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Ofício nº 013/2021-PRE 

 

 

 

São Paulo, 06 de abril de 2021. 

 

 

À V. Exa. 

FLÁVIO DINO 

GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO 

 

 

 

Senhor Governador, 

 

Em primeiro lugar, a UNAFISCO NACIONAL – Associação 

Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, cumprimenta-o por todos 

os esforços envidados pelo Governo do Estado do Maranhão na implementação de 

medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19 desde o ano passado. 

A Unafisco Nacional, como entidade de classe de âmbito nacional, 

representativa dos ocupantes do cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, 

vem, por meio deste ofício, demonstrar a apreensão acerca da situação de 

vulnerabilidade, frente à pandemia da Covid-19, que se encontram os Auditores Fiscais 

que ocupam cargos em portos, aeroportos e zonas de fronteira e aqueles que atuam na 

repressão aos ilícitos de contrabando, descaminho, tráfico de drogas e armas. 

   Cabe ressaltar que estes servidores exercem suas funções 

presencialmente, sendo essenciais ao comércio exterior do país e, mais ainda neste 

momento de crise sanitária, atuando de forma a priorizar o desembaraço de insumos, 

medicamentos e demais produtos importados relacionados ao combate à pandemia.  



 
 
 

 
 

______________________________________________________________________ 
Diretoria de Defesa Profissional e Assuntos Técnicos 
Av. Ipiranga, 1267 – 13º andar – São Paulo – SP - CEP: 01039-907 
Fone: 11 3228-4766 e-mail: estudostecnicos@unafisconacional.org.br  

2 

Em razão da atividade que desempenham, os Auditores Fiscais 

estão expostos a alto risco de contágio, por estarem frequentemente em contato 

constante com o público, incluindo indivíduos potencialmente contaminados com a 

Covid-19, o que pode acarretar graves consequências ao fluxo aduaneiro e ao combate 

a ilícitos no país.    

Tendo em vista o aumento de casos de contaminação da Covid-19 

e o risco ao qual estão expostos, mostra-se imprescindível a inclusão dos Auditores 

Fiscais da Receita Federal que exerçam trabalho presencial em portos, aeroportos, 

pontos de fronteira e na repressão dos ilícitos transfronteiriços, como executores de 

atividades essenciais. 

Por fim, considerando a inclusão de policiais federais que atuam no 

Estado do Maranhão no programa de imunização, e a relevância da atuação dos 

Auditores Fiscais neste momento, conforme já destacado anteriormente, a Unafisco 

Nacional solicita à V. Exa., incluir os Auditores Fiscais, que atuam em trabalho presencial 

no Estado, no programa de imunização de grupos prioritários, para que seja possível a 

continuidade da atividade essencial ao Estado que exercem, sem qualquer prejuízo ao 

país.  

Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos à 

disposição e renovamos os nossos protestos de elevada estima e consideração. 

Cordialmente, 

 
 
 
Mauro José Silva 
Presidente da Unafisco Nacional 
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