SOLICITAÇÃO DE EXONERAÇÃO DOS AUDITORES-FISCAIS SUPERVISORES DAS EQUIPES
REGIONAIS DO DIREITO CREDITÓRIO VINCULADOS A 10ª REGIÃO FISCAL.
Os Auditores-fiscais da Receita Federal do Brasil, que, por ora, exercem a função de supervisores
das equipes regionais vinculados ao direito creditório na 10ª Região-Fiscal, vêm solicitar por
meio da presente carta, a exoneração de suas respectivas funções gratificadas.

O pedido de exoneração possui o intuito de dar cumprimento ao indicativo aprovado na
assembleia nacional do Sindicato dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil (Sindifisco
Nacional) do dia 24/11/2021, o qual possui a seguinte redação: Nós, Auditores-Fiscais do Brasil
da Receita Federal do Brasil, aprovamos a entrega nacional de cargos comissionados no dia 15
de dezembro de 2021, como forma de protesto diante do não envolvimento da administração
da Receita Federal do Brasil na regulamentação do bônus de eficiência e na solução das pautas
internas da classe.
Os Auditores-fiscais da Receita Federal do Brasil observam, estupefatos, concursos públicos
sendo autorizados e realizados para outros órgãos, enquanto amargamos uma redução de mais
de 40% no número de servidores do órgão. Do mesmo modo, observam perplexos o anúncio de
reajuste exclusivo para carreiras policiais em percentuais de 40% ou mais, enquanto nossa
remuneração fora reduzida pela reforma da previdência e sem qualquer perspectiva de
reposição.
Para a administração da RFB, a presença física é essencial, no entanto, o mesmo não se pode
dizer da realização dos concursos, da regulamentação do bônus de eficiência, do orçamento e
de outras demandas internas.
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Subscrevem a presente carta os seguintes Auditores-Fiscais.
Matheus Ceretta Damião – Supervisor da ECAD/EBEN;

Vagner Rossano Kruel Padoin – Supervisor substituto da ECAD/EBEN;
Nelson Ferreira Brasil – Supervisor da ECOJ1;

Ricardo Barbosa Lima Faria Correa – Supervisor substituto da ECOJ1;
Alexandre Lopes Vianna – Supervisor da ECOJ2;

Marcos de Oliveira Royer - Supervisor da EQAUD1;

Denise Inês Hermes Frantz – Supervisora da EQAUD2;
Eduardo de Souza Batista – Supervisor da EQAUD3;

Belquior Galvan – Supervisor substituto da EQAUD3;

Ivan de Simas Sigal - Supervisor substituto da EQAUD4.

