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Proposta de Tese a ser submetida ao V CONAFFA sobre o tema 'Consciência 

sindical: Formação e fomento da participação do filiado'. 

 

I. Nome e localização do(a) autor(a) principal 

OSCAR DE AGUIAR ROSA FILHO. 

DS-DF 

II. Nome e localização de coautor (es), se houver. 

Não há. 

 

III. Título da Tese 

A motivação e participação dos filiados como instrumentos de fortalecimento da 

categoria. 

 

IV. Objetivo. 

O objetivo da presente tese é demonstrar a necessidade de uma avaliação 

profissional e especializada das causas da baixa participação dos filiados nas 

atividades sindicais, bem como identificar os mecanismos que podem ser 

implementados para incentivar uma maior participação e mobilizar os Auditores 

Fiscais Federais Agropecuários para, por meio do sindicato, garantirmos a 

defesa da carreira e da atividade de auditoria e fiscalização federal 

agropecuária. 

 

V. Resumo. 

A participação dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários nas atividades 

sindicais como assembleias, cursos, vídeo conferências, grupos de trabalho, 

formação de chapas e votações eletrônicas tem se mostrado muito aquém da 

esperada e necessária para que o sindicato obtenha mais resultados nas suas 

pautas reinvidicatórias e desafios. O envolvimento e a efetiva participação dos 

filiados é o que confere qualidade e força para a atuação sindical da categoria. 

O presente trabalho visa demonstrar a necessidade de uma avaliação 

aprofundada e especializada das causas da baixa participação observada, bem 

como a proposição de medidas para o envolvimento dos auditores nas 

atividades sindicais com o consequente fortalecimento e valorização da 

categoria. 
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VI. Introdução (com breve exposição de conteúdo do tema escolhido). 

A carreira de Auditor Fiscal Federal Agropecuário é composta atualmente por 

aproximadamente 2.650 auditores em exercício e 2.390 auditores aposentados. 

Entre os em exercício, 2.230 (84%) e, entre os aposentados, 1.799 (75%) estão 

filiados ao Sindicato. Somam-se, ainda, 361 (16%) pensionistas filiados ao 

Anffa Sindical. Somos, portanto, 4.390 filiados. 

As atividades sindicais se desenvolvem nos 26 Estados e no Distrito Federal, 

atuando em temas locais e nacionais, defendendo os interesses da categoria e 

da carreira de Auditor Fiscal Federal Agropecuário - AFFA. O Anffa Sindical 

atua, tanto em ações específicas de defesa dos interesses dos filiados, como 

também de forma ampla, visando garantir a atuação profissional dos Auditores 

em defesa dos interesses público e da sociedade. Desde a regulamentação do 

setor agropecuário até os modelos de atuação nos diversos campos regidos 

pela legislação, o sindicato participa, por meio dos AFFA, de forma a defender 

os interesses da carreira e da boa gestão pública. 

A participação dos filiados é facultada das mais diversas formas. Desde a 

participação efetiva na gestão sindical, compondo chapas nas eleições para a 

administração das Delegacias, do Sindicato e do Conselho Fiscal, podemos 

atuar, ainda, como membros dos comandos de mobilização local, regional e 

nacional e em grupos de trabalho para tratar de assuntos específicos. 

A atuação pode se dar, ainda, de forma pessoal, participando e votando nas 

assembleias bem como encaminhando qualquer análise ou propositura via os 

meios de comunicação virtual disponibilizados pelo sindicato. 

Cabe também aos filiados a participação nos Congressos Nacionais dos 

Auditores Fiscais Federais Agropecuários - CONAFFA, trianuais, quando são 

discutidas de definidas as linhas de ação a serem adotadas pelo Sindicato. 

Mais recentemente, foram instituídas as videoconferências e o voto eletrônico 

para permitir que os filiados que atuam fora das sedes e que não possam 

participar presencialmente das assembleias, tenham resguardado a 

oportunidade e o direito de participar, se manifestar e votar virtualmente. 

