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Nos sete meses de 2019, os Analistas-Tributários da Receita Federal do Brasil 

atuaram na apreensão de mais de 30 toneladas de cocaína, mais de 
5 toneladas de maconha e na retenção de R$ 1,52 bilhão em mer-
cadorias que ingressaram ilegalmente no país. Esses resultados indicam que a Re-
ceita Federal do Brasil apreende por dia 122 kg de cocaína, 21 kg 
de maconha e R$ 6,17 milhões de mercadorias ilegais.

De janeiro a agosto de 2019, grupos criminosos per-
deram mais de R$ 10 bilhões com as apreensões rea-
lizadas pela Receita Federal do Brasil

As apreensões e retenções foram realizadas em portos, aeroportos e postos de fronteiras 

terrestres. Essas ações realizadas em diversos pontos do país estão diretamente relaciona-

das com a segurança pública ao impedir que grandes quantidades de drogas e mercado-

rias ilegais sejam comercializadas nas cidades brasileiras pelo crime organizado. O “preju-

ízo” para os grupos criminosos que buscam seu financiamento com o tráfico de drogas e 

com o contrabando de mercadorias ultrapassa R$ 10 bilhões.

Os valores das apreensões não são capazes de mensurar, de forma equivalente, os cus-

tos sociais evitados que são causados pelo consumo de drogas, que envolve tratamen-

tos, disseminação de doenças como hepatite C e HIV e doenças associadas a distúrbios 

mentais e psicológicos. Segundo o Relatório Mundial sobre Drogas 20191, produzido 

pela United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), anualmente ocorrem 
no mundo mais de 585 mil mortes por consumo de drogas, e 42 
milhões de anos de “vida saudável” são perdidos.

Analista-Tributário 
Servidor de Estado essencial ao 
combate do contrabando, descaminho 
e do tráfico de drogas nas fronteiras

1. https://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/drogas/publicacoes.html
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Nos aeroportos brasileiros e nos correios, é comum a Receita Federal realizar 

apreensões de drogas sintéticas como LSD, GHB, ecstasy, MDMA, mefedro-

na, 25Nbome e Fentanyl. Substâncias químicas psicoativas que provocam 

alucinações por estimular ou deprimir o sistema nervoso central, muito utiliza-

das por jovens. Haxixe e skunk também são drogas apreendidas diariamente 

nessas zonas de fiscalização e controle aduaneiro.

Do ponto de vista da segurança internacional, a Receita Federal, ao promover o combate 

a crimes como o contrabando e o descaminho, impede que drogas ilegais cheguem à 

Europa e à África. Parte da cocaína apreendida pela Aduana brasileira nos sete meses de 

2019 tinha como destino portos e aeroportos internacionais da Bélgica, Portugal, Espa-

nha, França, Holanda, República da Guiné, Nigéria, África do Sul.

No ano de 2018, a Receita Federal do Brasil apreendeu R$ 3,1 bilhões em merca-
dorias e 39 toneladas de drogas, sendo 31,5 toneladas de cocaína e 7,9 tone-

ladas de maconha. De acordo com a Polícia Federal2, no ano de 2018, foram apreendidas 

no Brasil um total de 79,2 toneladas de cocaína, o que dá uma dimensão exata 

do trabalho da Receita Federal do Brasil no combate ao tráfico de drogas nos portos, ae-

roportos e postos de fronteiras terrestres.

Em 2018, 40% das apreensões de cocaína no Brasil 
foram realizadas pela Receita Federal

Além de expressivas, as apreensões realizadas pela Receita Federal do Brasil podem dar 

início a outras operações de combate ao crime organizado no país e internacionalmen-

te. No ano de 2018, uma apreensão de 1,2 tonelada de cocaína no Porto de Santos deu 

início à operação “Spaguetti”, que desmantelou um esquema internacional que traficava 

toneladas de cocaína para a Itália.

