
Abaixo-assinado em Defesa da Aduana Brasileira firmado pelos servidores aduaneiros 
em exercício na Delegacia do Aeroporto Internacional de Guarulhos – 19 de março de 

2018 
 
 
Ref.: Portaria Conjunta MF/MTB/MPOG nº 75, de 22.02.2017; Portaria RFB 6.451, de 
27.12.2017 e Portaria RFB nº 310, de 02.03. 2018 
 
Aos Srs . Delegado da Alfândega da Receita Federal do Brasil no Aeroporto 
Internacional de Guarulhos/SP, Superintendente da 8ª. Região e Administradores da 
Receita Federal em Brasília: 
 
 
Prezados Senhores, 
 
Nós, abaixo assinados, Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil e Analistas-
Tributários da Receita Federal do Brasil, que atuam na Área de Aduana do Aeroporto 
Internacional de Guarulhos, labutando no horário de plantão de 24 x 72 horas (horário 
este instituído na Aduana deste Aeroporto desde 1985, e que vem funcionando bem e 
atendendo perfeitamente à operacionalização dos serviços de controle aduaneiro 
nesta Alfândega) estamos nos últimos tempos sendo surpreendidos com decisões 
totalmente equivocadas com respeito à alteração do horário de plantão de 24 x 72 
horas para o horário de 12 x 36 horas. 
 
Podemos demonstrar, com todo o respeito, o equívoco cometido pela Administração 
da RFB em Brasília sobre a pretensão de tal aludida alteração no horário de plantão, 
que tem data prevista para vigência a partir de 03.04.2018, relacionando as seguintes 
considerações: 
 

a) A instituição do horário de plantão de 12h x 36h não pode ser instituído por 
ato normativo infralegal, como foi o caso das Portarias mencionadas na 
referência, mas somente por lei. É esse o conteúdo da Súmula nº 444 do TST, 
vigente desde 26.11.2012.  A mencionada súmula do TST aplica-se aos 
servidores públicos federais, em razão do contido no §3º do art. 39 da 
Constituição Federal (CF) vigente, que aplicou aos servidores públicos federais 
os mesmos direitos de controle de jornada conferidos aos trabalhadores da 
iniciativa privada, estipulados no inciso XIII do art. 7º da CF vigente. Trocando 
em miúdos, para que o regime de plantão de 12 x 36 horas possa ser 
implementado e exigido dos servidores públicos federais, imperiosa se faz a 
edição de lei em sentido formal (stricto sensu), não podendo um ato 
normativo infralegal criar obrigações não previstas em lei, inovando o 
ordenamento jurídico. Esse entendimento é pacífico na jurisprudência dos 
Tribunais do Poder Judiciário. Cumpre alertar que a Lei 11.890, de 24.12.2008, 
apenas estipulou no §3º do art. 3º que a jornada máxima de trabalho realizada 
em plantões seria de 192 horas mensais e no parágrafo 2º do mesmo art. 3º 
estipulou que “o plantão seria regulado em ato conjunto dos Ministros do 
MPOG, MF e MTE, observada a legislação vigente”. Quem elaborou as 



Portarias citadas na referência esqueceu-se de observar o princípio da 
legalidade e a legislação contida no Enunciado 444 do TST, razão pela qual a 
instituição do regime de plantão de 12 x 36 horas por meio de ato normativo 
infralegal (Portaria) é totalmente descabida e ilegal. 
 

b) Obrigatoriedade da Administração motivar seus Atos Administrativos, em 
observância aos Princípios da Legalidade, Finalidade, Motivação, 
Razoabilidade, Interesse Público e Eficiência. 
 
A Administração Pública obriga-se a pautar sua atuação em respeito aos 
princípios da legalidade, moralidade, publicidade e eficiência, entre outros, 
conforme caput do art. 37 da CF vigente e, na mesma medida, a  Lei nº 9.784, 
de 29.01.1999, em seu art. 2º, determina obediência da Administração Pública 
aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, interesse 
público e eficiência, devendo a Administração observar a indicação dos 
pressupostos de fato e de direito que determinarem qualquer decisão.  A 
mesma Lei 9.784/99, estabelece que os atos administrativos deverão ser 
motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando 
deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão 
 
Ora, as Portarias mencionadas na referência são exemplos claros de Atos 
Administrativos e, portanto, deveriam obedecer a um princípio basilar, que é o 
da legalidade, e este não foi observado, uma vez que a Administração resolveu 
inovar no ordenamento jurídico, instituindo a jornada especial de trabalho de 
12h x 36h no serviço público federal por ato normativo infralegal, e não por lei, 
em sentido formal, conforme já exposto no item “a” (acima).  
 
