
Ao Sr. Superintendente da Receita Federal do Brasil na 7ª Região Fiscal 

 

ASSUNTO:  Pedido de exoneração de Auditores Fiscais ocupantes de funções de chefia da 7ª RF 

Os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil abaixo nominados, titulares e substitutos das 

chefias da 7ª RF, vem solicitar a exoneração das funções que ocupam. 

 

Tal solicitação vem em apoio às diversas ações de mesma natureza que vem ocorrendo nas 

demais regiões fiscais no âmbito da Receita Federal do Brasil e visa a engrossar o número de 

Auditores-Fiscais que, cientes de suas responsabilidades e do grau de complexidade de suas 

tarefas, assim como dos crescentes resultados positivos decorrentes da dedicação e qualidade 

do trabalho realizado em suas equipes, se encontram cada vez mais perplexos com o descaso 

com a classe por parte do Governo Federal; tal descaso se estende, inclusive, a questões 

remuneratórias, como fica evidente pela demora na regulamentação do bônus de eficiência, 

revelando o desrespeito para com os Auditores que, por sua vez, observam, igualmente 

perplexos, a (ausência de) movimentação por parte da cúpula do órgão quanto a se manifestar 

de forma incisiva sobre o problema. 

 

Dessa forma, entendemos que a Situação atual se mostra incompatível com o exercício das 

nossas funções, pelo que solicitamos nossa exoneração. 

 

Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2021. 

 

1. Joana Aparecida Lages – Delegada ALF/GIG 

2. Patricia Miranda de M. B. Moreira – Delegada-Adjunta ALF/GIG 

3. Greco Outeiro de Faria - Delegado Adjunto da DRF/RJI. 

4. André Luís Bronzatti Morelli - Delegado DRF/Volta Redonda 

5. Paulo Roberto Ximenes Pedrosa - Delegado DECEX/Rio de Janeiro 

6. Renata Duarte Teixeira - Adjunta DRF Niterói 

7. Eduardo Augusto Roelke - DRF VITÓRIA-ES 

8. Mônica Paes Barreto - Delegada Demac  

9. Célia Valquíria Nascimento de Oliveira - Delegada Adjunta Demac RJO 

10. Denise Esteves Fernandez - Delegada DRF RJ2  

11. Heleno Medeiros de Freitas - Delegado Adjunto DRF RJ2 