2. http://www.pf.gov.br/imprensa/estatistica/drogas 



6

Sindicato Nacional dos Analistas-Tributários da Receita Federal do Brasil

Resultados alcançados pela Receita Federal do Brasil nas ações 
de fiscalização e controle aduaneiro nas fronteiras

Outro exemplo foi a apreensão de 10 contêineres com 280 toneladas de madeira ilegal 

destinadas à exportação no Porto Chibatão, em Manaus.  O resultado dessa ação da vigi-

lância e repressão foi as operações “Arquimedes” e “Floresta de Papel” que desarticulou 

um esquema de corrupção responsável por extração ilegal de madeira na floresta ama-

zônica.

As operações “Spaguetti” e “Arquimedes” são o desdobramento da atuação da Receita 

Federal do Brasil nos portos, aeroportos e postos de fronteiras terrestres. Diariamente, os 

Analistas-Tributários e outros servidores do órgão que atuam na fiscalização e controle 

aduaneiro realizam atividades que impactam diretamente na vida dos cidadãos brasilei-

ros e estrangeiros, combatendo a entrada ou a saída do país de drogas ilícitas, a comer-

cialização de produtos falsificados, o tráfico de bens culturais e animais silvestres e o trá-

fico de armas e munições. Crimes que financiam diversas organizações criminosas que 

desafiam a segurança pública nas cidades brasileiras.
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A Carreira Tributária e Aduaneira da Receita Federal do Brasil possui 15.310 servi-
dores, sendo 6.505 Analistas-Tributários e 8.805 Auditores-Fiscais. 
Desses totais, 1.264 Analistas-Tributários e 1.383 Auditores-Fiscais 
atuam na Administração Aduaneira realizando atividades de fiscalização e con-
trole aduaneiro, diretamente ligadas ao comércio internacional. Esses totais vêm caindo 
ano a ano.

Atualmente, a Receita Federal conta com 2.601 servidores na Aduana, um quadro 
que apresenta distorções significativas mesmo quando comparado com países que têm eco-
nomia, balança comercial, população e extensão de fronteiras muito inferiores às do Brasil. 

A quantidade de Analistas-Tributários que atuam na Aduana representam 

19,43% do total desses servidores no órgão e 15,71% é o percentual dos Audi-
tores-Fiscais.

Efetivo de servidores da Receita 
Federal do Brasil que atuam na 
Administração Aduaneira
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Comparativamente a outras Aduanas, em relação ao quantitativo de servidores, a Receita 

Federal do Brasil apresenta números muito abaixo do que seria considerado ideal. 

A força de trabalho direcionada para a fiscalização e controle aduaneiro do comércio 

exterior possui:

Atualmente a defasagem de servidores da Carreira Tributária e Aduaneira 

é de 50%, ou seja, o órgão atua na fiscalização e controle aduaneiro do 

comércio internacional com a metade de servidores que seria 
necessário.
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Unidades da Receita Federal do Brasil

• Aeroportos:

 - 35 terminais de passageiros e 41 terminais de cargas; 

• Portos:

 - 38 terminais organizados, nas 44 instalações portuárias fluviais e lacustres e nas 

165 instalações portuárias marítimas; 

Em vários países como os Estados Unidos (60.000 servidores), China (60.000 servidores), 

Holanda (4.900 servidores), Alemanha (39.000 servidores), Itália (9.000 servidores) e Mé-

xico (8.200 servidores), o quantitativo de servidores é muito maior que os da Aduana bra-

sileira. Mesmo em países da América do Sul como Chile (1.420 servidores), Bolívia (1.597 

servidores) e Argentina (5.758 servidores) mantêm efetivos muito superiores ao número 

de servidores da Aduana brasileira, especialmente quando se considera as dimensões 

econômicas, da balança comercial, das fronteiras e o número de habitantes.
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• Fronteira terrestre:

 - 27 pontos alfandegados;

• Interior do país:

 - 66 portos secos, 7 centros logísticos industriais aduaneiros, em 3 centros de dis-

tribuição de remessas postais internacionais e nos 3 polos de processamento de remessas 

expressas.

A Receita Federal mantém nas fronteiras do país 27 postos de controle e mais de 

600 servidores, todos devidamente treinados e qualificados para exercer as funções 

de controle aduaneiro, prerrogativa inclusive que está descrita na Constituição federal. 

