
FASE NACIONAL DA LISTA TRÍPLICE 
DIA 28 DE JUNHO DE 2022 

PLATAFORMA ZOOM – TRANSMISSÃO TV SINDIFISCO 
 

CANDIDATOS (INDICADOS) PARTICIPANTES LISTA TRÍPLICE 1ª FASE NACIONAL 

1ªRF REGIS MENDES SMIDT  

2ªRF MARCUS VINICIUS DE ARAÚJO DANTAS  - OBS SE AUSENTOU ANTES DO BLOCO DE 
PERTUNTAS 

3ªRF MARCELO LETTIERI SIQUEIRA  

4ªRF HENRIQUE JORGE FREITAS DA SILVA  

5ªRF LUIZ SERGIO FONSECA SOARES  

7ªRF DÃO REAL PEREIRA DOS SANTOS  

8ªRF KLEBER CABRAL CONFIRMADO 

9ªRF CARLOS ANDRÉ SOARES NOGUEIRA 

10ªRF GERALDO BRINCKMANN  

************ 
 

CHAT (ABERTO APÓS A EXPOSIÇÃO DOS 10 CANDIDATOS) 

 

1)  16:03:47 De  Adalberto Sanches   

 Como Secretários, o que estariam fazendo hoje para alterar/barrar o PL 17? 

 

2) 16:03:50 De  EDMIR PAES E LIMA   

 Edmir Paes e Lima – DS Florianópolis 

 Parabenizo todos os colegas que estão no processo da lista tríplice.  O cargo de secretário 
é de livre nomeação e exoneração e acho difícil um secretário se manter no cargo defendendo 
posições contrárias ao governo que o nomeou. É claro, como se mostrou no governo atual, que 
os objetivos do governo são/podem ser diferentes dos objetivos dos auditores-fiscais e da 
própria RFB.  

 Assim questiono, como os indicados a secretário pretendem administrar o conflito de 
representar o que o governo quer da RFB x   administrar a RFB mantendo o interesse dos 
auditores-fiscais e da própria RFB?? 

 

3) 16:04:02 De  Ricardo Silveira   

 Kleber Cabral, você é candidato a deputado por um partido que apoia o Governo 
Bolsonaro. O atual secretário, Júlio Cesar, foi seu companheiro na Direção Nacional do Sindifisco 
e é absolutamente submisso a um governo que está arrebentando com a Receita Federal. O que 
nos garante que se você for escolhido como Secretário não será tão submisso quanto o Júlio 
Cesar? Você continua apoiando o Governo Bolsonaro? 

 

4) 16:04:11 De Roberto DeAndrade  - DS Limeira 
Pergunta para todos, em especial Luís Sérgio/Dão Real/ Henrique e Carlos André 

 Em atendendo a escolha do Secretário pelo presidente eleito da indicação da lista 
tríplice, como fazer para não sofrer as influências políticas na instituição ocorrida no ano de 2009 
( mandato da Lina)? 



 Na sua opinião existe uma forma de blindar a RF legalmente, principalmente o mandado 
fixo do secretário pelo período de 2 anos, prorrogáveis por mais 2, para que ele realmente 
exercer a prática de uma política fiscal e tributária de verdade? 

  

5) 16:04:20 De  Ricardo Silveira   

Pergunta  Marcus Dantas, você foi candidato pelo partido do presidente Bolsonaro em 
2018. Você apoiou abertamente o atual governo, inclusive tirando fotos com o 
presidente e seus filhos. Qual a autocrítica que você faz? Você se equivocou ou 
continuará apoiando um governo que destrói a Receita Federal?  

 

6) 16:04:58 De  helderluisgondimrocha   

 Pergunta para Kleber Cabral e Marcus Dantas 

 Caso seja aceita a indicação para SRF e também tenha sucesso no pleito político eleitoral 
para Deputado, há uma prioridade prévia dos candidatos Kleber ou Dantas em qual cadeira 
sentar? 

 

7) 16:05:17 De  Carlos Oliveira (Ctba)   

 Pergunta para Kleber Cabral:    O candidato aderiu ao partido Podemos e se tornou pré-
candidato a deputado este ano. É o Partido político que mais apoiou o governo Jair Bolsonaro em 
2019 e segue apoiando. Assim, resta claro que o candidato assumiu um forte viés ideológico. O 
seu partido político defendeu a reforma da previdência, apoia a reforma administrativa e 
certamente defenderá a quebra da estabilidade. Apoiou o fim do voto de qualidade, defende a 
aprovação do código de defesa do sonegador e vota normalmente contra os servidores públicos. 

 Se indicado Secretário da Receita, que é um cargo com importante papel político, seguirá 
apoiando esses projetos? Se negar referido apoio a estas agendas de destruição do serviço 
público, como explica sua opção ideológica com a filiação ao Podemos? 

