de forma rotineira e o objetivo é 
combater o tráfico internacional de 
drogas, armas e munições, mas atinge 
também outros crimes, como contra-
bando e pirataria.
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Cão busca droga em motor de carro que 
fazia a travessia do rio na balsa

Lojas de produtos importados são o 
principal atrativo para brasileiros
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A todo momento carros brasileiros 
cruzam o posto de fronteira em 
Pacaraima, em Roraima, com destino a 
Santa Elena de Uairén, na Venezuela. O 
principal atrativo para os brasileiros é o 
preço do combustível venezuelano. Na 
bomba, o litro de gasolina custa cerca 
de R$ 0,50, mas a venda é proibida 
para turistas, o que não impede que 
por R$ 1,00 por litro qualquer pessoa 
possa comprar o produto clandestina-
mente. A venda é combinada nas ruas. 
A todo instante venezuelanos oferecem 
o combustível, mas para abastecer o 
carro é preciso sair do centro da cidade. 
O produto fica estocado em casas em 

áreas afastadas. Legalmente, também 
é possível comprar a gasolina. O único 
posto autorizado a atender estrangei-
ros fica próximo à fronteira e cobra, 
em média, R$ 1,50. Além do preço 
mais elevado que no “mercado negro”, 
os consumidores também precisam 
esperar nas filas. O contrabando de 
combustível na região é a atividade 
econômica de inúmeros brasileiros que 
vivem nessa faixa de fronteira. 

Saindo da capital do estado, Boa Vista, 
até Pacaraima, pela rodovia federal BR 
174, é possível encontrar vários carros 
carbonizados ao longo da estrada, 
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que eram utilizados para o transporte 
da gasolina contrabandeada. Chama 
atenção também a quantidade de 
pequenas caminhonetes que trafegam 
pela área. Esses veículos possuem 
tanques de combustível que armazenam 
cerca de 100 litros de gasolina e são 
usados, principalmente, por brasilei-
ros que atravessam a fronteira várias 
vezes ao dia para comprar o produto, 
que, segundo informações obtidas 
pelo Sindireceita, ficam armazenados 
em tanques improvisados para depois 
serem transportados e revendidos em 

Boa Vista. O contrabando de combus-
tível é uma das principais preocupa-
ções dos servidores que trabalham 
na Inspetoria da Receita Federal, 
instalada na fronteira dos dois países. 
Mas, devido a falta de estrutura e de  
pessoal o trabalho de repressão na 
unidade acaba comprometido. O 
efetivo atual da Inspetoria é de 2 
Auditores e 2 Analistas-Tributários, que 
trabalham em esquema de revezamen-
to, o que na prática acaba fazendo com 
que a cada turno apenas 2 servidores 
atuem diretamente na fiscalização de 

Normalmente, o trabalho de 
fiscalização na pista da Aduana é realizado 

por apenas 1 Analista-Tributário
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A Inspetoria de Pacaraima deveria 
operar com efetivo de 13 servidores



109

A
d

u
an

a 
B

ra
si

le
ir

a

Pista de acesso à fronteira, em 
frente ao prédio da Aduana
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veículos, despachos de importação 
e exportação e no controle da pista 
de acesso ao país vizinho. Segundo 
o estudo de lotação realizado pela 
própria Receita Federal, em 2009, 
a Inspetoria de Pacaraima deveria 
operar com efetivo de 13 servidores: 
5 Auditores Fiscais e 8 Analistas-
Tributarios. 

Diariamente, são realizados na 
unidade cerca de 20 procedimentos 
de despachos de importação e expor-
tação. Em média, também passam 
pelo local 900 veículos. A falta de 
servidores além de comprometer 

todas as atividades da Inspetoria 
impede que a Receita Federal possa 
operar no novo prédio. A unidade, 
que conta com estrutura maior e mais 
apropriada para o trabalho aduaneiro 
está fechada e, enquanto não houver 
definição a respeito da ampliação 
do efetivo, não é possível transferir 
para o prédio os trabalhos que hoje 
são executados na atual sede. A nova 
estrutura conta com amplo depósito, 
pátio pavimentado para estaciona-
mento de veículos de carga e galpão. 
Mas, mesmo se o efetivo atual for 
duplicado, não será possível manter 
a unidade de carga funcionando em 

O contrabando de combustível é uma 
das principais preocupações dos Analistas 

que trabalham na Inspetoria
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conjunto com o trabalho na pista de 
fiscalização, que fica em frente ao 
prédio da Aduana. 

Outra preocupação é que diante 
da valorização do Real tem crescido 
o interesse de brasileiros que, cada 
vez mais, procuram a cidade de 
Santa Elena de Uairén, na Venezuela. 
No centro da cidade, diversas lojas 
vendem produtos importados e novos 
estabelecidos estão sendo abertos. 
Os moradores da fronteira também 
seguem para a cidade de Santa Elena, 
que possui estrutura de comércio 
maior do que Pacaraima. Esse fluxo 

acaba por repercutir no trabalho de 
fiscalização da Aduana. Apesar da 
principal preocupação ser com o con-
trabando de combustível, a unidade 
já registrou apreensões de drogas e 
medicamentos contrabandeados. No 
final de 2009, um Analista-Tributário 
fazia a fiscalização na pista em 
frente ao prédio da Aduana. Ao 
vistoriar o bagageiro de um ônibus, 
ele encontrou duas caixas com 600 
frascos do medicamento Cytotec 
200 mcg, considerado substância 
abortiva. A mercadoria, avaliada 
em R$ 420 mil, foi apreendida e o 
motorista foi preso em flagrante.

Comércio, em Santa Elena de Uairén, na 
Venezuela, atrai cada vez mais brasileiros
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Brasileiros formam fila para abastecer 
em posto de combustível no lado venezuelano

Posto de combustível na Venezuela 
vende o litro de gasolina por pouco mais de R$ 1
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O posto de combustível foi instalado a 
poucos metros da fronteira dos dois países 

O posto da fronteira é o único 
autorizado a vender combustível para turistas
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Ponte 

Em Roraima, além da unidade em 
Pacaraima, a Receita Federal mantém 
um posto de fiscalização na cidade de 
Bonfim, que fica na divisa do Brasil 
com a Guiana Inglesa. No final do ano 
passado, o governo federal inaugurou a 
ponte internacional sobre o rio Tacutu, 
ligando Bonfim, no Brasil, a  Lethem, na 
Guiana. O prédio da Aduana brasileira 
foi instalado a poucos metros da saída 
da ponte no lado brasileiro. A intenção 
inicial era fazer do prédio um posto 
integrado abrigando a RFB, a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 
o Ministério da Agricultura, o Ibama, a 
Fundação Estadual do Meio Ambiente, 
Ciência e Tecnologia (Femact), a Se-
cretaria Estadual da Fazenda (Sefaz/
RR) e as polícias Federal, Rodoviária, 
Militar e Civil. Mas, até o momento, 
apenas os servidores da Receita Federal 
utilizam a unidade. O prédio conta com 
um pátio amplo, asfaltado e murado 
para controle de mercadorias, balança 
e depósito. Mas, antes de ingressar no 
país, o primeiro controle é feito pela 
Polícia Federal, que mantém três ser-
vidores no posto instalado na cabeça da 
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ponte. Na sequência, o visitante passa 
pelo controle da Aduana. 

Atualmente, o trabalho na unidade 
é realizado por apenas 2 servidores 
da Receita Federal: 1 Auditor Fiscal e 
1 Analista-Tributário, e por mais dois 
servidores administrativos cedidos 
pelo governo estadual. O efetivo, 
segundo a própria RFB, no estudo de 
lotação realizado em 2009, precisa 
ser reforçado. O quadro de servidores 
da carreira de Auditoria da Receita 
Federal deve ser ampliado de 2 para 6, 
sendo 3 Auditores Fiscais e 3 Analistas-

Tributários. Na prática, por falta de 
efetivo, o trabalho de fiscalização na 
Aduana está limitado ao horário de fun-
cionamento da unidade, de 8h as 19h. 
Após esse horário, o fluxo de veículos 
na ponte é interrompido, mas não há 
restrição à passagem de pedestres, 
que é comum. A falta de servidores 
também impede a realização de 
ações em outras áreas da fronteira. 
Apenas na região de Bonfim são mais 
de 300 quilômetros que deveriam ser 
controlados, mas como não há efetivo 
e estrutura esse trabalho acaba não 
sendo realizado. 

O trabalho de fiscalização na 
Aduana só é feito das 8h às 19h
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Outra preocupação dos servidores 
que atuam na unidade é com o 
constante crescimento do movimento 
na área. Antes da abertura da ponte, 
a travessia era feita por balsa. Em 
média, passavam pela fronteira cerca 
de 200 carros por dia. Com a ponte, 
esse fluxo supera os mil veículos, 
especialmente nos fins de semana. A 
cidade de Bonfim fica a 120 quilôme-
tros de Boa Vista e o acesso é feito 
pela rodovia federal BR-401. Existe, 
na região, a expectativa de que, com 
a abertura da ponte, o comércio entre 
os dois países se intensifique. Hoje, 
a fronteira é usada para a importa-
ção de trigo vindo do Canadá e de 
outros produtos. A cidade de Lethem 
também tem atraído cada vez mais o 
interesse dos moradores do estado, 
que se dirigem ao país vizinho para 
comprar produtos importados, o 
que está estimulando a abertura de 
novas lojas. 

Essa perspectiva de crescimento no 
fluxo de pessoas e cargas pela região 
reforça a necessidade de ampliação 
do controle aduaneiro na unidade. 
Já existem projetos para pavimen-
tação da rodovia que liga Lethem 
a Georgetown, capital do país. A 
estrada, de aproximadamente 700 
quilômetros, seria uma alternativa 
para o transporte de cargas até 
portos da Guiana, abrindo nova rota 
para o Atlântico Norte, facilitando, 
dessa forma, as exportações para a 
América do Norte e a Ásia. 
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Após as 19h, o posto da Aduana em 
Bonfim é fechado e as atividades só 
recomeçam às 8h da manhã seguinte

Servidor fiscaliza carro na pista em 
frente ao prédio da Aduana em Bonfim, 
na fronteira com a  Guiana Inglesa
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Para cobrir as fronteiras do Brasil com 
o Paraguai e a Argentina nos estados 
do Paraná e Santa Catarina, a Receita 
Federal mantém sete unidades. Nas 6 
inspetorias e na Delegacia instalada 
em Foz do Iguaçu, o órgão conta com  
efetivo de 247 servidores – 86 Auditores 
Fiscais e 161 Analistas-Tributários. 
Esses servidores são responsáveis 
pelo atendimento das demandas das 
inspetorias de Guairá, Santa Helena, 
Capanema, Santo Antônio do Sudoeste, 
da Delegacia de Foz do Iguaçu, no 
Paraná, e de Dioinísio Cerqueira e São 
Miguel do Oeste, em Santa Catarina. 
Além do controle aduaneiro nos postos 
de fronteira, esses servidores também 
atuam em estradas vicinais, rodovias, 
e participam do trabalho das equipes 
de vigilância e repressão, responsáveis 

pelo controle do fluxo de pessoas, 
veículos e cargas em mais de 1,3 
mil quilômetros de fronteira com o 
Paraguai e parte dos 1,2 mil quilôme-
tros de fronteira seca com a Argentina. 

Para atuar nessa área, a Receita 
Federal estima que seriam necessários 
329 servidores – 106 Auditores Fiscais 
e 223 Analistas-Tributários. O efetivo 
atual representa apenas 75% do total 
de servidores considerado ideal 
pelo Órgão. A falta de efetivo e de 
estrutura nas unidades impede ações 
mais constantes de vigilância, controle 
e repressão nessa região da fronteira 
brasileira, que é apontada como uma 
das portas para entrada no país de 
produtos contrabandeados, piratas, 
além de armas, drogas e munições.  

Para atender à demanda 
da região, a RFB precisa 
de mais 82 servidores

Na divisa com o Paraguai e a Argentina, 
Analistas-Tributários precisam atender à 
demanda nos postos de controle, além de 
agir em rodovias e estradas de terra

3
REGIÃO SUL
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Em muitos pontos da região Sul a 
fronteira, entre o Brasil e os países 

vizinhos, é marcada pelo rio Paraná
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Mais um veículo entra no Brasil pela 
pista de acesso em frente ao prédio 
da Aduana, na Ponte Internacional da 
Amizade, em Foz do Iguaçu-Paraná. 
No carro, dois brasileiros retornam 
de Ciudad del Este, no Paraguai. 
Um Analista-Tributário que trabalha 
na unidade determina ao condutor 
que pare. Ao fiscalizar o carro, são 
encontrados diversos produtos, ele-
troeletrônicos, em maioria, e vários 
cartuchos para revólver. O carro, 
as mercadorias e as munições são 
apreendidos e os dois brasileiros são 
encaminhados para a Polícia Federal. 
Em outra fiscalização, na Aduana da 
Ponte Internacional da Amizade, ser-

vidores da Receita Federal do Brasil 
abordaram um táxi com placas do 
Paraguai ocupado por duas brasileiras 
que regressavam ao Brasil. Durante a 
revista, foram encontrados 30 quilos 
de maconha, comprados na cidade de 
Coronel Oviedo (PY).

