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O SINPROFAZ

O Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional - SINPROFAZ 
foi fundado em janeiro de 1990. Ao longo desses mais de trinta anos de 
atuação, o Sindicato vem trabalhando com independência em prol dos 
interesses da Carreira. Inúmeros foram os desafios no decorrer des-
se percurso, mas nunca faltou quem assumisse o compromisso de, à 
frente do SINPROFAZ, dar sequência à caminhada rumo à valorização 
cada vez maior da Procuradoria da Fazenda Nacional. 

O ideal republicano que o Brasil experimenta desde a promulgação da 
Constituição Federal de 1988 se reflete no SINPROFAZ, no qual o espí-
rito de equipe e de luta é revigorado a cada nova gestão. Assim segue o 
Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, orgulhoso 
de representar os operadores do Direito que, no exercício de sua Fun-
ção Essencial à Justiça, atuam com responsabilidade para defender a 
União na esfera tributária.
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Vantagens da Filiação

Ações judiciais 

O SINPROFAZ possui uma Diretoria dedicada exclusivamente às 
ações judiciais de interesse de filiadas e filiados. Em contato diário 
com os escritórios de advocacia responsáveis pelos processos, a Di-
retoria Jurídica é proativa ao diagnosticar as demandas da Carrei-
ra e ao ingressar com ações em defesa dos direitos dos associados. 
Na oportunidade dos Encontros do SINPROFAZ, Diretor Jurídico 
e Advogados se reúnem com os PFNs para discutir o andamento 
dos processos. Aquelas e aqueles que não tiveram a oportunidade 
de participar das reuniões ou que tenham dúvidas a respeito das 
ações judiciais podem enviar seus questionamentos para o e-mail 
falecomjuridico@sinprofaz.org.br.

Defesa em Questões Disciplinares
Desde janeiro de 2019, filiadas e filiados contam com um importante be-
nefício: a possibilidade de consultoria do escritório Innocenti Advogados 
Associados, especializado no acompanhamento de questões disciplinares 
e de seus eventuais desdobramentos jurídicos. A parceria firmada entre 
SINPROFAZ e Innocenti compreende a indicação do escritório aos asso-
ciados que porventura sejam submetidos a um PAD ou a outras questões 
perante a Corregedoria e, para tal, julguem necessário o apoio de uma 
equipe especializada. Aos interessados, a Diretoria do SINPROFAZ desta-
ca: não há ônus algum para filiadas e filiados que necessitem do serviço. O 
escritório Innocenti Advogados Associados tem sede em São Paulo/SP e fi-
lial em Brasília/DF. Para mais informações, acesse www.innocenti.com.br. 
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Atuação parlamentar
O SINPROFAZ dispõe de consultorias parlamentares especializadas 
no trabalho em torno dos pleitos políticos de entidades represen-
tativas – o que eleva a eficiência da atuação do Sindicato junto ao 
Legislativo federal. Em contato direto com os consultores está a Di-
retoria Parlamentar do SINPROFAZ, responsável por acompanhar a 
tramitação de projetos de interesse da Carreira e traçar estratégias 
para defesa das prerrogativas de filiadas e filiados. As mais impor-
tantes conquistas da Procuradoria da Fazenda Nacional resultaram 
do incansável trabalho parlamentar do SINPROFAZ e da reconheci-
da capacidade de diálogo da Diretoria do Sindicato junto às diversas 
instâncias de Poder. 

Consultoria Previdenciária
Levando em conta as dúvidas das Procuradoras e dos Procurado-
res da Fazenda Nacional a respeito de temas como o investimento 
em fundos de previdência privada, a adesão ou não à Funpresp e 
o impacto da reforma da previdência sobre a aposentadoria pes-
soal, o SINPROFAZ disponibilizou um serviço exclusivo: a Con-
sultoria Previdenciária. As orientações à Carreira ficaram sob 
a responsabilidade do escritório Advocacia Riedel, com o qual 
o Sindicato firmou parceria. Os atendimentos aos PFNs foram 
realizados de forma remota e presencial em Brasília/DF. Desde 
2020, quando o serviço foi lançado, mais de 200 filiadas e filiados 
utilizaram e aprovaram a Consultoria Previdenciária. Para saber 
mais sobre o serviço, contate secretaria@sinprofaz.org.br. 
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ASAclub
Com abrangência em todo o território nacional, o ASAclub oferece, a as-
sociadas e associados, descontos e vantagens em mais de vinte catego-
rias de consumo. Entre os benefícios do clube, estão descontos em mon-
tadoras e concessionárias, parcerias com hotéis, resorts e companhias 
aéreas, oportunidades em instituições do ensino fundamental ao en-
sino acadêmico e melhores preços em especializações, cursos de idio-
mas e escolas de música. Os benefícios são válidos para PFNs filiados 
ao SINPROFAZ e algumas vantagens são extensivas aos dependentes. 
Acesse www.asaclub.org.br e saiba mais.

