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AUTOR PRINCIPAL: 
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TÍTULO: 

Adequação e equiparação do sistema de votos do CONAFFA com o 

do Conselho de Delegados. 

OBEJTIVO: 

Fornecer proposta de equidade e proporcionalidade nos sistemas de votos do 

Conselho de Delegados. 

RESUMO: 

O Conselho de Delegados, órgão estatutariamente definido como a 

segunda instancia deliberativa do sindicato, sofre da ausência de critérios de 

proporcionalidade e equidade em relação aos filiados por ele representados. A 

proposta aqui é realizar a adequação estatutária para corrigir esse erro 

INTRODUÇÃO: 

Da adequabilidade para reapresentação da tese. 

A tese de posse de armas para o AFFA fora tese apresentada desde o 

primeiro CONAFFA sendo rejeitada e reapresentada até sua aprovação no III 

CONAFFA. Entendemos que a entidade é dinâmica e sofre alterações de 

pensamento durante o tempo. Dessa forma reapresenta-se a tese ora 

apresentada no III CONAFFA de Florianópolis. 

O Conselho de Delegados é, conforme o estatuto e o regimento interno 

da ANFFA Sindical, a instância deliberativa imediatamente inferior à 

Assembleia Geral Nacional. Fica claro que o regimento interno e o estatuto dão 

diretrizes específicas sobre as deliberações que o Conselho tem em seu 

escopo de atuação. 
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No entanto, ao fazer uma análise matemática, podemos observar que há 

dois pesos e duas medidas quando tratamos as diferentes instâncias 

deliberativas do Sindicato.  

Na Assembleia Geral Nacional, cada filiado tem direito a voto e 

representação igualitária com os demais filiados. Em outras palavras, na 

Assembleia cada filiado é representado através de seu voto.  

No CONAFFA esse fator representativo também é justa e corretamente 

levado em conta. Cada grupo de 30 filiados tem o direito de eleger um 

representante para defender suas opiniões e posições quanto as deliberações 

tomadas pelos delegados eleitos. 

Já no Conselho de Delegados, esse fator não tem valor algum, onde 

conforme o estatuto em seu artigo 38 diz: 

“Art. 38. As decisões do Conselho dos Delegados Sindicais serão 

tomadas por maioria simples, sendo exigida a presença mínima de metade 

mais um do total dos conselheiros.” 

Ou seja, caímos no grande risco de que o resultado de uma decisão no 

Conselho de Delegados não represente a vontade da maioria dos filiados. 

Para melhor ilustrar com os dados de filiação de abril de 2014 teremos 

em duas tabelas com o % acumulado de filiados e a linha em destaque 

vermelho o que seria representado em extremo o Art. 38 e em amarelo o que 

seria se fosse uma Assembleia onde todos votam: 

Filiados por delegado em 
ordem decrescente 

% Acumulado 

476 11,2% 
449 21,9% 
371 30,6% 
320 38,2% 
311 45,5% 
259 51,6% 
246 57,5% 
204 62,3% 
203 67,1% 
179 71,3% 
179 75,5% 
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129 78,6% 
126 81,5% 
111 84,2% 
103 86,6% 
101 89,0% 
67 90,6% 
66 92,1% 
63 93,6% 
62 95,1% 
45 96,1% 
44 97,2% 
36 98,0% 
30 98,7% 
22 99,3% 
17 99,7% 
14 100,0% 

 

Filiados por delegado em 
ordem Crescente 

% Acumulado 

14 0,3% 
17 0,7% 
22 1,3% 
30 2,0% 
36 2,8% 
44 3,9% 
45 4,9% 
62 6,4% 
63 7,9% 
66 9,4% 
67 11,0% 

101 13,4% 
103 15,8% 
111 18,5% 
126 21,4% 
129 24,5% 
179 28,7% 
179 32,9% 
203 37,7% 
204 42,5% 
246 48,4% 
259 54,5% 
311 61,8% 
320 69,4% 
371 78,1% 
449 88,8% 
476 100,0% 
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Considerando que o Delegado Sindical tem o dever de representar os 

filiados para os quais é o delegado, observa-se que é possível que 81,5% dos 

filiados tenham uma opinião, mas que, de acordo com o Art. 38, ainda assim 

sua posição seja desconsiderada em favor de 18,5% dos filiados em uma 

situação hipotética extrema e possível.  

Ainda se considerar o quórum mínimo de metade mais um e nesse 

momento haver o voto teremos o extremo de 8 delegacias podem decidir voto 

definitivo no Conselho de Delegados e que poderá representar unicamente 

6,2% dos filiados.  

Fica patente a necessidade de se revisar o formato de decisão por parte 

do Conselho de Delegados que, em casos como o ilustrado, deixa de 

representar a opinião da maioria. Passa a permitir em caso extremo, possível 

e dentro das normas do sindicato que a opinião dos representantes de 

6,2% dos filiados seja a decisão tomada. 

DESENVOLVIMIENTO: 

Considerando a necessidade de se revisar o formato de decisão por 

parte do Conselho de Delegados sugere-se que seja alterado o artigo 34 do 

estatuto para a seguinte forma: 

Art. 38 As decisões do Conselho dos Delegados Sindicais serão 

tomadas por maioria ponderada, sendo exigida a presença mínima de metade 

mais um do total dos conselheiros. 

Parágrafo único: Cada Delegado Sindical tem peso de voto calculado 

como um voto por cada cento de filiados ou fração. 

Dessa forma escrita a mesma tabela seria apresentada da seguinte 

forma: 

Filiados por delegado 
em ordem Crescente 

% 
Acumulado 

Votos 
ponderados 

Percentual dos votos 
ponderados 

14 0,3% 1 1,7% 
17 0,7% 1 3,4% 
22 1,3% 1 5,1% 
30 2,0% 1 6,8% 
36 2,8% 1 8,5% 
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44 3,9% 1 10,2% 
45 4,9% 1 11,9% 
62 6,4% 1 13,6% 
63 7,9% 1 15,3% 
66 9,4% 1 16,9% 
67 11,0% 1 18,6% 

101 13,4% 2 22,0% 
103 15,8% 2 25,4% 
111 18,5% 2 28,8% 
126 21,4% 2 32,2% 
129 24,5% 2 35,6% 
179 28,7% 2 39,0% 
179 32,9% 2 42,4% 
203 37,7% 3 47,5% 
204 42,5% 3 52,5% 
246 48,4% 3 57,6% 
259 54,5% 3 62,7% 
311 61,8% 4 69,5% 
320 69,4% 4 76,3% 
371 78,1% 4 83,1% 
449 88,8% 5 91,5% 
476 100,0% 5 100,0% 

 

Nesse formato a discrepância comparativa entre as linhas vermelhas e 

amarelas que representam a maioria de votos no Conselho de Delegados e a 

maioria de votos dos filiados, respectivamente. 

 

CONCLUSÃO: 

É patente a necessidade de se tornar igualitário os critérios de decisões 

entre as Assembleias, CONAFFA e o Conselho de Delegados. A forma 

proposta reduz drasticamente a divergência comparativa existente entre as 

formas de decisão. Lembro ainda que essa decisão será encaminhada para 

Assembleia Geral de quórum qualificado vez que se sugere alteração 

estatutária. Isto é, reprovar a diretriz no CONAFFA é impedir que a 

Assembleia Geral decida sobre o assunto. 
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DIRETRIZ: 

Elaborar proposta de alteração estatutária para contemplar critérios de 

proporcionalidade nos votos do Conselho de Delegados. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

1- Estatuto da ANFFA Sindical 

2- Regimento Interno da ANFFA Sindical 
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Autor: André Barbosa da Silva  

Localização: Laboratório Federal de Defesa Agropecuária – SC  

 

Apresentação dos gastos do ANFFA Sindical como  

ferramenta de tomada de decisões. 

 

Objetivos:  

Proporcionar aos filiados do ANFFA Sindical maior transparência nos 

gastos da entidade;  

Propiciar uma análise coerente dos orçamentos anuais apresentados, 

permitindo uma tomada de decisões mais consciente.  

 

Resumo:  

Atualmente o estatuto do ANFFA Sindical especifica a necessidade de aprovação 

do orçamento do ano vindouro e da prestação de contas ao final de cada exercício. 

Nas assembleias destinadas a esta finalidade, percebe-se que os filiados carecem 

de informações detalhadas acerca dos valores gastos em cada uma das naturezas 

de despesas. Desta forma, objetivando dar maior transparência, aumentar a 

motivação e permitir uma tomada de decisões mais conscientes pelos filiados, 

propõe-se que a DIREX e as Delegacias Sindicais apresentem no site um 

demonstrativo mensal com os gastos em cada uma das naturezas de despesas 

acompanhadas de um comparativo com o orçado.  

 

Introdução e desenvolvimento:  

O orçamento é uma das principais fontes utilizadas nas instituições como 

ferramenta de gestão e na tomada de decisões, no entanto, em alguns casos, é 

não é utilizado desta forma, sendo apenas uma planilha financeira.  

Em seu estudo, Mucci, D.M.; Frezatti, F. & Dieng, M. (2016) acreditam que o 

orçamento tem potencial de uso maior do que tem sido percebido, tendo em vista a 

gama de funções que ele pode exercer dentro do processo de gestão das 

empresas e, nesse sentido, percebe-se que esse  
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artefato não visa apenas a promover a sustentabilidade financeira, mas sim a 

sustentabilidade organizacional, facilitada quando se percebe que a função diálogo 

é valorizada e praticada.  

Consideram ainda que a melhoria na sustentabilidade da empresa através do 

diálogo se dá com aumento da comunicação, da criação de consciência e da 

motivação.  

Considerando que a ANFFA Sindical é uma entidade sem fins lucrativos e que 

necessita de coesão para atingir seus objetivos, o orçamento torna-se ainda mais 

importante.  

Portanto, apresentar aos filiados apenas uma vez ao ano a prestação de contas e 

o orçamento do ano vindouro, conforme consta no artigo 95 do nosso estatuto, 

parece ser uma subutilização desta ferramenta.  

Cabe destacar que nosso sindicato gira mais de um milhão de reais ao ano, valor 

extremamente alto e que gera apreensão por parte dos filiados. Como exemplo, 

vemos nas redes sociais questionamentos quanto aos gastos com deslocamentos 

dos gestores e com folha de pessoal. Acredito que isto ocorra mais por falta de 

transparência do que por consciência dos valores aportados.  

Entre os princípios do sindicato, conforme disposto no artigo 3º do seu estatuto 

estão: ética, moralidade, legalidade, dignidade, transparência, solidariedade e 

democracia participativa.  

Desta forma, acredita-se que a elaboração mensal de uma prestação de contas da 

DIREX e das delegacias sindicais através das naturezas de despesas e seu 

comparativo com o orçado seja uma forma de dar maior transparência e permitindo 

aos filiados tomadas de decisões mais conscientes.  

 

Conclusões:  

Diante da necessidade de aprimoramento do uso do orçamento pelo ANFFA 

Sindical, propõe-se as seguintes diretrizes:  

1) Que a DIREX e as Delegacias Sindicais apresentem mensalmente no site do 

ANFFA Sindical uma prestação de contas concisa e didática das receitas e 

despesas realizadas por natureza de despesa juntamente com um comparativo 

com o orçamento aprovado.  
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TESE V CONAFFA 

I-AUTORA PRINCIPAL: 1-Consuelo Garrastazu Paixão Côrtes/Auditora 

Fiscal Federal Agropecuária/VIGI-POA /AEROPORTO/SFA/RS 

II-CO-AUTOR: 1- Não há. 

III-TÍTULO: Gestão profissional no ANFFA SINDICAL 

IV-OBJETIVO: O objetivo central deste trabalho é otimizar as atividades do 

presidente e de sua diretoria executiva nacional através da contratação de um 

gestor profissional para administrar o ANFFA SINDICAL, priorizando do 

presidente e de sua diretoria executiva nacional àquelas que requerem seu 

tempo, delegando à administração do ANFFA SINDICAL das atividades que 

não precisam necessariamente ser desenvolvidas por ele a um gestor 

profissional capacitado para tal função. 

 

V- RESUMO:  

A distribuição aleatória de cargos na diretoria executiva não considera na 

maioria das vezes a formação ou qualificação do indivíduo ou sua aptidão para 

exercer tal função. Geralmente é uma escolha baseada em afinidades pessoais 

do grupo e não seleciona as pessoas considerando um critério técnico para 

que essas administrem profissionalmente o nosso sindicato. O gestor sindical é 

o personagem mais importante nesse processo e, dessa forma, deve ter em 

mãos o conhecimento e as ferramentas para agir em qualquer situação. Para 

atingir esse objetivo, o gestor deve estar livre para trabalhar, mantendo uma 

equipe de apoio confiável, tendo em sua companhia pessoas que possam 

contribuir com seus conhecimentos e experiências sobre gestão e trabalhando 

para fortalecer a entidade.  

 

VI - INTRODUÇÃO: 

A maioria dos líderes sindicais estão tão envolvidos numa imensa burocracia e 

em atividades administrativas rotineiras que não conseguem se desprender de 

tudo isso para poder cumprir satisfatoriamente alguns de seus mais 
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importantes papéis, como a criação de oportunidades e atuação política em 

benefício de sua classe. 

É importante ressaltar que a gestão de entidades sindicais possui um estilo 

próprio que, apesar de requerer apoio nas tradicionais teorias e ferramentas 

administrativas, se caracteriza pelo espírito de coletividade, parceria e 

desenvolvimento mútuo, sobretudo da vontade dos filiados em fortalecer a 

classe e, consequentemente, seu sindicato. Apesar de possuir objetivos 

diferentes das organizações empresariais, o sindicato também necessita 

alcançar resultados, tecer estratégias, estar de olho no mercado, satisfazer 

enfim seus clientes (filiados). Este pensamento fortalece-se mais ainda com a 

recente publicação da Medida provisória nº 873 de 01 de fevereiro de 2019, a 

qual impede o desconto direto em folha da contribuição sindical. Com a perda 

do desconto em folha dos seus filiados o sindicato terá que se empenhar ainda 

mais para demonstrar aos seus filiados um trabalho eficiente e que mantenha a 

categoria permanentemente mobilizada em prol de suas causas. 

Não basta somente ter boas intenções e vontade política para compor um 

sindicato. É necessário garantir que os recursos existentes sejam utilizados da 

melhor forma possível, que as funções e tarefas sejam bem definidas e 

divididas, que as ações sejam realizadas em tempo e principalmente que as 

ferramentas de uso gerencial sejam aproveitadas para maximizar os resultados 

da entidade. 

Outra importante consideração a ser feita é que uma organização com fins de 

representação não pode ficar ligada aos interesses somente de alguns 

usuários, mas sim buscar satisfazer as expectativas de seus filiados como um 

todo. Não se pode deixar de mencionar um importante elo entre o líder sindical 

e o sucesso almejado de sua gestão: o executivo sindical. Este profissional 

coloca em prática as decisões da diretoria da entidade, dando suporte e 

efetuando as ações determinadas pelo líder. São profissionais que possuem 

formação gerencial e são desenvolvidos especificamente para gerenciar 

entidades sindicais. Além disso, possui a capacidade e o conhecimento 

também em economia e administração, o que pode resultar em uma gestão 

eficiente trazendo diversos benefícios econômicos para o sindicato. O líder 

sindical não é um profissional que foi selecionado para esse cargo e sim um 

profissional da mesma categoria que se destacou e que reuniu condições para 
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se tornar um representante oficial de sua classe trabalhadora. Sua presença no 

sindicato, portanto, é uma manifestação da vontade dos associados ou, pelo 

menos, da maioria deles. Entendendo essa condição, ele é responsável por 

entender o que os trabalhadores esperam e, assim, para garantir eficiência na 

gestão sindical, deve pensar através do pensamento de seus associados. 

Compreendendo que a liderança deve ser conquistada de forma natural, para 

garantir que as relações entre os trabalhadores e sua entidade representativa 

sejam constantes e firmes, a gestão sindical deve ser conduzida pelo líder de 

forma a atender todas as necessidades e não suas próprias vontades. Não 

havendo uma gestão sindical eficiente, a situação será facilmente percebida 

por todas e, consequentemente, o papel do líder sindical será reduzido, 

diminuindo também sua autoridade de liderança. O líder sindical, dessa forma, 

tem o mais importante papel dentro da gestão sindical: conseguir a 

colaboração e o comprometimento de sua equipe, oferecer o que os 

associados estão procurando na entidade e estabelecer objetivos para a 

categoria. 

 

VII - DESENVOLVIMENTO: 

Não há atualmente a implementação uma gestão profissional por parte da 

Diretoria Executiva Nacional. A diretoria é constituída por colegas eleitos pela 

maioria de votos e estes assumem suas diretorias conforme configuração 

inicial divulgada na chapa anteriormente às eleições. Esta distribuição aleatória 

de cargos na diretoria não considera na maioria das vezes a formação ou 

qualificação do indivíduo ou sua aptidão para exercer tal cargo. Geralmente é 

uma escolha baseada em afinidades pessoais do grupo e não seleciona as 

pessoas considerando um critério técnico para que essas administrem 

profissionalmente o nosso sindicato. Entidades sindicais inovadoras é um 

assunto a ser pensado e a própria palavra ‘inovação’ parecia não fazer parte do 

vocabulário do movimento sindical à alguns anos atrás, hoje totalmente 

indispensável. Via-se o movimento sindical como um único movimento de rua, 

com bandeiras e reivindicações, hoje o formato das entidades não se resume 

tão somente a essas práticas, é preciso inovar também e criar novos serviços 

que atendem as expectativas e necessidades da classe que representam. 
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Assim como uma empresa, os sindicatos precisam manter e se não houver, 

criar, departamentos como Tecnologia da Informação (TI), Financeiro, 

Marketing, Gestão de Pessoas, Comercial, como qualquer outra organização. 