Somente  até  o  início de 
junho  de 2010, servidores  que 
integram   a  equipe de vigilância 
e controle aduaneiro da DRF em 
Foz do Iguaçu, apreenderam 1.209 
munições, 6 armas, 60 quilos de 
anestésicos, mais de 52 quilos de  
crack, outros 35 quilos de cocaína e 
mais de meia tonelada de maconha. 

Apreensões de armas e drogas fazem
parte da rotina dos servidores da RFB, em Foz
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formada também por Ciudad del 
Este, no Paraguai, e Puerto Iguazú, 
na Argentina. Mas, mesmo no posto 
aduaneiro instalado na Ponte Inter-
nacional da Amizade, na divisa com o 
Paraguai, que é considerada uma das 
principais unidades de fiscalização, 
vigilância e repressão da Receita 
Federal, existem sérios problemas. 
O prédio atual foi inaugurado em 
outubro de 2006 e o objetivo da 
administração do Órgão, com a 
ampliação da unidade, era fiscalizar 
100% dos turistas e veículos que 
passam pelo local. Na prática, o 
que se percebe, é que sem efetivo 
suficiente os servidores se esforçam 

Esses servidores também retiraram 
de circulação 1.148 veículos usados 
por traficantes e contrabandistas, 
além de aproximadamente US$ 33 
milhões em produtos apreendidos, 
cerca de US$ 3 milhões somente em 
cigarros contrabandeados, além de 
eletrônicos, produtos de informáti-
ca, bebidas, brinquedos, relógios, 
perfumes e outros. 

Apreensões de armas, drogas e 
munições fazem parte da rotina dos 
servidores da Receita Federal do 
Brasil que trabalham nas unidades 
de Foz do Iguaçu e nas estradas que 
cortam a região da tríplice fronteira, 

Filas de carros se formam na  
entrada da Aduana, em Foz do Iguaçu-PR
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Analista-Tributário vistoria sozinho outro 
carro que retorna do Paraguai, após as 22h
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Analista-Tributário fiscaliza 
passageiros e produtos comprados no Paraguai

Depois das 19h, apenas 2 
Analistas-Tributários fazem a fiscalização 

de veículos na Ponte da Amizade
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Posto aduaneiro instalado na Ponte Internacional da Amizade, na divisa com o Paraguai
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Posto aduaneiro instalado na Ponte Internacional da Amizade, na divisa com o Paraguai

Presença da Receita, em Foz do 
Iguaçu, não impede a travessia
de contrabandistas pelo rio

Imagem retirada do Google Maps 



128 Fronteiras Abertas

para atender a uma demanda que só 
cresce, especialmente em períodos 
em que a moeda brasileira, o Real, 
registra valorização frente ao dólar, o 
que torna mais atrativo os preços de 
produtos importados do Paraguai. Em 
dias normais, no período de 8h as 20h, 
o trabalho de fiscalização, vigilância 
e repressão na Ponte Internacional da 
Amizade é desempenhado por apenas 6 
servidores: 4 Analistas-Tributários e 2 
Auxiliares Administrativos. É com esse 
efetivo que a Receita Federal verifica 
carros, motos, vans, ônibus e turistas 
que a todo instante entram e saem 
do Brasil pela Ponte. O efetivo, que é 

insuficiente para atender ao fluxo de 
pessoas durante o dia, é ainda mais 
reduzido à noite. Após as 20h, a pista 
principal da ponte é fechada e todo o 
fluxo de veículos e pessoas é direcio-
nado para o prédio ao lado, por onde 
também passam caminhões. A partir 
desse horário, apenas 1 Analista-
Tributário e 2 Auxiliares permanecem 
no local. 

Para amenizar os problemas gerados 
pela falta de efetivo é comum a 
presença de servidores vindos de 
outras unidades para ajudar no 
trabalho de fiscalização. O reforço, 
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é realizada todos os sábados, sem 
previsão de término, na Aduana da 
ponte, em Foz do Iguaçu, na fronteira 
entre os dois países. 

Segundo o Estudo de Lotação da 
Subsecretaria de Gestão Corporativa 
(Sucor) e da Coordenação-Geral de 
Gestão de Pessoas (Coger) da Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (SRFB), a 
Delegacia da Receita Federal em Foz do 
Iguaçu conta hoje com efetivo de 203 
servidores – 68 Auditores Fiscais e 135 
Analistas-Tributários– para uma necessi-
dade de 253 funcionários – 79 Auditores 
Fiscais e 174 Analistas-Tributários.

geralmente mais 2 funcionários, 
ameniza mas não resolve a situação, 
especialmente porque nos últimos 
meses a Receita Federal tem registra-
do um aumento no fluxo de turistas na 
região. Até março de 2010, a Receita 
Federal estimava que aos sábados, dia 
de maior movimento na Ponte, cerca 
de 40 ônibus faziam a travessia para 
o Paraguai. Atualmente, o fluxo passa 
de 110 veículos. Desde o início de 
junho, a Receita Federal deu início à 
operação “Pôr do Sol” para fiscalizar 
ônibus de turismo que trafegam pela 
Ponte da Amizade com destino ou 
provenientes do Paraguai. A operação 

À noite, o trânsito é desviado para 
a pista de cargas e apenas 2 
Analistas-Tributários fazem a fiscalização
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A falta de servidores também 

prejudica o trabalho na pista de cargas 

na Ponte Internacional da Amizade.  

Hoje, apenas 4 Analistas-Tributários 

revezam-se no atendimento aos 

transportadores e motoristas que 

passam pela pista, localizada na saída 

da Ponte. Durante o dia, 4  Analistas-

Tributários revezam-se no recebimen-

to da documentação e, após as 20h, 

somente 2 funcionários permanecem 

no posto de controle. São aproxima-

damente 150 manifestos de veículos 

carregados e outros 150 de caminhões 

vazios que passam pela unidade dia-

riamente. A falta de servidores e de 

infraestrutura não permite a verifi-

cação física das cargas. No local, os 

servidores apenas recolhem as notas 

fiscais e os veículos tem até 30 minutos 

para ingressar no Porto Seco de Foz do 

Iguaçu, que fica a pouco mais de 10 

quilômetros do prédio da Aduana. No 

trajeto, entre a Aduana e o Porto Seco 

de Foz do Iguaçu, não há, por parte 

da Receita Federal e de nenhum outro 

órgão de Estado, ação mais efetiva de 

controle, o que facilita a ação de cri-

minosos, segundo relatos obtidos pela 

equipe do Sindireceita, que visitou as 

unidades em Foz do Iguaçu. 
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Por dia, mais de 300 caminhões passam pelo posto 
de controle da Receita Federal, em Foz do Iguaçu
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Estrutura 

O prédio da Aduana, em Foz do 
Iguaçu, passou por ampla reforma 
e foi inaugurado em outubro de 
2006. A unidade conta com 7 pistas 
de rolamento, 4 para automóveis,  
uma para ônibus, uma para motos 
e uma para pedestres. O primeiro 
controle em cada pista é de imigração, 
realizado pela Polícia Federal. No local, 
também foi instalada uma agência do 
Banco do Brasil, para recolhimento 
de impostos, unidades da Vigilância 
Sanitária, do Ministério da Agricul-
tura e da Secretaria de Turismo para 
melhorar o atendimento ao turista. As 
obras de construção da nova Aduana 
começaram em outubro de 2005 e 
consumiram mais de R$ 7,5 milhões. 

A unidade também conta com sistema 
de câmeras, que permite controlar 
o fluxo de pessoas por meio de uma 
central. O mecanismo permite direcio-
nar servidores para pista de controle 
caso haja aumento no fluxo de pessoas. 
Mas, de acordo com relatos colhidos 
pela equipe do Sindireceita, mesmo 
com a melhoria na infraestrutura e 
com a presença de servidores de outros 
órgãos de Estado, como Polícia Federal 
e Polícia Rodoviária Federal, a falta de 
servidores da Receita Federal no local 
fragiliza os trabalhos de vigilância, fis-
calização e repressão ao contrabando, 
tráfico de drogas e armas e ao combate 
à pirataria.
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Analista-Tributário recebe despachos de 
carga na Aduana, em Foz do Iguaçu-PR

Em Foz, normalmente não há controle de 
veículos na pista de saída para o Paraguai
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Diariamente, equipes de busca e 
vigilância da Receita Federal realizam 
apreensões de produtos contrabande-
ados, drogas e cigarros na região da 
tríplice fronteira: Brasil-Paraguai-Ar-
gentina. Somente em zona secundária, 
que são estradas e vias de acesso fora 
dos postos aduaneiros, os servidores 
que integram a Equipe de Vigilância 
e Controle Aduaneiro da DRF Foz do 
Iguaçu apreenderam até junho de 2010 
mais de US$ 29 milhões em cigarros, 
eletrônicos, perfumes, veículos e outros 
produtos contrabandeados por estradas 
vicinais que cortam a região e que levam 
a outros municípios, como Guaíra, Céu 

Azul, Medianeira e Santa Terezinha de 
Itaipu, no estado do Paraná. 

O reforço no efetivo também ajudaria 
na fiscalização, vigilância e repressão 
na divisa de Foz com a cidade argentina 
de Porto Iguaçu. Na Alfândega da Ponte 
Tancredo Neves trabalham somente 3 
Analistas-Tributários, que se revezam 
em plantões de 12/24 horas ou 12/48 
horas. Um servidor atua fixo no trânsito 
aduaneiro de segunda a sábado, em 
horário comercial, e em esquema de 
plantão fora desses dias. Já o outro 
Analista-Tributário atende ao setor de 
bagagem e de fiscalização na pista de 
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veículos leves, em regime de plantão 
permanente. O principal movimento 
de carga na unidade é de bebidas, 
produtos agrícolas, especialmente trigo 
e farinha da Argentina. O posto de fis-
calização também atende turistas que 
se deslocam para compras em um free 
shop, localizado a dois quilômetros da 
fronteira. No local, o maior problema é 
justamente a falta de servidores, o que 
compromete a fiscalização, especial-
mente em período de férias e feriados 
prolongados. O número reduzido de fun-
cionários também impossibilita ações 
de repressão e vigilância na estrada que 
faz a ligação entre os dois países. Como 

não há equipes de repressão na área, 
foi preciso construir, do lado brasileiro, 
após a Ponte Tancredo Neves, um muro 
de concreto como forma de impedir que 
veículos leves e de carga ingressassem 
no Brasil sem passar pelo posto de 
controle. Ao lado da rodovia, foram 
abertas várias estradas que facilitavam 
o acesso, até de caminhões, a bairros 
da periferia de Foz do Iguaçu.  

Com mais servidores a Receita Federal 
também poderia atuar de forma mais 
efetiva na fiscalização de outras áreas, 
como a rodoviária de Foz do Iguaçu. 
O movimento de turistas no local é 

Na Alfândega da Ponte Tancredo 
Neves trabalham 3 Analistas
em regime de plantão
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intenso e ao lado do prédio da rodo-
viária várias casas, hotéis e pousadas 
foram transformadas em depósitos de 
mercadorias. Durante a passagem por 
Foz do Iguaçu, a equipe do Sindireceita 
acompanhou a movimentação de co-
merciantes que construíram uma série 
de pequenos cômodos na região. A todo 
instante mercadorias são estocadas e 
retiradas dessas salas e levadas para 
ônibus e carros que aguardam o carre-
gamento. Sem a presença de servidores 
da Receita Federal e de outros órgãos 
de Estado, todo o transporte de merca-
dorias é feito livremente sem a devida 
fiscalização, em outros flagrantes da 
falta de controle das mercadorias que 
ingressam no país. 

Rota alternativa 

Depois da ampliação da estrutura 
do prédio da Aduana na Ponte Inter-
nacional da Amizade, parte dos con-
trabandistas e comerciantes passou a 
utilizar outras rotas para o transporte 
de produtos contrabandeados do 
Paraguai. Entre as alternativas usadas 
estão as rodovias federais BR 163 e 
BR 277 que ligam a região de tríplice 
fronteira  ao centro do estado do 
Paraná à Santa Catarina, e também ao 
Rio Grande do Sul. Saindo de Foz do 
Iguaçu pela BR 277, a rota leva a vários 
municípios, como Santa Terezinha de 
Itaipu, Medianeira, Céu Azul, até o 
entroncamento com a BR 163, que faz 

No local, o maior problema é a falta de 
servidores, o que compromete a fiscalização
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a ligação com Cascavel. O trabalho 
nessa região é feito pelas equipes 
de vigilância e controle aduaneiro. 
Seguindo no mesmo sentido chega-se 
ao município de Capanema. Na cidade, 
a Receita Federal do Brasil (RFB) 
mantém duas unidades. A Inspetoria 
está instalada no centro e o posto de 
controle aduaneiro fica às margens 
do rio Santo Antônio, na divisa com a 
Argentina. Em Capanema, trabalham 
apenas 4 servidores da Receita 
Federal: 1 Auditor Fiscal e 3 Analistas-
-Tributários, mas, de acordo com a 
administração do Órgão, o ideal seria 
um efetivo de 8 servidores: 2 Auditores 
Fiscais e 6 Analistas-Tributários. 