Gympass
Visando à saúde física e mental de Procuradoras e Procuradores, o 
SINPROFAZ firmou parceria com o Gympass. O acordo garante à Car-
reira descontos na adesão aos planos da plataforma. Diferentemente do 
que ocorre nos contratos firmados diretamente com academias, estú-
dios e escolas de esportes, a assinatura mensal do Gympass dispensa ta-
xas de matrícula e de cancelamento. Cadastre-se por meio do aplicativo 
do Gympass ou do endereço www.gympass.com.
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Encontro Nacional dos Procuradores  
da Fazenda Nacional
Realizados anualmente, os Encontros do SINPROFAZ ocorrem em 
ambientes confortáveis, que permitem o contato com a natureza e a 
imersão dos associados e seus familiares. Os eventos contam sem-
pre com a presença de palestrantes e autoridades públicas de notório 
saber, reconhecidamente comprometidos com a luta por um Brasil 
mais democrático. Os debates de alto nível promovidos ao longo dos 
Encontros abordam assuntos como Justiça Fiscal, Advocacia de Es-
tado, Estruturação da PGFN e outros temas relacionados à excelência 
do trabalho desempenhado pela Carreira.
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Quanto Custa o Brasil pra Você?

O SINPROFAZ defende uma reforma tributária baseada no princípio 
constitucional da capacidade contributiva e luta pelo adequado apare-
lhamento técnico da Procuradoria da Fazenda Nacional – instrumento 
da Advocacia de Estado essencial ao combate à sonegação e à corrupção. 
Tendo isso em vista, o SINPROFAZ lançou a “Campanha Nacional da 
Justiça Fiscal - Quanto Custa o Brasil pra Você?”, que já percorreu as 
maiores cidades do país promovendo a educação fiscal e a conscien-
tização tributária.

Sonegômetro
A Campanha Nacional da Justiça Fiscal ganha corpo com o Sonegôme-
tro, placar digital itinerante criado pelo SINPROFAZ para denunciar o 
enorme prejuízo aos cofres públicos provocado pela sonegação fiscal. 
Baseado em estudos nacionais e internacionais, o Sonegômetro reve-
la que, todos os anos, o Brasil deixa de arrecadar cerca de R$ 626,8 
bilhões devido à sonegação. Em atividade desde 2013, o Sonegôme-
tro é amplamente conhecido pela imprensa, pelo Congresso Nacional 
e pela sociedade e vem contribuindo para a legitimação da Carreira 
perante todos os seus públicos de interesse. Mais informações sobre 
o Sonegômetro e a Campanha Nacional da Justiça Fiscal podem ser 
encontradas em www.quantocustaobrasil.com.br. 
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Geração de Conhecimento’

Concurso de Monografias

Voltado exclusivamente para filiadas e filiados, o Concurso de Monogra-
fias do SINPROFAZ propõe fomentar a geração de conhecimento entre 
os Membros da Carreira. A cada nova edição, o Concurso conta com uma 
temática distinta para motivar e nortear a produção científica dos PFNs. 
Os trabalhos participantes são avaliados por uma comissão de notáveis 
professores. As três melhores monografias são agraciadas com prêmios 
em dinheiro e com a publicação na Revista Justiça Fiscal, editada pelo 
SINPROFAZ e lida por toda a Carreira.