Para resolver este e outros paradoxos, os dirigentes devem pensar em um 

gestor como parceiro estratégico, ou vincular a administração sindical a uma 

assessoria de administração interna. Como ocorre ao contratar uma assessoria 

jurídica ou política, a assessoria de gestão possui conhecimento técnico para 

encaminhar questões administrativas que os próprios dirigentes sindicais não 

possuem condições de gerir; na maioria das vezes, isso ocorre por estarem 

inteiramente envolvidos nas atividades políticas, por não possuir conhecimento 

técnico especifico de administração e no melhor dos casos, porque passam a 

perceber que as novas demandas que surgiram neste contexto de 

redemocratização onde a população de forma geral tem reivindicado mais 

eficiência dos serviços públicos, desejam se adaptar a este novo cenário, 

ofertando a sua base, um serviço de qualidade capaz de satisfazer e fidelizar 

seu público alvo que são os associados. Os desafios vivenciados na 

administração sindical, não são diferentes do setor privado, é necessário um 

plano de marketing para reter e atrair novos sócios, um banco de dados 

eficiente capaz de fornecer aos  dirigentes controle e informações que poderão 

auxiliar nas tomadas de decisão. As entidades devem ter uma nova postura 

junto ao seu sócio que acompanhe o próprio crescimento intelectual do 

trabalhador ou as dificuldades enfrentadas por este. As entidades sindicais 

também necessitam reter bons profissionais, necessitam aderir práticas de 

gestão de pessoas para fidelizar e desenvolver seus talentos internos 

necessitam de treinamentos e capacitação dos colaboradores para que eles 

sejam capazes de atender da melhor forma possível às novas demandas e 

exigências na qualidade do atendimento e serviços. Os sindicatos devem 

estreitar a comunicação com seu público através de ferramentas de marketing 

e comunicação atraindo novos sócios, estruturar o setor de cobrança financeira 

e tantas outras necessidades, aplicativos, redes sociais e demais ferramentas 

de interatividade. A mudança chegou, e ela não sugere aceitação, ela nos 

obriga a rever práticas, desaprender para aprender de novo e reinventar 

nossas formas de atuação. O Sindicato necessitará demonstrar cada vez mais, 
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de forma transparente, através de sua gestão, todo o seu profissionalismo na 

condução dos rumos da carreira de Auditor Fiscal Federal Agropecuário. 

VANTAGENS: Através da administração profissional o gestor sindical pode 

ofertar a sua base, um serviço de qualidade capaz de satisfazer seus filiados e 

assegurar-se que a administração do sindicato encontra-se em mãos 

qualificadas para tal. Para que esse crescimento e organização seja possível é 

necessário consciência e visão estratégica do presidente e diretoria sindical, 

que investir em administração cientifica, é um caminho para tornar a sua 

entidade sindical sustentável e adaptada para os novos tempos, modernizando 

a gestão. A maior vantagem é a dedicação exclusiva do gestor sindical e sua 

diretoria às pautas que realmente são importantes para o fortalecimento da 

categoria  dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários. Um outro ponto 

favorável da implementação de uma administração profissional seria a 

economia proporcionada ao sindicato por um gestor capacitado na área. 

VIII-CONCLUSÃO:

Frente aos motivos expostos acima é importante que a Diretoria Executiva do 

ANFFA SINDICAL adote a seguinte diretriz na condução de sua administração: 

Investir em uma administração profissional do Sindicato Nacional dos Auditores 

Fiscais Federais Agropecuários. Uma assessoria de gestão possui 

conhecimento técnico para tratar questões administrativas que os dirigentes 

sindicais não são preparados na maioria das vezes, trazendo eficiência e 

economia à administração do ANFFA SINDICAL. Além desses benefícios, o 

líder sindical e sua diretoria executiva podem dedicar-se exclusivamente ás 

pautas sindicais que são extremamente relevantes e oportunas para a 

categoria. A diretoria executiva  nacional deve ser capaz de se adaptar a este 

novo cenário, ofertando à sua base um serviço de qualidade capaz de 

satisfazer, ampliar  e fidelizar seu público alvo que são os associados. 
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1 - Nome e localização do autor 

Antonio Araujo Andrade Junior 

LFDA/MG 

2 - Nome e localização do coautor 

Não se aplica. 

3 – Título da Tese 

Grupos ad hoc 

4 - Objetivo 

Disponibilizar ao Sindicato meios de responder oportunamente demandas que 

requeiram conhecimentos técnicos específicos nas diversas áreas de atuação dos 

AFFA. 

5 - Resumo 

Nos últimos anos, aumentaram as demandas junto ao sindicato relacionadas a temas 

que requerem conhecimento técnico específico. 

Faz-se necessário que o sindicato disponha de meios para avaliar os atos 

administrativos emanados pelo Mapa de forma a permitir responder com celeridade e 

qualidade técnica. 

Muito raramente os AFFA dispõem-se a colaborar estando em suas rotinas de 

trabalho. 

Propõe-se que o sindicato forme grupos de trabalho had hoc compostos por AFFA 

aposentado e ativo cujas identidades seriam preservadas, com objetivo de avaliar e 

emitir pareceres técnicos relativos às demandas sindicais. Quando necessário, 

reuniriam-se na sede do sindicato, portanto, fora do ambiente da rotina do trabalho. 
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6 - Introdução 

Nos últimos anos, aumentaram as demandas junto ao sindicato relacionadas a temas 

que requerem conhecimento técnico específico: 

a) O acordo de cooperação do Mapa com a Fundação Eliseu Alves requer 

conhecimento em fiscalização de produtos de uso veterinário; 

b) A revisão da IN 11 requer conhecimento específico nas áreas de virologia, 

epidemiologia e vigilancia de portos, aeroportos e postos de fronteira. 

c) A aplicação do teletrabalho na área de registro de agrotóxicos requer 

conhecimento específico; 

d) As demandas relacionadas à rotina de ficalização em abatedouros frigoríficos 

requerem conhecimento específico em produtos de origem animal; 

e) Convenios e delegações de competências em diversas áreas da SDA 

requerem conhecimentos técnicos específicos. 

Estes e outros exemplos ilustram a necessidade de o sindicato dispor de meios para 

avaliar os atos administrativos emanados pelo Mapa e responder de forma célere e 

com qualidade técnica. 

No entanto, muito raramente os AFFA dispõem-se a colaborar estando em suas 

rotinas de trabalho. Far-se-ia necessário retirá-lo da rotina de trabalho por tempo curto 

e determinado, para que possa dedicar exclusivamente à tarefa sindical. 

 

7 - Desenvolvimento 

Para solucionar o problema, propõe-se que o sindicato forme grupos de trabalho had 

hoc com objetivo de avaliar e emitir pareceres técnicos relativos às suas demandas. 

Estes grupos seriam formados por AFFA aposentados ou ativos e, quando necessário, 

se reuniriam na sede do sindicato por não mais que dois dias. Portanto, estariam fora 

do ambiente da rotina do trabalho e com dedicação exclusiva à tarefa. 

A identidade dos componentes dos grupos seria preservada, para fins de manter a 

incolumidade dos filiados frente à Administração Pública. 
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8 - Conclusão 

A formação de grupos had doc compostos por AFFA visa dispor o Sindicato de meios 

para responder com celeridade e qualidade às demandas que requeiram 

conhecimento técnico específico. 

Por outro lado, contribui para aproximar filiados das rotinas, causas e pautas sindicais. 

 

DIRETRIZ 

Formação de grupos de trabalho had hoc, compostos por AFFA aposentados e ativos, 

cujas identidades seriam preservadas, com objetivo de avaliar e emitir pareceres 

técnicos relativos às demandas sindicais. Contemplando, quando necessário, reunião 

na sede do sindicato. 
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PROPOSTA DE TESE PARA O V CONAFFA 

Esta tese está em consonância com a Resolução Nº 001/2019 de 24/01/2019 do V 

CONAFFA em seu Art. 2° e no conteúdo do tema da oficina: Consciência Sindical 

e Fomento de Participação do Filiado  

AUTOR: AFFA. Moacir Gomes Sobreira Filho / moacirsobreira@gmail.com  

LOCAL: Delegacia Sindical dos AFFA em Pernambuco.  

 

1. - TÍTULO DA TESE:  

PROPORCIONAR AOS AFFA DA ANFFA SINDICAL A OPORTUNIDADE DE 

CONHECER DIRETAMENTE AS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS MEMBROS 

DA DIRETORIA EXECUTIVA NACIONAL – DIREX, TENDO COMO OBJETIVO 

FOMENTAR E ESTIMULAR ESSES FILIADOS PARA UM MAIOR 

ENTROSAMENTO E EMBASAMENTO COM AS ATIVIDADES DA ANFFA 

SINDICAL.  

 

2. - OBJETIVO:  

Esta tese tem como um dos objetivos básicos, proporcionar um encontro dos 

AFFA sindicalizados com a Diretoria Executiva Nacional – DIREX em Brasília, para 

um maior entrosamento, com as atividades da ANFFA SINDICAL, principalmente 

com aqueles sindicalistas que são mais presentes nas atividades da sua Delegacia 

Sindical ou na Seção Sindical. Os filiados ao participarem desse encontro, 

certamente terão uma visão e conhecimento mais realista, ao se inteirarem das 

atividades da DIREX. Almejamos também que, cada um desses participantes, 

passe a ser em sua Delegacia Sindical ou na Seção Sindical, um atuante polo de 

divulgação, dos conhecimentos que foram adquiridos nesse evento. Esse encontro 

deverá servir também, como estímulo para uma maior integração desses filiados, 

que poderão ter um papel mais efetivo nas atividades de sua Delegacia Sindical ou 

na Seção Sindical, sendo também, mais participativos nas atividades da ANFFA 

SINDICAL. Pretendemos com os resultados obtidos nessa reunião, despertar em 

cada um dos participantes, o seu potencial de trabalho e liderança, em prol da 

carreira de AFFA e no fortalecimento do nosso sindicato.  

 

3. - RESUMO:  

A aproximação dos AFFA filiados nas Delegacias Sindicais e nas Seções Sindicais 

com a Diretoria Executiva Nacional – DIREX tem como uma das finalidades 



21 
 

proporcionar um melhor conhecimento da dinâmica dos trabalhos exercida pelos 

Diretores da DIREX, quebrando assim, as distâncias entre filiados e a DIREX. Com 

esse encontro, pretendemos também, capacitar e estimular esses sindicalizados a 

assumirem posteriormente, atribuições na administração de sua Delegacia Sindical 

ou Seção Sindical. Os conhecimentos adquiridos por esses filiados nesse encontro 

vai proporcionar a esses sindicalistas, a oportunidade de divulgar tão importante 

acervo de informações aos demais AFFA sindicalizados. Almejamos também, que 

eles sejam ativos colaboradores nas diversas atividades de sua Delegacia Sindical 

ou Seção Sindical. Com esse encontro, teremos mais um meio de ligação da 

DIREX com as bases, para a revitalização de apoio as atividades do nosso 

sindicato. Estaremos preparando também, novas lideranças, para dar continuidade 

às conquistas adquiridas pelo nosso sindicato, e que os participantes desse 

encontro se integrem na luta pela melhoria da nossa carreira de AFFA.  

 

4. - INTRODUÇÃO:  

Pelo fato da ANFFA SINDICAL ser um sindicato em formação em sua história, é 

oportuno que os seus filiados tenham um melhor conhecimento das atividades do 

nosso sindicato, adquirindo informações diretamente com a Diretoria Executiva 

Nacional – DIREX. Precisamos proporcionar aos nossos AFFA sindicalizados um 

melhor embasamento e conhecimentos das atividades da DIREX de modo que, 

tenham amplo conhecimento de sua efetiva atuação em prol da carreira de AFFA e 

na defesa dos direitos de seus sindicalizados. Esse encontro deverá servir 

também, de estímulo, aos AFFA sindicalistas para uma maior integração com as 

atividades da sua Delegacia Sindical ou Seção Sindical. Os AFFA sindicalizados 

que participarem desse encontro, vão se inteirar da dinâmica do nosso sindicato, 

junto aos poderes: executivo, legislativo e judiciário na defesa da nossa profissão e 

dos direitos dos seus filiados Auditores Fiscais Federais Agropecuários.  

 

5. - DESENVOLVIMENTO:  

Atualmente o sindicalismo brasileiro passa por um momento de renovação por 

conta das novas demandas, como a globalização dos serviços e, cada vez mais, a 

luta por condições dignas de remuneração e trabalho e na defesa dos direitos de 

cada profissão. Precisamos, portanto, preparar os nossos AFFA sindicalizados, 

para que eles possam fazes em conjunto com os Diretores da DIREX, uma análise 

crítica da realidade atual do nosso sindicato, objetivando assim, o aperfeiçoamento 
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de suas atividades. É neste sentido que propomos esse encontro com os AFFA 

sindicalizados e a Diretoria Executiva Nacional – DIREX. Para atingir tais objetivos, 

as informações que serão prestadas pelos Diretores da DIREX vai fomentar nos 

participantes desse encontro, um embasamento geral, das atividades e princípios 

do nosso sindicato, dando assim uma visão geral e maior transparecia das 

atividades exercidas pela direção do nosso sindicato.  

 

6. - CRITÉRIO DE SELEÇÃO PARA OS PARTICIPANTES DO ENCONTRO  

O critério de seleção e número de participantes para esse encontro com a Diretoria 

Executiva Nacional – DIREX, será determinado em Assembleia – Geral das 

Delegacias Sindicais e em reunião prévia realizada pela Seção Sindical sendo 

compatível com a disponibilidade financeira de cada Delegacia Sindical ou Seção 

Sindical. A DIREX poderá colaborar também com os custos financeiros da 

Delegacia Sindical ou Seção Sindical que não disponham de recursos suficientes 

para promover a ida de seus filiados para esse evento. Para a seleção desses 

filiados, a Assembleia - Geral da Delegacia Sindical e a reunião da Seção Sindical, 

devem levar em consideração principalmente a participação e interesse desse 

sindicalista nas atividades da ANFFA SINDICAL, bem como: a sua aptidão para 

exercer atribuições na administração de sua Delegacia Sindical, ou Seção Sindical. 

Esses critérios são os que irão comprovar a sua assiduidade participativa, nas 

atividades do sindicato e as suas aptidões, para liderar e exercer posteriormente 

funções na direção de sua Delegacia Sindical ou Seção sindical.  

 

7. – TIPO DE REUNIÃO PARA O ENCONTR DOS AFFA COM A DIREX  

Esse encontro será realizado através de uma reunião na modalidade de mesa–

redonda, que será programado pela DIREX, e de comum acordo com as 

Delegacias Sindicais e Seções Sindicais para um período predeterminado. Essa 

mesa-redonda vai promover uma maior participação desses filiados no sindicato, 

através dos conhecimentos por eles adquiridos principalmente, com as novas 

informações prestadas nessa reunião. Esse tipo de evento foi selecionado 

também, porque os participantes ainda não dispõem de total conhecimento das 

atividades da DIREX, suscitando, portanto de uma ampla visão, e maior 

conhecimento das atividades da Diretoria Executiva Nacional – DIREX. A escolha 

desse tipo de reunião vai proporcionar aos participantes as seguintes vantagens: 

ampliar conhecimentos, discutir conceitos, criar novas direções para determinadas 
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ideias, e permitir que os participantes exponham as mais diversas opiniões sobre 

as atividades da ANFFA SINDICAL.  

 

8. – METODOLOGIA ADOTADA PARA A MESA-REDONDA  

A metodologia adotada para a mesa-redonda será a mais abrangente e adequada 

ao tema desse encontro. Será uma das metas dessa reunião, a de dar 

conhecimentos das atuais atividades do nosso sindicato, através das palestras, e 

outros meios de comunicações que venham a ser apresentados pela Diretoria 

Executiva Nacional - DIREX. Essa mesa-redonda será preparada e conduzida por 

um coordenador, que vai funcionar como elemento moderador orientado a 

discussão, para que ela se mantenha sempre em torno do tema que propõe essa 

tese. Os expositores têm um tempo limitado para apresentar suas ideias e para o 

debate posterior. Para uma melhor equidade da realização dessa mesa-redonda, 

será criada pela DIREX uma comissão para a montagem, programação e 

coordenação desse evento. A mesa-redonda é um dispositivo que vai proporcionar 

aos participantes a oportunidade de escolher democraticamente, que tipo de 

perguntas eles podem fazer englobando assim, todas as atividades da ANFFA 

SINDICAL. Portanto será um aprendizado, via de mão dupla, enquanto informa é 

informado. Todos nós temos algo a ensinar e muito a aprender. Os temas e 

informações a serem desenvolvidos nessa mesa-redonda, serão os pré-requisitos 

básicos, para ampliar conhecimentos em ambas as partes componentes dessa 

reunião. Essa mesa-redonda significa que, dando voz a todos, eles serão 

participativos, e com a capacidade de construir novas ideias para o progresso do 

nosso sindicato.  

 

9. - CONCLUSÃO:  

Os AFFA que vão participar do encontro com a Diretoria Executiva Nacional - 

DIREX terão a oportunidade de se inteira das atividades em execução de cada um 

desses Diretores e, consequentemente a oportunidade de conhecerem a sede do 

nosso sindicato em Brasília, suas atividades afins e correlatas, tanto técnicas, 

como as administrativas. Com esse encontro esperamos alcançar os seguintes 

objetivos: estimular os sindicalistas a terem uma maior participação nas atividades 

da sua Delegacia Sindical ou na Seção Sindical; promover ampla divulgação das 

atividades da DIREX; maior entrosamento e conhecimento com as atividades do 

nosso sindicato a nível nacional; formação de novos líderes em cada Delegacia 
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Sindical ou Seção Sindical; preparar esses filiados para futuros ingressos na 

administração e funções da Delegacia Sindical ou Seção Sindical; e que cada 

participante seja um polo de divulgação das abrangentes atividades exercidas pela 

direção do nosso sindicato, desde as atividades da DIREX até as das Delegacias 

Sindicais e Seções Sindicais. 
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1 - NOME E LOCALIZAÇÃO DO AUTOR 

Antonio Araujo Andrade Junior 

LFDA/MG 

 

2 - NOME E LOCALIZAÇÃO DO COAUTOR 

Não se aplica. 

 

3 – TÍTULO DA TESE 

Reuniões Itinerantes da DIREX e do CDS. 

 

4 - OBJETIVO 

Aproximar os componentes da DIREX e os Delegados Sindicais dos filiados do 

sindicato, de forma a permitir-lhes conhecer as rotinas dessas instâncias sindicais e 

participar das decisões por elas emanadas. Percebe-se que os filiados não conhecem 

a rotina de trabalho dessas instancias sindicais. 

 

5 - RESUMO 

A DIREX e o CDS reunem-se periodicamente em Brasília, em datas pré-estabelecidas 

que nem sempre coincidem. 

Propõe-se que ao menos uma reunião do CDS e duas da DIREX, por ano, ocorram 

em Estados da Federação. As reuniões devem destinar ao menos um dia para 

participação ativa dos filiados nos debates dos temas pautados.  

Deve-se avaliar os custos adicionais, tendo em vista restrições da malha aeroviária 

para alguns Estados. 

Reuniões itinerantes visam aproximar o sindicato dos filiados, de forma a permitir que 

estes conheçam suas rotinas e participem dos debates pautados, sem onerar o 

sindicato. 
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6 - INTRODUÇÃO 

Em alguns casos há coincidência entre as datas. Na maioria dos casos reunem-se em 

datas distintas. 

