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ASSEMBLEIA LOCAL DS FLORIANÓPOLIS 
 

Florianópolis, 19 de agosto de 2022. 
 

Aos postulantes ao cargo de Auditor-Delegado da DRF Florianópolis 

 

  Nós, Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, reunidos em assembleia 

local na Delegacia Sindical de Florianópolis/SC, vimos manifestar nossa indignação em 

face da abertura do processo seletivo para a escolha do titular da DRF Florianópolis 

no atual contexto.  

Historicamente, a escolha para o cargo de titular da DRF Florianópolis se 

realiza com a participação ativa dos Auditores-Fiscais locais, seja como candidatos seja 

como membros da comissão para a escolha da lista tríplice. 

   Destaca-se que, em função da mobilização e dos indicativos aprovados a 

favor de entrega de cargos e não assunção de cargos vagos, bem como em solidariedade 

aos demais, Auditores-Fiscais capacitados para a função não participarão do atual 

processo seletivo. Consideramos que tais colegas, assim como outros que porventura 

quisessem participar do processo seletivo, mereceriam a oportunidade de participar da 

seleção em condições normais, após o término da mobilização. 

  Relembramos que, em 24/11/2021, foi aprovada a entrega nacional de cargos 

comissionados, como forma de protesto diante do não envolvimento da administração da 

Receita na regulamentação do bônus e na solução das pautas internas da classe. Nos dias 

23/12/2021 e 12/01/2022, em novas assembleias nacionais, ratificamos e reforçamos a 

entrega ostensiva de todos os cargos em comissão e funções de chefia em todos os níveis 

hierárquicos na Receita Federal e também assumimos o compromisso de não ocupar tais 

posições, até que o governo publicasse o decreto de regulamentação do bônus de 

eficiência. 

O resultado da mobilização foi milhares de pedidos de exoneração, dos quais 

inúmeros já foram efetivados, administrativamente ou judicialmente. Destaca-se que, 

nestes, constaram vários pedidos de exoneração de Auditores-Delegados das diversas 

regiões fiscais do país. 

Em nova assembleia nacional, em 09/03/2022, os Auditores-Fiscais 

aprovaram que todos os filiados que viessem a assumir cargos de confiança – vagos por 

qualquer razão – a partir da aprovação daquele indicativo até a regulamentação da Lei nº 

13.464/2017, seriam representados ao CDS para possível punição estatutária. 
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Embora o Auditor-Secretário tenha afirmado, em reunião realizada em 

04/05/2022, que todos os pleitos dos Auditores-Fiscais seriam atendidos (concurso, 

orçamento e cumprimento do acordo de 2016), inclusive com a certeza de seria efetivada 

a regulamentação da Lei nº 13.464/2017, esses não se concretizaram.  

Atualmente, o orçamento tem vindo em duodécimos, deixando a Receita 

Federal sucateada e sem recursos para manutenção e investimento em melhorias; o 

concurso, embora em andamento, não contempla nem 10% das vagas necessárias; e a tão 

esperada regulamentação da Lei nº 13.464/2017, ainda não se efetivou.  

Por todo o exposto, não podemos considerar que estamos em condições 

normais de trabalho. Estamos ainda em mobilização e, como já foi dito em diversas 

oportunidades, assim permaneceremos até que os pleitos sejam atendidos. 

Dessa forma, nós, Auditores-Fiscais vinculados à DS Florianópolis, 

decidimos não participar do Processo de Seleção de Delegados (PROSED) da DRF 

FLORIANÓPOLIS/SC, publicado no dia 15/08/2022. Conclamamos e esperamos que 

colegas de outras Delegacias Sindicais respeitem a decisão da categoria e não se 

inscrevam.   

Acreditamos que é possível construir uma solução agregadora que contemple 

os anseios de todos os envolvidos e evite rupturas difíceis de serem superadas.  

 

  Atenciosamente, 

_______________________________________ 
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil 

Delegacia Sindical em Florianópolis 
Sindifisco Nacional 

 

 

 