Na unidade instalada na fronteira, 
o trabalho é restrito ao horário 
comercial. De 8h as 12h30 e de 14h 
as 18h, apenas um servidor da RFB 
permanece no local. Após esse horário 
o fluxo de veículos na Ponte é interrom-
pido e apenas um vigilante patrimonial 
permanece no posto aduaneiro, que é 
fechado. O posto também não é alfan-
degado e o fluxo de veículos é pequeno, 
limitando-se ao trânsito de brasileiros 
e argentinos que cruzam a fronteira 
para fazer compras de gêneros alimen-
tícios e outros produtos importados, em 
pequenas quantidades. Mas, de acordo 
com informações colhidas na área, é 
comum também o uso da estrada para o 
transporte de mercadorias compradas, 
principalmente, no Paraguai. 

Com um efetivo maior, a RFB  
poderia fiscalizar de forma  
constante a rodovia que liga os dois países 
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Mas, mesmo com pouco efetivo, os ser-
vidores da RFB em Capanema realizam 
com frequência ações de vigilância e 
repressão em zonas secundárias, es-
pecialmente nas rodovias que cortam 
a região. Somente em 2010, foram 
apreendidos 12 veículos e efetuadas 5 
prisões com o apoio das polícias Civil, 
Militar, Federal e Rodoviária Federal. 
Ao todo, as apreensões na cidade ultra-
passam R$ 500 mil. Além de necessitar 
de mais servidores, a unidade ainda 
sofre com a falta de veículos próprios 
para a realização de ações de vigilância 
e repressão. A unidade conta com uma 
caminhonete da Instituição que, por 
não ser equipada com luzes de sinali-
zação, dificulta a abordagem de carros 
suspeitos. Em um dos depoimentos 
colhidos, o servidor relata que certa vez 
foi preciso emparelhar a caminhonete 
ao lado de outro carro para determinar 
que o condutor parasse no acostamento. 
A abordagem resultou na apreensão de 
diversos produtos, mas expôs os servido-
res a riscos desnecessários que poderiam 
ser evitados caso a viatura da Receita 
Federal estivesse devidamente equipada 
e com luzes de advertência. A solução 
encontrada pelos servidores foi comprar, 
com o próprio dinheiro, um giroflex para 
a viatura. E ainda, de acordo com infor-
mações colhidas no local, as ações na 
área exigem o trabalho em viaturas des-
caracterizadas, para que as operações 
de vigilância possam ser realizadas. 
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No posto aduaneiro em  
Capanema, na divisa com a Argentina, o 
trabalho é restrito ao horário comercial
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A falta de efetivo faz com que, em 
alguns momentos, apenas o vigia patrimonial 

permaneça no posto de fronteira

A pouco mais de 5 quilômetros da Aduana, pequenos 
portos permitem a atracação de barcos
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A passagem é usada por moradores 
dos dois países, por comerciantes e para 
o transporte de mercadorias

Em Capanema, trabalham apenas quatro 
servidores para um efetivo ideal de oito



142 Fronteiras Abertas

O posto de controle aduaneiro fica às margens do rio Santo Antônio, na divisa com a Argentina
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Em Capanema-PR, posto da 
Aduana fica em uma área isolada
cercada por estradas de terra

Imagem retirada do Google Maps 
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Problemas semelhantes podem ser 
encontrados na Inspetoria da Receita 
Federal do Brasil em Santo Antônio do 
Sudoeste. A cidade fica a 50 quilômetros 
de Capanema e o acesso é pela rodovia 
federal BR 163, que margeia o Parque 
Nacional do Iguaçu e a fronteira com a 
Argentina. Em Santo Antônio, o prédio da 
Inspetoria fica na divisa dos dois países e 
o posto de fiscalização também apresenta 
vários problemas de infraestrutura. São 
duas pistas de acesso que cortam o posto 
aduaneiro e que fazem a ligação com 
o município argentino de San Antonio, 
localizado na província de Missiones. 
A fronteira é demarcada pela ponte 
sobre o rio Santo Antônio, que divide os 
dois municípios. O posto de fiscalização 
funciona apenas entre as 7h e 19h. Após 
esse horário, apenas vigilantes patrimo-
niais permanecem no local e apesar de 
o trânsito de veículos não ser permitido, 
pedestres cruzam a fronteira livremente. 
A unidade também não funciona aos 
domingos. Para atender à demanda no 
posto aduaneiro e realizar ações de 
vigilância, repressão e fiscalização, a 
Inspetoria conta apenas com 5 Analistas-
-Tributários e 1 servidor da carreira PEC. 
De acordo com levantamento da própria 
Receita Federal, para atender à demanda 
da unidade seriam necessários 9 servi-
dores: 2 Auditores Fiscais e 7 Analistas-
-Tributários. Mesmo com a chegada dos 
novos servidores aprovados no último 
concurso, a deficiência no número de 
funcionários não será resolvida. São 
esperados 3 novos Analistas, mas dois 
serão removidos da unidade. 
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Após as 19h, o trânsito de veículos é interrompido, 
mas o fluxo de pessoas segue normalmente

Fila de carros se forma na 
fronteira do Brasil com a Argentina
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No estado do Paraná, a Receita 

Federal também enfrenta difi-

culdades para fiscalizar todas 

as cargas que passam pelo Porto 

Internacional de Santa Helena, que 

liga o Brasil ao Paraguai onde, na 

outra margem do rio Paraná, está 

instalado o Porto Índio. O Porto de 

Santa Helena é também um ponto da 

Hidrovia Paraná/Tietê. Na unidade, 

além da movimentação de mais de 

80 caminhões por dia, há  grande 

fluxo de pessoas dos dois países que 

utilizam com frequência a balsa para 

fazer a travessia do rio Paraná, via 

Lago de Itaipu. Na Aduana, em Santa 

Helena, trabalham 4 Analistas-Tribu-

tários e 3 Auditores Fiscais. Segundo 

levantamento da RFB, o efetivo ideal 

seria de 12 servidores: 8 Analistas-

-Tributários e 4 Auditores. 

A pouco mais de 120 quilômetros de 

Santa Helena, seguindo às margens 

do lago de Itaipu, está o município  

de Guairá, que é a porta de entrada 

de muitos veículos de carga e de 

turistas que atravessam o rio Paraná 
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para fazer compras na cidade 

paraguaia de Salto Del Guairá. 

Nesta unidade trabalham apenas 

3 Auditores Fiscais, 3 Analistas-

Tributários e mais 1 Agente Adminis-

trativo, que revezam-se em turnos 

de seis horas, de segunda a sábado. 

A falta de estrutura do Porto, que 

recebe cerca de 60 caminhões por 

dia, com estrutura no pátio para 

atender apenas a 20, levou a 1ª Vara 

da Justiça Federal de Umuarama, 

Paraná, a condenar a União Federal a 

destinar mais servidores. De acordo 

com a decisão, a precariedade da 

Inspetoria da Receita Federal em 

Guaíra estaria contribuindo para o 

aumento do contrabando e descami-

nho e para o crescimento da crimina-

lidade em geral na região, localizada 

na divisa entre o Brasil e o Paraguai. 

Na ação, a Justiça recomendou 

que fossem encaminhados para a 

unidade mais 6 Analistas-Tributários 

e 6 Auditores Fiscais, o que parecerá 

difícil ocorrer. Um levantamento 

do próprio Órgão considera que o 

efetivo ideal para a unidade é de 

Pelo Porto de Santa Helena,  
passam mais de 80 caminhões por dia 
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Balsa faz a travessia de veículos
entre o Paraguai e o Brasil
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A condição precária do pavimento é um dos  
problemas enfrentados por  

transportadores que usam a unidade
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9 Auditores Fiscais e 12 Analistas-

-Tributários, ou seja, 21 servidores 

para efetivo atual de apenas 12. 

Além da falta de pessoal, os 

trabalhos na unidade também ficam 

comprometidos pela precariedade 

na infraestrutura. No momento em 

que a equipe do Sindireceita visitava 

o Porto, os servidores da Receita 

Federal determinaram o descarrega-

mento de uma carga de madeira para 

conferência física. Como no local 

não há espaço, a carga foi colocada 

na pista de acesso, em uma área 

descoberta. O trabalho foi feito em 

meio a lama e sob chuva, o que, 

além de dificultar a conferência, 

pode gerar prejuízos ao comercian-

te. Na mesma tarde, após a chegada 

de uma balsa, um dos passageiros 

só não fugiu da fiscalização, por 

caminhos abertos nas laterais do 

Porto, porque nesse dia dois agentes 

da Polícia Federal estavam no local 

para coibir a passagem por essas 

rotas clandestinas. A situação na 

unidade é tão crítica que estuda-se 

a possibilidade de desalfandega-

mento do Porto de Guaíra.

Servidores da Receita Federal 
descarregam e medem carga de madeira que

 apresentou suspeita de irregularidades



151

A
d

u
an

a 
B

ra
si

le
ir

a

Servidor da Receita Federal vistoria produtos 
comprados no Paraguai por trabalhadores brasileiros

Demanda crescente e falta de estrutura e de 
servidores agravam as condições de trabalho no Porto
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Um Analista-Tributário para 
controlar a passagem de veículos 
leves e de pedestres que atraves-
sam a fronteira entre o Brasil e 
a Argentina. Esse é o efetivo da 
Receita Federal do Brasil no posto 
da Aduana de Dionísio Cerqueira, 
em Santa Catarina. A cidade, que 
tem pouco mais de 15 mil habi-
tantes, faz divisa com o município 
argentino de Bernardo de Irigoyen. 
Diariamente, mais de 1.500 veículos 
passam pelo posto de fiscalização da 

Receita Federal. Na região, o fluxo 
de pessoas dos dois países é intenso. 
Brasileiros cruzam a fronteira para 
fazer compras e para apostar nos 
cassinos que ficam a pouco mais 
de 500 metros da aduana dos dois 
países. O acesso ao município é feito 
pelas rodovias BR-163 e SC-163. A 
cidade está a 760 quilômetros de 
Florianópolis, capital do estado, e 
a 647 quilômetros de Porto Alegre, 
capital do Rio Grande do Sul, o que 
facilita o escoamento da produção 

Na Aduana, em Dionísio, apenas um Analista 
é responsável pela fiscalização de

 veículos e bagagens
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agrícola da área e também o trans-
porte de mercadorias importadas da 
Argentina. 

Para fazer o trabalho de fiscaliza-
ção no posto da Aduana, a Receita 
Federal dispõe de 4 Analistas-
Tributários, que trabalham sozinhos 
em turnos de 24/72 horas. Mesmo 
lidando com o controle e repressão 
em zona de fronteira, esses ser-
vidores não dispõem de nenhum 
equipamento de segurança, como 

armamento, colete à prova de balas 
ou mesmo de lanterna. O prédio da 
fiscalização está localizado no centro 
de Dionísio, a poucos metros da 
Delegacia da Polícia Federal e, ainda 
assim, a insegurança na unidade é 
total. A situação só foi amenizada 
após um incidente envolvendo um 
cidadão que ameaçou atirar em um 
servidor da Companhia Integrada de 
Desenvolvimento Agrícola de Santa 
Catarina (CDASC). Depois da ocor-
rência, a Inspetoria da Receita e a 
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Dionísio Cerqueira possui a 
única passagem terrestre de Santa 

Catarina para o Mercosul
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direção da Companhia Integrada de 
Desenvolvimento Agrícola requisita-
ram a presença permanente de um 
policial militar, que fica 24 horas por 
dia na área. À noite, a situação na 
fronteira é ainda mais tensa. 

O posto de fiscalização funciona 
em um pequeno prédio e a sala de 
atendimento ao turista é equipada 
apenas com uma linha telefônica, 
um computador e uma impressora. 
A internet no posto de fronteira foi 
instalada e é paga pelos servidores. 
No local, não há área reservada para 
a revista da bagagem que, quando 
necessária, é feita na frente de 

outras pessoas. Recentemente, um 
turista precisou declarar valores em 
moeda estrangeira para ingressar no 
país e a contagem teve de ser feita 
na frente de outras pessoas que 
aguardavam o atendimento. 