Percebe-se que os filiados não conhecem a rotina de trabalho dessas instancias 

sindicais, nem tampouco seus componentes e suas competências. 

Faz-se necessário possibilitar que os filiados conheçam a rotina das reuniões da 

DIREX e do CDS e possam contribuir em suas discussões e deliberações. 

 

7 - DESENVOLVIMENTO 

Propõe-se que ao menos uma reunião do CDS e duas da DIREX, por ano, ocorram 

em Estados da Federação. 

As reuniões devem destinar ao menos um dia para participação ativa dos filiados nos 

debates dos temas pautados. 

Deve-se considerar os custos adicionais com passagens para alguns Estados, tendo 

em vista restrições da malha aeroviária, de forma a não exceder demasiadamente, em 

relação aos custos das reuniões em Brasília, a fim de não onerar o sindicato. 

 

8 - CONCLUSÃO 

Reuniões itinerantes das instâncias sindicais visam aproximá-las dos filiados, de forma 

a permitir que estes conheçam suas rotinas e participem dos debates pautados.  

 

DIRETRIZ: 

Realização de no mínimo um reunião do CDS e duas da DIREX, por ano, em 

Unidades da Federação fora de Brasília. Destinar ao menos um dia para participação 

ativa dos filiados nos debates dos temas pautado. Avaliar a malha aeroviária, de forma 

a não onerar significativamente. 
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Mídias Digitais como Ferramenta para Motivação 

aos Filados do ANFFA  Sindical 

 

                                 Autora-  AFFA Vera Regina Monteiro de Barros – DDSP 

                                                  Coautor- AFFA Danilo Tadashi Tagami Kamimura 

 

Estudar a história e os rumos tomados anteriormente pelo movimento 

sindical pode nos ajudar a encontrar o modelo mais adequado para as 

situações conjunturais da atualidade. 

Um dos relatos desta história do sindicalismo foi de autoria de 

MARTINS & RODRIGUES (1999) que estudaram o movimento sindicalista na 

década de 1990, quando o Brasil passa por crise econômica com decréscimo 

do PIB com recessão e desemprego significativo. 

Os autores consideram que em 1990, quando ocorre a abertura 

comercial do Brasil, as indústrias, tendo a necessidade de competir com 

modernas organizações internacionais, implementam mudanças tecnológicas e 

também flexibilização das relações de trabalho. 

Em 1994 houve crescimento do PIB, entretanto em 1997 há seu 

decréscimo, o que trouxe consequências para o mercado do trabalho. 

Dados do IBGE mostram que, apesar de ter havido um aumento de 

empregos na ordem de 20% a partir de 1990, os empregos industriais 

diminuíram 34,0%, a construção civil perdeu 8,0% de postos e no setor de 

serviços houve um acréscimo de 9,0%. 

Esta narrativa nos leva a refletir que este cenário retratado pelos 

autores é semelhante ao que vivemos na atualidade onde observa-se PIB com 

crescimento pífio e alto desemprego, por volta 12,7 % no presente momento, 

conforme relato do UOL site citando dados do IBGE do primeiro trimestre de 

2019 (site UOL- acesso 30 04 2019). 

O movimento sindical no Brasil através da CUT deflagra em 1990 uma 

greve devido ao não cumprimento, pelo primeiro governo de Fernando 

Henrique Cardoso, dos reajustes de contratos anteriormente firmados. 
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Nesta greve, que não teria data para término, participaram petroleiros, 

eletricitários, funcionários e docentes das Universidades Federais. Além das 

reivindicações salariais os grevistas exigiam retirada de emenda constitucional 

referente às reformas fiscal e tributária. 

O governo não recua e a greve se alastra para vários estados com a 

parada inclusive de 13 aeroportos. Foi uma greve de grandes proporções com 

participação de mais de 351 mil funcionários. 

A greve foi considerada abusiva pelo Tribunal Superior do Trabalho e 

os petroleiros deveriam pagar multa caso não voltassem ao trabalho. 

Neste cenário, o exército ocupa quatro refinarias e a greve termina. 

O governo impõe rendição incondicional aos petroleiros. 

Face à proposta governamental de levar às últimas consequências o 

processo de desregulamentação da economia, privatização das empresas 

estatais, reforma da previdência etc., a atitude foi dura frente aos trabalhadores 

grevistas e teve como objetivo, certamente, quebrar a espinha dorsal do 

movimento sindical. 

Na atualidade o cenário parece ter recuado na história, aproximam-se 

questões principalmente visando a reforma da previdência, apresentada 

atualmente pelo governo, que atingirá os funcionários da empresa privada e 

principalmente os servidores públicos. 

O mote do governo é a afirmação de que servidores públicos têm 

privilégios que precisam acabar. 

Desta forma os protestos e movimentos de luta contra as reformas 

propostas podem soar como um movimento corporativista para defender os 

citados privilégios. 

Ainda com a publicação da PEC 873 em março deste ano, que torna 

facultativa a contribuição aos sindicatos, extinguindo-se a possibilidade do valor 

ser descontados em folha de pagamento, e sim por boletos bancários, sinaliza 

que o objetivo é enfraquecer o movimento sindical e desta forma não ter 

praticamente reação dos servidores às reformas que deverão ser votadas.  

Voltando à história sindical, no governo de FHC, a flexibilização das 

relações de trabalho e a descentralização do movimento sindical levaram ao   

enfraquecimento dos movimentos grevistas, importante observar que houve 

uma necessidade de negociação dos sindicatos com os empresários, que está 
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retratada no trabalho de MARTINS & RODRIGUES no qual apresentam 

observações de Vicentinho: 

“Não podemos querer dar um salto maior do que os trabalhadores 

podem acompanhar, isso do ponto de vista político, ou imaginar que porque o 

militante quer uma greve geral o trabalhador comum também quer. Não adianta 

mais ficar esbravejando na porta da fábrica sem saber que tipo de sentimento 

tem o peão hoje”. 

Esta ponderação de um líder sindical na década de 90 certamente 

retrata a falta de comunicação dos dirigentes com os filiados. 

Na nossa década o uso das ferramentas das redes sociais suprem 

estas deficiências, mas devem ser usadas com eficiência para atingir os 

objetivos de ter um movimento uníssono.  

Segundo LOUREIRO (2009), nas últimas três décadas, os servidores 

públicos passaram por mudanças profundas tanto na sua atuação profissional 

como em relação à sindicalização, que cresceu significativamente e propiciou   

greves que superaram em expressão o setor privado. 

Fazendo parte deste movimento nacional o ANFFA sindical no dia 26 

de agosto de 2008 tem sua primeira diretoria do, então, Sindicato Nacional dos 

Fiscais Federais Agropecuários, sendo então denominados como Anffa 

Sindical. 

O site do ANFFA sindical nos esclarece que a partir desta data a 

categoria passou a contar com uma forte instituição não apenas para correr 

atrás de seus direitos, mas também para representar seus interesses 

profissionais e econômicos. 

Ainda neste site podemos ser esclarecidos que o sindicato teve papel 

fundamental, por exemplo, na aprovação da Medida Provisória 441 no ano de 

2014, que trouxe alterações na Gratificação de desempenho de Atividades dos 

Fiscais Federais Agropecuários (GDFFA) e possibilitou um significativo reajuste 

na remuneração da categoria. A participação dos FFAS no Fórum Nacional 

Permanente de Carreiras Típicas de Estado (FONACATE), desde setembro de 

2009, também foi um importante marco.  

Graças ao forte e constante trabalho do ANFFA Sindical, a categoria 

teve reconhecida sua importância entre as demais carreiras do serviço público 

federal. (site ANFFA acesso em 20/04/219) 
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Portanto, depois de tantas vitórias, entretanto, diante do quadro 

preocupante que vive nosso país, necessitamos além de organização também 

união das forças dos AFFAS. 

Os sindicatos de maneira geral passam por uma situação difícil nos 

últimos anos, com redução do número de filiados e de poder político. 

Este cenário não corresponde ao declínio do sindicalismo, mas mostra 

que o novo momento exige novas respostas (OSTRONOF, 2008). 

Consideramos que a efetividade destas novas respostas só será 

possível com uma   eficiente comunicação entre dirigentes e filiados. 

A proposta a seguir visa otimizar a comunicação e desta forma 

aumentar a atuação de todos os filiados para alcançar o bem comum. 

Utilização efetiva de mídias digitais como Proposta para Motivação dos 

filiados do ANNFFA Sindical, como a seguir descrevemos: 

 Motivar os Delegados sindicais, principais elos de ligação 

com os filiados, capacitando-os na gestão da Delegacia Sindical de 

forma a utilizar corretamente as ferramentas disponíveis de formas de 

comunicação. 

 Motivar as delegacias a possuírem em seu quadro de 

diretores um diretor de comunicação que é essencial para a ligação com 

o filiado. 

 Capacitar os diretores de comunicação com cursos 

específicos para a comunicação com o filiado. 

 Mensagens instantâneas por SMS ou sistemas de lista de 

transmissão via WhatsApp e grupos de e-mails deveriam ser utilizadas 

por todas as Delegacias Sindicais para enviar resultados de reuniões e 

decisões aos filiados. 

 Motivar as delegacias a realizarem constantemente a 

atualização cadastral para que possam ter os dados para comunicação 

com o filiado 

 Propiciar cursos de capacitação ao filiado, principalmente o 

aposentado, para interagir com as tecnologias básicas como WhatsApp, 

e-mail e internet em geral para acessar melhor o site do sindicato. 
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 Propiciar que o delegado sindical ao receber via WhatsApp, 

da base dos filiados de cada estado, as reclamações e ideias veiculadas 

nesta mídia fossem levadas à reuniões do Conselho de Delegados e 

suas observações repassadas aos filiados. 
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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 
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atividades sindicais com o consequente fortalecimento e valorização da 

categoria. 

 

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. 
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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 

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. 
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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. 

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 
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dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários nas diversas atividades 

sindicais. 

IX. Bibliografia (com as fontes consultadas): Não há. 
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Autor Principal: Silvia Camargos Quintela, São José/SC, DS-SC  

 

Título da tese: Curso online de Consciência Sindical com módulo 

obrigatório: instruindo e conscientizando o filiado visando aumentar sua 

participação e engajamento.  

 

Objetivo  

Aumentar a participação e o engajamento dos filiados através da realização 

obrigatória de um curso online de Conscientização Sindical a ser ofertado 

diretamente no website do ANFFA Sindical.  

 

Resumo  

Mesmo com todos os esforços no sentido de melhorar a comunicação com os 

sindicalizados, o envolvimento dos mesmos nas atividades sindicais tem diminuído 

cada vez mais. Faz-se necessário que o filiado retome o senso de dever e de luta 

em prol dos seus direitos, e acredita-se que o aprofundamento do conhecimento 

sobre a história do movimento sindical e do próprio ANFFA Sindical, reconhecendo 

sua importância e suas conquistas, traria de volta este senso ao filiado, sendo uma 

motivação para que volte a participar e se engajar em nossas atividades e lutas 

diárias.  

 

Introdução  

Os Sindicatos são associações de representação de toda uma categoria de 

trabalhadores em uma determinada base territorial. Por ser uma entidade que é 

substituto processual natural de uma categoria, tendo o poder de representa-la em 

todas as negociações e acordos coletivos, sua atuação influencia a vida funcional 

de integrantes que sejam filiados ao sindicato ou não. Todavia, somente o 

trabalhador filiado tem direito aos serviços assistenciais que o sindicato pode 

oferecer.  

O conhecimento do que é o Sindicato, o que ele conquistou, e o que ele 

representa para a categoria de trabalhadores, sobretudo no serviço público, é peça 

fundamental para motivação e participação dos filiados – acredita-se que um filiado 

consciente, ou seja, bem informado do seu papel como sindicalizado e da 

importância de nossa atuação, sente-se mais estimulado a participar.  
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Sabe-se que motivar e estimular tal participação têm sido um dos grandes desafios 

do ANFFA Sindical nos últimos anos – e mesmo com todos os esforços no sentido 

de melhorar a comunicação com os sindicalizados, o envolvimento dos mesmos 

têm diminuído ainda mais. Com essa problemática em mente, questiona-se: será 

que através da instrução/educação sindical de nossos filiados, a participação e 

engajamento dos mesmos junto ao ANFFA Sindical melhoraria?  

 

Desenvolvimento  

Nos últimos anos o ANFFA Sindical, por algumas vezes, ofertou às Delegacias 

Sindicais cursos de “Formação Sindical” buscando disseminar o conhecimento da 

importância da organização sindical. Por se tratarem de cursos presenciais 

opcionais, é inegável que contaram com a participação dos filiados que já atuavam 

mais ativamente nas delegacias, bem como dos dirigentes locais – o que deixou a 

grande maioria dos filiados de fora.  

Por experiência própria desta autora, já tendo participado de um destes cursos, o 

aprofundamento do conhecimento sobre a história do movimento sindical e do 

próprio ANFFA Sindical, reconhecendo sua importância e suas conquistas, traz ao 

filiado uma motivação ao retomar nele o senso de dever e de luta em prol de seus 

direitos. Todavia, enquanto os cursos de formação/consciência sindical forem 

ofertados somente de forma presencial e opcional, os filiados desmotivados e 

desengajados continuarão sem participar.  

Esta tese vem propor que o ANFFA Sindical formate um curso ONLINE de 

“Consciência Sindical” havendo um módulo obrigatório, e um módulo 

complementar. O módulo obrigatório abordaria a história do ANFFA SINDICAL, a 

história da carreira de auditor fiscal federal agropecuário, o que é sindicato, a 

história do movimento sindical, contexto do sindicalismo no Brasil, princípios de um 

sindicato, e o papel da organização e representação sindical. Este módulo deverá 

ser feito por 100% dos filiados ativos, sugerindo que fosse estipulado o prazo de 

365 dias para realização do curso online, através do próprio site do ANFFA. O 

filiado que não fizer o curso no prazo ficaria, por exemplo, temporariamente 

desabilitado do acesso à votação online das AGNEs (se essa medida for 

legalmente possível). Também se propõe que toda nova filiação, para ser 

aprovada, deverá já exigir a conclusão deste módulo do curso pelo AFFA 

interessado.  
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O módulo complementar do curso abordaria a dimensão ética e política do trabalho 

sindical, a relação entre direção e base, o planejamento sindical e o trabalho de 

base, o papel da formação sindical, reflexões sobre a prática e ética dos 

sindicalizados, dentre outros temas considerados relevantes. Este módulo ficaria 

disponível para realização no website do Sindicato, e poderia ser proposta uma 

meta que pelo menos 20% dos filiados ativos concluíssem este módulo a cada 

ano, de forma que todos estivessem capacitados no prazo de 5 anos.  

 

Conclusão  

DIRETRIZ PROPOSTA: Formatação de um curso online de Consciência Sindical, 

com um módulo de realização obrigatória por todos os filiados ativos através do 

próprio site do ANFFA SINDICAL (área do filiado), a ser concluído por 100% dos 

ativos no prazo de 365 dias, e com um módulo complementar, que ficaria 

disponível, podendo ser estipulada meta anual por DS para realização do mesmo.  

A realização do curso visa proporcionar a conscientização do papel do sindicato e 

do sindicalizado, aumentando, consequentemente a participação e engajamento 

dos filiados.  

 

Bibliografia  

Foi consultada somente a apostila do próprio ANFFA Sindical formatada pelo 

professor Dr. Helder Molina (UERJ) intitulada “Curso de Formação Sindical”. 
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AUTOR PRINCIPAL: 

2- Danilo Tadashi Tagami Kamimura / AFFA 

 

TÍTULO:  

Formação sindical na filiação e para filiação 

OBEJTIVO: 

Fornecer proposta de projeto de formação sindical para filiar e para o 

recém-filiado. 

RESUMO: 

A baixa participação dos filiados e o baixo índice de mobilização da 

categoria são problemas ocasionados pela falta de convicção do filiado de que 

o sistema sindical é o único meio de se obter sucesso em lutas conjuntas da 

carreira. A necessidade de se haver formação sindical logo após filiação e 

formação para estímulo de filiação. 

 

INTRODUÇÃO: 

Temos observado nas últimas assembleias, nas reuniões sindicais e até 

mesmo em grupos de WhatsApp o grau de mobilização da categoria. Fato é 

que essa falta de mobilização não é decorrente da falta de ferramentas que 

foram construídas para interlocução com o filiado. 

Veja, temos o site que está sendo atualizado diariamente com muitas 

notícias referentes a ações sindicais. Temos página no Facebook igualmente 

atualizado. Semanalmente todas as notícias são enviadas a qualquer filiado 

que deseja receber todas as informações sindicais. Em todas as reuniões do 

Conselho de Delegados todos os delegados recebem informações que devem 

transmiti aos seus filiados. Não há mais desculpas para o baixo quórum, pois 

temos agora um sistema de voto eletrônico confiável, seguro e acessível de 

qualquer lugar para que o filiado participe da Assembleia de onde for que 
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estiver. As videoconferências têm sido cada vez aplicadas e estão disponíveis 

a todos os que desejarem. 

Fato é que o filiado não possui convicção plena da importância da 

militância sindical para a obtenção dos direitos devidos pela carreira. 

Diz o dicionário: 

“Convicção - Substantivo feminino 

Ação ou efeito de convencer. 

Opinião obstinada acerca de alguma coisa, crença que se baseia em 

provas ou motivos particulares, ou como efeito do poder de convencimento de 

outra pessoa; convencimento: convicção partidária; convicção futebolística. 

Padrão considerado perfeito (convicções); princípio: nunca abandonou 

suas convicções.” 

A convicção é importante, pois ela não é abalada pelos momentos 

difíceis que passamos ou passaremos. Veja o exemplo do dicionário. 

Convicção futebolística. Não me recordo de conhecer alguém que deixou de 

torcer para o seu time só porque um ou outro time ganhou ou deixou de ganhar 

algum título. 

É esse tipo de convicção que se faz necessária no consciente sindical 

de cada filiado. 

DESENVOLVIMIENTO: 

Considerando a necessidade de se formar essa convicção, fato é que 

esse tipo de formação não é simples, acredito que seja necessário que haja 

capacitação básica ao recém-filiado.  

Também se faz necessárias palestras sobre o sindicalismo e seus 

preceitos básicos para os que não são filiados. 
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CONCLUSÃO: 

É patente a necessidade de realizar esse tipo de formação sindical 

básica. Talvez através de capacitação dos delegados ou identificar pessoas da 

própria carreira que possuam capacidade e talento para serem esses 

capacitadores. 