A Administração da RFB, contudo, foi mais longe na violação dos princípios da 
motivação, razoabilidade, interesse público e eficiência. Em nenhuma das 
Portarias citadas na referência consta qualquer tipo de alegação, de 
consideração ou de motivação para justificar a retirada de uma jornada 
especial de trabalho de 24h x 72h -  que funciona bem e atende perfeitamente 
bem à operacionalização dos serviços de Aduana da Receita Federal do Brasil 
no âmbito do Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP -  incluindo em seu 
lugar uma jornada especial de trabalho de 12 x 36h que só trará o caos e 
fragilizará os serviços de fiscalização aduaneira não só do Aeroporto 
Internacional de Guarulhos, mas de todos os demais aeroportos, portos e 
demais regiões de  fronteira localizadas no território brasileiro. 
 
Não houve a apresentação de qualquer estudo prévio por parte da 
Administração, nem houve a divulgação ou apresentação da motivação e da 
razoabilidade para tal alteração, nem exibição das razões de interesse público 
para se adotar semelhante decisão, nem houve discussão sobre a eficiência de 
uma medida como essa junto às chefias dos Órgãos que trabalham no regime 
de plantão de 24 x 72 horas, mesmo com a opinião contrária de todos os 
Superintendentes e de todos os Delegados da RFB. 
 
Em nenhum momento, houve sequer um “considerando”, para que se pudesse 
entender a justificativa para a troca descabida que se pretende fazer. Onde 



estão, em qualquer uma das 3 Portarias citadas na referência, a indicação dos 
fatos e dos fundamentos jurídicos para justificar a instituição de uma jornada 
de trabalho de 12h x 36h que vai desmontar toda a estrutura de excelência 
criada pela Alfândega da Receita Federal do Brasil localizada no Aeroporto 
Internacional de Guarulhos nos últimos 10 anos para a detecção de drogas, 
descaminho e armas? Onde está a motivação para justificar a troca nefasta 
que se pretende fazer?  Haverá fragilização do controle aduaneiro, 
especialmente no turno noturno, que resultará em redução drástica do efetivo, 
ineficiência de fiscalização, e consequentemente, diminuição do número de 
retenções de drogas, de descaminho e de armas de fogo, o que nos leva 
claramente a observar que o princípio da eficiência e do interesse público 
também não foi observado pela Administração da RFB. 
 
Alega-se, nos corredores (sim, nos corredores, porque as três Portarias 
referenciadas não trouxeram qualquer indicação de algum tipo de motivação 
ou dos pressupostos de fato e de direito que pudessem justificar a adoção de 
uma troca de jornada tão nociva ao desenvolvimento dos  serviços de Aduana 
da Receita Federal do Brasil), que o motivo para a troca da jornada de plantão 
de 24 x 72horas para a jornada de 12 x 36 horas seria uma tentativa de 
redução do pagamento de adicional noturno. Não se acredita, nos corredores, 
nessa premissa, uma vez que todos os servidores da Receita Federal no 
Aeroporto Internacional de Guarulhos (e na própria Administração da Receita 
Federal do Brasil em Brasília, pois recebem tais dados e os monitoram 
mensalmente) têm plena ciência, há anos,  de que a arrecadação de imposto 
de importação efetuada na bagagem, apenas na madrugada de um único mês 
(qualquer que seja ele) é suficiente para pagar a verba de adicional noturno 
de um ano (de todos os 12 meses do ano!) devida a todos os servidores do 
Aeroporto Internacional de Guarulhos que labutam no horário noturno e 
fazem jus à percepção do adicional noturno!  
  
O inciso VII do art. 50 da Lei 9784/99 estabelece que os atos deverão ser 
motivados quando deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão. 
Ora, a Súmula 444 do TST está vigendo desde 26.11.2012. Essa mesma Súmula 
estipula como válida a jornada de doze horas de trabalho por trinta e seis de 
descanso, desde que instituída por lei. Se a Administração já não obedece ao 
princípio da legalidade, agora também ignora os princípios da motivação, da 
razoabilidade, do interesse público e da eficiência. Qual sociedade quererá o 
enfraquecimento da Aduana da Receita Federal? Quais cidadãos aprovam a 
facilitação da introdução de drogas, de armamentos que municiam o crime 
organizado e de descaminho (que arruína a indústria nacional) no território 
nacional?   
 