Devido à falta de servidores, a 
Inspetoria fica impedida de realizar 
ações de vigilância e repressão, 
que deveriam estar entre as priori-
dades da unidade. Diferentemente 
de outros pontos da fronteira sul, 
onde o limite é o rio Uruguai, em 
Dionísio apenas uma linha ima-
ginária divide os dois países. A 
poucos metros da Aduana, diversas 
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trilhas foram abertas em terrenos 
vazios e servem de passagem para 
moradores e comerciantes dos dois 
lados. Estradas de terra também 
são usadas por caminhões para o 
transporte ilegal de mercadorias 
dos dois lados da fronteira. As ruas  
dos países misturam-se de forma 
que a cidade limita-se ao norte pelo 
município de Barracão, no Paraná, e 
ao oeste, com a cidade argentina de 
Bernardo de Irigoyen. 

O trabalho da Receita Federal em 
Dionísio Cerqueira fica ainda mais 
comprometido no verão, quando 
o fluxo de pessoas aumenta sig-

nificativamente com a vinda de 
mais de 100 mil turistas argentinos 
em direção ao litoral brasileiro, o 
que gera demora no atendimen-
to e prejudica a conferência de 
bagagens e das somas de dinheiro 
que devem ser declaradas por quem 
ingressa no Brasil. As dificuldades no 
controle aduaneiro na área também 
favorecem a prática de atividades 
ilegais, como contrabando, desca-
minho, pirataria e tráfico de drogas 
e armas. 

O prédio onde está instalado o 
posto de fiscalização de veículos 
leves e de pedestres na fronteira 

O posto de fiscalização funciona em 
um pequeno prédio que está em 
péssimo estado de conservação
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entre Dionísio Cerqueira (SC) e 
Bernardo de Irigoyen, na Argentina, 
está em péssimo estado de conser-
vação e apresenta problemas nas 
instalações elétricas e hidráulicas. 
Até mesmo a limpeza da unidade 
é precária. O posto opera 24 horas 
por dia. No período da noite, apenas 
duas lâmpadas funcionam na área 
externa do posto de fiscalização, 
o que dificulta o trabalho de veri-
ficação dos veículos que cruzam 
a fronteira e agrava a questão da 
segurança funcional. Desde 1999 
existe a previsão da construção de 
uma unidade aduaneira integrada no 

lado argentino. Mas, até o momento, 
não há autorização para o início de 
obras. Quando o acordo foi assinado, 
o governo argentino disponibilizou 
apenas uma pequena sala para os 
órgãos brasileiros que, diante da 
falta de condições de trabalho, não 
aceitaram transferir o posto para 
o local indicado. De acordo com 
informações obtidas pelos dirigentes 
do Sindireceita, até o momento não 
foram realizadas obras de conserva-
ção e melhoria na unidade da RFB 
devido ao impasse e à perspectiva 
de transferência dos trabalhos para 
a futura aduana integrada, que não 

A unidade não conta com área reservada 
para revista de bagagens
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tem data para ser construída.

Além da situação precária na 
unidade aduaneira, a fiscalização, 
a vigilância e a repressão na região 
sofrem com a falta de servidores. 
Na área, o trabalho de fiscalização 
exige a presença constante de 
servidores nas zonas secundárias, 
especialmente nas rodovias que dão 
acesso à divisa. São mais de 200 qui-
lômetros de fronteira seca e a região 
é utilizada por contrabandistas que 
seguem para o Paraguai cortando 
estradas de terra brasileiras e ar-
gentinas. A poucos metros da Aduana 
brasileira, caminhos abertos apre-

sentam marcas de caminhões que 
fogem da fiscalização e ingressam 
no país sem nenhum tipo de controle 
dos órgãos brasileiros. A região tem 
sido usada por contrabandistas de 
bebidas, produtos agrícolas e pneus, 
entre outros produtos. No momento 
em que visitávamos o local, agentes 
da Polícia Federal chegaram ao 
prédio da Inspetoria da RFB com mais 
um veículo apreendido com bebidas 
e vários produtos importados. Na 
sequência, um Analista-Tributário 
apreendeu sozinho outro veículo 
carregado com bebidas e energéti-
cos, que tentou entrar ilegalmente 
em território brasileiro. 

A poucos metros da Aduana, 
estradas são usadas por caminhões que 
entram irregularmente no Brasil
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Pelo Porto Seco, trafegam 
mais de 1.800 caminhões todos os meses
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O Porto Seco é a principal rota interoceânica entre as grandes metrópoles do Mercosul
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Em Dionísio Cerqueira-SC, a 
Aduana integrada marca a fronteira
do Brasil com a Argentina

Imagem retirada do Google Maps 
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Em Dionísio Cerqueira (SC), a Receita 
Federal mantém três unidades: o posto 
de atendimento, por onde passam 
veículos leves e pedestres; o prédio 
da Inspetoria, onde também é feito o 
atendimento ao contribuinte; e o Porto 
Seco integrado de Dionísio Cerqueira 
e Bernardo de Irigoyen, por onde 
trafegam mais de 1.800 caminhões 
todos os meses. Para atender a essa 
demanda, o trabalho é dividido entre 
um número reduzido de servidores. São 
8 Auditores Fiscais, contando com os 
chefes da Inspetoria e da Aduana, e 8 
Analistas-Tributários: 4 que trabalham 
em escala de plantão (24/72 horas) no 

posto instalado na divisa dos países; 
2 que realizam o atendimento ao 
contribuinte no prédio da Inspetoria; 
e outros 2, deslocados para trabalhar 
com fiscalização, inspeção e liberação 
das cargas no terminal internacional. 

Quem faz o transporte de cargas sofre 
com a demora no despacho das mer-
cadorias e com a falta de segurança e 
de infraestrutura do posto de controle 
aduaneiro. O pátio do Porto Seco 
Integrado de Dionísio Cerqueira e 
Bernardo de Irigoyen não tem pavimen-
tação, parte da cerca está destruída e 
a iluminação é precária, o que resulta 
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Para concluir as obras do Porto Seco são 
necessários cerca de R$ 6 milhões

em violação de cargas e gera insegu-
rança aos transportadores e servidores 
da Receita Federal do Brasil. Dionísio 
Cerqueira possui a única passagem 
terrestre de Santa Catarina para o 
Mercosul e o Porto Seco é a principal 
rota interoceânica entre as grandes 
metrópoles do Mercado Comum. Para 
concluir as obras do Porto Seco, são 
necessários cerca de R$ 6 milhões, 
mas o projeto foi interrompido por 
determinação da Controladoria-Geral 
da União (CGU).

De acordo com informações obtidas 
no local, para que as unidades da 

Receita Federal em Dionísio atuassem 
de forma efetiva, seriam necessários 
10 Auditores Fiscais e 14 Analistas-
-Tributários. O pedido de ampliação no 
número de servidores foi encaminhado 
à Receita Federal do Brasil. Com esse 
reforço, o Órgão poderia manter, 
em turnos de 24 horas, 2 Analistas-
Tributários no posto de passagem de 
turistas e de veículos leves, e liberar 
outros servidores para atuar na fisca-
lização em estradas rurais e pontos 
de entroncamento de rodovias, além 
de fazer a vigilância nos mais de 15 
portos clandestinos já identificados 
nas margens do rio Uruguai.
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Analista-Tributário apreende sozinho um veículo 
carregado com bebidas e produtos importados

Estradas de terra permitem que veículos 
cruzem a fronteira seca longe da fiscalização
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Caminhonete carregada com bebidas
e produtos importados foi apreendida em 

ação conjunta da RFB e PF

Pátio da Inspetoria está lotado 
de carros apreendidos
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O controle aduaneiro na região de 
fronteira, em Santa Catarina, foi fra-
gilizado ainda mais com a ampliação 
da rodovia federal BR 282, que 
facilitou a travessia de veículos leves 
e pesados. A mais de 50 quilômetros 
dos postos de fiscalização da Receita, 
a estrada, em ótimo estado de con-
servação, faz a ligação do pequeno 
município de Paraíso, no lado brasi-
leiro, à Ponte Internacional Peperi-
Guaçu. Do outro lado são cerca de 
20 quilômetros de vias de terra 
até San Pedro, estado de Misiones,  
na Argentina. 

Paraíso está dentro da jurisdição da 
Inspetoria da Receita Federal em São 
Miguel do Oeste (Santa Catarina), 
instalada no centro da cidade e a 
30 quilômetros da fronteira com 
a Argentina, aproximadamente. 
A unidade conta apenas com 2 
Analistas-Tributários, 1 servidor do 
Serpro, 1 Auxiliar Administrativo, 1 
servidor previdenciário e 1 Agente 
Administrativo. A falta de pessoal 
e de estrutura impossibilitam a 
realização de ações de vigilância 
e repressão na área. Atualmente, 
o movimento de carros e pessoas 
resume-se à travessia de moradores 
dos dois países, que realizam 
compras no comércio dos dois lados. 
Mas, o governo argentino já iniciou a 
pavimentação da rodovia que fará a 
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O controle aduaneiro na região
foi fragilizado ainda mais com a ampliação 
da rodovia federal BR 282



170 Fronteiras Abertas



171

A
d

u
an

a 
B

ra
si

le
ir

a

Posto de fiscalização na fronteira 
está fechado e mantém um único servidor 
da Cia. de Desenvolvimento Agrícola de SC
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ligação entre o Brasil e a cidade de San 
Pedro. As obras de pavimentação dos 
40 quilômetros devem ser concluídas 
até o final de 2012, para dar acesso 
ao centro da Argentina e também ao 
Chile e, consequentemente, elevar o 
fluxo de veículos, especialmente de 
cargas. Enquanto a estrada não é pa-
vimentada, moradores dos dois lados 
usam a via no lado argentino para a 
compra de bebidas, de alimentos e 
até de combustíveis. A pouco mais de 
2 quilômetros da fronteira, no lado 
argentino, um barracão foi transfor-

mado em mercado e atrai moradores 
da região. Além de bebidas e 
alimentos, brasileiros aproveitam 
para comprar gasolina argentina, 
que custa em média R$ 2 por litro. 
O combustível é armazenado de 
forma precária em tanques e bombas 
plásticas e é vendido livremente 
para cidadãos dos dois países. 

No país vizinho, o controle da 
fronteira fica a cargo da Gendar-
meria, que não tem por rotina 
fiscalizar o trânsito de veículos 

A  Ponte Internacional é um dos pontos 
onde a Receita Federal não controla a entrada e 

saída de veículos e pessoas 
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na região. No lado brasileiro, a 
única fiscalização é exercida por 
um agente da Companhia Integrada 
de Desenvolvimento Agrícola de 
Santa Catarina (CDASC) que tem 
por principal preocupação impedir 
a entrada de gado e de carne com 
osso do país vizinho, em função de 
possíveis embargos internacionais 
ao produto, em caso de surgimento 
de febre aftosa. A rota é utilizada 
por moradores dos dois países, 
mas também para o transporte de 
cargas, que passam quase que dia-

riamente pela Ponte sem o controle 
da fiscalização da Receita Federal. 
Esse é apenas um dos pontos de 
passagem onde não há controle, já 
que a região é cortada por inúmeras 
vias de terra. De acordo com várias 
pessoas ouvidas no local, é comum 
a passagem de caminhões carrega-
dos com bebidas, especialmente 
vindas da Argentina, que usam as 
estradas da região para levar a 
mercadoria aos grandes centros 
urbanos do sul do Brasil por essas 
rotas alternativas.
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Próximo da fronteira, no 
lado argentino, um pequeno mercado vende 

bebidas, alimentos e combustíveis
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A nova rodovia que fará a ligação entre o Brasil e 
San Pedro deve aumentar o movimento na região
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Somente no Rio Grande do Sul 

a Receita Federal do Brasil (RFB) 

mantém 12 Inspetorias, instaladas 

em pontos de passagem terrestre ou 

próximas às fronteiras com o Uruguai 

e a Argentina. Para fiscalizar cerca de 

2.300 quilômetros de fronteira com 

esses dois países, a Receita Federal 

conta com um efetivo de 250 funcio-

nários lotados nessas unidades - 108 

Auditores Fiscais e 142 Analistas-Tri-

butários. Mas, apenas para atender às 

demandas desses pontos aduaneiros, 

seriam necessários 433 servidores: 

169 Auditores e 264 Analistas-

Tributários. 

A 10ª Região Fiscal é a que apresenta 
a maior quantidade de inspetorias em 
pontos de fronteira no país. No Rio 
Grande do Sul, a RFB mantém inspe-
torias em Barra do Quaraí, Bagé, Chuí, 
Quaraí, Itaqui, Jaguarão, Porto Mauá, 
Porto Xavier, Santana do Livramento, 
São Borja, Três Passos e Uruguaiana. 
Mas, mesmo contando com o maior 
número de unidades, é possível identi-
ficar vários problemas graves além da 
falta de efetivo. Parte dos postos de 
fronteira fica às margens ou próximos 
ao rio Uruguai. Ainda assim, a Receita  
Federal não dispõe de embarcação 
no estado para realizar ações de 
fiscalização, vigilância e repressão. 
Mas, mesmo se houvesse uma lancha 

Receita Federal mantém 12  
postos aduaneiros na fronteira 
com Argentina e Uruguai 

Com apenas 250 servidores Órgão não 
consegue fiscalizar estradas e margens do 
rio que formam a divisa na região sul 

4
RIO GRANDE DO SUL
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Grande parte da 
fronteira no Rio Grande do Sul é 
marcada pelo rio Uruguai
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apropriada para essas atividades não 

haveria efetivo para a realização 

dessas operações. 