 

DIRETRIZ: 

 Realizar atividade de formação sindical através de palestras de 

conceitos minimamente básicas sobre sindicalismo e movimento sindical e 

história do sindicato, a fim de formar filiados convictos da importância do 

movimento sindical. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

3- Dicionário 
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TESE V CONAFFA  

 

I – NOME E LOCALIZAÇAO DO AUTOR  

Nome: Rogéria Oliveira Conceição  

Localização: Brasília/DF  

 

II - NOME E LOCALIZAÇÃO DO CO-AUTOR  

 

III – TÍTULO DA TESE  

Implementação de uma Política de Renovação no ANFFA Sindical, com 

objetivo de incentivar a participação de Auditores Fiscais Federais 

Agropecuários, recém-ingressos na carreira, nas atividades do sindicato.  

 

IV – OBJETIVO  

Incentivar a participação dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários, recém 

empossados no MAPA, nas atividades do Sindicato;  

Realizar cursos de formação em Sindicalismo, específicos para novatos, para 

formação de novas lideranças;  

Prever a participação dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários, novatos, 

no CONAFFA;  

Promover o ingresso dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários, novatos, 

nas composições das Delegacias Sindicais e DIREX.  

 

V – RESUMO  

Este trabalho apresenta proposta de Implementação de uma Política de 

Renovação Sindical, com vistas a incrementar a participação dos Auditores 

Fiscais Federais Agropecuários, oriundos dos últimos concursos públicos, nas 

atividades do ANFFA Sindical.  

Para tanto, a presente tese propõe que sejam adotadas algumas ações, tais 

como:  
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a) Incentivar a participação dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários, 

recém empossados no MAPA, nas atividades do Sindicato;  

b) Realizar cursos de formação em Sindicalismo, específicos para novatos, 

para formação de novas lideranças;  

c) Prever a participação dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários, 

novatos, no Conaffa; e  

d) Promover o ingresso dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários, novatos, 

nas composições das Delegacias Sindicais e da DIREX.  

 

VI – INTRODUÇÃO (COM BREVE EXPOSIÇÃO DE CONTEÚDO DO TEMA 

ESCOLHIDO)  

É de amplo conhecimento que o quadro de Auditores Fiscais Federais 

Agropecuários é escasso, além de possuir faixa etária elevada, visto que, 

aproximadamente, 60% do quadro já tem direito a aposentadoria. Diante deste 

quadro, o ANFFA Sindical vem constantemente alertando as autoridades para 

a necessidade de renovação do quadro técnico com vistas a evitar um caos 

técnico-administrativo.  

Paralelamente, o déficit de Auditores Fiscais Federais Agropecuários reflete na 

baixa participação nas atividades do nosso Sindicato e na baixa taxa de 

filiação. E, provavelmente, em breve, atingiremos o referido caos, considerando 

o já existente problema de composição/formação das Delegacias Sindicais.  

Diante do quadro de escassez de pessoal e de baixa participação sindical, é 

imprescindível a implementação de uma Política de Renovação Sindical, para 

incentivar a participação dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários, recém 

ingressados no MAPA, e assim propiciar a formação de novas lideranças 

sindicais.  

Adicionalmente, uma Política de Renovação do ANFFA Sindical resultará na 

filiação de novos AFFAs considerando que passariam a se sentir 

representados pelo nosso sindicato.  
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VII – DESENVOLVIMENTO (COM EMBASAMENTO DA ARGUMENTAÇAO 

DA RELATIVA AO TEMA ESCOLHIDO)  

A história da carreira de Auditor Fiscal Federal Agropecuário demonstra uma 

longa luta até a nossa atual estrutura: evolução de cargos específicos para 

Médicos Veterinários, Engenheiros Agrônomos, Zootecnistas, Químicos e 

Farmacêuticos para o cargo de Auditor. 
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Autor Principal: Silvia Camargos Quintela, São José/SC, DS-SC 

Título da tese: O Painel do Filiado: o rápido acesso do filiado às últimas 

informações como forma de motivar e engajar sua participação 

 

Objetivo 

Fomentar o engajamento e participação dos filiados através da facilitação 

do acesso aos principais temas de interesse da categoria e suas últimas 

atualizações com a criação da ferramenta de indexação chamada “Painel 

do Filiado”. 

 

Resumo 

Mesmo com a criação de ferramentas diversas de comunicação com 

nossos filiados, a participação e engajamento continuam decrescentes. 

A melhoria do acesso aos diversos temas de interesse da categoria, que 

atualmente são trabalhados no âmbito do Sindicato, poderia engajar mais 

o filiado? Pensando em encurtar o caminho de busca do filiado, 

aumentando sua satisfação por informações e, consequentemente, 

incentivando sua participação e engajamento, esta tese vem propor a 

criação do PAINEL DO FILIADO, uma ferramenta visual simples, a ser 

incorporada nos já existentes website e aplicativo do ANFFA Sindical, 

onde todos os temas de trabalho do sindicato estarão indexados, em 

ordem alfabética, permitindo o rápido acesso às informações mais 

atualizadas sobre determinada pauta. 

 

Introdução 

A participação e engajamento do filiado têm sido um dos grandes desafios 

do ANFFA Sindical nos últimos anos - há um grande número de colegas 

ativos (e também aposentados) que não participa das assembleias e 

reuniões, não lê as notícias de nosso website e não toma conhecimento 

das pautas e temas trabalhados pela DIREX. Existem também aqueles 

filiados que procuram participar o quanto podem, mas ainda assim, muitas 

vezes se sentem desinformados e acreditam que as informações 

demoram a chegar às bases. 
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O ANFFA Sindical tem envidado esforços para que as informações e 

principais atualizações sobre temas de interesse da carreira cheguem até 

os filiados: a cada nova ação ou reunião realizada, solta-se uma notícia 

em nosso website; foi criado o aplicativo do ANFFA para instalação nos 

telefones celulares; as principais notícias de uma semana são clipadas 

em um informativo, o ANFFA Comunica, que é disparado por Whatsapp 

toda sexta-feira; notas explicativas e comunicados são enviados por e-

mail sempre que necessários. Mesmo com tantas ferramentas, a 

desinformação e desengajamento continuam rondando nossos filiados. 

Com essa problemática em mente, pergunta-se: o que ainda poderia ser 

feito para facilitar ainda mais o acesso à informação ao nosso filiado, 

incentivando sua participação e engajamento? 

 

Desenvolvimento 

Mesmo com a baixa participação dos filiados, os dirigentes das 

delegacias sindicais são constantemente cobrados e questionados sobre 

a tramitação de temas diversos no âmbito do sindicato. Será que a busca 

por estas informações atualizadas poderia ser melhorada em nossos 

meios de comunicação? A melhoria do acesso a estas informações 

poderia engajar mais o filiado? Para responder estas questões, fez-se 

uma busca simples no site do ANFFA Sindical (www.anffasindical.org.br), 

no canto direito superior (Pesquisar...) de um tópico aleatório de interesse 

da categoria: foi pesquisada a expressão “armas”. Em alguns segundos 

foram encontrados 15 resultados que continham a palavra em nosso 

website, sendo que o primeiro resultado exibido era uma notícia que 

datava de 31/08/2017, com o título “Emenda inclui AFFAs no projeto de lei 

para porte de armas”. Constatou-se que o quarto resultado da pesquisa 

era uma notícia de 21/03/2019, ou seja, mais recente que a primeira, cujo 

título era “Busca de apoio à tramitação do PL 3722/2012 e contratação de 

excedentes são foco de trabalho parlamentar”, que pela leitura, pareceu 

ser a informação mais recente (na data em que a presente tese foi 

escrita) sobre o tema “concessão de porte de armas aos AFFAs”. Mesmo 

assim, não foi possível determinar com certeza se esta era oficialmente a 

notícia mais atual do tema. 
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Percebe-se que a busca de temas de interesse no site oficial do ANFFA 

Sindical não organiza os resultados do mais recente até o mais antigo. 

Também foi possível constatar que é necessário que o filiado dedique 

tempo para fazer login na área restrita ao filiado do site, buscar o tema de 

interesse na pesquisa, e ler diversas notícias para que possa obter uma 

atualização sobre a tramitação daquele tópico específico. Após este 

processo, o filiado ainda não tem a certeza absoluta de qual foi a última 

ação do sindicato acerca do tema. 

Pensando em encurtar o caminho de busca do filiado, aumentando sua 

satisfação por informações e, consequentemente, incentivando sua 

participação e engajamento, esta tese vem propor a criação do PAINEL 

DO FILIADO. O PAINEL DO FILIADO será uma ferramenta a ser 

disponibilizada no site e no aplicativo do ANFFA, sem maiores custos ou 

investimentos, onde estariam disponíveis, de forma indexada 

(alfabeticamente), como uma tabela, todos os principais temas de 

interesse da categoria - ao se selecionar um tema qualquer, como o 

exemplo já utilizado “Porte de armas para os AFFA”, o filiado teria acesso 

ao histórico de tramitação do tema, tanto dentro do sindicato, 

quanto fora dele (congresso, justiça, etc), além de obter, com certeza, a 

última atualização sobre o assunto. Acredita-se que tal indexação dos 

temas de trabalho da categoria fomentaria o engajamento do filiado por 

permitir que o mesmo tenha acesso fácil (e de forma rápida) às últimas 

informações sobre o assunto que mais lhe interessa na âmbito do 

sindicato. 

Para alcançar seus objetivos, o PAINEL DO FILIADO deverá possuir fácil 

acesso no site e no aplicativo, bastando o login do usuário. Também 

deverão ser instituídas regras de funcionamento do painel, como por 

exemplo, a atualização trimestral (sugestão) de todas as matérias, mesmo 

daquelas que tenham permanecido na mesma situação, evitando que o 

filiado pense que o painel está “desatualizado” ou “não está sendo 

alimentando”. O Painel do Filiado poderá conter os links, por ordem 

cronológica, das notícias relacionadas àquele tema, bem como um 

resumo da “última atualização” daquela matéria, a ser editado de tempo 
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em tempo, conforme regras estabelecidas. Na figura 1 apresenta-se uma 

ilustração de como o PAINEL DO FILIADO foi imaginado pela autora. 

 

Figura 1. Imagem ilustrativa do Painel do Filiado. 

 

 

 

Conclusão 

A indexação de todos os temas de trabalho do sindicato, de formal visual 

simples, com informação da última tramitação/atualização do tema, irá 

não somente facilitar o acesso dos filiados às informações de interesse, 

como também permitir que os mesmos tenham um panorama completo de 

como está a atuação dos dirigentes sindicais, como está o andamento 

das diversas matérias, fomentando assim o interesse e a participação de 

todos. 

DIRETRIZ PROPOSTA: Contratação de profissional ou utilização de 

profissional da comunicação/TI já existente para criar e formatar a 

ferramenta “Painel do Filiado” e incorporá-la ao site e aplicativo do 

ANFFA. Depois da inclusão da ferramenta, ela poderá ser sempre 

alimentada e atualizada por integrante da DIREX. 
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Autor Principal: Leandro Oliveira dos Santos, Aracaju/ SE, DS-SE  

Coautora: Lara Medeiros Blasquez Olmedo, Rio de Janeiro/RJ, DS-RJ.  

Título da tese: Práticas Integrativas e Complementares (PIC’s) visando à 

qualidade de vida no trabalho evitando a Síndrome de Burnout: uma 

proposta de implementação das PIC’s no cotidiano da carreira de Auditor 

Fiscal Federal Agropecuário.  

 

Objetivo  

Propor, discutir e apontar soluções para melhoria da qualidade de vida no 

trabalho através de práticas integrativas e complementares, objetivando o bem-

estar físico e mental dos filiados, evitando a Síndrome de Burnout.  

 

Resumo  

O profissional Auditor Fiscal Federal Agropecuário enfrenta diversos fatores 

que podem prejudicar sua saúde mental e física em sua rotina de trabalho, 

interferindo também na qualidade de vida do mesmo, muitas vezes 

apresentando sintomas da Síndrome de Burnout.  

No início do século XX apareceram estudos sobre a Qualidade de Vida no 

Trabalho (QVT), uma articulação equilibrada de várias realizações, que se 

aproximam ao conceito das Práticas Integrativas e Complementares (PIC), 

como saúde integrada ao bem-estar físico, mental, social e espiritual.  

Atualmente não há dados concretos sobre a quantidade de profissionais 

afastados do serviço devido a problemas relacionados ao stress, gerados por 

fatores como a rotina exaustiva de trabalho, pressões nas atividades, viagens 

em excesso, riscos e medos que surgem durante as fiscalizações. Existe a 

necessidade pungente de se intensificar e oficializar discussões e estudos 

sobre o tema, traçando um diagnóstico da situação com levantamento de 

dados; identificação dos fatores de insatisfação nos âmbitos físico, mental e 

espiritual; elaboração de soluções e viabilização da implementação das 

soluções propostas, como exemplo o fomento de acordos e convênios para a 

implementação das Práticas Integrativas e Complementares na rotina de 

trabalho, de forma corretiva e preventiva dos males causados pelo estresse, 
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visando à busca pela ressignificação da atividade laboral em prol de maior 

satisfação pessoal e melhores resultados nas atividades típicas da carreira.  

 

Introdução  

No Brasil o Ministério da Agricultura foi criado em 28 de julho de 1860 através 

do Decreto nº. 1.067 assinado pelo imperador Dom Pedro II como Secretaria 

de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Após a 

Proclamação da República, em 1892, se manteve como uma seção do 

Ministério da Indústria, Viação e Obras Públicas e somente em 1909, através 

do Decreto nº. 7.501, foi recriada a pasta da agricultura, em um ministério que 

incorporou atividades da indústria e comércio. Após algumas alterações de 

denominação, em 2001 recebeu sua denominação atual como “Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento”, cuja a competência é a formulação e 

implementação de políticas para o desenvolvimento do agronegócio.  

As ações de desenvolvimento do agronegócio e a qualidade e a sanidade dos 

alimentos dependem do trabalho de profissionais da carreira de Auditor Fiscal 

Federal Agropecuário. Embora esta função exista no serviço público federal há 

mais de 140 anos, a carreira só foi oficializada em 2000 através de Medida 

Provisória 2.229-43/01, seguida pela Lei nº. 10.883/2004 depois de anos de 

luta da categoria.  

Por se tratar de uma carreira nova, é permanente a busca por novos e antigos 

anseios, principalmente no que tange ao fato de necessidade de reposição de 

material humano. Operando com um déficit de profissionais da carreira, os 

servidores que se encontram na ativa acabam por receberem constantes 

alterações de procedimentos para adequação do serviço ao quantitativo que se 

encontra aquém das necessidades, gerando além da constante impermanência 

de procedimentos a sobrecarga de serviços. Os fatores estressores no caso 

dos profissionais da carreira de Auditor Fiscal Federal Agropecuário vão além 

das inconstâncias do serviço e da sobrecarga de trabalho, sendo identificados 

também como resultados de atitudes agressivas e violentas que podem ocorrer 

contra estes agentes federais.  

A Organização Mundial de Saúde (OMS), organismo sanitário 

internacionalmente integrante da Organização das Nações Unidas, fundado em 

1948, define saúde como “estado de completo bem-estar físico, mental e 
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social, e não somente a ausência de enfermidade ou invalidez”. Na inexistência 

de um estado de saúde plena, as enfermidades/ doenças se instalam com 

facilidade.  

A Síndrome de Burnout é um estado físico, emocional e mental de exaustão 

extrema, resultado do acúmulo excessivo em situações de trabalho que são 

emocionalmente exigentes e/ou estressantes, que demandam muita 

competitividade ou responsabilidade, especialmente nas áreas de educação e 

saúde. Neste estado o paciente apresenta nervosismo, sofrimentos 

psicológicos e problemas físicos, como dor de barriga, cansaço excessivo e 

tonturas, assim como insônia, dificuldades de concentração, dores de cabeça e 

alterações no apetite.  

Mudanças nas condições de trabalho e, principalmente, mudanças nos hábitos 

e estilos de vida são essenciais para o tratamento desta síndrome. A atividade 

física regular e os exercícios de relaxamento devem ser rotineiros, para aliviar 

o estresse e controlar os sintomas da doença. Após diagnóstico médico, é 

fortemente recomendado que a pessoa tire férias e desenvolva atividades de 

lazer com pessoas próximas - amigos, familiares, cônjuges.  

Estudos revisionais concluem que as práticas integrativas complementares 

vêm sendo utilizadas não só na redução do estresse, mas também na redução 

dos níveis de ansiedade, de sintomas depressivos, do alivio da dor e da 

compulsão alimentar. As principais PIC mencionadas foram: MSBR, CBRS, 

Kouk Sun Do, acupuntura, meditação, respiração controlada, yoga e a terapia 

da polaridade. Foram citadas como principais motivos para sua utilização: o 

alcance do bem-estar espiritual, da serenidade, da melhora do humor, da 

compaixão pelo próximo e da melhoria do sono. 

 

Desenvolvimento  

As mudanças tecnológicas - e na estrutura do sistema produtivo - tornaram as 

organizações de trabalho mais complexas, gerando a lógica de sempre 

produzir mais com menos recursos, e modificando o quadro mundial pela 

intensificação das condições de insegurança no emprego e terceirização no 

mercado de trabalho. Isto é refletido na redução de profissionais, na 

incorporação de mais tecnologias, absenteísmo, acidentes e agravos, conflitos 
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interpessoais e trabalhos precários. Tudo isto vêm influenciando um novo perfil 

de adoecimento dos trabalhadores com forte repercussão na saúde mental.  

Entende-se como fatores estressores o conjunto de situações organizacionais 

que as pesquisas identificam como fontes de pressão, as quais influenciam o 

aparecimento de sofrimento e estresse nos trabalhadores.  

O estresse é definido como uma reação natural do organismo que ocorre 

quando a pessoa se defronta com situações que desencadeiam emoções 

(medo, irritação, excitação, confusão ou felicidade, por exemplo) e alterações 

fisiológicas. Essas situações normalmente estão relacionadas às demandas 

excessivas no trabalho ou à percepção de ausência de recursos adequados 

para enfrentar a situação. O organismo tenta sempre se adaptar ao evento 

estressor, utilizando-se, para isso, de grandes quantidades de energia 

adaptativa e durante este processo de adaptação, o organismo passa por 

quatro fases.  