Manual do Contribuinte

O exercício da plena cidadania pressupõe a Justiça Fiscal. Para que esse 
ideal seja alcançado, o SINPROFAZ acredita no caráter estratégico da 
Educação Fiscal, capaz de promover a conscientização do cidadão-con-
tribuinte acerca dos mecanismos da Administração Tributária no Bra-
sil. O Sindicato faz sua parte ao editar o Manual do Contribuinte, obra 
de utilidade pública que dota o cidadão de conhecimentos a respeito de 
seus direitos e deveres perante o Estado. Por meio do Manual, o contri-
buinte compreende sua relação com o Fisco federal, soluciona as princi-
pais dúvidas e reconhece o papel desempenhado pela Procuradoria da 
Fazenda Nacional no âmbito da Administração Pública.
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Revista dos Procuradores da Fazenda Nacional
A primeira edição da Revista dos Procuradores da Fazenda Nacional 
data de 1997. Em 2019, o SINPROFAZ voltou a editar a publicação, 
cuja proposta é reunir monografias e artigos científicos elaborados 
por Procuradoras e Procuradores da Fazenda Nacional filiados. A 
Revista conta com um Conselho Editorial responsável por avaliar a 
importância, a originalidade e a clareza das ideias apresentadas nos 
trabalhos, configurando um controle de qualidade do conteúdo, que 
tem sempre pertinência com a atuação da Advocacia Pública Federal. 

Primeiro Diagnóstico da Carreira  
de Procurador da Fazenda Nacional
A partir das opiniões de PFNs ativos, aposentados e licenciados, filiados 
e não filiados ao SINPROFAZ, o Primeiro Diagnóstico traçou um pano-
rama da Carreira de Procurador da Fazenda Nacional, identificando as 
percepções coletivas a respeito das condições de vida e de trabalho, da 
identidade profissional, da representatividade sindical e do desempe-
nho das diversas Unidades da PFN. A pesquisa inédita revelou dados 
fundamentais aos planejamentos da PGFN e do Sindicato, contribuindo 
para um maior alinhamento entre as ações promovidas pelo SINPRO-
FAZ e pela Procuradoria-Geral nas cinco Regiões. Para conhecer o Diag-
nóstico, acesse: https://bit.ly/Diagnostico_PFNs
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Projeto de Saúde Mental e Qualidade de Vida na PFN

Diante dos recorrentes relatos sobre o adoecimento mental de Membros 
da PFN, corroborados pelos resultados do Primeiro Diagnóstico da Car-
reira de Procurador da Fazenda Nacional, o SINPROFAZ se mobilizou 
em prol de condições dignas de trabalho na Instituição e lançou um pro-
grama pioneiro: o Projeto de Saúde Mental e Qualidade de Vida na PFN.

Com base em cinco eixos de atuação – Psicoterapia, Gente & Gestão, 
Normatização, Gênero & Diversidade e Saúde Integral –, o Projeto vem 
promovendo iniciativas para sensibilização e informação, a exemplo 
dos eventos virtuais durante o Janeiro Branco, o Setembro Amarelo, o 
Outubro Rosa e o Novembro Azul. No mês de março de 2021, os debates 
foram motivados pelo Dia Internacional da Mulher e originaram a série 
“PFN e Gênero: Sensibilização, Conscientização e Diálogos”, idealizada 
pelo SINPROFAZ e pelo Grupo Nacional de Saúde Mental - PGFN. A per-
da e o luto também foram temas de webinar realizado pelo Sindicato.
 
Visando à perspectiva da quebra do preconceito com relação a transtor-
nos emocionais, o Projeto de Saúde Mental e Qualidade de Vida na PFN 
vem incentivando a adoção de comportamentos preventivos e promo-
vendo a conscientização da Carreira sobre a relevância do apoio profis-
sional. Nesse sentido, o SINPROFAZ disponibiliza, a filiadas e filiados, o 
suporte inicial do psicólogo Cristiano Costa (CRP 03/02105), sócio-ad-
ministrador da Psych Psicologia Clínica & Organizacional e coordena-
dor do Projeto de Saúde Mental e Qualidade de Vida na PFN. Em atenção 
à saúde emocional da Carreira, o SINPROFAZ renovou o contrato com 
o psicólogo, com o qual as Procuradoras e os Procuradores da Fazenda 
Nacional podem contar em caso de emergência. 



Para acionar o psicólogo Cristiano Costa, ligue para (71) 99987-3340 ou 
envie e-mail para saudemental@sinprofaz.org.br. As mensagens rece-
bidas eletronicamente têm o sigilo resguardado pelo psicólogo, que é o 
único autorizado a acessar o endereço de e-mail.