A Receita Federal, inclusive, é o órgão de Estado responsável pelo controle do comércio 

internacional, e é preciso que se compreenda que o enfrentamento de crimes como con-

trabando, descaminho e tráfico internacional de drogas exige muito mais do que ações de 

repressão. É preciso dispor de conhecimento, de capacidade e também de infraestrutura 

de tecnologia da informação para realização da chamada análise de risco que contempla 

o acompanhamento de cargas e veículos que permitem a identificação de atividades e 

atores suspeitos que se utilizam das rotas e de toda a logística do comércio formal para 

transportar e comercializar mercadorias ilegais como armas, munições e drogas.

A tabela que segue apresenta o quantitativo de servidores da Carrei-
ra Tributária e Aduaneira da Receita Federal do Brasil nas principais 
unidades aduaneiras do país.
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A Receita Federal do Brasil é o órgão responsável pelas atividades de controle aduanei-
ro, fiscalização, vigilância e repressão das fronteiras terrestres, portos e aeroportos em 
todo o país. 

De acordo com o Decreto nº6.759, de 5 de fevereiro de 2009, que regulamenta a ad-
ministração das atividades aduaneiras, e a fiscalização, o controle e a tributação das 
operações de comércio exterior, a Receita Federal do Brasil tem a precedência sobre 
os demais órgãos no controle aduaneiro, e é importante destacar que a Administração 
Aduaneira também atua no combate à sonegação fiscal, à fraude comercial, ao tráfico 
de animais em extinção e a outros atos ilícitos relacionados ao comércio internacional.

Constituição federal

Art. 37...

XVIII - a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas 
de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na 
forma da lei;

Art. 237. A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos 
interesses fazendários nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda.

Decreto-Lei nº37/1966

Art.33 - A jurisdição dos serviços aduaneiros se estende por todo o território aduaneiro, 
e abrange:

I - zona primária...;

A Receita Federal do Brasil tem a 
precedência constitucional nas  
atividades de controle aduaneiro
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II - zona secundária ...;

Art.34 - O regulamento disporá sobre:

I - registro de pessoas que cruzem as fronteiras;

II - apresentação de mercadorias às autoridades aduaneiras da jurisdição dos portos, aero-
portos e outros locais de entrada e saída do território aduaneiro;

III - controle de veículos, mercadorias, animais e pessoas, na zona primária e na zona de 
vigilância aduaneira;

Art.35 - Em tudo o que interessar à fiscalização aduaneira, na zona primária, a autoridade 
aduaneira tem precedência sobre as demais que ali exercem suas atribuições.

Decreto nº9.679/2019

Art. 2º  O Ministério da Economia tem a seguinte estrutura organizacional:

II - órgãos específicos singulares:

c) Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil:

Art. 59.  Ao Secretário Especial da Receita Federal do Brasil compete:

I - planejar, coordenar, supervisionar, executar, controlar e avaliar as atividades de adminis-
tração tributária federal e aduaneira...

XVII - dirigir, supervisionar, orientar, coordenar e executar os serviços de administração, 
fiscalização e controle aduaneiros, inclusive quanto ao alfandegamento de áreas e recin-
tos;

XX - planejar, coordenar e realizar as atividades de repressão ao contrabando, ao desca-
minho, à contrafação e à pirataria, ao tráfico ilícito de entorpecentes e de drogas afins, ao 
tráfico internacional de armas de fogo e à lavagem e à ocultação de bens, direitos e valo-
res, observada a competência específica de outros órgãos;
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Atuação da Receita Federal do Brasil realizando a 
fiscalização e o controle aduaneiro

| Zona primária |

Aeroportos:

Controle de Cargas – importação, exportação, trânsito aduaneiro, admissão temporária, etc;

Controle de Bagagens – viajantes internacionais embarcando e desembarcando;

Controle de Veículos – aviões e veículos circulando nas áreas alfandegadas;

Controle de Encomendas;

Ações de Vigilância e Repressão.

Portos:

Controle de Cargas – importação, exportação, trânsito aduaneiro, admissão temporária, etc;

Controle de Veículos – veículos circulando nas áreas alfandegadas;

Controle de Pessoas – pessoas circulando nas áreas alfandegadas;

Ações de Vigilância e Repressão.

