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PROVOCAÇÃO DE INICIATIVA 

(Art. 6º da Lei de Ação Civil Pública) 
 

URGENTE 
 

 
Ilmo. Sr. Procurador-Geral da República, a quem competir, 

 
 
 A DELEGACIA SINDICAL DO CEARÁ (DS Ceará) do SINDICATO 
NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL – 
SINDIFISCONACIONAL, inscrita no CNPJ sob n.º XX, situada à Rua Barão de Aracati, 
n.º 1098, Bairro Meirelles, CEP: 60.115-081, Fortaleza-CE, telefone (85) 3252-2221, e-
mail dsceara@gmail.com, por seu representante legal, Auditor-Fiscal, Helder Costa da 
Rocha, vem mui respeitosamente, com fulcro no art. 6º da Lei n.º 7.347, de 24 de julho de 
1985 (“Lei da Ação Civil Pública”), provocar a iniciativa desse Mistério Público contra ato, 
e tão somente contra o ato, do Ilmo Sr. SUPERINTENTE REGIONAL DA RECEITA 
FEDERAL DO BRASIL DA 3ª REGIAL FISCAL, ato este consubstanciado na edição 
da Portaria SRRF03 n.º 284, 1º de março de 2018, publicada na página 7 do Boletim 
Interno da RFB de 2 de março de 2018, que extinguiu o plantão fiscal de vigilância 
aduaneira 24 (vinte quatro) horas no Porto de Fortaleza e o vedou no Pecém, o que, pelos 
fatos e elementos de convicção que  a seguir indica, a provocante considera ferir interesses 
difusos por, em princípio e salvo melhor juízo, atentar contra o interesse público, a 
segurança nacional e de fronteira do País e o dever de  vigilância aduaneira e repressão ao 
contrabando e o descaminho ínsito no inciso III do art. 24 da Lei n.º  12.815, de 5 de junho 
de 2013 (“Lei dos Portos”), entre outros, incidindo, assim, no inciso IV do art. 1º da citada 
Lei n.º 7.347, de 1985. 
  

DOS FATOS E ELEMENTOS DE CONVICÇÃO 
 
I – DOS FATOS EM SI 
 
1.  Inicialmente é mister esclarecer que,  não obstante a situação contestada seja 
idêntica no Porto do Pecém, situado em São Gonçalo do Amarante, neste Estado, focar-se-á 
inicialmente nos fatos ocorridos no Porto de Fortaleza, que bem demonstram a importância 
da presença fiscal nos serviços de vigilância aduaneira e do regime de escala de 24 horas de 
trabalho por 72 horas descanso, contra a extinção dos quais, ao final se requer providências. 
2. Feito esse esclarecimento inicial, destaca-se que o inciso XX do art. 1º do 
Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria MF n.º 430, de 9 de outubro de 2017, 
estabelece que: 
 

“Art. 1º A Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), órgão 
específico singular, diretamente subordinado ao Ministro de Estado da 
Fazenda, tem por finalidade: 
[...] 



Provocação de Iniciativa ao MPF/CE ref. Aduana – DS Ceará – Maio/18 
Página 2 de 21 

 

XX - planejar, coordenar e executar as atividades de repressão ao 
contrabando, ao descaminho, à contrafação e pirataria, ao tráfico 
ilícito de entorpecentes e de drogas afins, ao tráfico internacional de 
arma de fogo e à lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, 
observada a competência específica de outros órgãos;” 

 
 
3. Dentro do organograma da RFB, coube à Seção de Vigilância e Controle Aduaneiro 
– Savig, de acordo com o referido regimento interno: 
 

“Art. 301. Aos Serviços de Vigilância Aduaneira (Sevig) e às Seções de 
Vigilância Aduaneira (Savig) compete gerir e executar as atividades 
relativas ao combate ao contrabando, ao descaminho e a outros ilícitos 
tributários e aduaneiros, inclusive:  
I - à gestão de risco para a vigilância e repressão;  
II - às atividades de vigilância; e 
III - às operações de repressão, sob coordenação da Direp da SRRF. “ 
(). 

 
4.  Por sua vez, a Portaria n.º 35, de 22 de dezembro de 2011, da Coordenação-Geral 
de Administração Aduaneira – Coana da RFB, definiu que: 

 
“Art. 1º As atividades fiscais destinadas a coibir, por meio de ações de 
vigilância e operações de repressão, o contrabando e descaminho, a 
contrafação e pirataria e o tráfico ilícito de drogas, substâncias afins, 
bens sensíveis e valores, durante a sua ocorrência ou em situação que 
indique a probabilidade de sua prática, serão executadas observado-se 
o  disposto nesta portaria: 
 

Dos Conceitos 
 

Art. 2º As atividades fiscais referidas no art. 1º compreendem: 
 
I – vigilância aduaneira: ação fiscal preventiva e de monitoramento 
destinada a combater ilícitos praticados nas operações de carga, 
descarga, armazenamento de mercadorias ou no trânsito de veículos e 
pessoas, inclusive viajantes internacionais e de suas bagagens, 
realizadas em zonas primárias, recintos alfandegados e áreas 
legalmente demarcadas como “zona de vigilância aduaneira – ZVA”; 
(Grifamos) 

 
5. Além das atividades de vigilância e repressão, à Savig no Porto de Fortaleza, 
também era atribuída, nos finais de semanas, feriados e horários extraordinários, a 
execução dos serviços essenciais de desembaraço aduaneiro e demais expedientes de 
urgência (vide Portaria  ALF/FOR n.º 34, de 2 de maio de 2013, revogada pela Portaria 
ALF/FOR n.º 14, de  março de 2018- cópia em anexo – Doc. 01. Sobre as circunstâncias da 
revogação da Portaria n.º 34, vide § 69º), em cumprimento ao disposto no art. 29 da Lei n.º 
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5.025, de 10 de junho de 1966, abaixo transcrito, com a redação que lhe deu o art. 70, da 
Lei n.º 12.815, de 2013, alteração esta efetuada no âmbito do projeto “Porto 24 horas”, 
instituído pela antiga Secretaria dos Portos: 
 

“Art. 29.  Os serviços públicos necessários à importação e exportação 
deverão ser centralizados pela administração pública em todos os 
portos organizados.  
§ 1o  Os serviços de que trata o caput serão prestados em horário 
corrido e coincidente com a operação de cada porto, em turnos, 
inclusive aos domingos e feriados.  
§ 2o  O horário previsto no § 1o poderá ser reduzido por ato do Poder 
Executivo, desde que não haja prejuízo à segurança nacional e à 
operação portuária. 
§ 3º Os serviços portuários e de armazenagem ficam obrigados a 
assegurar as condições de operações necessárias ao cumprimento do 
previsto neste artigo.”  (Grifamos) 

 
6. Ressalte-se que o Porto Organizado de Fortaleza funciona em regime ininterrupto 
de 24 (vinte quatro) horas, inclusive domingos e feriados (Vide item 7.4 do Regulamento 
de Exploração do Porto de Fortaleza, disponível in: 
http://wp.docasdoceara.com.br/pt/files/2017/05/regulamento-de-exploracao-do-porto.pdf). 
7. Por ser a Seção responsável pela vigilância aduaneira do Porto e a despeito das 
recentes atribuições que lhe haviam sido agregadas para cumprimento das alterações 
efetuadas no art. 29 da Lei 5.025, de 1966, como acima esclarecido, até onde a provocante 
tem conhecimento, a Savig sempre funcionou em regime de turnos ininterruptos de 
revezamento, com equipes de plantonistas formadas por um  integrante de cada um dos 
cargos atualmente denominados de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e Analista-
Tributário da Receita Federal do Brasil. 
8. No entanto, o quadro de plantonista da Savig sempre foi deficitário e altamente 
rotativo.  Isso decorria do fato de a escala do regime de plantão, então em uso, ser a de 12 
horas de trabalho por 36 horas de descanso, escala esta extremamente perniciosa ao 
convívio social e à saúde dos servidores, visto que por tal escala os servidores estão 
obrigados a trabalhar em todos os finais de semanas, quando não no sábado, então no 
domingo. Além disso,  em tal regime, uma turma trabalha exclusivamente no turno da noite 
e a outra no turno diurno, ou, em se optando pelo revezamento dos turnos, uma turma 
trabalhará determinado período no turno noturno e a outra, determinado período no turno 
do dia, alternando-se constantemente os turnos entre elas, desajustando constantemente o 
relógio biológico do servidor e, com isso, causando sérios problemas à sua saúde. Ademais, 
associado a tudo isso, o exíguo tempo de descanso entre um plantão e outro  estabelecido 
por tal escala tornava o trabalho extremamente fatigante e estafante. Assim, poucos 
servidores se dispunham a trabalhar sob tal regime ou se demoravam no quadro de 
servidores da Seção. Como conseqüência disso decorreu também, com segura convicção, o 
quadro de descontrole a que chegou o Porto de Fortaleza, quanto aos aspectos de segurança 
aduaneira, que a seguir passa-se a descrever, visto que, como dito, não havia uma 
permanência na equipe de servidores  que assegurasse uma linha de regularidade nos 
trabalhos desenvolvidos pela Seção. Tal situação só foi resolvida com a instituição da 
escala de plantão em regime de 24 (vinte quatro) horas de trabalho por 72 (setenta e duas) 
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de descanso, que possibilitou a recomposição da equipe da Savig e sua estabilização, como 
mais à frente se relata. 
9.  Com efeito, em meados de abril de 2013, conforme documentado em relatório 
elaborado pelos Auditores-Fiscais plantonista da Savig, que passaram a compor sua equipe 
após a mudança do regime da escala de plantão de 12hs x 36hs para a escala de 24hs  x 72 
hs, a despeito de todos os esforços até então empreendidos, que esbarravam sempre na 
rotatividade e falta de servidores da seção, o  Porto de Fortaleza apresentava-se em um 
verdadeiro estado de calamidade quanto às suas condições de segurança operacional 
aduaneira, sendo constatado um relevante estado de vulnerabilidade nos controles 
aduaneiros do Porto, do qual destacamos os seguintes pontos: 