A primeira, a fase de alerta, é considerada uma fase positiva do estresse, em 

que o indivíduo apresenta reações que não comprometem a qualidade da 

relação dele com o mundo ou a vida cotidiana. Esta primeira fase ocorre 

quando a pessoa se depara com a fonte estressora e, nesse enfrentamento, se 

desequilibra internamente, apresentando sensações como taquicardia e 

respiração ofegante. No entanto, é também uma fase que confere energia ao 

sujeito, em função da descarga de adrenalina a que é submetido. A fase da 

resistência é considerada a fase em que o sujeito vivencia situações em que 

ainda consegue lidar com dificuldades e conflitos embora lhe custem 

constantes atenção e reorganização interna para manter a qualidade do vínculo 

com o mundo. Podem surgir alguns sintomas, como dores de cabeça 

esporádicas, gastrite, cansaço e sono; ou psicológicos, como desatenção, 

desmotivação e irritabilidade, dentre outros. Porém, ainda não ocorre um 

comprometimento maior da saúde.  

Se os fatores persistirem, passa-se à fase seguinte: a fase de quase exaustão. 

Esta ocorre quando a pessoa não mais consegue se adaptar ou resistir aos 

fatores estressores, podendo iniciar o aparecimento de doenças devido ao 

enfraquecimento do organismo. Nesta fase, há o comprometimento da 

produtividade do sujeito e o início do processo de apatia. Exaustão é a última 

fase identificada do estresse, que se caracteriza pelas dificuldades em lidar 
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com pressões e problemas cotidianos, interferindo diretamente na qualidade de 

vida do sujeito. São comuns quadros de depressão, úlceras, problemas 

dermatológicos, dificuldades em manter relacionamentos afetivos, declínio do 

número de amigos, da qualidade e da produtividade no trabalho, além do 

aparecimento de doenças orgânicas  

Nessa perspectiva, um dos agravos psicossociais que mais vem acometendo 

os trabalhadores é a Síndrome de Burnout (SB). Considerada como uma 

resposta ao estresse crônico, acarreta insatisfação e perda do sentido laboral, 

possuindo três dimensões processuais: exaustão emocional, caracterizada pela 

falta de energia e esgotamento emocional; despersonalização, que é a 

insensibilidade com o próximo; e a baixa realização profissional, uma 

diminuição da satisfação com o emprego e do sentimento de competência em 

relação ao trabalho de contato com pessoas.  

Assim, é importante não confundir o estresse normal com o Burnout. Na SB, 

em pessoas que não sofriam de nenhum transtorno psíquico, predominam 

sintomas comportamentais relacionados ao trabalho em detrimento aos 

sintomas físicos, como: exaustão mental, depressão, diminuição do afeto, 

fadiga, depressão e atitudes negativas.  

A principal causa da doença, conhecida também como "Síndrome do 

Esgotamento Profissional", é justamente o excesso de trabalho. Esta síndrome 

é comum em profissionais que atuam diariamente sob pressão e com 

responsabilidades constantes, como médicos, enfermeiros, professores, 

policiais, jornalistas, entre outros, podendo acontecer também em situações em 

que o profissional possa achar, por algum motivo, não ter capacidades 

suficientes para cumprir os objetivos de trabalho pautados. Os servidores 

Auditores Fiscais Federais Agropecuários se incluem neste grupo de 

profissionais tanto pela insegurança gerada pelas incertezas de capacitação 

técnica frente às inúmeras mudanças de diretrizes, quanto pelo excesso de 

trabalho para cumprir as atividades em uma instituição que opera há anos com 

um quantitativo de servidores aquém das necessidades, pela responsabilidade 

enorme de suas ações e inúmeras vezes devido à conduta agressiva dos 

fiscalizados.  

Percebe-se que os efeitos do estresse também têm um impacto na 

produtividade e na motivação do sujeito em relação ao trabalho. Vários são os 
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estudos que investigam a questão do estresse e da Qualidade de Vida no 

Trabalho (QVT), conceito que extrapola a noção de melhoria das relações 

humanas proposta pelos psicólogos na década de 1950 e as tendências 

reformistas dos anos 1960, envolvendo inúmeros esquemas de enriquecimento 

de tarefas, oportunidades de igual emprego e contexto do trabalho. Alguns 

autores propõem oito categorias, ou indicadores que contemplariam o 

construto: compensação justa e adequada (remuneração); condições de 

segurança e saúde no trabalho; uso e desenvolvimento de capacidades; 

oportunidade de crescimento e segurança no emprego; integração social na 

organização; constitucionalismo (respeito aos direitos); trabalho e espaço total 

de vida; e relevância social do trabalho.  

Pensando em uma maneira de diminuir o sofrimento do trabalhador, é que se 

propõem delimitar, relacionar e traçar um paralelo entre qualidade de vida no 

trabalho e as práticas integrativas e complementares apresentadas em 

diferentes artigos. As Práticas Integrativas Complementares (PIC’s) podem ser 

definidas como um grupo de sistemas médicos e de cuidado à saúde, práticas 

e produtos que não são presentemente considerados parte da biomedicina.  

Evidências científicas têm mostrado os benefícios do tratamento integrado 

entre medicina convencional e práticas integrativas e complementares. Além 

disso, há crescente número de profissionais capacitados e habilitados e maior 

valorização dos conhecimentos tradicionais de onde se originam grande parte 

dessas práticas.  

Sabe-se que as técnicas de relaxamento são importantes no controle do 

estresse, pois elas têm a sua ação na tensão muscular, que acaba por ser 

acompanhada de estados emocionais negativos. A melhora ou a ausência de 

tensão muscular leva a pessoa a uma condição emocionalmente melhor, 

melhorando a interação adequadamente nas situações do cotidiano.  

Já os tratamentos realizados no campo energético, assim como o paradigma 

Holístico da Medicina Vibracional, apoiam-se na física moderna de Einstein, 

utilizando da concepção de que matéria é igual à energia e que tudo, assim 

como a mente e o pensamento, é constituído por fótons. Neste raciocínio, a 

mente e o espírito são as verdadeiras fontes de consciência, podendo causar 

doenças através de ligações energéticas e neuro-hormonais, assim como 

representar um fator importante e decisivo da sua cura.  
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Podemos então perceber que as PIC podem auxiliar numa melhora do quadro 

da QVT por conta da sua ação com a redução da tensão, da ansiedade, do 

estresse, das cargas negativas e o proporcionar do bem-estar, o relaxamento e 

o reequilíbrio energético do corpo como um todo. Podendo ainda servir de 

instrumento para a gestão dos fatores de risco sócio-psicológicos que podem 

afetar o trabalhador refletindo-se no seu próprio bem-estar.  

A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), 

publicada em 2006, instituiu no SUS abordagens de cuidado integral à 

população por meio de outras práticas que envolvem recursos terapêuticos 

diversos. Desde a implantação, o acesso dos usuários tem crescido.  

Em 2006, quando foi criada a Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares (PNPIC) eram ofertados apenas cinco procedimentos. Após 

10 anos, em 2017, foram incorporadas 14 atividades. Os tratamentos utilizam 

recursos terapêuticos, baseados em conhecimentos tradicionais, voltados para 

prevenir diversas doenças, como depressão e hipertensão. São elas: 

apiterapia, aromaterapia, bioenergética, constelação familiar, cromoterapia, 

geoterapia, hipnoterapia, imposição de mãos, ozonioterapia, ayurveda, 

homeopatia, medicina tradicional chinesa, medicina antroposófica, plantas 

medicinais/fitoterapia, arteterapia, biodança, dança circular, meditação, 

musicoterapia, naturopatia, osteopatia, quiropraxia, reflexoterapia, reiki, 

shantala, terapia comunitária integrativa, termalismo social/crenoterapia, yoga e 

terapia de florais. Com as novas atividades, ao todo, o SUS passa a ofertar 29 

procedimentos à população.  

 

Conclusão  

É fato que as práticas integrativas são uma realidade no contexto de saúde dos 

seres humanos. Existe apoio científico das mesmas na melhoria da qualidade 

de vida no trabalho, melhorando produtividade e reduzindo a possibilidade de 

instalação da Síndrome de Burnout.  

Diretriz 1: Pensando na associação dos temas apresentados, no constante 

risco da Síndrome de Burnout entre profissionais AFFAs, propondo soluções 

viáveis e de baixo custo à ANFFA SINDICAL, reduzindo os afastamentos e 

perda de desempenho entre nossos afiliados, esta tese vem propor a criação 

de uma proposta de implementar práticas integrativas aos afiliados, através de 
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convênios com profissionais e com espaços/empresas dedicados à este tipo de 

serviço (como academias, centros de yoga e meditação, Reiki, etc).  

Diretriz 2: Estes convênios poderão ser disponibilizados no site e no aplicativo 

do ANFFA, sem maiores custos ou investimentos, onde estariam disponíveis, 

de forma indexada (alfabeticamente), como uma tabela, todos os profissionais 

ou espaços envolvidos.  

Diretriz 3: Poderia ser proposto, ainda, que os terapeutas e as técnicas fossem 

disponibilizados no ambiente de trabalho, semanalmente.  

 

Bibliografia  

BRASIL. Ministério da Saúde. Síndrome de Burnout: causas, sintomas, 

tratamentos, diagnóstico e prevenção. Brasília, DF, 2019. Disponível em: 

<http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/saude-mental/sindrome-de-

burnout>. Acesso em: 12 de abril de 2019.  

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Ministério da Saúde inclui 10 novas práticas 

integrativas no SUS. Brasília, DF, 2018. Disponível em: 

<http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/42737-ministerio-da-

saude-inclui-10-novas-praticas-integrativas-no-

sus?fbclid=IwAR13lRFwH1UbPk5E1V5bMHxC5l_jEzDT1ComJUWg-

hCPTgEZClSka2HP56A>. Acesso em: 12 de abril de 2019.  

 

BRASIL. Chancellaria do Império. Decreto nº. 1.067, de 28 de julho de 1860. 

Criação de nova Secretaria de Estado com a denominação de Secretaria de 

Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas.  

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares no SUS – Atitude de Ampliação de Acesso. Brasília, DF, 2ª 

ed., 2015.  

 

CONTEÚDO aberto. In: Wikipédia: a enciclopédia virtual livre. Ministério da 

Agricultura, Pecuária e abastecimento. Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Agricultura,_Pecu%C3%A1



59 
 

ria_e_Abastecimento>. Acesso em: 12 de abril de 2019. ANFFA SINDICAL. 

História da Carreira e Legislação. Brasília, DF, 2015. Disponível em < 

http://www.anffasindical.org.br/index.php/institucional/historia-da-carreira-e-

legislacao>. Acesso em: 12 de abril de 2019.  

 

OMS. Actas oficiales de la OMS, nº2, p.100.  

 

SILVA, C.C.S. et al. Burnout e tecnologias em saúde no contexto da 

enfermagem na Atenção Primária à Saúde. Escola Anna Nery, v.21, n.2, 2017.  

 

SAMPAIO, R.F.V. et al. Estressores Ocupacionais e Qualidade de Vida no 

Trabalho de Agentes de Trânsito. Pesquisas e Práticas psicossociais, 2012.  

 

LLAPA RODRIGUEZ, E. O. et al. Uso de práticas integrativas e 

complementares no tratamento de estresse ocupacional: uma revisão 

integrativa. Revista electrônica trimestral de Enfermeria, n° 39. jul, 2015. 

Disponível em <http://scielo.isciii.es/pdf/eg/v14n39/pt_revision2.pdf>. Acesso 

em: 16 de abril de 2019. 



60 
 

I. Nome e localização do autor principal  

Cynthia Diógenes Mendonça  

 

II. Nome e localização do co-autor  

João Adriano Lopes Custódio  

 

III. Título da tese  

Sem sindicato não há trabalho 

  

IV. Objetivo  

Buscar a conscientização dos AFFA sobre a importância do exercício do 

sindicalismo.  

 

V. Resumo  

Em tempos hodiernos, os ataques ao serviço público são notórios e 

amplamente realizados. Há tempos, as sociedades buscam responsáveis pelos 

desgastes sofridos na economia e desenvolvimento de seus países. Não sendo 

diferente no Brasil, esse movimento de “desconstruir” a figura do servidor 

público aliando aos esforços desmedidos em aliar a figura do servidor ao 

desserviço, à burocracia, à ineficiência, à preguiça e ao descaso com a coisa 

pública e com o contribuinte. Essa tese traz uma reflexão histórica sobre os 

movimentos que têm sido realizados no sentido de enfraquecer as entidades 

que agem em defesa do trabalhador e assim executam uma tática tão antiga 

como a própria história da humanidade.  

 

VI. Introdução  

Com o fim da escravatura e o incremento da imigração de trabalhadores ao 

Brasil, no fim do século XIX e início do século XX, respectivamente, percebem-

se os primeiros movimentos sociais vinculados ao sindicalismo enquanto 

prática. Esses imigrantes vindos, em boa parte, da Europa, que passara pela 

Revolução Industrial, e que já haviam experimentado a exploração da mão de 

obra com poucos direitos e muitos deveres, além da condição degradante de 

vida trazem na sua bagagem, além do sonho de construir seu sonho na 

América.  
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Dentre as diversas fases de desenvolvimento do sindicalismo no Brasil, temos 

cinco período  

1º Período: 1900 – 1930  

• Número de operário inexpressivo  

• Indústria complica expressão  

• A organização dos trabalhadores não estava normatizada  

• Em 1906, formada a COB= Confederação Operária Brasileira (congrega 

50 organizações operárias)  

• Em 1922, surgimento do Partido comunista  

• Em 1928, criação da Confederação Geral dos Trabalhadores 

 

Esse primeiro período teve seu um início marcado pela presença das 

associações de auxílio-mútuo, que buscavam auxiliar materialmente operário 

em dificuldades. Logo depois, apareceram as UNIÕES OPERARIAS.  

 

2º Período: 1930 – 1945  

• Golpe de 30 e a aliança de Vargas:  

• Busca pela modernização da produção  

• Controle dos movimentos de representação operária  

• Reforço do conceito de colaboração de classes: “Uns precisam dos 

outros...” Através da pregação da harmonia e da colaboração de classes  

Porém, na era Vargas, a ação do Estado direta sobre os sindicatos 

regulamentada pelo decreto 19.770/1931 o qual estabelecia desde o controle 

financeiro do Ministério do trabalho, inclusive proibindo a utilização desses 

recursos em períodos de greve, participação do Ministério nas assembleias, 

proibição da sindicalização dos funcionários públicos, garantia de 

sindicato único por categoria, além da criação da Consolidação das Leis do 

Trabalho e dos institutos de Previdência Social. Entre 1930 e 1964, o 

movimento desenvolveu-se amplamente.  
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3º Período: 1945- 1964  

• Forte dinamização sindical  

• Era desenvolvimentista, ingresso do Capital estrangeiro e dependência 

externa  

• Integração nacional e construção de Brasília 

• Luta pela liberdade sindical e política (muitas greves e manifestações sociais)  

 

Porém, com o golpe militar ocorreu uma repressão ao sindicalismo, até 1978 

quando as greves voltaram a tela com intensidade  

 

4º Período: 1964- 1978  

Ditadura Militar  

Cenário:  

• País estava convulsionado por greves e passeatas;  

• Ameaça da implantação do comunismo e receios da classe média de 

perder seus bens  

• Classes dominantes opondo-se às reformas de base.  

 

Esse período foi marcado por Cassações e/ou perseguições políticas; Censura 

moral e política; Bipartidarismo (ARENA E MDB); Fechamento temporários do 

Congresso; Eleições indiretas; Tortura; Desaparecimentos...  

Entretanto, em 1980, emerge um Novo Sindicalismo que vem atuar fortemente 

na defesa dos interesses igualitários e na luta de classes pelos seus direitos.  

5º Período: 1978- 1990  

• Fortes reações à ditadura: mobilizações massivas nas ruas, manifestos e 

reivindicações  

• Ruptura do atrelamento ao Ministério do Trabalho  

• Nascimento da CUT  
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VII. Desenvolvimento (com embasamentos de argumentação relativa ao tema 

escolhido)  

Observando-se que a história é cíclica tem- se novamente ações no estado que 

buscam o enfraquecimento dos movimentos sindicais, haja visto as recentes 

publicações de medidas governamentais:  

Lei n. 13.467/2017  

Art. 578. As contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes 

das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões 

liberais representadas pelas referidas entidades serão, sob a 

denominação de contribuição sindical, pagas, recolhidas e aplicadas 

na forma estabelecida neste Capítulo, desde que prévia e 

expressamente autorizadas.” (NR)  

“Art. 579. O desconto da contribuição sindical está condicionado à 

autorização prévia e expressa dos que participarem de uma 

determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma 

profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma 

categoria ou profissão ou, inexistindo este, na conformidade do 

disposto no art. 591 desta Consolidação.” (NR)  

“Art. 582. Os empregadores são obrigados a descontar da folha de 

pagamento de seus empregados relativa ao mês de março de cada 

ano a contribuição sindical dos empregados que autorizaram prévia 

e expressamente o seu recolhimento aos respectivos sindicatos.  

Os artigos supramencionados, cujas alterações levam a necessidade a 

autorização expressa dos sindicalizados sobre a permissão para os descontos 

de suas contribuições.  

E isso se configura uma sutil quebra de força dos sindicatos com o fim da 

obrigatoriedade da contribuição sindical”.  

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2, DE 12 DE SETEMBRO DE 2018  

A referida IN estabelece orientação, critérios e procedimentos gerais a serem 

observados pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Pessoal Civil 

da Administração Federal - Sipec, quanto à jornada de trabalho de que trata o 

art. 19 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, regulamentado pelo 
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Decreto nº 1.590, de 10 de agosto de 1995 e pelo Decreto nº 1.867, de 17 de 

abril de 1996, que dispõem sobre o controle de frequência, a compatibilidade 

de horários na acumulação remunerada de cargos, empregos e funções, 

aplicáveis aos servidores públicos, em exercício nos órgãos e entidades 

integrantes da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. 

No art 36, tem- se o que:  

Art. 36. Poderá haver a liberação do servidor público para participar 

de atividades sindicais, desde que haja a compensação das horas 

não trabalhadas.  

Sem maiores explicações, seguramente um dos golpes mais duros aplicados, 

uma vez que, obriga o servidor público a compensar os períodos de tempo 

dedicados ao sindicalismo. Alguns sindicatos mais organizados, obtiveram 

liminares que os isenta do cumprimento do artigo, porém a ação ainda 

namorou julgada.  

Medida Provisória 873/2019 de 01.03.2019,  

Mais uma vez as alterações recaem sobre a CLT:  

 

Altera a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-

Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre a 

contribuição sindical, e revoga dispositivo da Lei nº 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe 

confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida 

Provisória, com força de lei:  

Art. 1º A Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-

Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 , passa a vigorar com as 

seguintes alterações:  

“Art. 545 . As contribuições facultativas ou as mensalidades devidas 

ao sindicato, previstas no estatuto da entidade ou em norma 

coletiva, independentemente de sua nomenclatura, serão recolhidas, 

cobradas e pagas na forma do disposto nos art. 578 e art. 579.” (NR)  

“Art. 578 . As contribuições devidas aos sindicatos pelos 

participantes das categorias econômicas ou profissionais ou das 

profissões liberais representadas pelas referidas entidades serão 
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recolhidas, pagas e aplicadas na forma estabelecida neste Capítulo, 

sob a denominação de contribuição sindical, desde que prévia, 

voluntária, individual e expressamente autorizado pelo empregado.” 

