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Carta Conjunta DS Curitiba-Sindifisco/Sindireceita nº 02/2020 

 

                                                                                    Curitiba, 20 de março de 2020. 

 

 

Ao Ilustríssimo  

Superintendente Regional da Secretaria da Receita Federal do Brasil na 9º RF 

Luiz Bernardi 

 

  Prezado Senhor, 

 

Dando continuidade às discussões que iniciamos junto a V. Sa. e ao 

superintende-adjunto com vistas às providências urgentes a serem adotadas por 

esta administração regional em face da pandemia do Coronavirus que entendemos 

que devam ser adotadas no âmbito desta região fiscal e, em especial, junto às 

unidades descentralizadas sediadas nesta capital, vimos pela presente expor e 

requerer o que segue. 

 

1. Conforme já requerido noutro expediente, dada a iminência do 

agravamento da crise em nosso país e visando a conter o avanço da 

disseminação do vírus, alinhando-se às medidas que vem sendo adotadas 

pelos governos dos Estados e prefeituras, entendemos que não existe 

razão para a manutenção de atendimento ao público nas unidades da 

RFB, devendo o mesmo ser totalmente suspenso, por prazo 

indeterminado, até que as autoridades sanitárias indiquem a possibilidade 

de relaxamento das medidas de isolamento; 

 

2. Não obstante, enquanto não for determinada suspensão integral do 

atendimento revela-se imprescindível, especificamente que o atendimento 

ao público, (CAC básico e CAC analítico), deverá ser objeto de restrição 

máxima, para o que sugerimos algumas diretrizes:   

a. Ampliação do atendimento remoto, nos moldes já aplicado à 

equipe que emite certidões mais complexas, com vistas a 

diminuição da demanda presencial; 

b. A triagem deve ser feita por apenas um empregado terceirizado 

por vez, ao qual devem ser disponibilizados itens de proteção, 

como máscaras descartáveis a serem substituídas regularmente 

e álcool em gel. Sugerimos que os funcionários terceirizados que 

atendem diretamente ao público não se desloquem por meio de 
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transporte público, solicitando às empresas locadoras da mão 

de obra o fornecimento de transporte alternativo, como p. ex. o 

uso de aplicativos de transporte individual;  

c. O atendimento presencial deve ser limitado a 2 ou 3 atendentes 

por turno, separados em espaços físicos de acordo com as 

recomendações das autoridades de saúde, visando ao 

atendimento somente de situações emergenciais; 

d. Delimitação do espaço físico entre o funcionário responsável 

pelo atendimento e o contribuinte atendido; 

e. Ampliação do espaço entre as cadeiras disponibilizadas para a 

espera de atendimento do contribuinte, limitando-se o número 

de acessos ao prédio durante o período. 

f. Atendimento em regime de plantão 10h as 16 com a suspensão 

do atendimento do CAC 12h (7h as 19h). 

 

3. Com vistas a evitar o afluxo de contribuintes às unidades da RFB, urge 

que seja demandado ao Sr. Secretário da RFB a edição de ato normativo 

determinando a suspensão, pelo prazo de 30 dias e sujeito à prorrogação, 

de todos os prazos fixados, sejam os previstos na legislação para o 

cumprimento de obrigações acessórias (inclusive da entrega da DIRPF), 

sejam os estabelecidos em expedientes encaminhados diretamente aos 

contribuintes por meio de avisos de cobrança, notificações, intimações, 

requisições e, ainda, os prazos para a apresentação de impugnações, 

manifestações de inconformidade e recursos. 

 

4.  Tendo em vista a situação atípica que vivenciamos, julgamos 

importante sugerir, ainda, algumas medidas adicionais visando ao melhor 

aproveitamento do trabalhos dos servidores ora colocados em trabalho 

remoto: 

a. ATENDIMENTO: 

- Ampliação do teleatendimento (Fale Conosco, Telefone, Chat)  

enquanto perdurar a suspensão do atendimento presencial, 

aproveitando a expertise do pessoal do atendimento. 

b. RESTITUIÇÃO  

a.1. Os servidores das equipes de restituição podem focar e 

serem direcionados para trabalhar somente processos de 

restituição. 
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a.2 É importante também que estas equipes continuem a atuar 

no contencioso com a suspensão dos débitos nos casos de 

pedidos de compensação. 

a.3 Acelerar os pedidos de compensação de ofício, visto que 

propiciam a redução dos débitos dos contribuintes e em alguns 

casos são liberados valores para restituição. 

a.4. Servidores com atribuições decisórias devem priorizar os 

Pedidos de Restituição, Ressarcimento e Reembolso, em 

especial de pessoas físicas e nos menores valores, e no caso de 

pessoa jurídicas, nos pedidos daquelas que possuem maior 

número de empregados. 

c. LIBERAÇÃO DE MALHAS FISCAIS 

b.1 Pessoas Físicas: 

- Colegas que atuam na fiscalização, com prazos de trabalho 

devidamente suspensos ou sem carga de trabalho devido às 

circunstâncias, podem reforçar as equipes de Malha, agilizando 

sua liberação; 

- Focar na liberação, em especial daqueles parâmetros que são 

passíveis de erro, por exemplo: - Omissão de Rendimentos do 

Titular e do Dependente, que apresentam muitos casos de erro 

na informação do CNPJ; - Omissão de rendimentos de Aluguéis, 

que apresentam erros como a informação do rendimento no 

CNPJ da Imobiliária ou informação do aluguel como rendimento 

recebido de Pessoa Física diferente de rendimento de aluguel. 

- Malha DITEC: existem vários casos de DIRPF entregue por 

dependente, zeradas, e que podem ser liberadas. 

b.2 Pessoas Jurídicas: 

- Focar na Malha DCTF. cuja equipe pode ser reforçada por 

colegas de outras equipes ou trabalhos que podem ser 

suspensos. 

- Equipes que atuam nos processos de Garantia do Crédito 

podem focar em trabalhar a liberação das garantias e a 

suspensão dos bens, uma vez que não terão como arrolar nada 

neste momento. 

d. REVISÃO DE OFÍCIO DE DÉBITOS  

- Na medida em que os servidores que atuam na cobrança não 

poderão emitir correspondências de cobrança poderiam ajudar 

no trabalho de revisão de débitos e ainda em processos de 

prescrição e decadência. 
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e. SUSPENSÃO DAS DÍVIDAS      

   – Intensificar e acelerar os trabalhos de suspensão 

das dívidas do contencioso administrativo e judicial.  

f. AÇÕES EM LOTE DE REGULARIZAÇÃO DE CPF  

– Realizar ações de batimento dos dados com as informações 

disponíveis para liberação de pendências, o que diminuirá 

sensivelmente o fluxo de demanda por estes serviços no 

atendimento. 

   

  É o momento da Receita Federal e seus servidores, neste momento de 

crise, ajudar a minimizá-lo no que for possível para a população,  dando sua 

contribuição e mostrando sua importância para o país e  ao mesmo tempo aproveitar 

a experiência do trabalho remoto para reduzir estoques de processos e demandas 

represadas nas diversas áreas. 

  

 Atenciosamente, 

       

Atenciosamente, 

 

 

 

Alcione de Souza Policarpo 

delegado da DS Curitiba 

SindiReceita 

Celso José Ferreira de Oliveira 

presidente da DS Curitiba 

Sindifisco 
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