1. não havia uma única câmera de segurança funcionando em todo o Porto de 
Fortaleza, em quaisquer de suas áreas; 

2. não havia instrumentos de inspeção não invasiva de cargas (escâneres); 
3. a Companhia Docas do Ceará, administradora do Porto, havia iniciado as obras 

da nova estação de passageiro, na área contígua ao Porto, então denominada 
“Praia Mansa” e, embora a obra possuísse saída para a rua independentemente 
do acesso interno pelo Porto, a Companhia Docas havia derrubado grande parte 
do muro que separava a obra do Porto. Assim, transitava-se livremente do Porto 
para a obra e da obra para a rua, e vice-versa, sem qualquer controle aduaneiro; 

4. os portões secundários de acesso ao Porto, em número de 2 (dois), que dão 
acesso a áreas ermas contíguas ao Porto, não possuíam tranca ou posto de 
vigilância e viviam simplesmente escorados por pedras e pedaços de paus; 

5. não havia disciplinamento de acesso ao Porto e o controle de registro de entrada 
e saída de pessoas e veículos era feito através de um sistema falho. 
Constataram-se, posteriormente ao disciplinamento de acesso promovido pela 
equipe de Auditores-Fiscais e Analistas-Tributários plantonistas que se 
conseguiu formar após a mudança do regime da escala de plantão de 12hs x 
36hs para o de 24hs x 72hs, verdadeiros absurdos, como por exemplo: 1) 
funcionários do Porto haviam instituído um serviço de pesagem de veículos, ou 
seja, qualquer caminhoneiro que desejasse pesar seu  veículo adentrava 
livremente o Porto, pagava uma taxa, pesava seu caminhão e ia-se embora sem 
qualquer controle por parte da aduana; 2) importadores habituais, dado o estado 
de insegurança em que o Porto se encontrava, viam-se obrigados a manter 
seguranças particulares vigiando suas cargas para não serem furtadas; 

10. Isso  somente para destacar as principais irregularidades, pois que, na verdade, o 
referido relatório aponta, ainda, que de 46 (quarenta e seis) condições de segurança 
avaliadas, 14 (quatorze) não eram atendidas, 10 (dez) eram atendidas precariamente, 15 
(quinze) parcialmente, e apenas 7 (sete) foram tidas como satisfatórias. 
11. Diante desse quatro, eram constantes denúncias genéricas de diversas naturezas de 
irregularidades, principalmente no que se referia à saída de contêineres cheios  declarados 
como vazios, bem como de desvios de contêineres não declarados e de extravio de 
mercadorias. Na espécie, posteriormente, foram constatados diversos contêineres vazios 
abandonados no pátio do Porto, sem qualquer registro nos sistemas de controle, o que, em 
princípio, corrobora as denúncias genéricas existentes então de descarga de unidades de 
cargas não declaradas à Alfândega, a exemplo dos contêineres objetos dos processos de 
perdimento n.º 11131.720.111/2015-32 e 11131.720.635/2016-09. 
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12. Tão logo nomeados e se inteirarem de tal situação, a Chefe da Savig e o então Sr. 
Inspetor empenharam-se de imediato em envidar todos os esforços para tentar resolvê-la o 
mais rápido possível, buscando inicialmente recompor o quadro de Auditores-Fiscais e 
Analistas-Tributários da Savig, que contava à época, além da então Chefe, apenas com 
mais um auditor. Ressalte-se, no entanto, que diversos esforços já haviam sido encetados 
anteriormente pela  Equipe da Savig para contornar a situação, mas esbarravam sempre na 
escassez e rotatividade do seu quadro de servidores e na dificuldade em se recompor o 
quadro de servidores da Seção. 
13. Assim, como medida solucionadora, por fim,  foi instituído novo regime na escala 
de plantão, implantando-se a escala de 24 horas de trabalho por 72 horas de descanso, 
escala esta que já era adotada em diversos outros portos, aeroportos e pontos de fronteias, 
dando-se, assim, tratamento igualitário à Equipe da Savig. Tão logo instituído citado 
regime de plantão, deu-se divulgação no âmbito de toda a 3ª Região Fiscal, anunciando-se 
a existência de vaga na referida escala. Desse modo, integrou-se finalmente à Savig quadro 
suficiente de Auditores-Fiscais  para se fazer frente à demanda da contínua necessidade de 
vigilância aduaneira e, a uma só vez,  estabilizou-se o quadro de servidores da Seção. 
14.  Recomposta a equipe de trabalho, inclusive com quadro de escol, começou-se um 
árduo trabalho de retomada do integral controle aduaneiro do Porto. Assim, de imediato, 
propôs-se a edição de portaria disciplinando o uso dos portões de acesso, resultando na 
edição da Portaria ALF/FOR n.º 33, de 5 de junho de 2012 (Cópia em anexo – Doc. 01). 
15. Paralelamente, a nova equipe intimou a Companhia Docas a consertar os portões 
secundários de acesso e a emendar o muro, o que não foi atendido de imediato, resultando 
na lavratura de Auto de Infração no valor de R$: 40.000,00 (quarenta mil reais) – Processo 
n.º 11131.721.147/2012-18. 
16. A  nova equipe também elaborou o “RELATÓRIO DAS CONDIÇÕES DE 
SEGURANÇA OPERACIONAL ADUANEIRA DO PORTO DE FORTALEZA”, 
anteriormente já mencionado (§ 9), por meio do qual foi dada ciência da intricada situação 
em que se encontrava o porto ao Sr. Superintendente da RFB da 3ª R.F., à época, o 
Auditor-Fiscal, Moacyr Mondardo Júnior. Sabe-se que disso resultaram entendimentos 
diretos do referido titular da SRRF03 com o então Presidente da Companhia Docas do 
Ceará, Sr. Paulo André, em que foi demandada, à Companhia Docas do Ceará,  a adoção de 
providências imediatas, que resultaram, entre outras medidas, na aquisição do aparelho de 
inspeção não invasiva (“escâner”) de contêineres e de um sistema de monitoramento 
contínuo por câmeras, conforme exigência legal da legislação pertinente. 
17. Tendo sido disciplinado e obtido o fechamento dos portões, a nova equipe elaborou 
minuta de portaria disciplinando o acesso de pessoas, veículos e cargas ao Porto de 
Fortaleza, competência atribuída às Alfândegas pelo inciso II do art. 17 do Decreto n.º  
6.759, de 5 de fevereiro de 2009 (“Regulamento Aduaneiro”), resultando na edição da 
Portaria ALF/FOR n.º 50, de 15 de outubro de 2012 (Cópia em anexo – Doc. 
01),verdadeiro marco no controle aduaneiro do Porto de Fortaleza. A vigência da referida 
Portaria foi precedida de ampla divulgação ao público externo, mediante diversos 
seminários e material de divulgação, sendo, ainda, esclarecida a importância do controle de 
acesso ao Porto. 
18. A Portaria ALF/FOR n.º 50, de 2012, exigiu a instalação, por parte da Companhia 
Docas, de um novo sistema de controle de acesso que atendesse aos requisitos exigidos 
pela legislação de Alfandegamento. Também  em decorrência de sua edição, procedeu-se 
ao recadastramento de todos os usuários e veículos que demandavam e demandam o Porto 
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de Fortaleza, inclusive sendo exigido dos operadores sujeitos a registro em outros órgãos, 
como agências de truísmo, transportadores rodoviários de cargas etc, a comprovação de sua 
regularidade cadastral junto a tais órgãos para poderem atuar no Porto. Ressalte-se que 
essas medidas foram posteriormente incorporadas pela Resolução ANTAQ n.º 3.274, de 6 
de fevereiro de 2014, sendo observadas hoje em todos os portos nacionais. 
19. Com a aquisição, por parte da Companhia Docas, do aparelho de inspeção não 
invasiva de cargas e do sistema de monitoramento por câmeras, a nova equipe de  
Auditores-Fiscais propôs a edição de portarias locais, disciplinando o uso de tais 
equipamentos, resultando na edição das Portarias ALF/FOR n.º 07, de 30 de janeiro de 
2014 e n.º 30 de 16 de abril de 2014, hoje substituídas pela Portaria ALF/FOR n.º 25, de 18 
de  julho de 2017. 
20. Nessa linha, a referida Portaria ALF/FOR n.º 7 determinou o escaneamento de todas 
as unidades de carga (contêineres) contendo mercadorias importadas ou a exportar, bem 
das unidades vazias, o que, junto com a rigorosa e contínua fiscalização do escaneamento 
de cargas procedida pela equipe, garantia a certeza de que não mais descerem contêineres 
cheios declarados como  vazios, com se pressupunha, além de possibilitar a verificação da 
compatibilidade das imagens das cargas não fiscalizadas  fisicamente com o conteúdo 
declarado à RFB. 
21. Concomitante a isso tudo, a equipe realizou um levantamento das dificuldades 
materiais e operacionais da Seção, sendo empreendidos por parte da administração da 
ALF/FOR todos os esforços visando à solução de tais dificuldades, através da 
aquisição/incorporação dos instrumentos de trabalho necessários (veículos, rádios-
comunicadores, lanternas, EPIs, etc), melhorando-se sensivelmente as de trabalho da 
equipe.  
22. Nessa linha, foi providenciada pela equipe a instalação, nas dependências da Savig, 
de um escâner de bagagens, que se encontrava inoperante nos depósitos da Alfândega, 
sendo, a partir de então, escaneadas todas as bagagens de tripulantes, passageiros e usuários 
que adentram ou saem do Porto. 
23. Todas essas medidas reimpuseram aos usuários do Porto de Fortaleza o devido 
respeito à Receita Federal do Brasil, bem como o reconhecimento fático-jurídico, em toda a 
sua inteireza, da condição de autoridade dos auditores-fiscais no âmbito do Porto. 
24. Reorganizada a Secção e readquirido o efetivo e integral controle e autoridade 
aduaneira no Porto, a equipe da Savig passou, então, a se dedicar à realização das 
atividades específicas de vigilância. 
25. Inicialmente se focou na fiscalização do cumprimento das portarias que 
disciplinavam o controle de acesso e escaneamento de cargas, visando à consolidação da 
observância, pelos diversos usuários do Porto, dos procedimentos nelas estabelecidos. 
26. Com a obtenção do veículo, instituíram-se rondas fiscais diárias no Porto, em 
horários alternados, sempre alcançando o turno da noite/madrugada. Ressalte-se que, por 
medida de segurança, as rondas eram sempre realizadas pela dupla de plantonistas, 
composta por um Auditor-Fiscal e um Analista-Tributário, em observância ao Manual de 
Segurança Institucional da RFB, que  estabelece que: “Operações de vigilância e de 
repressão são, essencialmente, trabalhos para serem realizados em equipe. Não se deve 
realizá-las individualmente [..]” (Manual de Segurança Institucional da RFB, aprovado 
pela Portaria SRF n.º 1.700, de 12 de dezembro de 2  003, item 3.1.2.1.2.1.). 
27. Durante as rondas era verificada a regularidade das diversas operações  em 
execução no Porto, como abertura, ova e desova de contêineres, embarque e desembarque 
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de cargas, a regularidade das cargas depositadas nos pátios quanto à obrigatoriedade de 
escaneamento e registro nos sistemas de controle, a regularidade do acesso de veículos e 
pessoas, elevando-se de sobremaneira a percepção de risco dos diversos usuários do Porto. 
28. Não obstante todo o esforço acima descrito para se  alcançar um patamar 
satisfatório de controle aduaneiro no Porto de Fortaleza, a equipe de plantonistas da Savig 
foi surpreendida, em meados de fevereiro do ano passado (2017), com o anúncio da decisão 
do atual  Sr. Superintendente Regional da RFB da 3ª R.F, Auditor-Fiscal, João Batista 
Barros da Silva Filho,  de extinguir o plantão fiscal no Porto de Fortaleza. 
29. De imediato, a equipe de plantonistas, juntamente com a Delegacia Sindical do 
Ceará, apressaram-se em elaborar um documento relatando a  situação de calamidade em 
que se encontrava o Porto, todo o esforço empreendido para se reorganizar as condições de 
segurança e elevar a percepção de risco dos usuários do porto e se estabelecer um patamar 
de controle aduaneiro satisfatório, como demonstrado acima, ressaltando-se, assim, o 
equívoco que constituiria tal medida.  
30. Tendo em vista, no entanto, o anúncio da iminente edição de portaria por parte do 
Exmo. Sr. Secretário da RFB, disciplinando a realização de plantões aduaneiros na RFB, 
houve por bem o Sr. Superintendente aguardar a edição de tal portaria, para por fim 
concretizar sua decisão.  
31. De fato, em 29 de dezembro de 2017, com fulcro na Portaria Conjunta 
MF/MTB/MPOG n.º 75, de 22 de fevereiro de 2017, foi editada a Portaria RFB n.º 6.451, 
que “Disciplina o plantão, a escala, o regime de turnos alternados por revezamento e o 
regime de sobreaviso dos integrantes da Carreira Tributária e Aduaneira da Receita 
Federal do Brasil”. (Cópia em anexo – Doc. 02) 
32.  Todavia, o art. 14 da mencionada portaria estabeleceu que: 
 