Além de enfrentar dificuldades 

na fronteira fluvial, os servidores 

também não conseguem controlar 

de forma efetiva o fluxo de  

pessoas entre os países. As  

inúmeras estradas vicinais 

facilitam a passagem de veículos 

e mercadorias em pontos fora do 

alcance da fiscalização. No Rio 

Grande do Sul, uma das principais 

preocupações é com a entrada de 

produtos e defensivos agrícolas, 

bebidas e cigarros contrabandea-

dos. Mas também cresce entre os 

servidores que trabalham na região 

a preocupação pelo aumento das 

apreensões de drogas, armas e 

munições. Por várias semanas, o 

Sindireceita percorreu as estradas 

federais, estaduais e vias de 

terra que margeiam o rio Uruguai 

e a divisa com os dois países e 

pôde constatar as fragilidades no 

controle aduaneiro e os riscos a que 

estão submetidos os funcionários 

que trabalham isolados nessa faixa 

do território nacional. 
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Na região Sul, parte do transporte de  
cargas segue em balsas pelo rio Uruguai
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Em um pequeno barco dois homens 
cruzam o rio Uruguai, na divisa da 
Argentina com o Brasil. Na margem 
brasileira  está a cidade de Porto 
Mauá, no Rio Grande do Sul, e do 
outro lado fica o município argentino 
de Alba Posse. A travessia, a poucos 
metros do posto de fiscalização da 
Receita Federal, chamou a atenção 
de um morador que fez a denúncia 
ao único Analista-Tributário que 
trabalha na Aduana. Para efetuar a 
fiscalização, a unidade foi  fechada 
e o servidor da Receita recebeu 

a ajuda de um policial civil que, 
por sua vez, precisou do apoio de 
uma policial militar para realizar a 
busca. 

Desta vez, a operação resultou na 

apreensão de caixas de bebidas que 

entrariam ilegalmente no Brasil. O 

episódio evidencia a fragilidade na 

fiscalização das fronteiras. Além da 

apreensão dos produtos, o Analista-

Tributário também contou com o 

apoio dos policiais para vistoriar o 

Posto da Aduana, no acesso para a 
balsa que faz a travesia do rio Uruguai
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veículo com placas da Argentina, 

em busca de armas e drogas. 

Mas não é só a falta de servido-
res que compromete o trabalho 
na unidade. Após determinar a 
apreensão das bebidas pelo crime de  
descaminho - isto é, por importar 
mercadoria permitida em lei, sem 
o devido recolhimento de impostos 
- o servidor da Receita Federal 
teve de deixar novamente o prédio 
da  Aduana, que não possui sequer 
uma máquina copiadora. Depois de 

lavrar o auto de infração, o Analista-
Tributário recorreu à única empresa 
na cidade que presta esse serviço, 
mas que estava fechada no momento 
para o almoço. 

A apreensão de bebidas, eletrôni-
cos e de outros produtos é comum 
na unidade. Para fiscalizar veículos 
leves, caminhões, ônibus e atender 
a turistas e comerciantes que se 
deslocam para a Argentina e Paraguai, 
a Inspetoria da Receita Federal, em 
Porto Mauá, conta apenas com 2 Ana-
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Analista-Tributário recebe apoio de policiais 
para realizar mais uma apreensão

listas-Tributários e 1 Auditor Fiscal. 
Os Analistas-Tributários revezam-se 
na fiscalização da Aduana, em turno 
de 24/72 horas, além de atender 
às demandas de contribuintes que 
vão ao prédio da Inspetoria. No dia 
em que a equipe do Sindireceita foi 
à região, o inspetor, que é Auditor 
Fiscal, não estava na cidade.

A falta de efetivo também impede 
a realização de trabalhos de vigilân-
cia, o que facilita o transporte de 
mercadorias por outros pontos do 
rio. Só o município de Porto Mauá  
possui 27 quilômetros de margem 
com o Rio Uruguai. Denúncias 
como a que gerou a apreensão das 

bebidas são comuns, segundo relatos 
recebidos pela equipe do Sindirecei-
ta. Mas, sem servidores, na maioria 
das vezes, o trabalho de repressão, 
quando é feito, depende da colabo-
ração da Polícia Civil e da Brigada 
Militar. 

Diariamente, mais de 100 veículos 
passam pela balsa. Somente em 
agosto de 2009, o fluxo de pessoas 
no local gerou movimentação  
diária superior a R$ 2.500 em 
compras de produtos nos dois países. 
Além de ser usado por moradores 
da região, o Porto recebe parte do 
fluxo de turistas e comerciantes que 
vão a Foz do Iguaçu, no Paraná. Porto 
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24 funcionários: 8 Auditores Fiscais e 
16 Analistas-Tributários. 

Margens 

O Rio Grande do Sul tem 1.003 qui-
lômetros em sua fronteira sul com o 
Uruguai e mais 724 quilômetros com a 
Argentina, acompanhando o curso do 
rio Uruguai. Somente na área da 10ª 
Região Fiscal, a Receita Federal do 
Brasil mantém 12 Inspetorias. A maior 
parte delas está instalada em cidades, 
ou mesmo em pontos de passagem 
terrestre, ou em locais em que a 
travessia entre os países é realizada 
por meio de balsas que cortam o rio 
Uruguai. 

Caixas de bebidas que ingressaram 
irregularmente no país são apreendidas

Mauá fica a 270 quilômetros de Ciudad 
del Este, no Paraguai, o que também 
atrai sacoleiros para o local. Brasilei-
ros seguem diariamente para fazer 
compras na Argentina, nas cidades de 
Obera e Possadas, que ficam a 60 e 
170 quilômetros da fronteira, respec-
tivamente. A cada 30 minutos, uma 
balsa faz a travessia do rio e as dificul-
dades para atender a essa demanda se 
agravam ainda mais nos fins de semana, 
quando o fluxo de pessoas aumenta. 
Segundo levantamento produzido pela  
própria Receita Federal, o contingen-
te necessário para atender à demanda 
atual e realizar ações de fiscalização, 
vigilância e repressão deveria ser de 
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Veículos dos dois países cruzam a fronteira 
pela balsa, que faz a travessia do rio Uruguai
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veículo vindo da Argentina
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Em Três Passos, município próximo 
à divisa do Rio Grande do Sul com 
Santa Catarina, a Receita Federal 
do Brasil mantém duas unidades: 
o prédio da Inspetoria, que fica no 
centro da cidade, e uma unidade às 
margens do rio em Porto Soberbo. 
Instalada a mais de 30 quilômetros 
da cidade, a unidade fica isolada e 
o contato com a Inspetoria, quando 
precisa ser feito, depende da única 
linha de telefone fixa, a qual  é 
usada de forma comunitária por 

moradores da pequena vila ao lado 
da Aduana e por servidores. O prédio 
foi construído na saída da balsa, que 
faz a travessia entre o lado brasilei-
ro e El Soberbio, cidade argentina na 
província de Misiones. Para atender 
à demanda da região e controlar o 
fluxo de pessoas, veículos e cargas,  
a Receita Federal mantém 6 servi-
dores: 1 Auditor Fiscal e 5 Analistas-
Tributários, quando o efetivo ne-
cessário é de 10 funcionários: 2 
Auditores e 8 Analistas-Tributários. 

O prédio da Aduana fica na saída da 
balsa que faz a travessia do rio Uruguai
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Por conta do efetivo atual, os 
trabalhos de vigilância, fiscalização 
e repressão na unidade aduaneira 
às margens do rio são realizados 
por apenas 1 Analista-Tributário. 
Durante a semana, a média diária 
de atendimento é de 50 veículos, 
mas aos finais de semana e feriados 
o movimento praticamente dobra e 
filas acabam se formando na entrada 
e na saída da balsa, dificultando 
ainda mais o controle de pessoas 
e mercadorias que entram no país. 

O posto funciona das 8h às 11h20 
e das 14h às 17h20, de segunda a 
sexta-feira, e das 8h30 às 11h20 e das 
14h às 17h aos sábados. Nos fins de 
semana, um outro Analista-Tributário 
é deslocado para troca de turno. 
Há cinco anos, após a apreensão 
de armas, foi preciso requisitar a 
presença constante da Polícia Militar. 
O servidor que efetuou a apreensão 
passou a receber ameaças e o 
trabalho na Aduana só foi mantido 
após a chegada de policiais militares. 

Na unidade da RFB, em Porto 
Soberbo, todo o trabalho é feito por 
apenas um Analista-Tributário
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A situação na unidade, que já é 
precária, deve se tornar ainda mais 
grave com o asfaltamento do trecho 
da BR-468 que liga Três Passos a 
Porto Soberbo. A previsão é de que 
a obra seja concluída até o final de 
2010, o que vai ampliar o fluxo de 
veículos no Porto. A passagem por 
Porto Soberbo encurta a distância 
até Foz do Iguaçu, que passa a ser 
de pouco mais de 250 quilômetros. 

A equipe do Sindireceita visitou 
a unidade de Porto Soberbo, em 
abril de 2010, e pode constatar as 
fragilidades no controle desse ponto 
da fronteira. Mesmo com a unidade 
aduaneira fechada e com o serviço 
da balsa interrompido, o fluxo de 
pessoas cruzando o rio prossegue. 
Por menos de R$ 10 é possível fazer 
a travessia em barcos a remo. 
Moradores dos dois lados da fronteira 
informaram que a todo instante é 
possível cruzar o rio sem que haja a 
necessidade de passar pela fiscaliza-
ção aduaneira. É comum moradores 
de toda a região cruzarem a fronteira 
para fazer compras na Argentina. 

Seguindo a fronteira em direção ao 
sul do estado, chega-se ao pequeno 
município de Porto Vera Cruz, que 
também fica às margens do rio Uruguai. 
A ligação até a cidade é feita por uma 
estrada de terra que passa ao lado 
do rio. Nas duas margens, é possível 
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A ligação até Porto Vera Cruz, às margens do 
rio Uruguai, é feita por uma estrada de terra
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avistar inúmeros pontos que permitem 
a atracação de pequenos barcos. 
Também em Porto Vera Cruz, o trabalho 
de fiscalização é realizado por apenas 
1 Analista-Tributário, responsável 
por acompanhar a movimentação de 
veículos de carga, ônibus de turismo  
e carros. 

Diariamente, a balsa que faz a ligação 
entre Porto Vera Cruz e Panambi, 
na Argentina, transporta mais de 20 
veículos. No verão, o fluxo pratica-
mente dobra, o que dificulta ainda 
mais os trabalhos de fiscalização e 
o atendimento ao turista que faz a 
travessia. Mas a principal preocupação 
é com o movimento diário de brasileiros 
que vão à Argentina fazer compras. 
O centro comercial de Obera atrai 
moradores de várias cidades da região 
acostumados a comprar alimentos e 
outros produtos. O chamado “comércio 
formiga” movimenta em média US$ 
1.000 dia, mas exige atenção da 
Receita Federal. Os carros que chegam 
carregados de mercadorias importadas 
precisam ser vistoriados um a um. 
Outra preocupação é com o transporte 
clandestino de combustível que cresceu 
nos últimos anos devido à valorização 
do Real diante do Peso argentino. Nessa  
unidade, também não é comum a 
realização de ações de vigilância e 
repressão, pois a saída do único Ana-
lista-Tributário, que é lotado em Porto 
Xavier e passa a semana trabalhando no 
posto aduaneiro para essas operações, 
deixaria a Aduana sem atividade. 
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Embarcação carregada com 
veículos vindos da Argentina

Após saírem das balsas, todos os carros
passam pelo posto da Aduana e precisam ser 
vistoriados antes de entrar no Brasil
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A principal preocupação é com o 
movimento diário de brasileiros que 

vão à Argentina fazer compras
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Analista-Tributário fiscaliza compras
feitas por brasileiros no comércio argentino
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A travessia do rio Uruguai sem passar 
pelo controle da Receita Federal não 
exige esforço. A 22 quilômetros, seguindo 
as margens do rio do lado brasileiro, 
chega-se a Porto Lucena. Nessa pequena 
cidade, não há unidade da Receita 
Federal e o fluxo de barcos cortando o 
rio é intenso. São vários os pontos de 
atracação dos dois lados, o que facilita a 
passagem de pessoas e pequenas cargas 
longe dos postos fixos de controle da 
Receita Federal. Parte das ruas principais 
da cidade termina nas margens do rio, 
o que torna ainda mais fácil a entrada 
das mercadorias em território nacional. 
Apesar da proximidade e das facilidades 
para atracação, não há registro, segundo 
apuração do Sindireceita, de operações 
de repressão da Receita Federal nessa 
área. 