(NR)  

“Art. 579. O requerimento de pagamento da contribuição sindical 

está condicionado à autorização prévia e voluntária do empregado 

que participar de determinada categoria econômica ou profissional 

ou de profissão liberal, em favor do sindicato representativo da 

mesma categoria ou profissão ou, na inexistência do sindicato, em 

conformidade o disposto no art. 591.  

§ 1º A autorização prévia do empregado a que se refere o caput 

deve ser individual, expressa e por escrito, não admitidas a 

autorização tácita ou a substituição dos requisitos estabelecidos 

neste artigo para a cobrança por requerimento de oposição.  

§ 2º É nula a regra ou a cláusula normativa que fixar a 

compulsoriedade ou a obrigatoriedade de recolhimento a 

empregados ou empregadores, sem observância do disposto neste 

artigo, ainda que referendada por negociação coletiva, assembleia-

geral ou outro meio previsto no estatuto da entidade.” (NR)  

“Art. 579-A. Podem ser exigidas somente dos filiados ao sindicato:  

I - a contribuição confederativa de que trata o inciso IV do caput do 

art. 8º da Constituição;  

II - a mensalidade sindical; e  

III - as demais contribuições sindicais, incluídas aquelas instituídas 

pelo estatuto do sindicato ou por negociação coletiva.” (NR)  

“Art. 582 . A contribuição dos empregados que autorizarem, prévia e 

expressamente, o recolhimento da contribuição sindical será feita 

exclusivamente por meio de boleto bancário ou equivalente 

eletrônico, que será encaminhado obrigatoriamente à residência do 

empregado ou, na hipótese de impossibilidade de recebimento, à 

sede da empresa. (Grifo nosso)  

 

Essa MP vem, de maneira direta e contundente, atingir o sindicalismo, uma vez 

que, a partir dela, a contribuição sindical passa-a ser efetivada a partir de 
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boletos a serem pagos pelos filiados. Fato que gerará um maior custo às 

entidades e possibilitará uma maior inadimplência e consequentemente, 

maiores índices de desfiliação. Não obrigatoriamente voluntária, mas 

possivelmente, por comodismo ou excesso de atribuição que os servidores 

públicos já têm.  

Como outro resultado essa MP poderá desestabilizar as relações coletivas, 

criar insegurança jurídica aos instrumentos coletivos de trabalho e enfraquecer 

os interlocutores sociais que defendem os interesses da classe trabalhadora 

(precedentes 1.295, 1.313, 1.316, 1.317, 1.338, 1.422, 1.423 e 1.446 do Comitê 

de Liberdade Sindical – CLS).  

E do ponto de vista jurídico, a MP 873/2019 também não encontra guarida no 

texto constitucional brasileiro e nas convenções internacionais que vinculam o 

Brasil, sob o aspecto da liberdade e autonomia sindicais, ante a possível 

desestabilização do sistema sindical e das relações coletivas de trabalho, 

prejudicando sobremaneira as negociações coletivas de trabalho, o que 

justifica seu questionamento pelos controles concentrado e difuso de 

constitucionalidade, na forma da Constituição Federal.  

Dessa forma, no entendimento que todas as ações são direcionadas ao 

rompimento dos pactos entre gerações e do desmanche das instituições de 

defesa do trabalhador, com a diminuição da frequência realização dos 

concursos para recomposição dos quadros de servidores e extenuação do 

serviço público, observa- se a necessidade de uma reação imediata, pensada e 

proporcional às ameaças existentes.  

 

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

resumida)  

Diretriz 01: intensificar as ações de formação sindical  

• Através de cursos presenciais e A distância  

• Através de realização de workshops  

• Através de realização de palestras de nomes reconhecidos na atuação 

sindical  

Diretriz 02: Aumentar as verbas destinadas a capacitação e formação sindical  
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Diretriz 03: Incentivar a participação de recém ingressos no Serviço juntamente 

com os aposentados para que as relações entre esses segmentos seja 

fortalecidas.  

• Através de encontros, tipo cafés da manhã.  

• Elaborar vídeos que tragam a memória da carreira de AFFA, desde os 

primórdios do ministério da agricultura, dando destaque às dificuldades 

enfrentadas pelos AFFA no estabelecimento de suas competências e na 

luta pelo reconhecimento da carreira  
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TESE para o CONAFFA 2019    Tema: VALORIZAÇÃO DA CARREIRA 

1-AUTOR PRINCIPAL: YOSHIO FUGITA/ Auditor Fiscal Federal Agropecuário,

lotado no Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal, da 

Superintendência Federal de Agricultura/MS (SIPOV/SFA-MS) em Campo 

Grande/Mato Grosso do Sul. Elaborada em 18/04/2019. 

2- COAUTOR: SEM COAUTOR

3-TÍTULO: A VALORIZAÇÃO do AUDITOR FISCAL FEDERAL 

AGROPECUÁRIO, FAZENDO JUS AO MESMO VALOR DE DIÁRIA DO 

AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO do TCU. 

4-OBJETIVO

O objetivo desta tese, se aprovada, é se tornar uma diretriz a ser conduzida pela 

ANFFASINDICAL, no sentido de conquistar o direito do Auditor Fiscal Federal 

Agropecuário (AFFA), fazer jus ao mesmo valor de diária recebido, pelo Auditor 

Federal de Controle Externo (AUFC) do TCU, considerando o tratamento 

simétrico que se deve dar aos integrantes de carreiras típicas de Estado e, 

considerando ainda, que as necessidades em termos de hospedagem, 

alimentação e deslocamento (quando for o caso), são as mesmas entre as duas 

carreiras, no desempenho de suas atribuições regimentais em viagens a serviço. 

5-RESUMO

O valor da diária, previsto na Tabela 1, do decreto nº 6.907, de 21 de julho de 

2009, não está sendo suficiente para custear as despesas individuais, realizadas 

em viagem a serviço, obrigando o Auditor Fiscal Federal Agropecuário e demais 

servidores do MAPA, a terem que, se hospedar e realizar as três refeições (café 

da manhã, almoço e jantar), em locais onde a soma do valor a ser pago, não 

ultrapasse a R$ 177,00 por dia, dentro da Unidade da Federação onde o servidor 

está lotado.  

A diária para viajar a Brasília é de R$ 224,20. Em viagem interestadual, o 

servidor do MAPA recebe R$ 95,00 de adicional de deslocamento. 

Não se trata apenas de defasagem no valor, pois, já estamos na situação, onde, 

conforme o município, temos que complementar o valor da diária, para pagar as 

despesas individuais em viagens a serviço do MAPA. À moda antiga, se dizia 

que “estou complementando o valor com o meu próprio bolso”. Hoje, dizemos 

que estamos complementando o valor da diária recebida do MAPA, pagando as 

despesas com o nosso cartão de crédito. 



O Auditor Federal de Controle Externo do TCU recebe a diária no valor de R$ 

375,00. O Técnico Federal de Controle Externo (TEFC) do TCU recebe a diária 

no valor de R$ 347,00. Os demais Auxiliares do TCU recebem a diária no valor 

de R$ 324,00. O adicional de deslocamento dos servidores do TCU é de R$ 

300,00. 

O Auditor Federal de Controle Externo (AUFC) do TCU e o Auditor Fiscal Federal 

Agropecuário (AFFA) do MAPA, se equiparam como carreiras típicas de Estado. 

Então, essas duas carreiras devem se equiparar no direito de receberem o 

mesmo valor de diária em viagens a serviço. 

As duas carreiras citadas prestam relevantes serviços em prol do interesse 

público, mas ao se comparar o valor da diária concedida em viagem a serviço, 

quem é a carreira mais valorizada? 

Palavras Chave: Equiparação- valor diária TCU. 

6-INTRODUÇÃO

Todos os servidores públicos federais, abrangidos pelo decreto nº 6.907, de 21 

de julho de 2009, quando em viagem a serviço, estão recebendo um valor de 

diária, que não mais supre suas necessidades, para custear as despesas 

individuais com alimentação, hospedagem e, deslocamento urbano (quando for 

o caso).

Como esta tese está sendo apresentada ao CONAFFA, logicamente, o tema 

escolhido arremete aos direitos a serem, ainda, conquistados pela nossa jovem 

carreira e, um deles, é o direito do Auditor Fiscal Federal Agropecuário (AFFA), 

fazer jus ao mesmo valor de diária recebido em viagens a serviço, pelo Auditor 

Federal de Controle Externo (AUFC) do TCU. 

Entretanto, ainda que seja uma tese para o CONAFFA, devemos entender que, 

como todo trabalho de fiscalização realizado pelo MAPA é um trabalho em 

equipe, esse direito a ser conquistado, deve ser estendido a todos os servidores 

do MAPA, uma vez que integrantes de uma equipe, viajam no mesmo veículo 

oficial e, se hospedam e fazem as refeições nos mesmos locais.  

Independente do grau hierárquico das carreiras, servidores dos níveis, 

administrativo, médio e superior, em viagem a serviço, têm as mesmas 

necessidades em termos de hospedagem, alimentação e deslocamento urbano. 



 

7-DESENVOLVIMENTO

7.1.Valor da diária aprovada pelo TCU 

A Portaria-TCU Nº 443, de 28/12/2018, disciplina, no âmbito do Tribunal 

de Contas da União, a concessão de diárias conforme valores ilustrados a seguir: 

CARGO/ FUNÇÃO VALOR DA DIÁRIA (R$) 

Ministro e Procurador-Geral 1.069,16 

Ministro-Substituto e Subprocurador-Geral 1.015,70 

Procurador 964,92 

FC-6 527,00 

FC-5 492,00 

FC-4 438,00 

Cargo em Comissão de Oficial de Gabinete e FC-3 406,00 

Cargo em Comissão de Assistente e FC-2 392,00 

FC-1 382,00 

Auditor Federal de Controle Externo 375,00 

Técnico Federal de Controle Externo 347,00 

AUX 324,00 

7.2.Valor da diária para os Servidores Públicos Federais 

Os servidores da administração federal direta, autárquica e fundacional, 

estão abrangidos pelo Decreto nº 5.992, de 19/12/ 2006, que dispõe sobre a 

concessão de diárias. Posteriormente, o decreto nº 6.907, de 21/07/2009, 

aprovou algumas alterações estabelecendo o valor da diária, conforme disposto 

na Tabela 1, ilustrada a seguir: 

Classificação do 
Cargo/Emprego/Função 

Deslocamentos 
para 

Brasília/Manaus/ 
Rio de Janeiro 

Deslocamentos 
para Belo 
Horizonte/ 

Fortaleza/Porto 
Alegre/Recife/ 
Salvador/São 

Paulo 

Deslocamentos 
para outras 
capitais de 

Estados 

Demais 
deslocamentos 

A) Ministro de Estado 581,00 551,95 520,00 458,99 

B) Cargos de Natureza
Especial

406,70 386,37 364,00 321,29 

C) DAS-6; CD-1; FDS-1
e FDJ-1 do BACEN

321,10 304,20 287,30 253,50 

D) DAS-5, DAS-4, DAS-
3; CD-2, CD-3, CD-4;
FDE-1, FDE-2; FDT-1;
FCA-1, FCA-2, FCA-3;
FCT1, FCT2; FCT3,
GTS1; GTS2; GTS3.

267,90 253,80 239,70 211,50 

E) DAS-2, DAS-1; FCT4,
FCT5, FCT6, FCT7;
cargos de nível superior
e FCINSS.

224,20 212,40 200,60 177,00 



4 

F) FG-1, FG-2, FG-3;
GR; FST-1, FST-2, FST-
3 do BACEN; FDO-1,
FCA-4, FCA-5 do
BACEN; FCT8, FCT9,
FCT10, FCT11, FCT12,
FCT13, FCT14, FCT15;
cargos de nível
intermediário e auxiliar

224,20 212,40 200,60 177,00 

Fonte: Tabela 1– Valor da Indenização de Diárias aos servidores públicos 

federais, no País  

7.3. Comparação entre o valor das indenizações (adicional de 

deslocamento) pagas para locomoção urbana, que fazem jus receber os 

servidores do TCU e do MAPA: 

7.3.1.Servidores do TCU: 

DESCRIÇÃO 
NO PAÍS 

(R$) 

Adicional de embarque/desembarque 300,00 

Fonte: Anexo III, da Portaria-TCU nº 443/2018. 

7.3.2.Servidores do MAPA: 

ESPÉCIE VALOR R$ 

Adicional de que trata o art. 8º 95,00 

Fonte: Anexo II  (Incluído pelo Decreto nº 6.907, de 2009) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6907.htm#art7


8-CONCLUSÃO

A diretriz desta tese é a equiparação com o valor da diária aprovada pela 

Portaria-TCU nº 443, de 28 de dezembro de 2018. 

O TCU é o órgão de controle externo do governo federal e auxilia o Congresso 

Nacional na missão de acompanhar a execução orçamentária e financeira do 

país e contribuir com o aperfeiçoamento da Administração Pública em benefício 

da sociedade. O Tribunal é responsável pela fiscalização contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos e entidades públicas do país 

quanto à legalidade, legitimidade e economicidade.  

Dentre suas atribuições, deve julgar as contas dos administradores e demais 

responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos. 

Portanto, se o TCU é o Órgão que fiscaliza a correta concessão e utilização das 

diárias, pelos servidores públicos federais, com certeza, a tabela de valor das 

diárias aprovada pela Portaria-TCU Nº 443, de 28 /12/2018, é a referência para 

a Administração Pública Federal.  

Além disso, o Art. 53 da citada Portaria do TCU dispõe que: 

“Art. 53. De modo a manter o poder aquisitivo, observada a disponibilidade 

orçamentária e financeira do TCU, os valores das diárias de servidor e 

ocupante de cargo em comissão poderão ser atualizados anualmente.” 

Portanto, o próprio Tribunal de Contas da União, certamente, haverá de 

reconhecer a defasagem no valor da diária prevista no decreto nº 6.907, de 

21/07/2009, que não é atualizada há dez anos. 

Esta tese propõe algo prático, incontestável, fácil de ser compreendida a diretriz 

e, que tem como propósito, valorizar a carreira de Auditor Fiscal Federal 

Agropecuário e a dos demais servidores do MAPA.  

Ao invés de se ficar estudando ou tentando calcular os percentuais e índices 

para o reajuste no valor da diária, que podem ser alvo de críticas, ao se propor 

um valor maior ou menor, nada melhor e incontestável, do que usar o mesmo 

valor de diária aprovado pelo TCU. Simples e prático. 

Essa diretriz proposta neste tese, se aprovada, não precisará de contratação de 

consultores e nem formação de Grupo de Trabalho, para ser levada adiante. 



 

8.1. Estratégia nº 1 da Diretriz proposta: 

Sabemos que o valor da diária, previsto na Tabela 1, do decreto nº 6.907/2009, 

não se aplica somente aos servidores do MAPA e, sim, a todas as carreiras da 

Administração Direta, autarquias e fundações, do Serviço Público Federal, por 

isso, numa linha de ação, a ANFFASINDICAL poderá somar forças e levar essa 

diretriz ao Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas de Estado 

(FONACATE).  

A ANFFASINDICAL com o apoio do FONACATE, deve iniciar uma forte e unida 

mobilização nacional, para se atualizar o valor da diária, que se encontra sem 

reajuste desde 2009.  

Pode parecer algo óbvio, mas é inconcebível termos que viajar a serviço, 

recebendo um valor de diária sem reajuste há dez anos. E, na minha percepção, 

inferência e lembrança, quer me parecer que o reajuste no valor da diária, no 

Serviço Público Federal, não tem sido parte da pauta principal das nossas 

reivindicações. 

8.2. Estratégia nº 2 da Diretriz proposta: 

É compreensível que carreiras típicas de Estado possam ter tabelas salariais 

diferentes, mas quando se trata de valor de diária, todos nós, servidores públicos 

federais, em viagem a serviço, desempenhando as respectivas atribuições 

regimentais, temos as mesmas necessidades e direitos, em termos de 

hospedagem, alimentação e deslocamento urbano. Nesse aspecto, não pode 

haver diferença!  

Qual a explicação para que um Auditor Federal de Controle Externo (AUFC) do 

TCU, em viagem a trabalho pela União, receba um valor de diária e de adicional 

de deslocamento, bem maior que o Auditor Fiscal Federal Agropecuário (AFFA) 

do MAPA, que também trabalha para a mesma União? 

Caso a ANFFASINDICAL, não tenha sucesso no recebimento de apoio político 

pela Ministra do MAPA e, não receba acolhimento e aprovação do pleito pelo 

Ministério da Economia, sugere-se que nosso Sindicato ingresse na Justiça 

Federal e, requeira a equiparação com o valor da diária aprovada pela Portaria-

TCU nº 443, de 28 de dezembro de 2018, baseado no fato de que um Auditor 

Federal de Controle Externo (AUFC) do TCU, em viagem a trabalho pela União, 

está recebendo um valor de diária bem maior que o Auditor Fiscal Federal 



Agropecuário (AFFA) do MAPA, que também trabalha para a mesma União e, 

ambas se equivalem como carreira típica de Estado. 

Acredita-se, com todo o otimismo e esperança que deve acompanhar aqueles 

que buscam um objetivo, que o Poder Judiciário Federal decidirá pela aplicação 

de tratamento simétrico, entre o valor da diária de um Auditor Fiscal Federal 

Agropecuário (AFFA) do MAPA e de um Auditor Federal de Controle Externo 

(AUFC) do TCU. 

Com certeza o Poder Judiciário Federal também reconhecerá a perda de valor 

aquisitivo da diária que nos é paga, atualmente, em viagens a serviço, 

considerando e comparando com o valor de diária que, os próprios julgadores 

fazem jus em viagens a serviço, demonstrada a seguir: 

Beneficiários Valor da diária 

Membros do Conselho da Justiça Federal (CJF) R$ 1.125,43 

Desembargadores Federais e Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral do CJF. 

R$ 1.069,16 

Juízes Federais e Juízes Federais Substitutos R$ 1.015,70 

Analista Judiciário ou Ocupante de cargo em comissão R$ 618,99 

Técnico Judiciário ou ocupante de função 

comissionada 

R$ 506,44 

Fonte: Portaria n° CJF-POR-2015/ 00087 de 11/02/2015 

Encerro este tese, com um trecho da música de Rio Negro e Solimões que me 

inspira e, me norteia nos meus 36 anos de MAPA: 

“A VIDA É DURA SÓ PARA QUEM É MOLE. 