“Art. 14. Compete ao Superintendente da Receita Federal do Brasil da 
respectiva região fiscal a definição das unidades administrativas que 
poderão instituir o plantão, a escala e o regime de turnos alternados 
por revezamento de que trata esta Portaria.”. (Grifamos) 
 

33.  Não obstante todo o esforço empreendido pela Equipe da Savig e pela DS Ceará 
para demonstrar o equívoco da decisão apontada pelo Sr. Superintendente em extinguir a 
presença fiscal no plantão do Porto de Fortaleza, houve ele por bem mantê-la, culminando 
na edição da Portaria SRRF03 n.º 284, de março de 2018, ora contestada, que facultou  a 
manutenção de plantão com presença apenas de Analistas-Tributários, o que fere 
frontalmente o princípio da legalidade, como mais adiante se demonstra no tópico III.Aqui 
se deve ressaltar que igual tratamento ilegal foi dado à composição do plantão fiscal do 
Porto do Pecém. 
34. Por oportuno, frise-se que, como já informado no § 28, a decisão  de extinguir 
a presença fiscal no plantão do Porto de Fortaleza foi anunciada pelo Ilmo. Sr. 
Superintendente da 3ª R.F., já em fevereiro do ano passado (2017), ou seja, bem antes 
mesmo da edição da Portaria RFB n.º 6.451, 29 de dezembro de 2017, e que a edição 
da malsinada Portaria SRRF03 n.º 284, de 1º de março de 2018, é anterior à Portaria 
RFB n.º 310, datada de 2 de março de 2018, que  criou restrições  à presença de 
auditores-fiscais em plantões noturnos em alguns portos e aeroportos. Quanto à 
ilegalidade de tais restrições, vide o tópico III 
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35. Todos os fatos acima citados estão devidamente documentados no “RELATÓRIO 
DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA OPERACIONAL ADUANEIRA DO PORTO DE 
FORTALEZA”, assinado por três Auditores-Fiscais, e no documento elaborado pela equipe 
da Savig em defesa da manutenção do plantão aduaneiro no Porto de Fortaleza, 
apresentado ao Ilmo. atual Sr. Superintendente da RFB da 3ª R.F., documentos estes que 
compõem os dossiês digitais n.º 10.120.000763/0217-12 e 10.120.005485/0217-90, 
constantes do sistema e-processo da RFB, dos quais a  provocante solicita que se requeira 
cópia integral à Superintendência da Regional da RFB da 3ª R.F., para instrução desta 
provocação e dos atos que dela possam decorrer ou a que possam servir, bem como sugere 
a leitura atenta dos mesmos. 
 