Por não existir nas três Portarias citadas na referência a motivação de forma 
explícita (nem implícita!), clara e congruente, para a retirada da jornada de 24 x 
72 horas e a instituição, em seu lugar, da jornada de 12 x 36h, referidas 
Portarias devem ser atacadas no Judiciário por nossas entidades 
representativas, uma vez que encontram-se eivadas de ilegalidades e de 
afronta a diversos princípios constitucionais (princípios da própria legalidade, 
da finalidade, motivação, razoabilidade, interesse público e eficiência). 



 
 

c) NÃO VALORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADUANA POR PARTE DA 
ADMINISTRAÇÃO DA RFB 
 
É consenso há algum tempo entre os servidores aduaneiros (Auditores e 
Analistas) do Aeroporto Internacional de Guarulhos que a Administração da 
RFB em Brasília não valoriza, nem julga importante o trabalho desenvolvido no 
âmbito das Aduanas dos Aeroportos, Portos e demais regiões de fronteira 
localizados no território nacional.  Uma prova é o pagamento de adicional 
noturno àqueles servidores que atuam em horário noturno, que deveria ter 
tido seu pagamento automaticamente programado com o fim do subsídio, 
desde 30.12.2016, mas até hoje, nada foi pago, nem há perspectiva que 
quando será pago. Da mesma forma o adicional de periculosidade, que foi 
suprimido por ocasião da transformação da remuneração em subsídio (em 
2008), mas, com o fim do subsídio, até hoje não foi pago, e também não há 
qualquer perspectiva quanto à retomada de seu pagamento. A prova final é a 
instituição desse regime de trabalho em plantão de 12 x 36 horas, sem 
qualquer estudo prévio e não levando em consideração a opinião contrária de 
todos os Superintendentes e de todos os Delegados da RFB, com a 
Administração não se importando com as consequências nefastas que tal 
danosa medida trará à facilitação na entrada de drogas, de armas  e de 
descaminho.  Percebe-se, entre os Aduaneiros,  que  está chegando o momento 
de batalhar-se para que a Aduana se separe da estrutura da Receita Federal. A 
atividade de Aduana é muito mais voltada para repressão do que para a 
arrecadação. Nos EUA, depois do atentado às Torres Gêmeas, a Aduana se 
fundiu com o controle de imigração, ganhando sinergia nessa união. A 
atividade de controle aduaneiro tem muito mais a ver com as atividades 
desenvolvidas pela Polícia Federal do que com a Receita.  Talvez seja esse 
mesmo o caminho, para que a Aduana seja localizada em uma estrutura onde a 
Administração respeite sua importância e forneça os recursos adequados para 
o fiel cumprimento de sua atividade-fim. 
 

Em função das razões expostas acima, os servidores Aduaneiros da RFB no Aeroporto 
Internacional de Guarulhos, Auditores e Analistas, resolvem propor os seguintes 
procedimentos: 

 
d) ESTRATÉGIA DAS NOSSAS ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES 

REPRESENTAREM JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA OS 
DIRIGENTES DA RECEITA FEDERAL EM BRASÍLIA, EM RAZÃO DE PERMITIREM A 
FRAGILIZAÇÃO DOS CONTROLES ADUANEIROS NOS AEROPORTOS, PORTOS E 
REGIÕES DE FRONTEIRA, E A CONSEQUENTE FACILITAÇÃO NA ENTRADA DE 
DROGAS, DE ARMAS E DE DESCAMINHO 
 
Na “Carta dos Aduaneiros”,  aprovada no último CDS, em 15.03.2018, ficou 
estabelecido que o Sindifisco buscaria imediatamente o apoio do Ministério 
Público Federal, na defesa do interesse público. Acreditamos que, para evitar a 



fragilização das atividades de controle aduaneiro no âmbito das Aduanas, essa 
seria, com toda a certeza, uma das medidas a se adotar, para evitar a 
irresponsável fragilização dessas atividades, já que a Administração da RFB 
efetivamente não se importa nem considera a opinião contrária de todos os 
Superintendentes e de todos os Delegados, nem se incomoda com as 
consequências nefastas que tal danosa medida trará à facilitação na entrada de 
drogas, de armas  e de descaminho no seio da sociedade brasileira. 
 

e) UNIÃO DE ANALISTAS E AUDITORES, PELA PRIMEIRA VEZ NA HISTÓRIA DA 
RFB, PARA DEFENDER UMA MEDIDA CONTRÁRIA AO INTERESSE PÚBLICO. 
 