Seguindo mais 50 quilômetros, 
aproximadamente, chega-se a Porto 
Xavier. Pelo município, passam mais 
de 60% da cebola que é importada da 
Argentina para o Brasil. Apesar do fluxo 
de caminhões e da importância dessa 
atividade para os dois países, o posto 
de fiscalização da Receita Federal 
apresenta estrutura precária para aten-
dimento dos transportadores, turistas 
e comerciantes que usam a unidade. O 
único galpão que permite a separação 
da carga na área da Aduana pertence à 
igreja local e é usado pela cooperativa 
de importadores, que também faz a 
manutenção das instalações. 
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Em diversos pontos do rio Uruguai é 
possível encontrar portos usados por moradores 
para o transporte de mercadorias e pessoas



198 Fronteiras Abertas

O pátio da Aduana de Porto Xavier não é 
pavimentado e a rampa de acesso à balsa 
está em péssimo estado de conservação. 
Por conta da precariedade do piso, é 
comum caminhões quebrarem na subida da 
rampa, o que gera prejuízos aos transpor-
tadores, atrasa o despacho e traz riscos aos 
servidores da Receita Federal, motoristas e  
usuários. No dia em que a equipe do 
Sindireceita visitou a unidade, um 
veículo quebrou na rampa, dificultando 
a passagem dos demais caminhões. Os 
reparos no pavimento, quando ocorrem, 
são feitos pela prefeitura de Porto 
Xavier, já que a Inspetoria da Receita 
Federal não dispõe de recursos orça-

mentários para manutenção. 

A rotina dos servidores que atuam na 
unidade é intensa. A fiscalização das 
cargas é feita sem auxílio de equipamen-
tos, como escâneres, o que impede a 
vistoria efetiva em boa parte das cargas de 
produtos agrícolas. A falta de infraestrutu-
ra e de segurança também compromete 
as atividades. Parte da cerca do Porto 
está no chão, o que facilita o acesso de 
pessoas não autorizadas e a ocorrência 
de violação de cargas de caminhões 
estacionados no pátio que aguardam a 
liberação. A iluminação da área também 
é precária. Muitos usuários aproveitam a 



199

A
d

u
an

a 
B

ra
si

le
ir

a

Aduana, em Porto Xavier, fica na saída da 
balsa que faz a travessia entre os dois países

fragilidade das instalações para ingressar 
com mercadorias sem passar pelo controle 
da Receita Federal. Ao lado do ponto 
onde a balsa de passageiros atraca, foram 
abertos caminhos nas margens do rio, que 
são usados por pessoas que fogem a pé do 
controle da Receita. 

A Receita Federal conta com 7 
Auditores Fiscais e 6 Analistas-Tributá-
rios para atender toda a demanda em 
Porto Xavier. Dois servidores trabalham 
no prédio da Inspetoria, no atendimen-
to ao contribuinte, enquanto outros 4 
revezam-se, em turnos de 24/72 horas, 
na Aduana, sendo que um é deslocado 

para Porto Vera Cruz todas as semanas. 
Para dar conta de todo o serviço, seriam 
necessários 12 Analistas-Tributários. 
Desse total, 8 seriam destacados para 
trabalhar na Aduana e 4 no atendimen-
to ao contribuinte. As deficiências na 
unidade foram incluídas no Relatório de 
Avaliação de Recinto Aduaneiro, enca-
minhado em 2009 para a Secretaria da 
Receita Federal. Mesmo com a falta de 
estrutura e de pessoal, os servidores da 
Aduana mantém a rotina de apreensões 
e de atendimento. Recentemente, 
foram apreendidas várias munições 
calibre 9 mm. 
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Em outros dois portos, a realidade é 
a mesma. Em Itaqui, que também fica 
às margens do rio Uruguai, a Inspeto-
ria da Receita Federal do Brasil conta 
com 5 servidores: 3 Auditores Fiscais 
e somente 2 Analistas-Tributários. Na 
unidade, para atender à demanda, a 
RFB deveria contar com pelo menos 3 
Analistas-Tributários. 

O aumento no efetivo é ainda mais  
necessário, porque autoridades locais 
estão dispostas a ampliar o funcio-
namento da balsa. Comerciantes e 
transportadores pressionam para que 
a travessia entre Itaqui, no Brasil, 
e Alvear, na Argentina, passe a ser 
realizada também aos sábados. A 
proposta dos empresários é flexibilizar 
os horários da travessia de caminhões, 
visando o aumento do fluxo de cargas 
pelos dois portos.

A situação também é dramática em 
Quaraí/RS, que fica a 200 quilômetros 
de Itaqui, sentido Uruguaiana. Para 
atender à demanda diária na ponte que 
divide o município brasileiro da cidade 
uruguaia de Artigas, a Inspetoria conta 
com 1 Auditor Fiscal e 3 Analistas-
Tributários. O trabalho de fiscalização 
na ponte, que divide os dois países, é  
realizado entre as 8h e 22h em dois 
turnos. Mas, mesmo após o fim do 
expediente da Receita Federal, a 
passagem de pessoas dos dois países 
prossegue. A cada turno, apenas 
1 Analista-Tributário permanece 
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Prédio da Aduana ao fundo do 
pátio do Porto de Itaqui

Fachada do prédio da RFB, em Quaraí
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Moradores dos dois países 
aguardam atendimento do único Analista 

que trabalha na pista da Aduana

Analista-Tributário fiscaliza 
veículos na fronteira
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O mesmo Analista-Tributário 
precisa fiscalizar veículos leves e caminhões 

que passam pela Aduana

Ponte que divide o município brasileiro de 
Quaraí da cidade uruguaia de Artigas
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na ponte fiscalizando a entrada e 
saída de mercadorias. No dia em que 
visitamos a cidade, em pouco mais de 
10 minutos, o único Analista-Tributário 
que fazia a fiscalização na pista liberou 
aproximadamente 20 veículos carrega-
dos com produtos. Em média, a expor-
tação de balcão chamada também de 
“comércio formiga” movimenta R$ 40 
mil por dia. A Inspetoria atende ainda 
ao despacho de cargas. São cerca de 
300 caminhões por mês. Para atender a 
todo o movimento, seriam necessários, 
no mínimo, 10 Analistas-Tributários e 3 
Auditores Fiscais. 

A falta de pessoal também fez com 
que a RFB encerrasse as atividades 
em Barra do Quaraí, que é a única 
cidade de tríplice fronteira do Rio 
Grande do Sul. O município, de 
pouco mais de quatro mil habitan-
tes, tem fronteiras fluviais com a 
Argentina e o Uruguai através do rio 
Quaraí, onde há uma ponte inter-
nacional que liga os dois países. De 
acordo com a projeção da Receita 
Federal, a Inspetoria no município 
deveria contar com 2 Auditores e 
10 Analistas-Tributários, mas está 
fechada atualmente. 

Diariamente, brasileiros e uruguaios 
cruzam a fronteira
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Pátio de cargas na Aduana, em Quaraí
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Fronteira Seca 

Na região sul do Brasil, na divisa 
com a Argentina, um dos principais 
pontos utilizados para o transporte 
de cargas fica na cidade de São 
Borja, onde a Receita Federal 
mantém duas unidades: a Inspeto-
ria, instalada no centro da cidade e 
que também presta atendimento ao 
contribuinte da região, e a Aduana 
da Área de Controle Integrado (ACI), 
de São Borja e Santo Tomé (AR), por 
onde passam caminhões carregados 
com peças automotivas, veículos e 
produtos agrícolas. 

Para realizar o despacho e a 
fiscalização das cargas, a Ins-
petoria conta com efetivo de  
13 Analistas-Tributários e 13 
Auditores, incluindo o chefe da 
Inspetoria e da Aduana. Desse total, 
6 Analistas-Tributários trabalham 
com a fiscalização da bagagem, mas 
segundo a previsão da Inspetoria, 
seriam necessários pelo menos mais 
3 servidores nesta função, enquanto 
que para o atendimento a necessi-
dade é de 5 Analistas-Tributários, no 
mínimo. Ao todo, a unidade conta 
com 26 servidores para uma previsão 
de 48, sendo 23 Auditores Fiscais e 
25 Analistas-Tributários. 
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Na região sul, na divisa com a Argentina, um dos 
principais pontos de passagem fica em São Borja
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A Aduana integrada de São Borja (RS) e Santo Tomé (Argentina), na fronteira dos dois países
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A Aduana integrada de São Borja (RS) e Santo Tomé (Argentina), na fronteira dos dois países

Unidade aduaneira fica em 
território argentino e recebe mais de 
seis mil caminhões por mês

Imagem retirada do Google Maps 
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Caminhões aguardam 
liberação na Aduana Integrada
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O reforço no número de funcionários 
auxiliaria principalmente os trabalhos 
de despacho e fiscalização na Área 
de Controle Integrado. Mensalmente, 
passam pela Aduana Integrada seis 
mil caminhões, além dos mais de 300  
veículos leves que fazem a travessia por 
dia. Nesta localidade, a falta de pessoal 
também impede o trabalho de vigilân-
cia nas rodovias que cortam a fronteira. 
O trabalho, que há praticamente 
dois anos não é realizado, somente 
acontece com a vinda de servidores da 
unidade de Uruguaiana que também 
vivem o mesmo problema. De acordo 
com informações da própria Receita 
Federal, hoje a Inspetoria de Uruguaia-
na tem em seus quadros 32 Auditores 
Fiscais, para uma necessidade de 52, 
e apenas 52 Analistas-Tributários, 
quando precisaria imediatamente de  
75 servidores. 

Na fronteira do Brasil com o Uruguai 
os problemas são os mesmos. Na Ins-
petoria de Santana do Livramento, na 
divisa do Brasil com o Uruguai, a falta 
de pessoal também impede ações mais 
efetivas de vigilância e fiscalização. 
A Inspetoria conta com 21 Analistas-
Tributários e 18 Auditores Fiscais. 
Santana do Livramento faz divisa com 
a cidade uruguaia de Rivera, impor-
tante centro turístico e de compras. 
Como não há barreiras geográficas, as 
duas cidades são separadas apenas por 
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Pista de passagem de veículos 
leves na Aduana Integrada

Servidores da RFB de Santana 
do Livramento  fiscalizam veículos 
na saída da cidade
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ruas. Nesses casos, o controle e a 
vigilância da Receita Federal são re-
alizados nas chamadas zonas secun-
dárias - estradas vicinais e rodovias. 
No momento em que o Sindireceita 
passou pela região, servidores da 
Receita Federal realizavam mais 
uma operação, na saída de Santana 
do Livramento em direção à Porto 
Alegre. Para realizar o trabalho, os 
servidores da equipe de repressão - 
6 Analistas-Tributários e 4 Auditores 
Fiscais - estavam equipados com 
coletes à prova de balas, lanternas e 
armamento não letal. Parte do grupo 
também portava armas pessoais, 
para autoproteção e segurança do 
grupo. Um dos principais problemas 
enfrentados pelos servidores que 
atuam nessas equipes de vigilância 
é justamente a indefinição quanto 
ao porte de arma institucional. As 
operações de vigilância e repressão 
são realizadas em áreas afastadas 
dos centros urbanos e, geralmente, 
não contam com a presença de 
policiais. Outro problema grave é 
a falta de estrutura das unidades 
móveis da Receita Federal, em 
Santana do Livramento. Um motor 
trailer está com a cobertura dani-
ficada. A situação só foi amenizada 
com a chegada de um ônibus, que 
tem instalações menos precárias do 
que as anteriores.
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Analista-Tributário pára carreta em posto de 
fiscalização na saída de Santana do Livramento
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Para atender às demandas do Porto 
Seco de Uruguaiana, o maior da 
América Latina: controlar o fluxo de 
turistas e comerciantes que passam 
pela Ponte Internacional Getúlio 
Vargas-Agustín Pedro Justo, que 
fica sobre o rio Uruguai; e fazer a 
vigilância, fiscalização e repressão 
ao contrabando, pirataria, tráfico 
de drogas e armas nessa faixa da 
fronteira do Brasil com a Argentina, a 
Receita Federal dispõe de um efetivo 
de apenas 84 servidores. 

Uruguaiana faz fronteira com a  
cidade de Paso de Los Libres, que 

fica no lado Argentino do rio Uruguai. 
A cidade está localizada no extremo 
oeste do Rio Grande do Sul e é um dos 
principais acessos, por via terrestre, 
para as capitais do Mercosul. Até Mon-
tevidéu, no Uruguai, são cerca de 520 
quilômetros. Do Porto Seco à Bueno 
Aires, na Argentina, são pouco mais de 
660 quilômetros, enquanto que para 
Assunção, no Paraguai, são cerca de 
490 quilômetros. 