 
II – DA OBRIGATORIEDADE DA EXISTÊNCIA DE PLANTÃO 24 HORAS 
 
36. O art. 36 do Decreto-lei n.º 37, de 18 de novembro de 1966, estabelece que: 

 
“Art. 36. A fiscalização aduaneira poderá ser ininterrupta, em 
horários determinados, ou eventual, nos portos, aeroportos, pontos de 
fronteira e recintos alfandegados. (Redação dada pela Lei nº 10.833, de 
29.12.2003) 
        § 1o A administração aduaneira determinará os horários e as 
condições de realização dos serviços aduaneiros, nos locais referidos 
no caput. 
        § 2º - O atendimento em dias e horas fora do expediente normal da 
repartição aduaneira é considerado serviço extraordinário, caso em que 
os interessados deverão, na forma estabelecida em regulamento, 
ressarcir a Administração das despesas decorrentes dos serviços a eles 
efetivamente prestados, como tais também compreendida a 
remuneração dos funcionários.” (Grifamos) 
 

37. Ora, Douto Procurador, embora o caput do suso  transcrito art. 37 mencione que a 
fiscalização aduaneira nos portos, aeroportos e pontos de fronteira possa ser “em horários 
determinados, ou eventual”, a redação não poderia ser outra. Isso porque ela não se refere 
apenas aos portos e pontos de fronteiras, que via de regra funcionam 24 (vinte quatro) 
horas por dia, mas também aos aeroportos do País. Como é sabido, a maioria dos 
aeroportos alfandegados do País possui poucos vôos internacionais ou mesmo só recebem 
vôos internacionais nos períodos do ano de alta estação turística. Assim, a exigência ou não 
de fiscalização ininterrupta deve ser interpretada de acordo com o regime de 
funcionamento do local alfandegado a que se deve aplicar. E não parece outro o 
entendimento contido na própria Portaria RFB n.º 6.451, de 2017, ao estabelecer em seu 
art. 7º que: 
 

“Art. 7º O regime de turnos alternados por revezamento aplica-se 
somente aos portos, aeroportos e pontos de fronteira que operam 24 
(vinte e quatro) horas por dia ou mediante demanda de trabalho 
justificada pelo dirigente da unidade administrativa local. 



Provocação de Iniciativa ao MPF/CE ref. Aduana – DS Ceará – Maio/18 
Página 9 de 21 

 

§ 1º Não será admitido regime de plantão em aeroportos com até 2 
(dois) voos diários, inclusive, no período compreendido entre 19h01min 
(dezenove horas e um minuto) e 6h59min (seis horas e cinquenta e nove 
minutos) do dia seguinte. 
§ 2º A justificativa a que se refere o caput deverá ser submetida à 
apreciação do Superintendente da Receita Federal do Brasil da 
respectiva região fiscal.” (Grifamos). 

 
38. Como já se salientou no § 6º, o regime de funcionamento do Porto de Fortaleza é 
ininterrupto de 24 (horas), inclusive feriados e finais de semanas, como de fato o é. O 
mesmo se diga do Porto de Pecém. (Vide art. 10º da Norma de Exploração do Terminal 
Portuário do Pecém, disponível : file:///D:/Users/38167573320/Downloads/netpp%20-
%202016v3final.pdf).  Assim, o entendimento não pode ser outro, se não o de que a 
fiscalização aduaneira nos Portos de Fortaleza e do Pecém deva ser também ininterrupta. 
39.   Ademais, no caso específico dos Portos, o inciso   III do art. 24 da Lei n.º  12.815, 
de 5 de junho de 2013 (“Lei dos Portos”), estabelece que: 
 

“Art. 24.  Compete ao Ministério da Fazenda, por intermédio das 
repartições aduaneiras [nos Portos]:  
I - cumprir e fazer cumprir a legislação que regula a entrada, a 
permanência e a saída de quaisquer bens ou mercadorias do País;  
II - fiscalizar a entrada, a permanência, a movimentação e a saída de 
pessoas, veículos, unidades de carga e mercadorias, sem prejuízo das 
atribuições das outras autoridades no porto;  
III - exercer a vigilância aduaneira e reprimir o contrabando e o 
descaminho, sem prejuízo das atribuições de outros órgãos;  
IV - arrecadar os tributos incidentes sobre o comércio exterior;  
V - proceder ao despacho aduaneiro na importação e na exportação;  
VI - proceder à apreensão de mercadoria em situação irregular, nos 
termos da legislação fiscal;  
VII - autorizar a remoção de mercadorias da área portuária para outros 
locais, alfandegados ou não, nos casos e na forma prevista na 
legislação aduaneira;  
VIII - administrar a aplicação de regimes suspensivos, exonerativos ou 
devolutivos de tributos às mercadorias importadas ou a exportar;  
IX - assegurar o cumprimento de tratados, acordos ou convenções 
internacionais no plano aduaneiro; e  
X - zelar pela observância da legislação aduaneira e pela defesa dos 
interesses fazendários nacionais.  
§ 1o  No exercício de suas atribuições, a autoridade aduaneira terá livre 
acesso a quaisquer dependências do porto ou instalação portuária, às 
embarcações atracadas ou não e aos locais onde se encontrem 
mercadorias procedentes do exterior ou a ele destinadas.  
§ 2o  No exercício de suas atribuições, a autoridade aduaneira poderá, 
sempre que julgar necessário, requisitar documentos e informações e o 
apoio de força pública federal, estadual ou municipal.” (Grifamos)  
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40.  Ora, é da própria natureza de qualquer atividade de vigilância não poder ser 
exercitada em horários pré-determinados, uma vez que visa prevenir a ocorrência de evento 
danoso incerto no tempo. Assim, como poderá o serviço de vigilância ser prestado apenas 
durante o período de expediente normal da repartição, ainda que estendido, ficando a 
descoberto as noites, finais de semanas e feriados? A cargo de quem ficará a fiscalização 
aduaneira em tais intervalos? 
41. Não obstante tudo isso, como já citado anteriormente, o art. 29 da Lei n.º 5.025, de 
1966, com a redação que lhe deu o art. 70, da Lei n.º 12.815, de 2013, estabeleceu que os 
serviços públicos necessários à importação e exportação deverão ser prestados em horário 
corrido e coincidente com a operação de cada porto, em turnos, inclusive aos 
domingos e feriados e que tal horário só poderá ser reduzido por ato do Poder Executivo, 
desde que não haja prejuízo à segurança nacional.  
42.   Em primeiro lugar, há de se ressaltar que os serviços necessários à importação e 
exportação aos quais se refere o art. 70, suso, não se confundem com o dever de 
fiscalização e vigilância previstos no art. 24 da Lei dos Portos. Daí a ressalva de que 
aqueles serviços só podem ser reduzidos por ato do Poder Executivo, desde que não haja 
prejuízo à segurança nacional, entenda-se, redução da fiscalização de controle, vigilância e 
combate ao contrabando e descaminho (art. 24 da Lei dos Portos). Também aqui parece 
não ser outro o entendimento contido na própria Portaria RFB n.º 6.451, de 2017, ao 
demonstrar, em seu art. 3º, preocupação com a preservação da atividade de vigilância em 
face de outras atividades que se possam executar no plantão. 
 

“Art. 3º Os serviços aos quais se aplicam o plantão, a escala e os 
regimes de turnos alternados por revezamento são os relacionados no 
Anexo I desta Portaria. 
Parágrafo único. Os serviços elencados no Anexo a que se refere o 
caput são aqueles que ensejam o trabalho em plantão, podendo, no 
decorrer do plantão, ser executados pelos servidores outros serviços 
que lhes sejam designados pela chefia, desde que preservada a 
atividade de vigilância aduaneira.” ( Redação dada pela Portaria RFB 
n.º 447, de 27 de março de 2018). 

 
43. Assim, fica claro da leitura do art. 24 da Lei n.º  12.815, de 2013, acima transposto, 
que a realização dos serviços de fiscalização e vigilância em horário coincidente com os 
dos portos é questão de segurança nacional, caso contrário, não se teria feito a ressalva que 
se fez de que a redução de um só pode se dar sem prejuízo da efetividade (redução) do 
outro, e que a sua redução ou abolição fere interesses difusos reclamados pela sociedade 
brasileira e determinação legal expressa. Ora, Douto Procurador, e que não se venha alegar 
que, diante de tal quadro, a vigilância continua e ostensiva possa vir a ser substituída por 
operações de vigilância esporádicas “mais efetivas”. Por uma, porque contraria o arcabouço 
legal de regência, que como exposto, exige uma fiscalização contínua; por outra, porque 
implicaria em uma sensível redução do nível de segurança  aduaneira operacional do Porto, 
contrariando, assim, a ressalva contida no art. 70, acima, no que a vigilância aduaneira 
contribui para segurança nacional; e, por ademais, porque, caído o caso em esquecimento, 
nenhuma garantia se terá da regularidade ou continuidade de tais operações, não passando 
elas, assim nessa hipótese, de mera justificativa de ocasião, como muito freqüentemente se 
tem visto acontecer. 
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44. Ademais, voltando-se ao ponto, há de se ressaltar que a lei é expressa ao determinar 
que os serviços necessários à importação e à exportação somente podem ser reduzidos 
por ato do Poder executivo e não por ato de hierarquia inferior, como na espécie, 
deixando-se a descoberto da competente prestação de serviços, mormente nos finais de 
semanas, diversas situações de urgência, como o desembaraço de perecíveis (exportação de 
frutas, por exemplo), início e conclusão de trânsitos aduaneiros, fiscalização e autorizações 
de fornecimento de consumos de bordos, regularização e liberação de veleiros de turistas, 
fiscalização e liberação de bagagem de tripulantes de passageiros de navios em viagens 
internacionais, entre outros, causando grandes transtornos aos intervenientes de comércio 
exterior que atuam nos Portos de Fortaleza e Pecém. 
45. Isso posto, não obstante os contra-argumentos apresentados in fine do § 43, cremos 
ser necessário que se adiantem, ainda, quanto ao tópico acima,   alguns outros contra-
argumentos a possíveis alegações que se possam apresentar para justificar o malsinado ato, 
o que se faz a seguir. 