Pela primeira vez na história da RFB, houve a união entre Analistas e Auditores 
para rebater uma medida completamente equivocada da Administração da RFB 
em Brasília em detrimento da eficiência das atividades de controle aduaneiro. 
A medida é tão inusitada e absurda  e tão contrária ao interesse público que 
aproximou e uniu duas categorias que historicamente sempre foram distantes. 
Com todo o respeito que nos merecem, mas somente os Administradores da 
RFB em Brasília defendem essa medida (embora não apresentem nenhum 
aspecto relevante positivo para a sua implantação), uma vez que os 
Superintendentes, os Delegados, os Auditores Aduaneiros e os Analistas 
Aduaneiros (de todas as localidades aduaneiras do Brasil) são uníssonos em 
reprovar tal medida, uma vez que fragilizará comprovadamente as atividades 
das Aduanas e facilitará a entrada de drogas, de armamentos pesados e de 
descaminho no território brasileiro.  
 
 

f) DIVULGAÇÃO DA FRAGILIZAÇÃO DOS CONTROLES ADUANEIROS POR NOSSAS 
ENTIDADES REPRESENTATIVAS JUNTO À IMPRENSA E À SOCIEDADE. 
 
Espanta-nos o contexto da implantação dessa malfada jornada de 12 x 36 horas 
por parte da Administração da RFB em Brasília, justamente quando o Governo 
Federal faz uma intervenção federal na área de segurança pública no Estado do 
Rio de Janeiro, com o auxílio do Exército, investindo bilhões de reais nesse 
esforço concentrado no combate ao crime organizado (que é alimentado pelo 
tráfico de drogas e de armas)  e a Administração da Receita Federal em Brasília, 
com o objetivo de economizar recursos pífios em pagamento de adicional 
noturno, desmonta consideravelmente a estrutura de fiscalização aduaneira 
existente no Aeroporto Internacional de Guarulhos e nos demais Aeroportos, 
Portos e Regiões de Fronteira do Brasil (estruturas essas que foram  
aperfeiçoadas ao longo dos últimos 10 anos, com investimentos maciços em 
inteligência fiscal, e no projeto de reconhecimento facial de viajantes, pelo 
sistema Íris, etc). Com esse desmonte, ficará facilitada a vida dos traficantes de 
drogas e entorpecentes, de armas de fogo e  de mercadorias para descaminho, 
notadamente nos voos noturnos, já que obrigatoriamente as equipes terão seu 
efetivo noturno reduzido, tendo de se adequar aos limites absurdamente 
ínfimos previstos no anexo III da Portaria RFB 310, e, obviamente, terão 
reduzida sua capacidade de fiscalização, gerando um incentivo ao aumento de 



ilícitos no período noturno, pela diminuição dos esforços de fiscalização e da 
qualidade dessa fiscalização.  
 
Com a opinião pública contrária, entendemos que a Administração da RFB 
acabe sendo obrigada a rever essa nefasta alteração, se não por pressão 
popular, mas talvez até por pressão do próprio Governo Federal, já que a 
medida proposta pela Administração da RFB não se coaduna com os esforços 
da Presidência da República, ao realizar a intervenção na Segurança Pública do 
Estado do Rio de Janeiro. 
 

Diante de todo o exposto, comunicamos que todos os Auditores Fiscais e Analistas 
Tributários que realizam atividades aduaneiras com jornada de plantão diferenciada 
no âmbito do Aeroporto Internacional de Guarulhos,  em razão das considerações 
acima colocadas, realizaremos protestos locais de resistência à fragilização da Aduana, 
e na defesa do interesse público, a se iniciar em 21.03.2018, com a paralisação de um 
dia, e não nos sujeitaremos ao dimensionamento das equipes de trabalho e aos 
regimes de plantão 12x36h e de sobreaviso, a partir de 03.04.2018, esperando  pelo 
retorno à normalidade e à legalidade administrativa. 
 

Atenciosamente, 
 

Assinado por 23 Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil e 50 Analistas-
Tributários da Receita Federal do Brasil em exercício e lotados na Aduana da Receita 

Federal do Brasil no Aeroporto Internacional de Guarulhos 