 

8) 16:05:29 De  Rodolfo DS Ribeirão  

 Pergunta - Gostaria de saber a opinião e visão dos postulantes ao cargo de Secretário da 
RFB acerca da necessidade URGENTE de REESTRUTURAÇÃO REGIMENTAL DA RFB.  

 Esta reestruturação da excessiva verticalização da RFB foi “iniciada” em 2019, mas em 
seguida, por pressão de fora e de dentro da RFB, efetivamente arquivada, privilegiando-se os 
interesses locais (de DENTRO E FORA DA RFB), de natureza política e paroquial. 

 A questão decorre das incongruências estruturais atuais, citando como exemplo:  

 1) esvaziamento constante de pessoas alocadas nas atividades fim, em detrimento da 
descomunal estrutura e quantitativo de servidores lotados nos órgãos centrais (OC) e nas SRRF. 

 Com dezenas e centenas de Coordenações e Divisões nos órgãos centrais (OC) e nas 
SRRF, sem falar nas diversas e sempre bem provisionadas equipes de coral, cerimonial, “bem-
estar”, ética, comunicação, Jornalzinho, espaço da fala, RH, etc (não que não sejam importantes, 
mas a desproporção para com as atividades fim é GRITANTE!).  

 2) BASTA LEMBRAR que nosso atual Regimento interno tem 366 artigos.  Destes, até o 
art. 289 (79%) tratam das competências e atribuições dos Orgãos centrais (OC) e das SRRF !!!! 

 Somente os artigos de 290 a 349 (16 %) tratam das competências das Delegacias diversas 
(ora regionalizadas)....que abrangem as nossas atividades fim, a ponta da linha, a que “carrega o 
piano”. 

 3) EXTINÇÃO DAS DEZ SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS SRRF, haja vista a superposição 
de atribuições e competências regimentais, com a alocação de seus servidores nas unidades 
descentralizadas, isto é, nas Delegacias da Receita Federal, Alfândegas e Inspetorias, agora 



equipes regionais, em razão da virtualização dos processos de trabalho, concentrando-se em 
tarefas operacionais (atividades-fim). 

 4) Planejamento, organização, controle, normatização e orientação técnica 
(gerenciamento em si mesmo) feitos exclusivamente pelas Unidades Centrais, sem necessidade 
de instâncias administrativas regionais, como as SRRF. 

 Essas são as questões para reflexão dos postulantes. 

 

9) 16:08:09 De  Ilva Franca DS-BH   

 Boa tarde a TODOS!! excelentes explanacões dos indicados para a lista tríplice. 

 

10) 16:08:26 De  Carlos Oliveira (Ctba)   

 Pergunta para Marcos Dantas : O Presidente Jair Bolsonaro já defendeu a sonegação de 
tributos. Afirmou que destruiria a Fiscalização da Receita, do Trabalho, do Incra, da Funai. Etc. O 
Sr. o apoia calorosamente há anos. 

 Como concilia sua pretensão de ser Secretário da Receita apoiando um projeto político 
nacional de destruição explícita da Fiscalização e do controle? Como poderíamos dar crédito a 
um secretário que apoia esse presidente considerando a importância e seriedade do nosso 
Órgão? 

 

11) 16:10:23 De  Guilherme Cazumba   

 Inicialmente, parabenizo a todos os escolhidos para essa última etapa da lista tríplice. 
Pergunto a todos: Como avaliam a atuação do atual Secretário da RFB na defesa do interesse 
público;  da instituição RFB e, especificamente,  da categoria dos Auditores-Fiscais? O que fariam 
de diferente? 

 

12) 16:11:05 De  Athaide Rosa DS Santa Maria   

 Qual o plano dos colegas para levar pessoas qualificadas para Brasília, com notória 
experiência e por fim como fazer com que os colegas tenham uma participação efetiva nos cargos 
de gestão, evitando-se assim a formação de meros ocupantes de DAS. 

 

13) 16:17:52 De  Conceição Jacó CLM Recife   

 Perguntas para os indicados: Kleber Cabral e Marcus Dantas 

 Na sua opinião, como é possível conciliar o fortalecimento do serviço público na nossa 
RFB com a ideologia neoliberal, que defende o Estado mínimo, inclusive com privatização de 
órgãos públicos, sucateamento e redução de servidores públicos, e cujo partido que o Srs. 
Concorrem para o cargo eletivo de Deputado é um dos defensores dessa ideologia? 

 

14) 16:22:03 De  helderluisgondimrocha   

De Helder Luis Gondim Rocha - Auditor Fiscal 

 Para Marcelo Letieri 

 Haveria possibilidade de aceitar indicação a SRF, independente de quem vença a eleição 
presidencial 

 

************ 
 

 