 
De que se argumente que a ausência de plantão pode ser suprida por análise de risco, 
recionalizando-se o uso do efetivo de servidores 
 
46. Douto Procurador, antes que se argumente que a ausência de plantão possa ser ou 
vai ser suprida por análise de risco, há de esclarecer que a análise de risco feita pela RFB 
tem por base os dados constantes em seus sistemas de dados e controle, ou seja, sobre o que 
é declarado à RFB pelos próprios intervenientes do comércio exterior. Ora Douto 
Procurador, se não houver uma presença fiscal constante no pátio do Porto, verificando as 
operações que ali se realizam, a regularidade dos contêineres depositados no pátio e 
realizando outras atividades de fiscalização ostensivas e dissuasórias,  quem garantirá que 
não voltarão ser descarregados no Porto contêineres não declarados à RFB, como se 
pressupõe que ocorresse antes de sua reorganização, pressuposição, inclusive, corroborada 
pelos diversos contêineres vazios encontrados  abandonados no pátio do Porto sem 
qualquer registro nos sistemas de controle? Quem garantirá que contêineres declarados 
como vazios serão devidamente escaneados para que se tenha a certeza de que realmente 
estavam vazios? Quem garantirá que contêineres não serão indevidamente abertos, às 
ocultas, para colocação ou retirada de mercadorias não declaradas, drogas ou armas?  Não 
se nega a importância de uma análise de risco bem feita. No entanto, qualquer análise de 
risco parte do pressuposto de que nada corre à margem dos sistemas de controle, o que só 
pode ser garantido com uma presença fiscal constante, ostensiva e dissuasiva dentro do 
Porto. 
 
De que se argumente que a atividade de vigilância pode ser exercida de sobre-aviso 
 
47. Há de se ressaltar, também, a impossibilidade de as atividades de vigilância se 
darem sob regime se sobreaviso. Ora, é que por ser atividade de caráter essencialmente 
preventivo não há como se exercê-la de sobreaviso. 
 
De que se argumente que outros portos que funcionam também 24 horas por dia não 
possuam plantão fiscal 
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48. De tudo o que já foi dito acima, cremos que contra tal argumento poucas palavras 
bastam. Ora, Douto Procurador, se há outros portos alfandegados do País, que operem 24 
horas por dia, nos quais não haja plantão fiscal 24 horas, que se regularize também a 
situação em tais portos, implantando-se os competentes plantões para garantir e fortalecer a 
segurança e fiscalização de tais fronteiras nacionais, e não, sob tal argumento, se venha 
querer extinguir plantões onde estes existem, são extremamente necessários e funcionam 
bem. 
 
III – DA ILEGALIDADE DA EXISTÊNCIA DE PLANTÃO COMPOSTO APENAS 
POR ANALISTAS-TRIBUTÁRIOS 
 
49. Como já apontando, tradicionalmente as turmas de plantonistas da Savig sempre 
foram formadas por um a Auditor-Fiscal e o Analista-Tributário. Isso se deve a questões 
legais de competência e de segurança do trabalho, como se passa a demonstrar. 
50. Com efeito, a Lei n.º 10.593, de 6 de dezembro de 2002, que criou a Carreira 
Auditoria da  RFB, hoje carreira Tributária e Aduaneira da RFB,  em seu art. 6º, 
estabeleceu que: 
 

Art. 6º São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da 
Receita Federal do Brasil: 
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do 
Brasil e em caráter privativo:  
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de 
contribuições;  
b) elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo 
administrativo-fiscal, bem como em processos de consulta, restituição 
ou compensação de tributos e contribuições e de reconhecimento de 
benefícios fiscais;  
c) executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos 
na legislação específica, inclusive os relacionados com o controle 
aduaneiro, apreensão de mercadorias, livros, documentos, materiais, 
equipamentos e assemelhados; 
d) examinar a contabilidade de sociedades empresariais, empresários, 
órgãos, entidades, fundos e demais contribuintes, não se lhes aplicando 
as restrições previstas nos arts. 1.190 a 1.192 do Código Civil e 
observado o disposto no art. 1.193 do mesmo diploma legal; 
 e) proceder à orientação do sujeito passivo no tocante à interpretação 
da legislação tributária; 
 f) supervisionar as demais atividades de orientação ao contribuinte;  
II - em caráter geral, exercer as demais atividades inerentes à 
competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil. 
§ 1º O Poder Executivo poderá cometer o exercício de atividades 
abrangidas pelo inciso II do caput deste artigo em caráter privativo ao 
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.  
§ 2º Incumbe ao Analista - Tributário da Receita Federal do Brasil, 
resguardadas as atribuições privativas referidas no inciso I do caput e 
no § 1º deste artigo: 
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I - exercer atividades de natureza técnica, acessórias ou preparatórias 
ao exercício das atribuições privativas dos Auditores-Fiscais da 
Receita Federal do Brasil;  
II - atuar no exame de matérias e processos administrativos, ressalvado 
o disposto na alínea b do inciso I do caput deste artigo; 
III - exercer, em caráter geral e concorrente, as demais atividades 
inerentes às competências da Secretaria da Receita Federal do Brasil.  
§ 3º Observado o disposto neste artigo, o Poder Executivo 
regulamentará as atribuições dos cargos de Auditor-Fiscal da Receita 
Federal do Brasil e Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil.  

 
51. Em primeiro lugar, há de se observar que os adjetivos “acessórias” e 
“preparatórios”, constantes no inciso I do 2º do artigo acima transposto, concordam com o 
substantivo “atividades”. Assim, no que se refere às atividades de fiscalização, inclusive as 
de controle aduaneiro, privativas dos Auditores-Fiscais da RFB, aos Analistas-Tributários 
competem, embora que ditas de natureza técnica, apenas atividades “preparatórias”  ou 
“acessórias. Ora, Douto Procurador, os adjetivos “preparatórias” e “acessórias” pressupõem 
que tais atividades sejam preparatórias a algo ou acessórias de algo, no caso, a atividade 
privativa dos Auditores-Fiscais. Assim, se indaga: se os Auditores-Fiscais não compuserem 
as equipes de fiscalização do plantão, para quem os Analistas-Tributários executarão 
atividades preparatórias ou acessórias? Ou, por outras, a atividades que eles desenvolverão 
serão preparatórias ou acessórias a que atividades, se quem detém a competência para 
executar as atividades principais não estará presente? 
52. Por outra, art. 5º da Lei n.º 13.464, de 10 de julho de 2017, estabeleceu que “Os 
ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, no exercício das 
atribuições previstas no inciso I do art. 6º da Lei nº 10.593, de 6 de dezembro de 2002, são 
autoridades tributárias e aduaneiras da União.”.  Ou seja, todas e quaisquer decisões 
referentes à fiscalização aduaneira devem ser tomadas por Auditores-Fiscais, não detendo 
os Analistas-Tributários qualquer poder decisório. 
53. Assim, atribuir competência para que Analistas-Tributários sozinhos desenvolvam 
as atividades de fiscalização e controle aduaneiro nos Portos, constitui, em princípio, 
desvio de finalidade, vedado pelos incisos XVII e XVIII do art. 117, da Lei n.º 8. 112, de 
11 de dezembro de 1990, abaixo transcritos: 
 

 Art. 117.  Ao servidor é proibido: 
[...] 
XVII - cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que 
ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias; 
XVIII - exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o 
exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho; 
[...] 
 

54. Desse modo demonstra-se que a malsinada portaria, ao facultar a existência de 
plantão apenas com a presença de Analistas-Tributários, comete, em princípio, flagrante 
ilegalidade que merece ser reparada, pois, como demonstrado, aos Analistas-Tributários 
falta por completo competência legal, quer para agir, quer para decidir, quanto às 
atribuições privativas dos Auditores-Fiscais, de modo que a presença destes últimos se 
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torna indispensável nos plantões aduaneiros e assegura a conclusividade e a agilidade das 
inúmeras, nem sempre previsíveis e muitas vezes urgentes decisões necessárias ao eficaz 
controle aduaneiro. 
55. Ressalta-se, aqui mais uma vez, por oportuno, que a contestada portaria deu 
tratamento idêntico para aos Portos de Fortaleza e Pecém, impedindo a presença fiscal nos 
plantões de ambos os portos. (Portaria SRRF03  n.º 284, Anexo I, alíneas “c” e “e” ) 
56.  Quanto ao tópico acima, há de se ressaltar, ainda,  que a atividade de vigilância, 
embora à primeira vista pareça uma atividade simples, não é bem assim, pois pode 
implicar, e com freqüência implica, na necessidade de tomada de decisões complexas e 
imediatas, como o impedimento de embarque de mercadorias para ressalvar provas e 
corpora delicti de ilícitos criminais aduaneiros, detenções em flagrante de infratores, 
chamamentos e entendimentos com órgãos afins à atividade de vigilância e repressão 
(Polícia Federal, ABIN, Marinha, ANVISA, MAPA, etc), além da lavratura de autos de 
infrações, elaboração de representações fiscais para fins penais, intimações para 
apresentação de documentos, bens e mercadorias, bem como a avaliação da necessidade 
aprofundamento da investigação dos fatos, entre outras. 
 