Postos de fronteiras terrestres:

Controle de Cargas – importação, exportação, trânsito aduaneiro, admissão temporária, etc;

Controle de Bagagens – viajantes que cruzam a fronteira entrando ou saindo do país;

Controle de Veículos – veículos circulando nas áreas alfandegadas;

Controle de Pessoas – pessoas circulando nas áreas alfandegadas;

Ações de Vigilância e Repressão.

| Zona secundária |

Ruas, rodovias, centros comerciais ou qualquer outra área do território nacional que não 
seja porto, aeroporto ou posto de fronteira terrestre

Ações de Repressão – Atividades de repressão aos crimes de contrabando, descaminho, 
tráfico internacional de drogas, de armas e de munições.
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O enfrentamento efetivo dos chamados crimes transfronteiriços passa pelo fortale-
cimento das ações de controle exercido pela Receita Federal do Brasil. O controle de 
nossas fronteiras exige investimentos em sistemas de monitoramento eletrônico, com o 
devido compartilhamento de imagens e informações obtidas por esses sistemas, e ne-
cessita urgentemente de investimentos para incrementar a atuação da Receita Federal 
por meio de suas equipes de controle de bagagem, de vigilância e repressão, aéreas, 
náuticas e de cães de faro – K9.

Como exemplo da necessidade de incrementos, o quantitativo de Equipes K9 da Recei-

ta Federal é de 29 equipes, número muito abaixo do que o órgão projeta como sendo 

ideal, 120 equipes. Ainda assim, as 29 Equipes K9 da Receita Federal foram responsá-

veis diretas nos últimos três anos pela apreensão de 24,2 toneladas de cocaína e 2,6 

toneladas de maconha.

Além da necessidade de se incrementar o quantitativo de Equipes K9, a atividade de 

condução do agente canino precisa ser atribuição exclusiva dos servidores da Carreira 

Tributária e Aduaneira da Receita Federal do Brasil (Analista-Tributário e Auditor-Fiscal), 

evitando a possibilidade de terceirização. A Australian Border Force (ABF), a U.S. Border 

Patrol (USBP), Canada Border Services Agency (CBSA), a Douane Français são alguns 

Projetos da Receita Federal 
do Brasil para incrementar a fiscalização 
e o controle aduaneiro
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1ª RF

Acre

Amapá

Amazonas

Distrito Federal

Goiás

Mato Grosso

Pará

Rondônia

Roraima

Tocantins

exemplos de Aduanas que só permitem a condução do agente canino por oficiais ou 

agentes da carreira aduaneira. No Brasil, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, 

a Polícia Militar e outras organizações policiais só permitem que servidores da carreira 

atuem como condutores dos cães de faro, não existindo a possibilidade da terceirização, 

justamente por considerar o cão um instrumento de trabalho que somente quem tem o 

poder de polícia pode usar.

2ª RF 

Alagoas

Bahia

Ceará

Maranhão

Paraíba

Pernambuco

Piauí

Rio Grande do Norte

Sergipe

3ª RF

Espírito Santo

Minas Gerais

Rio de Janeiro

4ª RF

São Paulo

5ª RF

Mato Grosso do Sul

Paraná

Rio Grande do Sul

Santa Catarina
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Comparando a realidade das Equipes K9 da Aduana brasileira com a de outros paí-
ses, a situação é bastante desigual. Nos Estados Unidos, o Programa de Treinamento 
Canino de Alfândega e Proteção de Fronteiras da Customs and Border Protection 
– Securing America’s Borders é composto por 1.500 equipes K9. A Aduana argenti-
na, Administración Federal de Ingresos Públicos – AFIP, atualmente possui mais de 
300 Equipes K9. Na Deutscher Zoll, a Aduana alemã conta com 340 Equipes K9 em 
atividade e na Aduana japonesa atuam 130 Equipes K9 detectando drogas nos por-
tos, aeroportos e correios. No Chile, o Servicio Nacional de Aduanas conta com 32 
equipes de cães de faro.
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Do ponto de vista da Receita Federal do Brasil, o Sindireceita apresenta algumas pro-

postas que fortalecerão a atuação da Aduana brasileira na fiscalização e controle adua-

neiro nas nossas fronteiras:

