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Ofício nº 030/2021-PRE 

 

 

 

São Paulo, 08 de julho de 2021. 

 

 

 

AO SECRETÁRIO ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL – AUDITOR 

FISCAL JOSÉ BARROSO TOSTES NETO 

 

Ref: Conportos e Relatório TCU acerca da segurança pública nos portos 

 

A UNAFISCO NACIONAL – Associação Nacional dos Auditores-Fiscais da 

Receita Federal do Brasil, é uma associação de classe de âmbito nacional, 

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

Com vistas à efetivação de seus objetivos estatutários, a entidade prima por 

acompanhar assuntos relacionados à administração tributária e aduaneira, almejando 

promover o fortalecimento e aprimoramento do Fisco e da classe, primando por 

assegurar as atribuições, direitos e garantias dos seus associados. 

Com base no exposto, a entidade tomou conhecimento do processo do Tribunal 

de Contas da União (TCU) nº TC 040.799/2020-4 – Acórdão nº 1431/2021 – cujo escopo 

era a auditoria das ações adotadas para prevenir e reprimir ilícitos praticados em portos, 

terminais e vias navegáveis, com foco na atuação da Polícia Federal (PF) e da Comissão 

Nacional de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis 

(CONPORTOS). 

Com relação à repressão e prevenção do tráfico ilícito de entorpecentes, o 

relatório do TCU afirmou haver restrições impostas pela Secretaria da Receita Federal 

do Brasil (RFB) no acesso e fiscalização de contêineres, o que dificultaria o trabalho da 

Polícia Federal, conforme se depreende dos trechos abaixo destacados: 
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“89. Conclui-se que a exclusividade da RFB na fiscalização de 

contêineres, além de restringir a competência constitucional da PF, 

fragiliza o sistema de prevenção e repressão a atos ilícitos mantido 

pela Conportos. 

(...) 

157. O sistema de segurança mantido pela Conportos não integra 

as ações dos órgãos e entidades que atuam na segurança pública 

portuária. Ademais, a atuação da PF na prevenção ao tráfico ilícito 

sofre restrições em razão da atuação da RFB.” 

 

 Isto posto, a Unafisco Nacional vem, por meio do presente ofício expressar 

surpresa com relação ao conteúdo do referido relatório, que demonstra uma visão 

minoritária e equivocada dentro da Administração Pública que contrapõe a atuação da 

RFB à atuação da PF. Certamente, os órgãos da administração pública devem prezar 

pelo espírito de colaboração nas mais diversas áreas na busca pelo interesse público, 

preservando-se, nesse caso em específico, o respeito ao texto constitucional que 

estabelece a precedência da Receita Federal na área aduaneira. 

 Assim, solicitamos a atuação da Subsecretaria de Administração Aduaneira 

(SUANA) junto ao TCU, para esclarecer a auditoria quanto às competências da RFB no 

controle aduaneiro, de forma que a visão acima descrita seja superada. 

 Solicitamos, ainda, que a RFB elucide se o TCU enviou requerimento para que o 

órgão se posicionasse com relação ao processo de auditoria em comento e, se sim, quais 

foram as manifestações da RFB no caso – solicitamos cópia destas manifestações. 

 Por fim, ressaltamos a importância de a Receita Federal nomear titular à 

Conportos, único assento que no momento está vago na comissão, para que seja 

possível ao órgão participar das deliberações acerca da segurança pública portuária, 

tema que envolve diretamente a atuação dos Auditores Fiscais.  
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 Sendo o que se apresenta para o momento, renovamos os nossos protestos de 

elevada estima e consideração. 

 

Cordialmente, 

 

Mauro José Silva 
Presidente da Unafisco Nacional 
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