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OFÍCIO/CNASI/N°30/2015                                 Brasília, 27 de novembro de 2015 
 

 

                                              
Ilustríssimo senhor 
SERGIO RONALDO DA SILVA 
Secretário Geral da CONDSEF 
Brasília-DF 
 
 

  
Senhor Secretário, 
  
Ao mesmo tempo que o cumprimentamos, vimos por meio deste, 

informar a cerca de decisão dos servidores do INCRA, da base da Carreira de Reforma 
e Desenvolvimento Agrário, criada pela Lei 11.090, de 7 de janeiro de 2005 
(abrangendo o Plano de Carreira dos Cargos de Reforma e Desenvolvimento Agrário, 
composta pelos cargos de nível superior de Analista em Reforma e Desenvolvimento 
Agrário e de Analista Administrativo e pelos cargos de nível intermediário de Técnico 
em Reforma e Desenvolvimento Agrário e de Técnico Administrativo, integrantes do 
quadro de pessoal do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA) 
sobre a proposta reapresentada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
por meio de sua Secretaria de Relações de Trabalho no Serviço Público, objeto do 
Ofício SEI nº 22259/2015-MP, enviado à CONDSEF, bem como do Ofício CONDSEF 
nº 388/2015, enviado à CNASI. 

 
 
A decisão - tomada em assembleias realizadas pelas associações de 

servidores da autarquia e os sindicatos dos servidores públicos federais locais, nas 
superintendências regionais e unidades avanças do INCRA -, segundo atas 
encaminhadas à CNASI, é a seguinte: ACEITAÇÃO DA PROPOSTA: Acre, Alagoas, 
Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal e Entorno, DF Sede do INCRA, Espírito 
Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, 
Pernambuco(Recife), Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, São Paulo, 
Tocantins, além das unidades avançadas de Imperatriz (MA), Cascavel (PR), Chapecó 
(SC); REJEICÃO DA PROPOSTA: Pará (Belém), Paraíba, Rio de Janeiro e Santa 
Catarina. 

 
 
Para além da aceitação da proposta – com o aumento remunerativo de 

10,8%, para 2016 e 2017, bem como alteração na forma da aposentadoria dos 
servidores, a ampliação do auxílio-alimentação, a assistência à saúde e a assistência 
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pré-escolar -, a Direção da CNASI aproveita o ensejo para reiterar a necessidade de se 
fazer, com urgência, a reestruturação da Carreira de Reforma e Desenvolvimento 
Agrário, objetivo de vários Grupos de Trabalho, até interministeriais, ao logo dos 
últimos anos. No momento, há mais um Grupo de Trabalho em plena atividade e que 
está finalizando uma proposta de melhoria nas carreiras do INCRA.  

 
 
Diante do fato, a Direção da CNASI vem explicitar o desejo da sua 

base em se fazer a reestruturação da Carreira de Reforma e Desenvolvimento Agrário, 
com destaque para o estabelecimento da relação entre Vencimento Básico (VB) e 
Gratificação de Desempenho de Atividade de Reforma Agrária (GDARA), de 70% 
(setenta por cento) e 30% (trinta por cento), respectivamente; criação de gratificações 
de titulação para os níveis intermediário/auxiliar e superior; bem como de gratificação 
de localidade - com destaque para atender os trabalhadores que atuam na Amazônia 
Legal -, e redução de níveis, passando de 16 para 13, e de jornada de trabalho. 

 
 
A Direção da CNASI reafirma que sem uma reestruturação eficiente 

das carreiras dos servidores do INCRA e realização de concurso público, assim como 
ampliação volumosa de orçamento da autarquia, fica simplesmente inviável a 
prestação de serviço ao cidadão brasileiro, no âmbito das atribuições do Instituto, com 
destaque para a Reforma Agrária, regularização fundiária, cadastro de terras.  
 
 

Atenciosamente, 
 
                                          

 

 
 