Do malferimento do princípio do primado à vida e de princípios de segurança pessoal 
planteados pela própria R.F.B. 
 
57. Ora Douto procurador, é sabido que a Constituição da República Federativa do 
Brasil tem como primado o Direito à Vida (Art. 5º, CF/88). Por outra, é sabido que a 
atividade de fiscalização desenvolvida pelos integrantes da Carreira Tributária e Aduaneira 
da RFB, em especial as atividades de vigilância e repressão ao contrabando e descaminho, 
como as desenvolvidas pela Savig, são atividades de alto risco, já tendo diversos colegas 
sido vítimas de atentado à vida em função da atividade que exercem, a exemplo, para não 
irmos muito longe, do colega, Auditor-Fiscal, José de Jesus Ferreira, vítima de 
inescrupuloso e covarde atentado à sua vida, nesta Capital, quando desenvolvia as 
atividades de vigilância e repressão junto à Divisão de Repressão Aduaneira – Direp, desta 
3ª Região Fiscal. (Vide reportagem  sobre os fatos à época, disponível in: 
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/policia/pistoleiros-atiram-em-
auditor-1.526692.  Também em impressão anexa – Doc.  3) 
 
58. Reconhecendo tal primado e os riscos inerentes à atividade vigilância e repressão, o 
item 3.1.1.2.1 do MANUAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA R.F.B, aprovado 
pela portaria SRF n.º 1.700, de 12 de dezembro de 2003, estabeleceu que: 
 

3.1.1.2.1 Operação em Equipe 
Operações de vigilância e de repressão são, essencialmente, 
trabalhos para serem realizados em equipe. Não se deve realiza-las 
individualmente, ou sem planejamento prévio das funções de cada 
membro da equipe. 
Deve-se evitar a permanência junto aos abordados sem a presença 
de outro membro da equipe, devido principalmente a riscos à 
segurança pessoal e à possibilidade de tentativas de suborno ou de 
montagem de armadilhas contra o servidor. 
O trabalho em equipe: 
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 aumenta a segurança de cada servidor; 
 inibe tentativas de montagem de armadilhas contra os servidores; 
 inibe atentados contra a integridade física e moral dos servidores; 
 minimiza a possibilidade de desaparecimento de documentos ou 

mercadorias já sob controle aduaneiro; 
 inibe tentativas de corrupção ativa ou suborno.” 

 
59. Ora Douto Procurador, como se pode constatar, o malsinado ato facultou a 
permanência de plantão fiscal apenas com um posto de Analista-Tributário. Assim,   ainda 
que tivessem os analistas competência para realizar, por si sós, as atividades de vigilância e 
repressão, como demonstrado que não a detêm, e se, ad argumentandum tantum, fossem 
restabelecidas as atividades de vigilância na forma do plantão preconizada pela contestada 
postaria (com apenas um Analista-Tributário ou mesmo com apenas um Auditor-Fiscal), 
estaria se estabelecendo um verdadeiro atentado contra a segurança dos referidos 
servidores, passível inclusive, a princípio, de responsabilização funcional ou mesmo 
criminal no caso de um eventual dano à vida dos servidores. É que, se a Constituição prima 
pelo Direito à Vida e a própria Instituição Receita Federal reconhece que as atividades de 
vigilância e repressão são atividades de risco e recomenda que não devem ser exercidas 
individualmente por nenhum servidor, sob risco de perigo à sua segurança pessoal, não 
pode o administrador, em qualquer nível hierárquico, impor a tais servidores que se 
submetam a tal risco, posto que, se o princípio do primado do Direito à Vida impõe ao 
Estado dever de proteção e garantia da segurança dos cidadãos em geral, o que se dirá de 
seus próprios servidores, sendo, na hipótese,  explicito no texto constitucional o direito dos 
servidores ocupantes de cargo público à “redução dos riscos inerentes ao trabalho, por 
meio de normas de saúde, higiene e segurança”, (CF/88 – Art. 7º, inciso XXII, combinado 
como o § 3º do art. 39) 
60. Assim, Douto Procurador, é mister que nas medidas reparadoras que ao final 
se solicita sejam adotadas, se atente para esse fato fundamental. O ideal é que se 
restabeleça  o status anterior de equipes de plantão formadas por um Auditor-Fiscal e 
pelos menos um Analista-Tributário. 
 
IV – DA ESSENCIALIDADE DA MANUTENÇÃO DA ESCALA DE 24 HORAS DE 
TRABALHO POR 72  HORAS DE DESCANSO. 
 
61. O art. 3º da Lei n.º 11.890, de 24 de dezembro de 2008, estabeleceu que:  
 

“Art. 3o  Os ocupantes dos cargos integrantes das carreiras de que 
trata o art. 1º da Lei nº 10.910, de 15 de julho de 2004 [hoje, dentre 
eles, os cargos de Auditor-Fiscal da RFB e de Analista-Tributário de 
RFB], são impedidos de exercer outra atividade, pública ou privada, 
potencialmente causadora de conflito de interesses, nos termos da Lei 
no 12.813, de 16 de maio de 2013 
§ 1o  Na hipótese em que o exercício de outra atividade não configure 
conflito de interesses, o servidor deverá observar o cumprimento da 
jornada do cargo, o horário de funcionamento do órgão ou da entidade 
e o dever de disponibilidade ao serviço público 
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§ 2o  O plantão e a escala ou o regime de turnos alternados por 
revezamento serão regulados em ato conjunto dos Ministros de Estado 
do Planejamento, Orçamento e Gestão, da Fazenda e do Trabalho e 
Emprego, observada a legislação vigente.    
§ 3o  Nos casos aos quais se aplique o regime de trabalho por plantões, 
escala ou regime de turnos alternados por revezamento, é de, no 
máximo, 192 (cento e noventa e duas) horas mensais a jornada de 
trabalho dos integrantes dos cargos referidos no caput deste artigo.”  

 
62. Não obstante, o art. 2º do Decreto n.º  1.590, de 10 de agosto de 1995, que dispõe 
sobre a jornada de trabalho dos servidores da Administração Pública Federal direta, das 
autarquias e das fundações públicas federais, e dá outras providências, já estabelecia que: 
 

“Art. 2º Para os serviços que exigirem atividades contínuas de 24 
horas, é facultada a adoção do regime de turno ininterrupto de 
revezamento.” 

 
63. Por sua vez, a Portaria Conjunta MF/MTB/MPOG n.º 75, de 22 de fevereiro de 
2017 (Cópia em anexo – Doc. 02), em seu art. 5º, estabeleceu que: 
 

“Art. 5º Os plantões devem ser de 12 (doze) horas de trabalho, com 36 
(trinta e seis) horas de descanso, estabelecidos por ato do dirigente 
regional, em função de demanda e recursos humanos disponíveis. 
 
§ 1º Excepcionalmente, podem ser adotados plantões de 24 (vinte e 
quatro) horas de trabalho, com 72 (setenta e duas) horas de descanso, 
desde que haja justificativa que considere, inclusive, os aspectos 
relativos à segurança, saúde e qualidade de vida do servidor.” 