Não obstante as diversas formas de participação existentes, o que se observa 

é uma baixa presença de filiados nas atividades sindicais de uma maneira 

geral. Observa-se também a baixa renovação nessa participação, mantendo-se 
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uma permanência prolongada dos já envolvidos, por falta de adesão de novos 

colegas. 

Muitas vezes, verifica-se também a dificuldade na disponibilidade de filiados 

para apoio técnico na análise de assuntos específicos, para subsidiar a 

atuação do sindicato na defesa dos interesses da categoria voltados à boa 

gestão pública. 

Em alguns locais ocorre dificuldade para se montar chapas para conduzir 

próximas gestões das Delegacias. 

Mesmo conhecedores de questões básicas que dificultam a participação, como 

a escassez nos quadros do Ministério pela ausência de concursos públicos e 

outras, há que se buscar, de forma profissional, analisar e identificar fatores 

específicos que tem comprometido a participação dos filiados, mesmo estando 

as circunstâncias indicando a necessidade premente da organização e 

participação de todos para a defesa da carreira e da atividade de auditoria e 

fiscalização federal agropecuária. 

Uma avaliação profissional, além de identificar aspectos subliminares que 

comprometem a participação sindical, poderá buscar meios efetivos de se 

agregar novos e mais filiados às atividades sindicais, nas suas mais diversas 

formas, como a gestão sindical, participação em assembleias, grupos e 

atividades promovidas pelo sindicato. 

 

VII. Desenvolvimento (com embasamento da argumentação relativa ao tema 

escolhido). 

A atividade sindical objetiva, essencialmente, a defesa dos interesses da 

categoria e dos filiados, pautados na legitimidade e na garantia do exercício 

profissional da carreira em benefício da sociedade. 

A organização sindical, por meio da cooperação financeira, administrativa e 

profissional dos filiados, viabiliza a manutenção do sindicato e as suas 

atividades cotidianas. 

A participação dos filiados garante a representatividade da carreira, a correta 

definição das prioridades e dos mecanismos de atuação, bem como qualifica 

os encaminhamentos adotados pelo sindicato. 
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Tem-se observado, entretanto, uma baixa participação dos filiados em todas 

formas de atuação existentes, o que pode comprometer a qualidade da 

atuação sindical. 

Sabe-se, também, que ocorre uma desmobilização generalizada na sociedade, 

o que pode estar contribuindo para a baixa participação verificada. 

A baixa participação pode resultar em desinformação e, consequentemente, no 

desinteresse pelos assuntos que são tratados pelo sindicato. 

Por vezes, a própria existência e atuação da carreira pode estar em risco e os 

filiados não tem conhecimento dos desafios a serem enfrentados para manter 

as atividades legalmente instituídas. 

Concorrentemente, o desconhecimento das etapas ultrapassadas pela 

categoria para que a carreira tenha o reconhecimento e estrutura atual, pode 

resultar no desestimulo verificado. 

A baixa participação gera a desinformação quanto a atuação do sindicato e os 

desafios enfrentados e esta situação se retroalimenta enfraquecendo a atuação 

sindical e comprometendo os resultados a serem obtidos. 

A partir dessa sucinta análise, como forma de se garantir melhores resultados, 

renovação dos quadros e melhor estruturação da atividade sindical, propõe-se 

a realização de análise profissional quanto aos fatores que tem inibido a 

participação dos filiados bem como a implementação de medidas para 

efetivamente promover uma maior participação do conjunto dos auditores e, 

especificamente, dos filiados, nas diversas atividade sindicais necessárias para 

uma atuação sindical cada vez mais qualificada e representativa. 

 

VIII. Conclusão (com proposição de diretrizes, de forma objetiva, clara e 

resumida). 

Pelo exposto e concluindo, é apresentada a seguinte proposta de tese a ser 

submetida ao V CONAFFA: 

Que o Anffa Sindical promova a contratação e realização de estudo e avaliação 

da participação dos filiados nas diversas atividades desenvolvidas pelo 

Sindicato e aponte ações e mecanismos para promover uma maior participação 

dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários nas diversas atividades 

sindicais. 

IX. Bibliografia (com as fontes consultadas): Não há. 