• Incluir a Receita Federal do Brasil em todas as políticas públicas relacionadas à intensi-

ficação da presença do Estado nas fronteiras brasileiras, com o objetivo de estabelecer 

maior controle nessas áreas;

• Realização imediata de concurso público, em âmbito regional, com vagas para os car-

gos que compõem a Carreira Tributária e Aduaneira da Receita Federal do Brasil direcio-

nadas para lotação e exercício na Administração Aduaneira, objetivando minimamente 

a força de trabalho na Aduana brasileira. Na atual conjuntura econômica do país, o quan-

titativo mínimo proposto para recompor a força de trabalho na Aduana brasileira é de 

1.480 Analistas-Tributários e 930 Auditores-Fiscais;

• Criação do Centro de Treinamento Aduaneiro que deve incluir capacitação em sala de 

aula, o uso de módulos on-line e off-line e treinamentos operacionais especializados. 

Além disso, o Centro deve desenvolver e implementar uma metodologia ainda mais 

moderna de treinamento contínuo de servidores aduaneiros. A unidade também deve 

funcionar como um centro de treinamento para diferentes serviços nacionais de fisca-

lização, o que aumenta a cooperação dos serviços no combate ao contrabando e ao 

movimento de produtos ilegais em todo o país;

Propostas para fortalecer
o controle de fronteiras 
realizadas pela Receita Federal 
do Brasil
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• Adoção de tecnologias de vigilância e monitoramento a distância nos principais pontos 

de fronteiras terrestres, administrados pela Receita Federal do Brasil;

• Criação de incentivos para a participação voluntária de servidores em operações locais e 

nacionais de vigilância e repressão, como a operação Fronteira Blindada. A citar a Medida 

Provisória 837, que instituiu indenização ao integrante da Polícia Rodoviária Federal que 

voluntariamente trabalhar durante os repousos remunerados;

• Estabelecer a presença fiscal ininterrupta em unidades de fronteira, postos alfandega-

dos, portos e aeroportos;

• Ampliar e fortalecer as equipes de vigilância e repressão; 

• Ampliar, fortalecer e estruturar as equipes K9, náutica e aérea;

• Regras de aposentadoria diferenciadas para os servidores da Carreira Tributária e Adua-

neira que atuem nas equipes de Vigilância e Repressão da Receita Federal do Brasil.

• Instalação de torres de controle e/ou a formalização de acordos de cooperação com 

outros órgãos que já possuem esses sistemas, para que as imagens e informações possam 

ser utilizadas em tempo real pela Aduana;

• Alterar a legislação que obriga a condução de presos e/ou drogas e armas quando 

apreendidos durante operações de controle aduaneiro. Como essas equipes contam com 

efetivos reduzidos, a cada apreensão de drogas, por exemplo, a equipe fica ainda mais 

reduzida diante da obrigação dos servidores de acompanhar a condução do preso e/ou 

a entrega da droga; 

• Construção de galpões em pontos estratégicos para armazenagem de veículos e merca-

dorias apreendidas. Essas unidades devem ser equipadas com scanners que possibilitam 

uma vistoria mais rápida e eficiente, contribuindo para otimizar o planejamento e execu-

ção das operações, e também a administração desses depósitos de mercadorias;
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• Melhorar o acesso a sistemas para pesquisas durante as operações. Durante as opera-

ções é frequente a necessidade de consultas aos sistemas da Receita Federal como E-Pro-

cesso e mesmo de outras instituições como Sinivem, Sinesp; 

• Assegurar aos servidores da Aduana a devida identificação visual nos uniformes, veícu-

los e garantir a disponibilidade de equipamento de comunicação, como rádios, e também 

trajes térmicos que são fundamentais para o exercício do controle aduaneiro, especial-

mente em regiões de difícil acesso; 

• Criar um centro de licitação, em cada região fiscal, e assegurar que essas atividades se-

jam desempenhadas pelos servidores administrativos, liberando, dessa maneira, os servi-

dores da Carreira Tributária e Aduaneira da Receita Federal para as atividades específicas 

de fiscalização e controle aduaneiro, por exemplo.
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 81/2011 - Altera o art. 144 da Constituição fede-

ral para criar a Guarda de Fronteira. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.018/18 - Susta a Portaria nº 461, de 25 de janeiro de 

2018, da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), que dispõe sobre os procedimentos de embar-

que e desembarque de passageiros armados, despachos de armas de fogo e de munição e transpor-

te de passageiros sob custódia a bordo de aeronaves civis. 