MAS QUEM TEM CORAGEM E FÉ, NÃO SE ENCOLHE. 

ACREDITAR E NUNCA DESISTIR. 

SOLTE A VOZ E CANTE FORTE, PARA TODO MUNDO TE OUVIR.” 
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Aposentado  

CO AUTORA: Michaelle Ferreira Martins – Auditor Fiscal Federal 

Agropecuário – SFA/RJ 

II TÍTULO 

Importância dos controles sanitários em barreiras internacionais e os 

entraves para a execução da fiscalização pelos Auditores Fiscais Federais 

Agropecuários no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. 

III OBJETIVO. 

     O objetivo do presente trabalho foi demonstrar que a inexistência de 

metodologia de trabalho para a atuação das equipes de Auditores Fiscais 

Federais Agropecuários do VIGIAGRO no aeroporto internacional do Rio de 

Janeiro – VIGIAGRO/GALEÃO e principalmente a falta de autonomia destes 

para execução da atividade de fiscalização zoo e fitossanitária, em função de 

uma pretensa precedência da Receita Federal do Brasil sobre os demais 

órgãos de fiscalização em barreiras internacionais, além de colocar em perigo a 

posição do Brasil na área de produção e exportação de produtos de origem 

animal, pela possibilidade da entrada de patógenos, principalmente exóticos, 

através de alimentos trazidos por passageiros de voos internacionais, depõe 

contra a importância da carreira e coloca os Auditores Fiscais em posição de 

negligência  em Serviço,  por não conseguirem cumprir as obrigações para as 

quais foram designados 

IV RESUMO 

 Com a globalização da economia, redução das barreiras tarifárias e 

aumento das trocas comerciais entre os países, há um incremento do risco do 

intercâmbio internacional de agentes etiológicos de enfermidades animais e 

vegetais transmitidas por alimentos. O Brasil como grande produtor e 
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exportador de produtos de origem animal e vegetal, precisa intensificar cada 

vez mais os seus controles nas barreiras internacionais, como forma de impedir 

este intercambio que pode repercutir em risco para esta supremacia nacional. 

Várias são as citações sobre doenças e pragas introduzidas em uma região 

através animais, vegetais e de seus produtos derivados, sendo que no Brasil o 

mais marcante foi o surto de peste suína africana em 1978 com grande 

repercussão econômica e social, em mais recentemente, em maio de 2014, a 

praga quarentenária Sternochetus mangiferae da manga. A Vigilância 

Agropecuária Internacional (VIGIAGRO), criada com a publicação da Portaria 

SDA nº 297, de 22 de junho de 1998 é a área do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, que atua na fiscalização das importações, 

exportações que no aeroporto internacional do Rio de Janeiro está 

representado pelo VIGI/GIG – VIGIAGRO GALEÃO contando com um efetivo 

de Auditores Fiscais Federais Agropecuários em revezamento diuturno, 

abrangendo os terminais de passageiros e de cargas. Todavia a falta de uma 

metodologia de trabalho e principalmente de autonomia para o exercício de 

uma fiscalização adequada, tem repercutido no baixo índice de voos 

fiscalizados, depondo contra a importância da carreira e colocando os 

Auditores Fiscais em posição de negligência em Serviço, por não conseguirem 

cumprir as obrigações para as quais foram designados 

V INTRODUÇÃO 

A cada ano, a participação brasileira no comércio internacional vem 

crescendo, com destaque para a produção de carne bovina, suína e de frango. 

A expectativa é que até 2020 a produção nacional de carnes suprirá 44,5% do 

mercado mundial, com estimativas indicando que o Brasil pode manter posição 

de primeiro exportador mundial de carnes bovina e de frango. (BRASIL, 2015) 

 Com a globalização da economia, redução das barreiras tarifárias e 

aumento das trocas comerciais entre os países, há um incremento do risco do 

intercâmbio internacional de agentes etiológicos de enfermidades transmitidas 

por alimentos, tornando-se de grande importância os controles destes 

produtos, a começar pela fiscalização pelo serviço veterinário oficial nas 
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fronteiras internacionais, considerado uma excelente estratégia de defesa 

contra o ingresso de enfermidades (USDA, 2003). 

O Decreto nº 5.741, de 30 de março de 2006, delegou ao Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o estabelecimento dos corredores de 

importação e exportação de animais, vegetais, insumos, inclusive alimentos 

para animais e produtos de origem animal e vegetal, com base em análises de 

risco, requisitos e controles sanitários, “status” zoo-sanitário e fitossanitário, 

localização geográfica e disponibilidade de infraestrutura e de recursos 

humanos (BRASIL, 2006).  

A Vigilância Agropecuária Internacional (VIGIAGRO), criada com a 

publicação da Portaria SDA nº 297, de 22 de junho de 1998, é a área do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que atua na fiscalização 

da importação e exportação, bem como no trânsito internacional de animais, 

seus produtos, subprodutos, materiais de multiplicação animal, materiais de 

pesquisa e insumos, tendo unidades estrategicamente distribuídas em portos 

marítimos e fluviais, aeroportos internacionais, postos de fronteira e aduanas 

especiais (BRASIL, 1998; BRASIL, 2006).  

Esta atividade está representada no aeroporto internacional do Rio de 

Janeiro – Galeão – Antônio Carlos Jobim, pelo VIGIAGRO/GALEÃO ao qual 

cabe a fiscalização de animais, vegetais e seus produtos derivados destinados 

ao Estado do Rio de Janeiro ou em trânsito, contando com um efetivo de fiscais 

federais agropecuários em revezamento diuturno, abrangendo os terminais de 

passageiros e de cargas.  

 VI DESENVOLVIMENTO 

As barreiras sanitárias impostas pelos países importadores, em 

substituição às barreiras tarifarias, constituem o maior obstáculo para acesso 

aos mercados internacionais. Diferente do que antes acontecia, na atualidade 

todos os países se protegem com rigorosas exigências sanitárias antes de abrir 

seus mercados (SONCINI, 2004). 
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Para Weiblen (2001) é de conhecimento de todos a importância das 

barreiras sanitárias, pois a introdução de um agente pode inviabilizar parcial ou 

totalmente uma cadeia produtiva. 

            A ocorrência de surtos de enfermidades contagiosas animais pode 

representar sérias consequências econômicas, cujos prejuízos podem resultar 

tanto em proibições internacionais às exportações de animais e produtos do 

país acometido, quanto no próprio mercado interno, devido às restrições ao 

trânsito de animais e produtos, cujas implicações comerciais determinam o 

enfraquecimento do comércio local, aumento do desemprego e consequente 

escassez de renda (HORST et al., 1998). 

Para SILVA (2002) são acentuadas as dificuldades para o controle e 

combate de determinadas doenças exóticas, em face da forma rápida de 

propagação pelas vias direta e indireta. Dentro deste aspecto há que se 

considerar os prejuízos provocados pela grande mortalidade com expansão 

assustadora dos focos que ocorrem em regiões indenes, pela mobilização de 

estrutura de pessoal e material para a erradicação ou controle destes. 

Um exemplo marcante deste fato foi à entrada da peste suína africana 

no Brasil, que se deveu a restos de alimentos de aviões da companhia aérea 

TAP de nacionalidade portuguesa, levados para uma criação de suínos de um 

dos funcionários do aeroporto do Rio de Janeiro, situada no Município de 

Paracambi/RJ, registrada na informação SDSA 031 de 1978 do médico 

veterinário Ubiratan Mendes Serrão, então Diretor de Departamento de Defesa 

Sanitária Animal do Ministério da Agricultura (SILVA, 2002). 

A partir daí foram identificados 224 focos com sacrifício de sessenta e 

seis mil suínos e indenizações de dois milhões de dólares, contando ainda com 

a contribuição da FAO, para a implantação de um laboratório de diagnostico 

oficial para realização de provas laboratoriais, além de consultorias técnico-

científicas de diversos organismos internacionais.  

O impacto social deste ato foi imenso, principalmente pelo alarde dos 

meios de comunicação de que o governo estaria retirando alimentos dos 

pobres. Para o homem do campo, que tinha na criação caseira de suínos sua 
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fonte de alimento e de recursos financeiros, o surgimento desta doença 

provocou forte desequilíbrio social.  

Os trabalhos de erradicação custaram ao país cerca de vinte milhões de 

dólares e como consequência imediata houve a intensificação da fiscalização 

de portos, aeroportos e agencias de correios (SILVA, 2002). 

Mais recentemente em fevereiro de 2014, foi identificado pela 

EMBRAPA, em residência no município do Rio de Janeiro, a presença do 

inseto Sternochetus mangiferae, praga quarentenária de manga até então 

considerada exótica para o Brasil e de grande relevância fitossanitária, por 

considerar que as exportações desta fruta representam 25% da receita 

internacional da fruticultura brasileira. Levantamento feito pelo Serviço de 

Sanidade Vegetal/DDA/SFA-RJ no ano de 2017, já identificou a presença da 

praga nos municípios além do Rio de janeiro, de Magé, Paracambi, Belford 

Roxo, Seropédica e Niterói. 

Para USDA (2003), como o risco de introdução de enfermidades é 

proporcional ao volume do comercio entre países, assumindo importância 

fundamental a fiscalização pelo serviço veterinário oficial nas fronteiras 

internacionais, considerada uma excelente estratégia de defesa contra o 

ingresso destas enfermidades, seja diretamente pela presença do animal vivo, 

seja indiretamente pela sua veiculação através de produtos derivados.  

Para evitar o risco da propagação de agentes infecciosos de doenças 

transmissíveis, restrições sanitárias são criadas segundo regras internacionais 

estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) e 

reconhecidas pela Organização Mundial do Comércio (OMC). A OIE determina 

que as doenças transmissíveis de grande poder de difusão e especial 

gravidade que tem consequências socioeconômicas ou sanitárias graves e cujo 

impacto no comercio internacional seja muito grande como febre aftosa, a 

encefalopatia espongiforme bovina, as pestes suínas clássica e africana, a 

doença de newcastle e a influenza aviária dentre outras, sejam notificadas 

imediatamente e os países importadores poderão suspender os contratos com 

países que apresentarem no seu rebanho a incidência de algumas destas 

doenças.  
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De acordo com a Organização Mundial do Comércio, a crescente 

exigência dos consumidores por alimentos saudáveis e de qualidade, aliada a 

preocupação com a sanidade animal e vegetal, tornou indispensável o 

tratamento adequado das questões sanitárias e fitossanitárias nas negociações 

agropecuárias internacionais. Os acordos sanitários e fitossanitários (SPS) 

estabelecem ações para a proteção de plantas e animais ou para a inspeção 

dos produtos derivados (OMC, 2013). 

A necessidade de infraestrutura e equipamentos dos serviços 

veterinários de fronteiras assume maior importância para o Brasil, se forem 

consideradas suas dimensões territoriais, a extensão de sua faixa de fronteira e 

a importância da manutenção do seu “status” zoo-sanitário para a produção e 

exportação de carnes. (BRASIL, 2007) 

No contexto da agropecuária, é significativo o papel de uma política 

sanitária direcionada à obtenção de segurança dos alimentos, tanto para os 

produtores e consumidores brasileiros, como para os países importadores de 

alimentos produzidos pelo Brasil e, consequentemente, para alcançar o 

desenvolvimento econômico e social (SOARES, 2010). 

Para (Liebhold et al., 2006) apud Brito (2014) nos Estados Unidos, a 

seleção dos passageiros cujas bagagens estão sujeitas à inspeções por oficiais 

de quarentena nos aeroportos não é uma amostra aleatória, mas baseia-se em 

critérios de seleção que podem ser exclusivos para cada aeroporto e pode 

variar entre os diferentes anos. Mesmo assim, os inspetores só verificam um 

pequeno percentual da bagagem dos passageiros que ali ingressam por via 

aérea.  

Ainda nos Estados Unidos passageiros com produtos não declarados 

estão sujeitos a apreensão e penalidade civil de US $ 1.100 a US $ 60.000 por 

violação baseada nas Leis de Proteção de Plantas e de Proteção à Saúde 

Animal. 

Na Austrália que tem um dos mais efetivos serviços de quarentena em 

todo o mundo, cerca de 9 em cada 10 passageiros que chegam têm suas 

bagagens inspecionadas pelo Australian Quarantine and Inspection Service 
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(AQIS); usando uma combinação de cães farejadores, exame de Raios-X e 

inspeção física das bagagens (DAFF, 2013).  

Os alimentos de origem animal trazidos ilegalmente de países terceiros 

para a Comunidade Europeia representam um risco para a introdução de 

doenças. Isso pode levar a surtos de doenças animais com custos económicos 

e sociais significativos e restrições comerciais subsequentes graves. Bagagem 

de passageiro é a rota mais provável pela qual os produtos ilegais entram na 

Alemanha através dos Aeroportos Internacionais de Frankfurt e Berlim. Uma 

seleção de 474 amostras foi submetida a análises microbiológicas e a maioria 

dos alimentos contaminados foram carne (33%) ou produtos à base de carne 

(42%), e produtos de leite (21%) (BEUTLICH, 2014). 

A União Europeia não permite a importação de carne, produtos à base 

de carne, leite e produtos lácteos pelos viajantes. Regras mais claras da UE 

estão em vigor desde 1 de maio de 2009. 

Como membro da União Europeia a Grã-Bretanha (GB) colocou em 

prática uma série de normas para impedir a entrada de patógenos em produtos 

de carne importados. No entanto, a importação ilegal de carne fornece uma 

rota pela qual os controles de segurança podem ser contornados e carnes de 

áreas afetadas com febre aftosa podem ser importadas. A quantidade total de 

carne ilegal que entra a cada ano é estimada, em média de 11.875 toneladas, 

com 90% de certeza de estar entre 4.398 e 28.626 toneladas das quais entre 

64,5 e 565 quilogramas estão contaminadas com o vírus da febre aftosa. 

(HARTNETT, 2007). 

No Chile produtos não declarados são apreendidos e a multa aplicada 

varia de US$ 170,00 até US$ 18.000,00. 

De acordo com OIE (2015) a partir de um surto de influenza aviária 

notificada em 24/07/2015 na Alemanha todas as aves da exploração afetada 

foram abatidas e eliminadas de forma segura em 26 de julho de 2015, sendo 

estabelecida uma area de restrição sanitária. Em três granjas avícolas não 

comerciais localizadas dentro de um raio de 1 km em torno da exploração 

infectada todas as aves foram abatidas como medida preventiva e as carcaças 
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eliminadas de forma segura em 27 de julho de 2015. Aves de capoeira ou 

carne de aves foram impedidas de serem enviadas para outros estados 

federais, Estados Membros da UE ou países terceiros. 

Notícias veiculadas pela imprensa dos Estados Unidos da América (Wall 

Street Journal) em 25 de maio de 2015, dão conta de que o custo financeiro da 

maior epidemia de gripe aviária da história dos Estados Unidos disparou, 

forçando algumas processadoras de carne de ave a suspenderem as 

operações e provocando uma alta nos preços dos ovos e do peru. As 

produtoras de ovos, foram as empresas mais prejudicadas pelo vírus e as de 

perus gastaram milhões de dólares para tentar conter a doença. Especialmente 

no caso dos ovos, o problema se tornou altamente complicado pelo fato de a 

indústria americana estar concentrada nas mãos de relativamente poucos 

produtores. O governo destinou cerca de US$ 400 milhões para ajudar a 

compensar os produtores pelas aves abatidas e os custos com limpeza e 

testes para identificar a doença. A gripe aviária  resultou na morte ou 

extermínio de pelo menos 38,9 milhões de aves nos EUA, mais que o dobro do 

maior surto registrado até então no país, na década de 80. No total, mais de 32 

milhões são galinhas poedeiras, número equivalente a quase 10% da 

população dessas aves no país. O surto dizimou cerca de 35% das aves 

poedeiras do Estado americano de Iowa, o maior produtor americano de ovos. 

Algumas empresas que produziam ovos não devem sobreviver devido aos 

custos do abate das aves e dos meses sem receita enquanto as instalações 

são limpas e recebem novas aves, afirmou Chad Gregory, diretor-

superintendente da  Produtores de Ovos Unidos, uma associação do setor. 

Em 2003, a descoberta da Encefalopatia Espongiforme Bovina (BSE ou 

“Doença da Vaca Louca”) em bovinos, nos Estados Unidos, resultou no 

fechamento imediato de quase 90% do mercado importador da carne 

americana. Mesmo que a perda de acesso ao mercado internacional possa ser 

breve, as doenças animais geram custos consideráveis com controle da 

enfermidade, pagamento de indenizações e perdas relacionadas com produção 

e industrial (RICH; WINTER-NELSON, 2007). 

Para a FAO (2015) o fortalecimento dos sistemas de inspeção de saúde 

animal e vegetal no Brasil é uma área que pode apoiar o desenvolvimento em 
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prazo mais longo dos mercados internos e internacionais para o setor agrícola 

brasileiro. 

Em consonância com os ditames da FAO, o Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento através de legislações específicas, determina os 

efetivos controles dos serviços veterinários nas fronteiras internacionais e em 

contrapartida a esta determinação legal, o próprio VIGIAGRO assume 

veladamente não ter autonomia institucional para esta finalidade.  

O próprio Manual de Procedimentos Operacionais da Vigilância 

Agropecuária define que a missão do VIGIAGRO é estar em permanente alerta 

para promover a vigilância agropecuária internacional, impedindo a introdução 

e a disseminação de pragas e agentes etiológicos de doenças que constituam 

ou possam constituir ameaças à agropecuária nacional, de forma a garantir a 

sanidade dos produtos e a qualidade dos insumos agropecuários importados e 

exportados. “Salvaguardar a saúde animal, a sanidade vegetal, a saúde pública 

e o desenvolvimento socioeconômico brasileiro” 

Com base nele, o Regulamento Técnico do Programa Nacional de 

Sanidade de Animais Aquáticos proíbe a entrada de animais aquáticos com 

suspeita ou confirmação de doenças infecciosas e dos portadores de parasitas 

externos ou internos cuja disseminação possa prejudicar a população nacional 

de animais aquáticos. Além disso, todo e qualquer produto oriundo de 

organismos aquáticos que possa veicular agentes etiológicos de doenças 

infecciosas também estão proibidos de ingressarem no país (BRASIL, 2003). 

