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Ofício nº 011/2021-PRE 

 

 

 

São Paulo, 05 de abril de 2021. 

 

 

 

AO SECRETÁRIO ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 

AUDITOR FISCAL JOSÉ BARROSO TOSTES NETO 

 

 

Ref: Plano Nacional de Imunização 

 

Prezado Senhor Secretário, 

 

A UNAFISCO NACIONAL – Associação Nacional dos Auditores-

Fiscais da Receita Federal do Brasil vem, por meio do presente ofício comunicar à V. 

Exa. a aplicação de esforços da entidade com o objetivo de inclusão dos Auditores 

Fiscais da Receita Federal do Brasil no grupo prioritário do Plano Nacional de 

Imunização.  

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

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

demonstra 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 destacar 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, 
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medicamentos e demais produtos importados relacionados ao combate à pandemia.  

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 nos termos do artigo 3º, § 1º, XXIV, do Decreto nº 10.282/2020, 

para que assim constem entre os grupos prioritários no Plano Nacional de Imunização. 

Por todo o exposto, a Unafisco Nacional enviou ofícios ao Ministério 

da Saúde, à Advocacia-Geral da União e ao Governo do Estado de São Paulo, como 

forma de alertar as autoridades sobre a vulnerabilidade dos servidores e apelando por 

auxílio para inclusão destes como prioridade no Plano Nacional de Imunização. Da 

mesma forma, vem à presença de V. Exa., solicitar que envide os esforços necessários 

para a adoção desta medida, possibilitando, assim, a continuidade da atividade essencial 

ao Estado que os Auditores Fiscais 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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