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Ofício Conjunto nº 1, de 2020 

DS Curitiba do SindiReceita / DS Curitiba do Sindifisco 

 

Curitiba, 20 de março de 2020 

 

 

Ilmos. Superintendente e Superintendente Adjunto 

da 9ª Região Fiscal da Receita Federal do Brasil, 

Sr. Luiz Bernardi e Sr. Reinaldo Moscato 

 

 

 Senhores, 

 

Conforme foi tratado na reunião que ocorreu, na tarde de ontem, nessa 

Superintendência, entre esse Gabinete e as direções das duas Delegacias Sindicais que 

subscrevem este Ofício, registramos as nossas preocupações com a grave situação de saúde 

pública provocada pelo COVID-19, não só em relação aos profissionais das duas categorias 

representadas, mas com todos servidores e terceirizados que atuam na Receita Federal, bem 

como com os contribuintes e a população em geral que se relacionam presencialmente com o 

órgão, como é o caso daqueles procuraram as áreas de atendimento ao público das unidades 

da RFB.  

 

Sabemos das últimas providências tomadas pela Receita Federal, mas, mesmo assim, 

entendemos que todo e qualquer atendimento presencial já deveria ter sido suspenso, pois 

servidores e administração da RFB precisam colaborar com as prudentes 

recomendações/determinações emergenciais oficializadas pela OMS, que foram até 

referendadas por especialistas e autoridades conceituadas (inclusive, governamentais), 

nacionais e internacionais, e já são amplamente aplicadas, no nosso país, por diversos órgãos, 

alguns federais, e pelos governos estaduais e municipais, e até mesmo pela iniciativa privada, 

sendo que, não raro, todos estes, conscientes das suas responsabilidades maiores, adotaram 

medidas drásticas visando eficiência e efetividade para combater a propagação do coronavírus.  

 

Para piorar, no âmbito local, destacamos que, na última reforma da área de atendimento 

da DRF Curitiba, houve infelizmente um equivoco no seu projeto, que, principalmente, neste 

momento de emergência, mostra-se seríssimo, ou seja, não foram projetadas janelas 
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basculantes que permita a ventilação natural no ambiente, o que agrava ainda mais os riscos 

para insistir com atividades naquele espaço, como, lamentavelmente, persiste. 

 

É consenso nas recomendações dos países que estão conseguindo ou, até mesmo, já 

conseguiram reverter os seus quadros de crises provocados pelo Covid-19, que as únicas áreas 

do poder público a ser mantidas com atividades operacionais tradicionais, lógico, sob 

orientações e cuidados especiais, são as de saúde e de segurança pública. Nesse mister, no 

elenco de atividades essenciais da Receita Federal, somente as atividades de vigilância e 

repressão aduaneira estão nessa seara (segurança pública), portanto, devem continuar 

atuando em campo e, mesmo assim, sob condições muito particulares, observando orientações 

técnicas/protocolos adequados e com uso de aparatos especiais de EPI para proteção dos 

nossos colegas aduaneiros, dos demais operadores que atuam na área e das pessoas 

alcançados pela atuação da RFB. 

 

Portanto, é imperioso que a Receita Federal faça a sua parte de forma responsável. 

Todo sacrifício que a nossa nação, no seu conjunto (sociedade e poder público), fizer agora 

será essencial, vital, para que, o quanto antes, possamos sair dessa grave crise para voltarmos 

à tão desejada normalidade. Medidas drásticas e amargas são indispensáveis neste momento! 

Temos que ter consciência!  

       

Atenciosamente, 

 

 

 

Alcione de Souza Policarpo 

delegado da DS Curitiba 

SindiReceita 

Celso José Ferreira de Oliveira 

presidente da DS Curitiba 

Sindifisco 
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