 
64. Ora, Douto Procurador, em primeiro lugar, há de se ressaltar que, ao que se refere 
aos “aspectos relativos à segurança, saúde e qualidade de vida do servidor”, o regime de 
plantão de 24 (vinte e quatro) horas de trabalho por 72 (setenta e duas) horas de descanso é 
muito mais benéfico. 
65.  Com efeito, é sabido que o regime de turno de revezamento de 12hs x 36hs, 
historicamente se prende aos processos produtivos das indústrias petroquímicas, que são 
contínuos e extremamente insalubres. Assim, foi preciso se achar um meio termo para 
proteção de tais trabalhadores que não implicasse em descontinuidade da produção e, dada 
a insalubridade das atividades, não fosse tão estendido a ponto de se tornar estafante. No 
entanto, não é esse o caso da atividade fiscal. Em verdade, embora o ambiente portuário 
não seja de todo salubre, sua insalubridade e a natureza da atividade fiscal, que não requer 
nenhum esforço físico extenuante, não justificam a adoção da escala de 12 hs x 36hs, muito 
pelo contrário, pois a bem verdade, a escala de 12hs x 36 hs é que, no caso da atividade 
fiscal, mostra-se extremamente prejudicial à saúde do servidor. De fato, em tal regime, uma 
turma trabalha exclusivamente no turno da noite e a outra no turno diurno, ou, em se 
optando pelo revezamento dos turnos, uma turma trabalhará determinado período no turno 
noturno e a outra, determinado período no turno do dia, alternando-se constantemente os 
turnos entre elas, desajustando constantemente o relógio biológico do servidor e causando 
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irreparáveis danos à sua saúde, pois como é sabido, um dos principais ritmos determinantes 
do chamado “relógio biológico”, cujo equilíbrio é essencial à saúde física e mental, são  os 
ditos “ritmos circadianos”, compostos pelos ciclos atividade-repouso e da temperatura 
corporal, com frequência igual a 24 (vinte quatro) horas. Assim, independentemente  do 
peso da carga de trabalho,  a escala 12hs x 36hs, por contar com intervalo de descanso 
menor que a escala 24hs x 72hs, causa maior perturbação em tais ritmos biológicos, pois 
interfere mais vezes nesses ritmos de 24 horas, gerando uma forte dessincronização interna, 
que traz consequências graves à saúde dos servidores. 
66. Ademais, tal tipo de escala (a de 12hs x 36hs) mostra-se extremamente cruel ao 
convívio familiar e social dos servidores, uma vez que nesse tipo de escala os servidores 
estão sempre obrigados a trabalhar nos finais de semanas, quando não no sábado, então no 
domingo, não podendo dispor de um único final de semana livre para o convívio familiar, 
impedindo, também, seu aperfeiçoamento profissional, uma vez que tal tipo de escala, não 
permite a freqüência a cursos profissionalizantes. 
67.  Não obstante tudo acima exposto, esse tipo de escala tem ainda o inconveniente de 
aumentar consideravelmente a necessidade de deslocamentos dos servidores em horário 
noturno, aumentando o risco de assaltos, pois que é notório o estado de violência urbana 
em que vive Fortaleza e que o Porto de Fortaleza situa-se na confluência de bairros 
perigosíssimos com os bairros do Serviluz e Vicente Pizon.  
68. Assim, o regime de trabalho na escala de 24 horas de trabalho por 72 horas de 
descanso, por não se tratar de trabalho exaustivo ou extremamente insalubre, se mostra 
muito mais benéfico e adequado à escala do plantão de fiscalização aduaneira.  Nesse 
sentido, ressalte-se também que os tribunais trabalhistas do País de há muito reconhecem 
que a tal regime de trabalho é benéfico ao trabalhador, como demonstra o acórdão abaixo 
transposto:   
 

“TRF-24 – PROCESSO N.º 0000401001997524077. 
JOSRNADA DE 24 X 72 HORAS 
O sistema de plantão em jornada de 24 x 72 horas é benéfico ao 
obreiro, posto que, apesar de poder ultrapassar a jornada semanal de 
44 horas, no conjunto do mês é assegurado jornada inferior a 220 
horas.  Recurso improvido por unanimidade.” 

 
69. Nesse passo, não é por demais frisar que, nos termos do art. 198 da Constituição 
Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado e que, no caso de servidores  
ocupantes de cargo público, é explicitado no texto constitucional como direito social de tais 
servidores, a “redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, 
higiene e segurança”, (CF/88 – Art. 7º, inciso XXII, combinado como o § 3º do art. 39). 
70. Aqui, data vênia, é necessário que se abram dois importantes parênteses: 1) que 
dada a forte resistência dos Analistas-Tributários em se submeterem a tão cruel regime de 
escala, a de 12hs x36hs, houve por bem o Ilmo. Sr. Delegado da Alfândega  de Fortaleza 
suspender totalmente a execução de plantão fiscal, quer  no Porto de Fortaleza, como no do 
Pecém, passando os serviços de vigilância dos dois portos  a funcionar em horário de 
expediente normal, apenas de segundas à sextas, das 7:30hs à 17:30hs, no que em parte, há 
de se reconhecer, procedeu bem o Sr. Delegado da Alfândega da RFB de Fortaleza, pois 
como já demonstrado (§ 53), a existência do plantão com a presença apenas de Analistas-
Tributários constitui, em princípio, desvio de finalidade. Foi nesse contexto que se deu a 
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revogação da Portaria ALF/FOR n.º 34, de 2013, referida no § 6º, que atribuía à Savig os 
serviços de desembaraço de importação e exportação e outros serviços de urgência, nos 
finais de semanas e feriados, bem como se procedeu a mudanças semelhantes no Porto do 
Pecém. 2) que a forte rejeição à implantação da escala 12hs x 36hs não se restringiu aos 
Analistas-Tributários do Porto de Fortaleza, mas tornou-se praticamente unanimidade de 
todo o corpo funcional aduaneiro da RFB, inclusive dos Senhores Superintendentes das 
diversas Regionais Fiscais – R.F., dentre eles o desta 3ª R.F., que não se furtaram em 
solicitar exceção para a aplicação da escala 24hs x 72hs para algumas unidades aduaneiras 
de sua região. Assim, depois de muito reboliço, protestos e escaramuças, houve por bem o 
Exmo. Sr. Secretário da RFB atender as solicitações feitas e autorizar, ainda que de forma 
precária, a continuidade dos plantões sob o regime de escala de 24hs x 72hs  em diversos 
portos, aeroportos e pontos de fronteira, inclusive no Aeroporto Internacional Pinto 
Martins, nesta capital, onde, diferentemente dos Portos da Região, houve por bem o Sr. 
Superintendente da 3ª R.F. facultar a manutenção de plantão com a presença de Auditores-
Fiscais e Analistas-Tributários (Vide Portaria SRRF03 n.º n.º 28, de 2018, Anexo I, alínea 
“b”);  
71. Por outra, como já demonstrado no § 8º, a adoção de escala 12hs x 36hs mostrou-se 
extremamente prejudicial não só aos servidores, mas também ao trabalho de vigilância, a 
exemplo do que aconteceu no Porto de Fortaleza, onde, pelos inúmeros inconvenientes que 
causa aos servidores, desestabilizou o quadro de servidores da Savig, que apresentava alta 
rotatividade e constante falta de servidores, só se estabilizando após a adoção da escala 
24hs x 72hs. Disso afirma-se também, com toda a convicção, que o quadro de precariedade 
a que chegaram as condições de segurança aduaneira do Porto, descritas e devidamente 
comprovadas no “RELATÓRIO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA OPERACIONAL 
ADUANEIRA DO PORTO DE FORTALEZA”, já mencionado, não resultou se não desse 
alto grau de rotatividade e constante incompletude do quadro de servidores da Seção, que 
impedia uma linha de continuidade nos trabalhos da Seção. Rotatividade e incompletudes 
estas, repita-se, geradas por tal tipo de escala, pois que servidor nenhum consegue se 
manter por muito tempo em tão cruel e escravizante sistema de trabalho, como o da escala 
12hs x 36hs.  
72. Ademais, tudo indica que a adoção do regime de plantão 12hs x 36h  trará ainda 
consigo mais um elemento negativo: perda de sinergia com os demais órgãos federais que 
atuam, em conjunto, nas unidades  aduaneiras. Hoje, a Receita Federal, juntamente com a 
Polícia Federal, a Vigiagro (Vigilância Sanitária) e a Anvisa (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) atuam praticamente no mesmo horário, em plantões de 24x72h, 
iniciando e terminando a jornada de trabalho juntas. Com isso, por certo, há uma sinergia 
desejável entre as equipes de cada um desses órgãos, uma vez que o mesmo sujeito passivo 
e a mesma fiscalização é atendida sempre pela mesma equipe de cada órgão, dentro do 
mesmo lapso de tempo. Assim, demonstra-se que, a despeito da preferência dada pela 
Portaria Interministerial MF/MTB/MPOG n.º 75, de 2017, e pela Portaria RFB n.º 6.451, 
de 2017, à escala 12hs x 36hs, no caso das atividades de fiscalização e vigilância, é a escala 
24hs x 72hs, que melhor atende ao interesse público, mormente à almejada melhoria das 
eficiência do serviço público reclamada constitucionalmente (CF/88 – Art.37). 
73. Assim, Douto Procurador, é mister que nas medidas reparadoras que ao final 
se solicita sejam adotadas, se atente também para esses fatos fundamentais e se exija a 
manutenção da escala 24hs x 72hs no Porto de Fortaleza e do Pecém, quer por ser a 
que melhor favorece à saúde e bem-estar dos servidores, quer por medida de justiça, 
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uma vez que as condições de trabalho no Aeroporto Pinto Martins e nos Portos de 
Fortaleza e do Pecém, em pouco ou nada diferem, que justifique tratamento desigual 
entre os servidores de ambas as unidades aduaneiras, e sobretudo por ser a que 
melhor atende ao interesse. 
 