Todos os dias, aproximadamente mil 
caminhões passam pelo Porto Seco. 
De acordo com previsão da própria  
Receita Federal do Brasil, o efetivo 

De acordo com a Receita Federal, o efetivo ideal 
para o Porto Seco deveria ser de 127 funcionários
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atual de 84 servidores – 32 Auditores 
e 52 Analistas-Tributários, deveria ser 
de 127 funcionários – 52 Auditores e 
75 Analistas-Tributários. Atualmen-
te, apenas 9 Analistas-Tributários 
trabalham no Porto fazendo a 
recepção de importação e exporta-
ção, a conferência física no Canal 
Vermelho (para onde são enviadas as 
cargas sob suspeita) e o atendimento 
de outras demandas. 

Ponte Internacional 

Situação ainda mais grave ocorre na 
Aduana integrada, instalada no lado 

argentino da Ponte Internacional, que 
serve de acesso para turistas e co-
merciantes dos dois países. No mesmo 
prédio trabalham servidores dos 
órgãos do Brasil e da Argentina. Mas, 
enquanto a Aduana argentina opera 
com média de 7 servidores por turno, 
além de reforço de oficiais da Gen-
darmeria Nacional Argentina (polícia 
de fronteira), a Receita Federal do 
Brasil mantém apenas 2 Analistas-
Tributários entre as 0h e 18h. Já no 
período entre 0h e 6h, apenas 1 Ana-
lista-Tributário permanece na Ponte. 
A Aduana argentina também dispõe de 
equipamentos, como escâneres para 

Hoje, apenas 9 Analistas-Tributários 
trabalham no Porto, na recepção de importação 
e conferência física
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Todos os dias, aproximadamente mil 
caminhões passam pelo Porto Seco de Uruguaiana
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bagagem, enquanto que do lado bra-
sileiro toda a fiscalização precisa ser 
feita de forma manual, o que torna o 
trabalho mais lento e complicado. Na 
prática, o Analista-Tributário que fica 
na Ponte é responsável pela fiscaliza-
ção de malas, veículos e também pelo 
atendimento de turistas e de moto-
ristas de ônibus e caminhões, que a 
todo momento passam pelo local. No 
verão, mais de 100 ônibus com turistas 
passam pela Ponte levando argentinos 
para o litoral brasileiro e, no sentido 
contrário, trazendo brasileiros que 
seguem para Paso de Los Libres, a fim 
de comprarem produtos importados. 

Outro grave problema enfrentado 
pelos servidores é a falta de estrutura 
da unidade. Produtos apreendidos 
dividem espaço com equipamentos 
de trabalho e, como não há depósito 
na unidade, há risco de perda ou de 
roubo de mercadorias. A situação é 
agravada ainda mais porque é comum 
a apreensão de embalagens utilizadas 
para armazenamento de combustí-
vel. Cidadãos brasileiros costumam 
atravessar a fronteira para comprar 
o combustível argentino, que é mais 
barato que o nacional. Todo o combus-
tível apreendido fica estocado dentro 
do próprio prédio, gerando riscos aos 
servidores e aos turistas que passam 
pela unidade.
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A Aduana argentina opera com 7 servidores 
por turno. No Brasil, a média é de apenas 2
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O Analista-Tributário que fica na Ponte fiscaliza e 
atende sozinho: veículos, bagagens e motoristas

Além dos servidores aduaneiros, a fiscalização na 
Argentina conta com apoio da Gendarmeria
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Por falta de estrutura, mercadorias 
apreendidas são mantidas no meio da 

sala da Aduana

Bomba com combustível  apreendida fica
estocada na sala de atendimento
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O mesmo rio que marca a divisa 
do Brasil e do Uruguai é usado 
para o transporte de mercadorias 
contrabandeadas. Em Jaguarão/
RS, que fica a 320 quilômetros do 
Chuí, também na fronteira do Brasil 
com o Uruguai, as dificuldades e 
fragilidades no controle aduaneiro 
se repetem. Localizado a 390 quilô-
metros de Porto Alegre, o município 
brasileiro faz divisa com a cidade 
uruguaia de Rio Branco e é cortado 

pelo rio Jaguarão. A travessia de 
veículos e cidadãos dos dois países é 
feita pela Ponte Internacional Mauá, 
inaugurada em 1930. Diariamente, 
apenas 1 Analista-Tributário e 1 
servidor administrativo trabalham 
na Ponte. O fluxo de cidadãos dos 
dois países é intenso, especialmente 
nos feriados, quando brasileiros 
seguem para o país vizinho para as 
compras de produtos importados, 
principalmente artigos eletrônicos.

Fila de veículos se forma na  
Ponte Internacional Mauá, que  

marca a fronteira com o Uruguai 
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Outra preocupação dos servidores da 
Receita Federal é com o contrabando 
de pneus, principalmente de produtos 
usados. Nessa região, assim como em 
outros pontos, é comum a presença  
de brasileiros nas lojas uruguaias 
de pneus, que vendem esses 
produtos por menos da metade 
do preço cobrado no Brasil. Além 
de controlar o ingresso de pneus 
novos, os servidores tentam barrar 
a entrada das carcaças que, apesar 

dos esforços, ingressam ilegalmente 
no país trazidos por barqueiros. 
Durante o dia os barcos são 
usados para o transporte de areia 
entre os dois países e à noite,  
principalmente, as embarcações 
são carregadas com pneus usados 
que são descarregados nas margens 
do rio a poucos metros da Aduana 
brasileira. Em Jaguarão, além da 
falta de servidores, a RFB não conta 
com estrutura para fiscalização.
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Analista-Tributário vistoria mais um 
caminhão que ingressa carregado no Brasil
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Por falta de estrutura e de 
pessoal, não há como fiscalizar o transporte 
de cargas feito pelos barcos
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Armas

Também cresce na região o receio 
com o possível aumento na venda de 
armas e munições no lado uruguaio. 
Somente nos últimos meses, mais 
duas lojas foram inauguradas na 
cidade de Rio Branco e, apesar 
de não haver histórico recorrente 
de apreensões de armas e munições 
na Ponte, informações obtidas 
pela equipe do Sindireceita, que 
esteve no local, apontam para 
um possível aumento na venda 

desses produtos. A suspeita é 
que armas e munições possam 
ingressar ilegalmente no Brasil por 
meio dos barqueiros que fazem a 
travessia do rio Jaguarão, a todo o 
momento, sem serem fiscalizados. 
Em Jaguarão, a Receita Federal 
mantém três unidades: a Aduana, 
na Ponte Mauá: o Porto Seco e a Ins-
petoria. Ao todo, são 22 servidores: 
10 Auditores Fiscais e 12 Analistas-
-Tributários para uma necessidade 
de 32 servidores, 12 Auditores e 20 
Analistas-Tributários. Nessa faixa 

Diariamente, apenas um Analista-Tributário e 
um servidor administrativo trabalham na Ponte
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de fronteira, o reforço na fiscali-
zação e vigilância vem do sistema 
de vídeo que está sendo implantado 
na Ponte Internacional Mauá. Com 
o sistema, os servidores podem 
ampliar o controle de cargas, 
veículos e pessoas que passam pelo 
local. Com as câmeras, é possível 
registrar a entrada e saída de 
veículos e fazer a conferência de 
cargas e carrocerias de caminhões. 
O nível de definição das imagens 
possibilita que o servidor verifique 
até mesmo os lacres de contêineres 

e a movimentação de pessoas em 
áreas próximas a Aduana, o que 
facilita a vigilância. Mas, apesar do 
avanço, o trabalho de fiscalização 
continua precário sem a presença 
de mais servidores na pista. Em 
momentos de maior fluxo, centenas 
de veículos lotam as vias de acesso 
à pista em frente à Aduana. Com 
apenas um servidor, o trabalho de 
fiscalização gera lentidão e torna 
praticamente impossível o controle 
das mercadorias compradas no 
exterior.

Câmaras de vigilância eletrônica 
auxiliam no controle de veículos na fronteira
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Ao lado do arroio Chuí, no ponto 
mais extremo ao sul do Brasil na divisa 
com o Uruguai, uma ponte marca a 
divisa entre os dois países. Nessa faixa 
de fronteira, apenas um funcionário 
da Aduana uruguaia acompanha a 
movimentação de cidadãos dos dois 
países, que a todo o instante cruzam 
a ponte nos dois sentidos. A unidade 
aduaneira está instalada de forma 
precária em uma pequena casa, que 
não conta com sistema de comunica-
ção ou viatura. A única referência ao 
trabalho de fiscalização na área é uma 
placa colocada ao lado da pequena 
estrada. A poucos metros fica uma  
unidade das forças armadas 
Uruguaia, onde poucos homens 
trabalham apenas na conservação 
do prédio. 

Do lado brasileiro, a única presença 
do estado está resumida à unidade 
da Receita Federal instalada fora 
do perímetro urbano da cidade do 
Chuí, às margens da rodovia federal 
BR 471. A rodovia federal dá acesso 
a Porto Alegre, que fica cerca de 
520 quilômetros da fronteira. A 
falta de vigilância na área é total e 
a fragilidade do controle aduaneiro 
é agravada ainda mais, já que pela 
praia é possível percorrer mais de 
200 quilômetros entre a barra do 
Chuí e o município de Rio Grande. 
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Ponte internacional marca a divisa do 
Brasil e do Uruguai no extremo sul 
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Outras dificuldades encontradas 
para a realização dos trabalhos de 
vigilância, repressão e fiscalização 
são as diversas estradas vicinais que 
cortam a região. As rotas são usadas 
por produtores rurais dos dois países, 
comerciantes e também por contra-
bandistas que utilizam as pequenas 
estradas para ingressar no Brasil 
com produtos eletrônicos, pneus e, 
principalmente, agrotóxicos trazidos 
irregularmente do Uruguai. Atual-
mente, trabalham na Inspetoria da 
Receita Federal do Chuí 15 Auditores 

e 11 Analistas-Tributários. O efetivo 
de 26 servidores não é suficiente 
para atender a uma demanda diária 
de 200 caminhões que passam 
pelo Porto Seco. O movimento de 
exportação e importação se soma 
ao crescente fluxo de turistas que 
passam pela  região para acessar 
o litoral brasileiro que, no verão, 
somam mais de 200 carros por dia, 
ou mesmo de consumidores que vão 
fazer compras nas diversas lojas de 
produtos importados localizados na 
cidade Chuy, no Uruguai. 

Neste ponto da fronteira, apenas 
uma avenida marca a divisa dos dois países



233

A
d

u
an

a 
B

ra
si

le
ir

a

Neste ponto da fronteira, apenas 
uma avenida marca a divisa dos dois 
países e não há nenhum controle 
sobre a entrada e saída de pessoas 
que circulam e fazem compras 
nas duas cidades. Por conta das 
características físicas da fronteira 
seca, o trabalho de vigilância e 
repressão precisa ser desenvol-
vido nas estradas que dão acesso 
ao centro de compras e nas vias 
abertas nos campos que cortam a 
região. Mas, para que seja possível 
uma ação mais efetiva, a Inspetoria 

deveria contar com 20 Auditores 
Fiscais e 29 Analistas-Tributários, 
ou seja, um efetivo total de 49 
servidores, para uma realidade de 
26 funcionários. Mas, mesmo com a 
falta de servidores, os trabalhos de 
repressão são realizados com fre-
quência na unidade. Diariamente, 
5 Analistas-Tributários revezam-se 
em plantões no trabalho de fiscali-
zação na pista em frente ao prédio 
da Inspetoria, instalado às margens 
da BR 471. O trabalho resulta em 
apreensões seguidas de produtos 

A região é cortada por algumas 
estradas e por vias de terras que dificultam
o controle de pessoas e veículos
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O prédio da Inspetoria da Receita Federal no Chuí-RS está instalado às margens da BR 471
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Fronteira seca no Chuí-RS exige 
ação da RFB em estradas rurais, 
na divisa com o Uruguai

Imagem retirada do Google Maps 
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contrabandeados e pirateados e de 
veículos usados para o transporte 
de mercadorias. Apesar de não ser 
comum na unidade, também já 
foram registradas apreensões de 
armas, drogas e munições. A falta 
de estrutura da unidade também 
faz com que produtos apreendidos 
fiquem armazenados em contêineres 
colocados no pátio de cargas que 
também não conta com área espe-
cífica para depósito de expurgos. 
Existe um projeto para ampliação do 
pátio, mas não há definição para o 
início da obra.

