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O problema já era latente nas unidades da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional pelo país, mas um 
acontecimento trágico envolvendo um Procurador 

da Fazenda Nacional em São Paulo, em outubro de 2019, 
acendeu o alerta para a necessidade de encará-lo de frente 
sem mais demora. Foi o que fizeram algumas Procuradoras e 
Procuradores dessa Regional, em uma iniciativa inédita em São 
Paulo que, junto com outras ações, pode contribuir para mudar 
a forma como o adoecimento mental é tratado na Instituição. 
Quem fala sobre o assunto para a Revista Justiça Fiscal é a 
PFN Beatriz Pereira da Silva, lotada na DIAFI/PRFN3.
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Saúde mental

Cristiano Costa, psicólogo 
clínico e organizacional
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O resultado do projeto-piloto 
implementado na PRFN3, voltado 
à saúde dos Colegas especialmen-
te no atual cenário de pandemia, 
foi um dos temas debatidos na 
reunião virtual que a Diretoria do 
SINPROFAZ realizou no dia 24 de 
agosto. Em relação a esse tópico, 
também receberam destaque as 
demandas recebidas dos Membros 
da Carreira, relativas, entre outros, 
à sobrecarga de trabalho, à falta de 
estrutura adequada nas Unidades e 
ao esgotamento físico e mental dos 

PFNs. Os pedidos de providências 
vêm sendo analisados de forma 
individual, levando-se em conside-
ração as particularidades de cada 
Regional e Seccional, e de maneira 
global, possibilitando o diagnóstico 
das principais carências da PGFN 
nas cinco Regiões.

Ao longo do encontro, foi 
discutida ainda a atuação do 
SINPROFAZ junto ao CCHA e ao 
CSAGU, assim como o andamento 
das ações judiciais em defesa de 
direitos dos filiados, o estudo sobre 

a proposição de novas ações e os 
avanços conquistados no âmbito 
jurídico.

Na oportunidade, os diretores 
aproveitaram para analisar os 
riscos das reformas Administrativa 
e Tributária pretendidas pelo 
governo federal. Quanto à primeira, 
o SINPROFAZ vem atuando 
juntamente ao Fonacate, de modo 
que as ações em defesa dos PFNs 
e do serviço público como um todo 
estejam alinhadas às iniciativas das 
demais carreiras de Estado. n

Projeto-piloto da PRFN3 esteve 
em pauta em reunião da Diretoria
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Especial
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Paulo Negreiros
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