Diagnóstico Epidemiológico de Saúde Mental  
e Qualidade de Vida e de Trabalho na PFN
Concluída em 2021, a pesquisa reuniu informações, mediante critérios 
científicos, a respeito das causas do desgaste mental das Procuradoras 
e dos Procuradores da Fazenda Nacional, assim como dos Servidores e 
dos Terceirizados da Instituição. A reunião desses dados possibilitou a 
fundamentação de soluções para os problemas que acometem o coti-
diano dos Membros da Carreira. O Diagnóstico, assim como as demais 
ações do Projeto de Saúde Mental e Qualidade de Vida na PFN, foi posto 
em prática pela equipe Psych Psicologia Clínica & Organizacional e re-
presentou o primeiro estudo dessa natureza realizado junto aos Mem-
bros da Instituição. Para conhecer os resultados da pesquisa pioneira, 
acesse https:bit.ly/DiagnosticoRelatorioFinal
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Acesso à Informação

Revista Justiça Fiscal

Publicada pelo SINPROFAZ, a Revista Justiça Fiscal foi lançada em 
2009. Com o objetivo de levar informação a filiadas e filiados de todo 
o Brasil, a Revista traz a cobertura jornalística de eventos promo-
vidos pelo Sindicato, relatos a respeito de reuniões com autorida-
des políticas, entrevistas com personalidades de relevância para a 
Carreira, artigos produzidos por importantes juristas e muito mais. 
Aliada à comunicação digital, a Revista Justiça Fiscal chega a todas 
as Regiões do país, tendo se consolidado como importante fonte de 
informação para os associados. 

Acesse www.sinprofaz.org.br/publicacoes e confira a versão eletrô-
nica da Revista desde a primeira edição.
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Site institucional
Todas as informações sobre o SINPROFAZ – reuniões realizadas em 
Brasília e em outras localidades do país, ações para promoção da 
Carreira, composição da Diretoria e das Delegacias Sindicais, últi-
mas publicações, entre outras – encontram-se no site do Sindicato, o 
www.sinprofaz.org.br. Por meio do portal, também é possível aces-
sar a Área do Filiado, na qual são publicados documentos e infor-
mações de uso restrito da Carreira. 

Redes sociais
As páginas do SINPROFAZ nas redes sociais são práticos canais de 
comunicação. Por meio delas, filiadas e filiados podem se informar 
e contatar diretamente a equipe do Sindicato. Busque @SINPROFAZ 
e siga-nos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube.

Boletins semanais
Às segundas-feiras, filiadas e filiados recebem um Boletim Infor-
mativo por e-mail, para que possam conferir as últimas notícias 
veiculadas no site do SINPROFAZ. 

Para ingressar na lista de endereços eletrônicos e receber o Bole-
tim, envie solicitação para jornalismo@sinprofaz.org.br.
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Parcerias

Fórum Nacional da Advocacia Pública Federal

O FORVM é uma entidade de âmbito nacional que representa as car-
reiras de Procurador da Fazenda Nacional e de Advogado da União. O 
SINPROFAZ integra o FORVM juntamente com a ANAJUR e a ANAU-
NI. Em atuação coordenada, as três entidades trabalham em torno de 
questões de interesse comum, sempre levando em conta as especifici-
dades das carreiras representadas. A união de esforços beneficia não 
apenas o diálogo junto à Advocacia-Geral da União, como também a 
atuação perante o Parlamento e o Executivo, o que torna a luta das en-
tidades ainda mais eficiente.

Movimento Nacional pela Advocacia Pública
Lançado em 2013, o Movimento promove ações para conscientizar 
e sensibilizar a classe política e a sociedade quanto à importância 
das atribuições dos Advogados Públicos nas três esferas da Federa-
ção. O SINPROFAZ contribui com a iniciativa desde o lançamento 
do Movimento, cuja principal bandeira é, atualmente, a defesa das 
prerrogativas conquistadas pelos Membros da Advocacia Pública.
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Fórum Nacional Permanente de Carreiras  
Típicas de Estado - Fonacate
Ao agregar sindicatos e associações e alcançar mais de 200 mil servi-
dores públicos, o Fonacate se consolidou como canal de comunicação 
e debate entre a sociedade e as carreiras de Estado. Em meio às as-
sociadas, estão entidades representativas de Diplomatas, Defensores 
Públicos, membros do Ministério Público, Auditores Fiscais da Receita 
Federal, servidores do Poder Legislativo federal e várias outras cate-
gorias. O SINPROFAZ integra o Fonacate desde 2017 e vê na filiação 
a possibilidade de construção de uma frente ainda mais forte para a 
defesa do funcionalismo público brasileiro.
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