Vigilância eletrônica

Uma das alternativas encontradas 
para amenizar as dificuldades na 
Inspetoria do Chuí foi a instalação 
de câmeras de vídeo, que estão 
auxiliando os trabalhos de fiscali-
zação e vigilância. As seis câmeras 
permitem o monitoramento da 
pista de fiscalização, do pátio de 
cargas, de estradas vicinais e de 
áreas próximas ao prédio da Aduana, 
que fica na divisa do Brasil com o 
Uruguai. O projeto piloto implanta-
do no Chuí está sendo apresentado 
para inspetores de outras unidades 
da Receita Federal. 
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Na pista de fiscalização da Aduana 
brasileira, câmeras de vigilância ajudam 
no controle de veículos

Na Aduana uruguaia, apenas um 
servidor trabalha no pequeno posto 
construído ao lado da fronteira
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Pela praia é possível percorrer mais 
de 200 quilômetros entre a barra do Chuí e 

o município de Rio Grande

O efetivo de 26 servidores não é 
suficiente para atender a uma demanda 
diária de mais de 200 caminhões
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Por falta de estrutura, as mercadorias 
apreendidas ficam guardadas em contêineres 

no pátio do Porto Seco
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Contrabando 

Ainda mais crítica é a situação 

da unidade aduaneira da Receita 

Federal do Brasil instalada no 

município de Aceguá, também na 

fronteira do Brasil com o Uruguai.  

Normalmente, a unidade funciona 

entre 9h e 1h e as atividades são re-

alizadas por apenas 3 servidores. Os 

despachos de importação e expor-

tação, que somam em média 20 por 

dia, são executados por 1 Auditor 

Fiscal e às demais atividades são re-

alizadas por 2 Analistas-Tributários, 

que trabalham em regime de escala, 

atendendo às demandas de turistas, 

principalmente. A falta de servido-

res, de estrutura e de equipamentos 

impede ações de fiscalização, vigi-

lância e repressão. 

Além da preocupação com o fluxo 

de turista e de comerciantes que 

buscam a cidade, que fica a 60 quilô-

metros de Bagé, a região é apontada 

como rota de entrada de agrotóxicos 

contrabandeados. As várias estradas 

rurais e a facilidade para transpor a 

fronteira seca, somada à ausência 

de fiscalização, propiciam a ação 

dos contrabandistas na região. 
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Unidade aduaneira da Receita Federal 
do Brasil instalada no município de Aceguá

A unidade da RFB funciona entre 9h e 1h e  
apenas três servidores se revezam nas atividades
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A região de Aceguá é apontada como rota
de entrada de agrotóxicos contrabandeados
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O art. 237 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 
determina que a “fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, 
essenciais à defesa dos interesses fazendários nacionais, serão 
exercidos pelo Ministério da Fazenda”. Na estrutura do Ministério da 
Fazenda, dentre os órgãos específicos, cabe à Secretaria da Receita 
Federal do Brasil as atividades de fiscalização, vigilância, repressão 
e controle referentes à importação e à exportação de mercadorias, 
especialmente o combate ao tráfico de drogas, armas, munições, à 
pirataria e ao contrabando de bebidas, cigarros e outros produtos. 
Esse conjunto de atividades são consideradas essenciais à soberania 
nacional. Mas, essa importância está expressa apenas em Lei. O 
diagnóstico da situação dos postos de fronteira seca do Brasil que o 
Sindireceita produziu revela uma realidade aposta. O cenário que se 
tem é de abandono, fruto de anos de descaso. 

O resultado dessa absoluta falta de política para o controle aduaneiro 
se materializou em prédios inapropriados, falta de servidores, estru-
turas precárias para recebimento de cargas e pessoas, mas, princi-
palmente, concretizou-se na falta de segurança que se percebe no 
Brasil. A ausência de ações mais eficientes de vigilância e controle nas 
fronteiras brasileiras fortalece a ação do crime organizado. Esta, com 
certeza, é uma das principais conclusões deste levantamento, que foi 
realizado por mais de 10 meses. 

O fato é que não há como exercer a soberania se o Brasil mantém 
apenas 31 postos de fronteira seca distribuídos em aproximadamente 
16,8 mil quilômetros de território. Da mesma forma que não há como 
promover o controle aduaneiro contando com efetivo de apenas 351 

Conclusão
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Analistas-Tributários e 245 Auditores Fiscais. Entre o extremo sul e 
o extremo norte, o Brasil tem fronteiras com o Uruguai, Argentina, 
Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e 
Guiana Francesa. Apesar de características distintas e de problemas 
de natureza diversa, o fato é que as 31 unidades aduaneiras da Receita 
Federal do Brasil espalhadas pelos estado do Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Acre, Rondônia, 
Amazonas, Amapá e Roraima não são suficientes para atender às 
necessidade do País. E o primeiro reflexo desse problema é sentido 
por aqueles que vivem e trabalham nessa faixa de fronteira. Mas, os 
crimes registrados nas regiões transfronteiriças não estão limitados a 
esta parte do território. 

É preciso destacar que essa situação caótica se agravou ainda mais 
com as recentes mudanças no Regulamento Aduaneiro que tendem 
a restringir absurdamente a atuação dos Analistas-Tributários, que 
representam cerca de 70% da força de trabalho destacada para as 
atividades de fiscalização aduaneira nesses 31 postos de fronteira. É 
bom que fique claro que mesmo que haja o acréscimo de 436 servi-
dores previstos pela Coana/Corep para essas unidades, o trabalho nas 
fronteiras do Brasil ainda será realizado de forma precária e muitas 
vezes à custa do voluntarismo de servidores públicos. 

Assim, é preciso questionar que tipo de enfrentamento o Estado 
brasileiro está disposto a fazer para combater de forma efetiva crimes 
como o contrabando e o narcotráfico, bem como que tipo de estrutura 
pretende manter nas fronteiras para facilitar a expansão do comércio 
com os países vizinhos.  

Para exemplificar, é possível citar alguns países na América do Sul que 
mantêm outro tipo de política de controle de fronteira. Não se trata, 
é bom destacar novamente, de promover a militarização ou mesmo 
criar restrições ao livre trânsito de mercadorias e, principalmente, de 
pessoas. O que se pretende aqui é contribuir para que o Brasil possa 
adotar uma política aduaneira atual e que atenda às demandas e às 
necessidade reais da sociedade. Enquanto o Brasil, para cobrir 16,8 mil 
quilômetros de fronteira com 10 países mantém apenas 31 postos de 
controle, na fronteira entre o Chile e a Argentina existem 51 unidades 
de controle que cobrem 5.140 quilômetros de território. 
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Como já detalhado nos capítulos, a Aduana brasileira precisa de mais 
servidores, mais investimento em estrutura, aquisição de veículos 
apropriados e adequados às características naturais onde está o posto 
de fronteira, como lanchas e outras embarcações, tecnologia, e, 
necessita, ainda, de política de estado que a coloque efetivamente 
como está previsto na Constituição Federal: como setor essencial ao 
País. É nessa perspectiva que o Sindireceita apresenta as seguintes 
conclusões para que a Receita Federal possa atuar de forma efetiva no 
controle aduaneiro: 

· ampliação do quadro atual de servidores para atuar especificamente 
na área aduaneira;

. ampliação do número de postos aduaneiros nas fronteiras e nas 
estradas que dão acesso aos países vizinhos; 

· redimensionamento do curso de formação dos futuros servidores, 
no que diz respeito ao programa de disciplinas e seus conteúdos; 
inclusive, com inserção de disciplinas sobre direito penal, processual 
penal e manejo de armas de fogo; 

· realização de treinamentos e cursos de especializações constantes, 
inclusive mediante convênios com instituições internacionais, visando 
à capacitação permanente dos Analistas-Tributários e demais servido-
res da Receita Federal na área aduaneira; 

· implantação de calendário de eventos para avaliação de procedi-
mentos pelos servidores que efetivamente atuam na execução das 
atividades aduaneiras;

· estabelecimento urgente de outorga legal aos Analistas-Tributários 
da Receita Federal da área aduaneira para porte de arma de fogo, 
visando à defesa funcional e pessoal. Frise-se que, nessa última 
situação, mesmo após o cumprimento de seus expedientes de trabalho, 
os servidores ficam sujeitos a ameaças e retaliações de fiscalizados e 
principalmente do crime organizado;

· criação de retribuição especial aos servidores que atuam em ativi-
dades de risco, como as relacionadas ao combate ao contrabando e 
descaminho;
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· construção de alojamentos e moradias para os servidores que atuam 
nos pontos de fronteiras de regiões consideradas inóspitas;

· inserção da Receita Federal na abrangência do art. 144 da Consti-
tuição Federal, que trata da segurança pública, pois, além do combate 
ao contrabando, ao descaminho e à sonegação, no âmbito da área 
aduaneira, faz-se necessário que o órgão tenha prerrogativas especiais 
para fazer frente à pirataria, à lavagem de dinheiro, ao narcotráfico e 
a outras ações requintadas do crime organizado;

· definição urgente das atribuições dos Analistas-Tributários da Receita 
Federal, tendo por pressupostos a competência e a capacidade desses 
servidores e os benefícios que as suas atuações podem proporcionar 
para o aperfeiçoamento do controle aduaneiro do País, bem como a 
definição clara dos respectivos campos de atuação dos componentes 
da Carreira de Auditoria da Receita Federal; 

· desenvolvimento de estudos para a criação, no âmbito da Receita 
Federal, de um corpo de agentes especializados, com características 
de polícia, para atuarem na vigilância ostensiva de instalações aduanei-
ras e mercadorias, acompanhamento em trânsitos aduaneiros e apoio 
tático-policial no combate e repressão ao contrabando, descaminho e 
outros ilícitos que possam ocorrer na área aduaneira.

Os próximos anos podem marcar uma virada no País. O cenário 
econômico é positivo e o Brasil tem demonstrado sinais inequívocos 
de desenvolvimento. A tendência de aumento do comércio exterior e a 
realização de dois eventos internacionais também vão colocar à prova 
a capacidade brasileira de fiscalização, vigilância e controle. A Copa 
do Mundo em 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016 vão exigir atuação 
muito maior de órgãos como a Receita Federal. Esse fatores somados 
à necessidade de esforço nacional pela diminuição da violência, 
alimentada pelo tráfico de drogas, armas, munições, contrabando e 
pirataria, reforçam a necessidade da criação de uma política nacional 
para Aduana. 

A Aduana de que o Brasil precisa, além de atuar na proteção da 
economia nacional, da propriedade intelectual e da livre concorrên-
cia, deve ter como compromisso uma ação mais efetiva no combate à 
insegurança, à proteção ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e 
cultural do País.
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O que é o SINDIRECEITA?

O Sindicato Nacional dos Analistas-Tribuários da Receita Federal do Brasil 
(SINDIRECEITA) é uma entidade civil, fundada em abril de 1992, organizada 
e mantida pelos Analistas-Tributários da Receita Federal do Brasil.

Quem é o Analista-Tributário da Receita Federal?

Servidor Público Federal, da categoria funcional de nível superior vinculado 
à Carreira Auditoria da Receita Federal do Brasil, do quadro de pessoal da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Estrutura

Na condição de sindicato nacional, o SINDIRECEITA está organizado em 
todo o território brasileiro com o objetivo básico de organizar a luta dos 
Analistas-Tributários da Receita Federal do Brasil pelas suas reivindicações, 
colocando-se como um baluarte na defesa dos direitos individuais e coletivos 
dos seus filiados.

Nestes dezenove anos de fundação, a entidade trilhou um caminho de 
árduas conquistas e em cada transformação enfrentou dificuldades que 
foram vencidas com esforço, compromisso e dedicação. Este sindicato 
assumiu plenamente suas bandeiras de origem e está preparado para travar 
novos e fundamentais combates.

Valendo-se de moderna estrutura operacional, O Sindireceita está preparado 
para representar, reivindicar e defender os interesses da categoria e promover 
a valorização do profissional Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil, 
da Carreira Auditoria da Receita Federal e da Secretaria da Receita Federal 
do Brasil.
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Presidenta
Sílvia Helena de Alencar Felismino (CE)

Vice-presidente
Paulo Antenor de Oliveira (ES)

Secretário Geral
Jether Abrantes de Lacerda (CE)

Diretor de Finanças e Administração
Irivaldo Lima Peixoto (AC)

Diretor Adjunto de Finanças e Administração
Ronaldo de Souza Godinho (SC)

Diretor de Assuntos Parlamentares
Hélio Bernades (GO)

Diretor de Assuntos Jurídicos
João Jacques Silveira Pena (MG)

Diretor Adjunto de Assuntos Jurídicos
Thales Freitas Alves (PE)

Diretor de Defesa Profissional
Odair Ambrósio (AL)

Diretor de Estudos Técnicos
Alcione de Souza Policarpo (PR)

Diretor de Assuntos Aduaneiros
Moisés Boaventura Hoyos (AM)

Diretora de Comunicação
Kátia Rosana Nobre Silva (SP)

Diretora de Tecnologia e Informação
Ana Cristina Cavalcanti Castelo Branco Soares (DF)

Diretor de Aposentados e Pensionistas
Jair Vilar Marinho (RJ)

Diretor de Assuntos Previdenciários
Hugo Leonardo Duarte Costa Braga (RS)

Diretor de Formação Sindical e Relações Intersindicais
Antônio Geraldo de Oliveira Seixas (PB)

Diretoria Executiva Nacional
Triênio 2011/2013
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