A instrução normativa 17/2006 da Secretaria de Defesa Agropecuária do 

Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento que aprova, no âmbito do 

Programa Nacional de Sanidade Avícola, o Plano Nacional de Prevenção da 

Influenza Aviária e de Controle e Prevenção da Doença de Newcastle em todo 

o território nacional, determina ao Serviço de Vigilância Agropecuária – 

VIGIAGRO, garantir a fiscalização de bagagens acompanhadas e 

desacompanhadas, em terminais internacionais de desembarque de 

passageiros em aeroportos internacionais, postos de fronteira, portos marítimos 

e fluviais, realizando destruição de produtos agropecuários apreendidos sem a 
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devida autorização de importação ou certificação, determinação inócua frente a 

metodologia de trabalho dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários.  

Avaliação de risco, refere-se ao processo científico de identificar a 

existência de risco e instituir a probabilidade de que possa se materializar de 

acordo com as medidas que poderiam ser aplicadas para enfrenta-lo. Gestão 

de risco, por outro lado, é o processo com base em políticas voltadas a 

determinar o nível de proteção que um país quer garantir no seu território e 

escolher à medida que será usada para atingir esse nível de proteção. 

(BOSSCHE, 2011). 

A este respeito a instrução normativa 11 de 2016 do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, autoriza o ingresso no território 

nacional, dos produtos de origem animal destinados ao uso e ao consumo 

humano ou animal, classificados como não presumíveis veiculadores de 

doenças contagiosas, entretanto e de forma equivocada, considera o fator peso 

como um atributo de risco. 

A organização Mundial de Saúde animal define como produto seguro 

aquele considerado para o comércio com respeito a uma enfermidade, 

infecção, ou infestação da lista da OIE, sem necessidade de medidas de 

atenuação de riscos especificos contra as enfermidades e sem importar o 

estatus do país ou da zona de origem deste (OIE, 2014) 

Em tese de doutorado sob o título “Estudo e avaliação dos dados de 

apreensões de produtos de origem animal pelo Serviço de Vigilância 

Agropecuária no Rio de Janeiro em voos internacionais”, o autor, Auditor Fiscal 

Federal Agropecuário Carlos Alberto Magioli,  demonstra que  no período de 

2010 a 2014,  houve a movimentação de chegada de 74.510 voos 

internacionais ao aeroporto internacional do Rio de Janeiro, transportando 

9.652.261 passageiros e que destes, 9.586 voos foram fiscalizados 

representando uma média 12,86% do total, com consequentes 87,14%  não 

fiscalizados. Estes dados corresponderam a um volume de 29.239.446 kg de 

produtos de origem animal de 86 tipos diversos, provenientes de 92 países de 

todos os continentes resultantes de 17.233 apreensões, sendo possível estimar 

que no período estudado 227.721.542 kg destes mesmos produtos possíveis 
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veiculadores de patógenos, foram introduzidos no Brasil, que avaliados sobre a 

ótica de potencial perigo sanitário, poderiam representar danos consideráveis a 

pecuária nacional.  

Este baixo índice de apreensões, de acordo com o autor, deve-se a falta 

de definição por parte do Serviço de Vigilância Agropecuária dos voos a serem 

fiscalizados conduzindo a uma situação considerada crítica, já que o protocolo 

de atuação fica a critério de cada equipe de fiscalização, não havendo assim  

uma regularidade com respeito a esta variável, agregado ao principal fator 

responsável que é a falta de autonomia do Serviço de Vigilância Agropecuária 

para selecionar os voos a serem fiscalizados.  

Estudos feitos pela Auditor Fiscal Federal Agropecuário Michaelle 

Ferreira Martins, em 13 voos internacionais selecionados dentre os que 

chegaram ao Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro no período de 31 de 

março a 20 de abril do ano de 2018, comparando os sistemas de seleção de 

passageiros instituídos pela Receita Federal através de scanner e do sistema 

IRIS, concluíram que dos  2269 passageiros, selecionados pelo sistema de 

scanner, 63 foram identificados como portadores de alimentos sendo 34  

brasileiros e 29 estrangeiros. Por estimativa, caso estes passageiros tivessem 

sido submetidos ao sistema IRIS somente 02 teriam sido selecionados. Dos 

passageiros submetidos ao scanner 17 transportavam alimentos com riscos 

sanitários e dos 2 passageiros interceptados pelo sistema IRIS, 1 possuía 

alimento de risco. Considerando-se estes dados é licito afirmar que caso os 13 

voos fiscalizados pelo sistema de scanner tivessem sido pelo sistema IRIS, 

somente 02 e não 63 passageiros teriam sido interceptados e feita 1 e não 17 

apreensões. Considerando-se a rotina dos trabalhos do SVA/IRJ, em que a 

seleção dos passageiros não fica a seu critério e sim ao da receita federal, 

cotejados com os dados acima é fácil imaginar a quantidade de passageiros 

que passa a cada plantão sem que suas bagagens sejam submetidas a 

qualquer avaliação sanitária e os consequentes riscos que isto pode trazer para 

a agropecuária.  

    Ao se delinear o perfil dos passageiros que transportam alimentos, pode-

se concluir que o critério atual de seleção utilizado pela Receita Federal do 

Brasil não permite o pleno exercício das atividades da vigilância agropecuária, 
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pois a seleção pelo sistema IRIS tem um foco diferente do desejado para o 

ponto de vista do risco fitossanitário. Considerando por exemplo, critério 

nacionalidade o sistema ÍRIS só seleciona brasileiros e muito raramente 

estrangeiros que no geral somente são selecionados pelo critério da 

aleatoriedade. 

É importante salientar a dificuldade para a realização desta pesquisa e o 

impedimento para a sua continuidade por parte da Receita Federal do Brasil, 

ato comum de demonstração de poder, a tolher a autonomia das ações do 

Serviço de Vigilância Agropecuária no Aeroporto Internacional do Rio de 

Janeiro. 

Outro fator importante foi a avaliação dos voos de risco para peste suína 

africana que chegaram ao Rio de Janeiro imediatamente após os primeiros 

alertas da OIE, originários da Rússia, Romênia, Polônia, China, Bélgica, África 

do Sul, Nigéria e Hungria. A princípio acredita-se que os critérios nacionalidade 

e origem, ou seja, nascidos e provenientes de países de risco, para a seleção 

de passageiros associada a outras estratégias de inteligência na fiscalização, 

são formas de abordagem mais eficientes para coibir a entrada de produtos 

presumivelmente veiculadores. Assim do total de 3180 passageiros 

transportados nos voos citados, estima-se que 84, ou seja, 2,64% seriam 

originários das áreas de risco cujas ações do VIGIAGRO não causariam 

qualquer entrave para o desenvolvimento dos trabalhos da Receita Federal do 

Brasil. 

É importante assinalar que, em outras áreas de fiscalização, que não as 

de inspeção de bagagens, como nos terminais de cargas e recintos de 

movimentação e despacho aduaneiro de importação e de exportação de 

remessas expressas, já estão implantados sistemas que visam promover a 

cooperação entre a Receita Federal e o VIGIAGRO na seleção de cargas para 

fiscalização. Os Auditores Fiscais Federais Agropecuários acessam, através de 

sua certificação digital o portal SISCOMEX para deferimento das licenças de 

importação de acordo com os critérios sanitários vigentes, o portal único 

através do qual acessam toda a documentação pertinente anexada aos 

processos e ainda o sistema SISCOMEX REMESSA, onde é possível realizar a 

seleção ativa das remessas postais com perfil de interesse agropecuário. O 

sistema interno SIGVIG 3, que faz interface com o portal único, também 
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estabelece a anuência do VIGIAGRO, definindo a estratégia de fiscalização de 

acordo com os parâmetros estabelecidos pelo órgão.  

É de se observar que sem estes procedimentos prévios do VIGIAGRO 

não há continuidade, por parte do órgão tributário, dos trâmites para 

importação ou exportação, ficando assim evidente que este órgão reconhece a 

necessidade da fundamental e própria fiscalização agropecuária em toda a 

cadeia. Assim não há justificativa para que na fiscalização de bagagens esta 

importância não seja também considerada de forma a possibilitar ao 

VIGIAGRO autonomia na seleção de voos e passageiros de risco, bem como 

na inspeção de bagagens respeitando as especificidades de cada área de 

atuação.  

O Relatório do Tribunal de Contas da União (2006), de avaliação do 

programa de Ações de Vigilância e Fiscalização no Trânsito Internacional de 

Produtos Agropecuários, cita informações da EMBRAPA de que, com relação 

ao ingresso ilegal de produtos no país os principais pontos de entrada são por 

bagagem de passageiros de viagens internacionais e por encomenda postal, 

não sendo desconsideradas também, a existência de outras rotas de entrada, a 

exemplo de contrabandos em fronteira, porém esses casos fugindo à 

competência de atuação direta do MAPA. 

Para este mesmo relatório os procedimentos de fiscalização previstos na 

legislação básica não estão sendo realizados ou estão sendo realizados de 

modo ineficiente, em razão do número insuficiente de fiscais nas unidades, da 

falta de infraestrutura física para a realização dos tratamentos previstos na 

legislação e da pouca integração com outros órgãos intervenientes na 

fiscalização do comércio exterior desfavorecendo a realização das atividades, 

aumentando o risco fito e zoo sanitário. 

.  Prossegue o relatório que, em todos os aeroportos visitados os fiscais 

federais agropecuários entrevistados informaram que solicitam aos fiscais da 

Receita Federal a abertura de bagagens quando desconfiam que o passageiro 

esteja transportando produtos agropecuários, estando esse procedimento, 

todavia, sujeito ao bom relacionamento pessoal entre as equipes de 

fiscalização, sem que seja aplicado procedimento institucionalizado. 
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 Na prática, verifica-se que a fiscalização de bagagens nos terminais de 

passageiros é realizada apenas quando demandada pela Receita Federal ou 

quando, mediante identificação visual, o fiscal detecta o transporte desse tipo 

de produto pelos passageiros. De modo geral, os fiscais federais agropecuários 

designados para acompanhar os desembarques ficam em bancadas 

específicas dentro do terminal, acompanhando visualmente o desembaraço de 

malas e bagagens e caso a Receita, ao proceder à análise da bagagem de 

passageiros que tenham sido escolhidos para fiscalização, detecte a presença 

de produtos agropecuários, a unidade de vigilância é comunicada para que 

adote as providências cabíveis.  

Prossegue ainda que, cabe ressaltar que os critérios de parametrização 

utilizados pela Receita Federal, tanto para selecionar produtos importados 

quanto para a definição da amostra de passageiros a serem fiscalizados, ao 

contrário dos preconizados para risco sanitário, baseiam-se no risco de elisão 

fiscal, sugerindo à autonomia da Vigilância Agropecuária para a fiscalização de 

bagagens através de parâmetros específicos para a vigilância fito e 

zoossanitária, e desvinculando-a de subordinação à Receita Federal, como 

forma de sua efetiva ação fiscalizadora. 

A Constituição da República Federativa do Brasil promulgada em 1988 

no capítulo VII da constituição pública, seção 1 disposições gerais, artigo 37, 

item XVIII, registra que “a administração fazendária e seus servidores fiscais 

terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os 

demais setores administrativos, na forma da lei”.  

A interpretação da Receita Federal do Brasil sobre sua precedência na 

área de competência administrativa induz a considerar os demais órgãos que 

atuam nas barreiras internacionais como anuentes, portanto sem autonomia 

para realizarem suas ações regulamentares ficando como consequência 

sempre sob o julgo daquele órgão fazendário, conceito totalmente equivocado 

no que concerne a fiscalização sanitária que por ter atribuições totalmente 

diferentes, não se enquadra na atrelada área de competência da administração 

fazendária e muito menos está sob sua jurisdição.    

Ainda a este respeito o escopo do mesmo artigo 37 define que “A 

administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
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Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Com base na 

argumentação de que as atividades de fiscalização agropecuárias não estão 

incluídas nas áreas de competência e nem de jurisdição administrativa 

fazendária, conclui-se que o VIGIAGRO não está cumprindo suas ações com a 

legalidade e a eficiência que determina a Constituição Federal, estando assim, 

os seus servidores passíveis de penalidades frente a ocorrência de fatos que 

possam trazer consequências sanitárias com repercussão econômica para a 

agropecuária nacional.  

  Por óbvio, cada órgão fiscalizador tem suas funções específicas, na 

maioria das vezes com objetivos diametralmente opostos, pois enquanto o 

Ministério da Fazenda a quem está subordinada a fiscalização aduaneira 

objetiva o controle financeiro, o Ministério da Agricultura Pecuária e 

Abastecimento a quem está subordinado o Serviço de Vigilância Agropecuária, 

tem o foco na sanidade animal e vegetal. A interpretação equivocada desta 

precedência impede o livre arbítrio da fiscalização zoo e fitossanitária, trazendo 

dificuldades para a execução dos procedimentos regulamentares previstos na 

legislação. 

Uma tentativa de minimizar esta questão foi a instituição da Instrução 

Normativa Conjunta RFB/SDA/ANVISA número 819 de 8 de fevereiro de 2008 

regulamentando as atividades em conjunto da Receita Federal, do VIGIAGRO 

e da ANVISA, órgãos que atuam nas barreiras internacionais em áreas 

específicas. Esta instrução normativa previa que “A Declaração de Bagagem 

Acompanhada apresentada pelos viajantes procedentes do exterior, em portos, 

aeroportos ou pontos de fronteira alfandegados, será utilizada para os 

controles a cargo da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), da 

Vigilância Agropecuária Internacional - Secretaria de Defesa Agropecuária 

(VIGIAGRO/SDA) e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)”. Os 

procedimentos de fiscalização para seleção e inspeção das bagagens serão 

realizados com base em análise de risco, considerando as necessidades de 

controle a cargo de cada órgão ou entidade prevendo que “A seleção de 

bagagem para inspeção será realizada pela fiscalização da Receita Federal do 

Brasil, que levará em consideração a indicação dos demais órgãos e entidades 

responsáveis por controles específicos”, ou seja, novamente foi retirada a 
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autonomia do VIGIAGRO para a realização de suas tarefas, ficando sempre 

sob o julgo de um órgão fiscalizador cujos objetivos não se coadunam com a 

importância dos controles zoo e fitossanitários (BRASIL 2008). 

Estes entendimentos e procedimentos do órgão fiscalizador da Receita 

Federal do Brasil, com a aquiescência e subordinação do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, não encontra respaldo no Código 

Sanitário para Animais Terrestres da Organização Internacional de Saúde 

Animal (OIE, 2014) que define como princípios fundamentais para os serviços 

veterinários a qualificação profissional, independência, imparcialidade, 

integridade, objetividade, legislação e organização do serviço, Com respeito à 

independência recomenda que o pessoal dos serviços veterinários não esteja 

submetido a nenhuma pressão comercial, financeira, hierárquica, política ou de 

outro tipo que possa influir em seu juízo e em suas decisões.  

A tentativa de uma instrução normativa conjunta não atende os preceitos 

requeridos para autonomia de ações, fato abordado por Soares (2010) no 

trabalho intitulado “Diagnóstico e análise do sistema normativo de defesa 

agropecuária brasileiro”, que cita que a diversidade de autoridades que 

exercem poder regulamentar sobre o sistema sugere que, para alcançar a 

efetividade das normas, decisões colegiadas implicam em atos que tendem a 

obter maior nível de adesão de seus destinatários. No entanto, a mera decisão 

conjunta não gera, como consequência lógica, uma solução, pois o que se vê é 

a disputa por poder de acordo com a ideologia que se deseja fazer prevalecer, 

o que muitas vezes provoca uma perversão no ordenamento, porque mantém 

privilégios e abusos que não condizem com o regime democrático.  

Assim, conforme o demonstrado, se percebe a importância do trabalho 

dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários que em última análise tem papel 

preponderante no agronegócio brasileiro conforme demonstrado no “Estudo 

sobre os impactos da atuação dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários 

sobre a produção agropecuária brasileira” realizado pela Fundação Getúlio 

Vargas. Entretanto a plena execução dos ditames legais para os quais estes 

profissionais estão habilitados, depende de procedimentos institucionais que 

transcendem as suas competências e que independente de não terem 

ingerência sobre a solução destas questões podem ser colocados em posição 

de vulnerabilidade frente a uma questão zoo ou fitossanitária grave.  
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VII CONCLUSÃO 

 É evidente  de que a necessidade de infraestrutura e equipamentos dos 

serviços veterinários de fronteiras assume maior importância para o Brasil em 

função suas dimensões territoriais, extensão de sua faixa de fronteira e posição 

de grande produtor e exportador de alimentos de origem animal e vegetal, pois 

países que dispõem de um sistema de sanidade eficiente e reconhecido pela 

comunidade internacional, geram credibilidade ao consumidor interno, ao 

cenário internacional e agregam valor aos seus produtos. 

O alcance destes objetivos depende de um processo estruturado com 

base em políticas voltadas para a determinação do nível de proteção que o 

país quer garantir ao seu território e as medidas que serão usadas para atingir 

esse nível de proteção. 

Aliado a isto a atualização constante dos Auditores Fiscais Federais 

Agropecuários, com base nas modernas ferramentas de controle sanitário e de 

análise de risco se faz necessária para que com segurança e objetividade 

possam executar as funções para as quais são designados.   

Por outro lado, não se entende um Serviço estruturado se não orientado 

em bases legais, executado com critérios iguais em todos os locais e 

principalmente com autonomia para deliberar sobre assuntos pertinentes a 

atividade, sem intromissão de pessoas ou instituições com objetivos diferentes 

daqueles voltados para a segurança zoo e fitossanitária de interesse do país. 

Por todos estes argumentos é que se faz necessário que a Diretoria 

Executiva do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários 

exija do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento a realização de 

treinamentos em análise de risco sanitário para que os Auditores Fiscais 

Federais Agropecuários possam executar a atividade fiscal com segurança e 

acompanhando as orientações internacionais sobre os controles de barreiras. 

É necessário ainda que a DIREX faça também gestões para que o 

MAPA exija da Secretaria da Receita Federal a mudança do entendimento do 

artigo 37 inciso XVIII da Constituição Federativa do Brasil, que impede a 

autonomia dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários na fiscalização de 
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bagagens de voos internacionais, ao contrário de como acontece na 

fiscalização de cargas quando o VIGIAGRO tem a sua importância assegurada.  

Negligenciar nesta área de fiscalização é fragilizar não apenas a 

carreira, que considera este um polo estratégico de atuação, como também 

possibilitar o comprometimento da segurança de todo o ciclo produtivo. Uma 

fiscalização inteligente, dentro de princípios lógicos e eminentemente técnicos 

possibilitará o melhor emprego da força de trabalho disponível atingindo 

melhores indicadores de produtividade, eficiência e qualidade do trabalho. 
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