V – DA INOPORTUNIDADE DA DECISÃO E DO INTERESSE SOCIAL FERIDO 
 
74. Como demonstrado nos §§ 40 e seguintes, Douto Procurador, o dever de vigilância 
e combate ao contrabando e descaminho nos portos, aeroportos e pontos de fronteira é 
questão de segurança nacional extremamente sensível, uma vez que sua ausência, 
ineficiência ou descontrole, além de trazerem sérias conseqüências à economia nacional e à 
saúde da população, através da facilitação da introdução clandestina de produtos não 
tributados, pirateados, contrafeitos ou que não atendem as exigências sanitárias e de 
segurança do consumo, afetam também a segurança interna do País, através da introdução 
clandestina de armamentos pesados e facilitação do tráfico de drogas que empoderam o 
crime organizado, com todas as cruéis conseqüências que hoje vivemos. Todavia, a 
administração da RFB parece ignorar tal fato e focar-se em economias vis, como a pretensa 
economia que se teria com o pagamento de adicionais noturnos, que não justificam o dano 
causado à segurança das fronteiras do País e merecem ser veementemente combatidas. 
Nesse sentido, cabe observar a título de informação que, a nível nacional, tal política vem 
sendo combatida pelo Sindicato dos Auditores Fiscais da RFB – Sindifisco Nacional, que 
impetrou mandato de segurança visando à anulação da Portaria RFB n.º 6.451, de 2017, 
tendo, também, a Delegacia Sindical de Pernambuco representado ao Ministério Público 
Federal naquele Estado, com o mesmo objetivo.  Não obstante, ressalte-se que, mesmo que 
tais ações sejam bem sucedidas, nada implicará na situação atual dos Portos de Fortaleza e 
Pecém, pois como destacado no § 34, a decisão do Ilmo. Sr. Superintendente da 3ª R.F. de 
extinguir a presença fiscal nos plantões deu-se bem antes da edição de tal portaria e 
independentemente dela, reclamando, assim, o malsinado ato reparo local. 
75. Nesse sentido, os recentes fatos adotados pelo Poder executivo para combater a 
violência e o crime organizado, como a decretação da intervenção no Estado do Rio de 
Janeiro e a envio de forças de segurança a este Estado, como o mesmo objetivo,  
demonstram uma preocupação do próprio Poder Executivo Federal com a segurança interna 
do País, que, a par das medidas adotadas, passa necessariamente pelo fortalecimento das 
fronteiras brasileiras, pois é notório que, como dito,  o fortalecimento do crime organizado 
decorre do tráfico de droga e de armamentos pesados contrabandeados, que adentram por 
nossas fronteiras, visto que nem cocaína e nem fuzis AR-15 são produzidos aqui,  e que há 
um clamor de toda a sociedade  brasileira pelo fim desse estado de coisa, através, dentro 
outras medidas, do fortalecimento de nossas fronteiras. 
76.  A esse respeito, transcrevemos abaixo palavras do Exmo. Sr. Governador do Estado 
Ceará, divulgadas em reportagem eletrônica do jornal Tribuna do Ceará (acessada em: 
http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/politica/camilo-santana-responsabiliza-governo-
federal-por-trafico-de-drogas-no-ceara/ - Vide também cópia impressa anexa – Doc. 03):  
 

 “Esse crimes contra a ordem social, como o tráfico de drogas, são 
crimes federais. A responsabilidade disso é do Governo Federal, não só 
eu falo isso, mas todos os governadores estaduais cuidam de tudo nos 
seus estados. Nós não produzimos droga no Ceará, elas chegam até 
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aqui, por isso deveriam reforçar as fronteiras, mas esse não é nosso 
papel”. (Grifamos) 

 
77. Essa preocupação com o fortalecimento das fronteiras não é um reclamo só do Sr. 
Governador do Estado do Ceará, mas também de outros governadores e parlamentares 
federais, tendo sido, inclusive como esse objetivo, apresentado pelo Senador Wilder Morais 
(PP/GO), Projeto de Emenda Constitucional (PEC nº 3/2018), que propõe a criação da 
Polícia Nacional de Fronteiras. 
78. Ora, Douto Procurador, não devemos esquecer que ao falarmos do Porto de 
Fortaleza e Pecém, estamos falando, antes de tudo, de dois principais pontos de 
fronteira do País, onde o fluxo de veículos, mercadorias e pessoas entrando e saindo 
do País é constante e ininterrupto. Assim, quando o próprio Governador do Estado e a 
sociedade clamam por um reforço na  fiscalização das fronteiras, o que faz o malsinado 
ato? Retira a presença fiscal permanente  dos principais pontos de fronteira internacionais 
do Estado, e diga-se de passagem, um dos estados mais açoitados pelo tráfico. Isso tudo 
depois de demonstrado todo o esforço empreendido pela fiscalização aduaneira para 
reverter o verdadeiro estado de calamidade em que encontrava a segurança aduaneira do 
Porto de Fortaleza, como relado anteriormente. Quanto a isso, é importante destacar 
palavras do Sr. Ministro da Justiça, Torquato Jardim, divulgadas na imprensa local 
(disponível em: https://www.opovo.com.br/jornal/reportagem/2018/02/ceara-e-o-centro-
geografico-para-o-crime-organizado-diz-ministro-da.html), que reconhece o Estado do 
Ceará como Estado estratégico para o crime organizado e o tráfego de drogas, ao afirmar 
que: “Lamentavelmente, o Ceará é, para o crime organizado, o centro geográfico. Quem 
conquistar o Ceará conquista o Nordeste. É, portanto, uma guerra de segurança pública.”, 
o que aponta para necessidade de fortalecimento da fiscalização das fronteiras do Estado e 
não para o desmonte da fiscalização em seus Portos. 
79.  De todo o exposto, por ferir o malsinado ato, como demonstrado, interesses difusos 
da sociedade brasileira, consistentes no direito à paz e segurança internas, à concorrência 
leal e justa e à saúde sanitária e consumerista, entre outros, alcançáveis através de, entre 
outras medidas, o combate ao contrabando e descaminho, ao tráfico ilícito de entorpecentes 
e drogas afins, ao tráfico internacional de armas de fogo e à lavagem de bens, direitos e 
valores, dever legal e institucional da Receita Federal do Brasil, através de suas unidades 
aduaneiras, incidindo assim no inciso IV do art. 1º da Lei 12.815, de 1985,  REQUER 
a entidade provocante a esse Ministério Público: 

i)  a adoção das medidas cabíveis, visando mormentemente o restabelecimento do 
plantão de vigilância nos Portos de Fortaleza e Pecém, com a presença contínua de 
Auditor-Fiscal da RFB sob o regime de turnos alternados de revezamento com escala de 24 
horas de trabalho por 72 horas de descanso;  

ii) participação  nas eventuais negociações que se encetarem entre esse Ministério 
Público e a Superintendência da RFB da 3ª R.F. e demais instâncias competentes, 
considerando-se sua qualidade de representante sindical dos servidores envolvidos; e 

iii) solicite cópia integral, à Superintendência Regional da 3ª R.F., dos atos 
referidos direta ou indiretamente na presente provocação não a ela anexados por terem sido 
publicados em seu Boletim de Serviço  Interno – BS ou por constarem de sistemas internos 
da RFB, a saber: 
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 Portaria SRRF03 n.º 248, de 1º de março de 2018, publicada no BS n.º 41, de 2 
de março de 2018, p. 7 e seguintes; 

 Portaria RFB n.º 6.451, de 27 de dezembro de 2017, publicada no BS .º 247, de 
29 de dezembro de 2017, p. 11 e seguintes; 

 Portaria RFB n.º 310, de 2 de março de 2018, publicada no BS n.º 41, de 2 de 
março de 2018, p. 2 e seguintes; 

 Portaria RFB n.º 447, de 27 de março de 2018, publicada no BS n.º 59, de 28 de 
março de 2018, p. 2 e seguintes; 

 Portarias RFB n.º 448, 449, 450, 451, 452 e 453, todas de 27 de março de 2018, 
publicadas no BS n.º 59, de 28 de março de 2018, p. 6 e seguintes; 

 Portarias RFB n.º 463, 464 e 472, todas de 28 de março de 2018, publicadas no 
BS n.º 61, de 2 de abril de 2018, p. 2  e seguintes; 

 Portaria RFB n.º 454, de 27 de março de 2018, publicada no BS n.º 60, de 29 de 
março de 2018, p. 2; 

 Portaria Coana n.º 35, de 22 de dezembro de 2011; e 
 Dossiês digitais n.º 10.120.000763/0217-12 e 10.120.005485/0217-90, 

constantes no sistema e-processo.  
  

 Fortaleza,  XX de março de 2018. 
 
 

HELDER COSTA DA ROCHA 
(Presidente da DS Ceará) 

 
 
 

CONTATOS: 
 
Endereço da Delegacia Sindical do Ceará: 
 
Rua Barão de Aracati, n.º 1.098 – Aldeota – CEP: 60.115-081 – 
Fortaleza- Ceará. 
Telefone: (85)  3252-2221 Email: dsceará@gmail.com 
 
 
Endereço da Superintendência da RFB da 3ª R.F.: 
 
EDIFÍCIO SEDE DO MINISTÉRIO DA FAZENDA 
R. Barão de Aracati, 909 -  4º Andar –Meireles – 
C.E.P.: 60115-081 -  Fortaleza - CE 
Telefones: (85) 3878-3400 e 3878-3401 
 