PROJETO DE LEI Nº 337/2019 - Dispõe sobre o direito à quitação de imóveis financiados por ór-

gãos do Estado aos membros da Segurança Pública que por motivo de reserva proveniente de aci-

dente do trabalho não sejam considerados aptos para o exercício de suas atribuições.

SUGESTÃO PARA ALTERAÇÃO DO TEXTO: Art. 1º - Torna obrigatório no âmbito dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios a quitação dos imóveis financiados pelos órgãos do Estado que 

foram adquiridos pelos membros da segurança pública que, no exercício de suas atribuições, entra-

ram para a reserva ou se aposentaram por motivo de acidente de trabalho.

Projetos em tramitação no 
Congresso Nacional de interesse dos 
Analistas-Tributários da Receita 
Federal do Brasil que atuam na 
Administração Aduaneira
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PROJETO DE LEI Nº 1305/2019 - Assegura aos servidores integrantes do sistema de segurança pú-

blica, previstos no art. 144 da Constituição federal, aos agentes penitenciários, aos policiais legislativos 

federais, aos agentes socioeducativos, aos agentes de trânsito e aos guardas municipais, o reconheci-

mento do exercício de atividades exclusivas de Estado e a percepção de indenização por Atividade de 

Risco Policial e Bombeiro Militar.  

PROJETO DE LEI Nº 1349/2019 - *Apensado ao PL 337/2019 Dispõe sobre o direito à quitação de 

imóveis financiados aos membros dos órgãos constitucionais de segurança pública que forem reforma-

dos ou aposentados em decorrência de acidente de serviço. Sugestão apresentada no PL 337/2019

PROJETO DE LEI Nº 3116/2019 - Altera a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, para tornar crime 

hediondo o contrabando, falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de cigarros.

PROJETO DE LEI Nº 443/2019 - Acrescenta o art. 2º-B e o inciso VI §1º ao art. 2º na Lei nº 13.260 de 

março de 2016 (lei antiterrorismo) Atentar contra a vida ou a integridade física dos agentes descritos 

nos arts. 142 e 144 da Constituição federal, integrantes do sistema prisional e da força nacional de se-

gurança pública no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro 

ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição, bem como portar fuzil, granada 

e demais armas de emprego coletivo. 

PROJETO DE LEI Nº 3362/2019 - Altera a Lei nº 13.756, de 12 de dezembro de 2018, para promover 

treinamento e conscientização para servidores dos órgãos de segurança pública, membros do Ministé-

rio Público e agentes da Receita Federal que atuam em aduanas e Policiais Rodoviários Federais, acerca 

do enfrentamento ao tráfico ilícito de bens culturais.

PROJETO DE LEI Nº 1090/2019 - Altera o art. 61 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 

1940, o Código Penal Brasileiro, para acrescentar a circunstância legal agravante genérica de pena para 

crimes cometidos contra agentes responsáveis pela preservação da ordem pública, pela repressão de 

crimes, pela persecução penal e integrantes do Sistema Prisional. 

Necessidade de inclusão do ATRFB que atua nas equipes de Vigilância e Repressão, realizando ativida-

des de combate ao contrabando e descaminho.
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PROJETO DE LEI Nº 10742/2018 - Estabelece a obrigatoriedade do uso de cães farejadores no com-

bate ao ingresso ilícito de entorpecentes, drogas afins e armas em território nacional via aeroportos, 

portos e fronteiras terrestres, e dá outras providências.

PROJETO DE LEI Nº 1144/2019 - Altera os arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 6.634, de 2 de maio de 1979, que 

dispõe sobre a faixa de fronteira. 
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