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HISTÓRICO DA CAMPANHA PELA REESTRUTURAÇÃO DE
CARREIRAS DO INCRA – 2015 / 2018

2015

Em  atendimento  a  compromisso  assumido  com  CNASI  e  SindPFA,  o  então  ministro  do
Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias, encaminha ao ministro do Planejamento, Orçamento e
Gestão, Nelson Henrique Barbosa Filho, um Aviso Ministerial que traz as descrições das carreiras
do  Incra,  explicitando  que  elas  são  típicas  de  Estado  e  importantes  para  o  cumprimento  das
missões institucionais do Incra e MDA. 

Em relação à remuneração, o item dois do documento cita o seguinte: “os servidores das carreiras
do Incra e MDA encontram-se em patamares inferiores a de carreiras correlatas do Serviço Público
Federal,  tendo  em  vista  que  não  tiveram  a  reestruturação  que  beneficiou  outras  carreiras
assemelhadas, a exemplo das carreiras de Infraestrutura e do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento e do Ministério do Meio Ambiente”. Mais informações no link abaixo:

http://www.cnasi.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=647:mda-
cumpre-acordo-com-entidades-representativas-e-envia-aviso-ministerial-ao-mpog-
solicitando-reestruturacao-de-carreiras-no-incra-e-mda&catid=1:ultimas&Itemid=34

A Direção da Cnasi participou, em novembro de 2015, de atividades relativas aos preparativos e a
instalação do Grupo de Trabalho (GT) que tratou da reestruturação das carreiras dos servidores do
Incra  –  uma  das  reivindicações  históricas  da  categoria  e  elemento  integrante  dos  acordos
assinados pela entidade. Mais informações no link abaixo:

http://www.cnasi.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=664:cnasi-
participa-de-atividades-de-debate-e-instalacao-do-gt-de-reestruturacao-de-carreiras-de-
servidores&catid=1:ultimas&Itemid=34

Integrantes do Grupo de Trabalho (GT) – composto pela CNASI, SindPFA e Diretoria do Incra -, que
elaborou proposta de reestruturação das carreiras dos servidores do Incra estiveram reunidos com
o então secretário de Relações de Trabalho no Serviço Público (SRT), Sérgio Eduardo Mendonça,
na tarde do dia 30 de novembro de 2015, no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, em
Brasília, para apresentá-la. Mais informações no link abaixo: 

http://www.cnasi.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=668:proposta-
de-reestruturacao-de-carreiras-do-incra-e-apresentada-pelo-gt-ao-
mpog&catid=1:ultimas&Itemid=34

2016 

Após alguns meses de reuniões, debates, análises e construção coletiva o Grupo de Trabalho (GT),
criado  para  apresentar  proposta  de  reestruturação  das  carreiras  dos  servidores  da  autarquia,
conclui o Relatório Final, que apontou pela Criação de Gratificação de Qualificação e melhoria nos
padrões remunerativos, como algumas das propostas.

O  Relatório  do  GT  traz  um  histórico  da  evolução  dos  servidores  do  Incra,  passando  pela
caracterização do órgão como Autarquia em Regime Especial de Pessoal (em 1985), processo de
discussão sobre criação de carreira  própria  (a partir  de 2000),  sendo que em 2002 é criada a
carreira de Perito Federal Agrário, enquanto que a edição da Medida Provisória nº 216, de 23 de
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setembro de 2004, cria o Plano de Carreira dos Cargos de Reforma e Desenvolvimento Agrário e a
criação  de  4.500  cargos  –  tudo  isso  fruto  das  lutas  e  greves  dos  servidores  pela  valorização
profissional.  O documento apresenta ainda relatos das lutas realizadas nos últimos anos, como
forma  de  pressionar  o  Governo  a  atender  as  reivindicações  da  categoria.  Também  é  feita
comparação  com  outras  carreiras  de  servidores  e  é  apresentada  proposta  de  criação  de
Gratificação de Qualificação, bem como uma tabela que traz melhoria dos padrões remunerativos
para os trabalhadores da autarquia. Mais informações no link abaixo:

http://www.cnasi.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=694:relatorio-
final-de-gt-de-carreira-do-incra-propoe-criacao-de-gratificacao-de-qualificacao-e-
melhoria-nos-padroes-remunerativos&catid=38:slider&Itemid=18

Nos dias 30 de junho e 1 de julho de 2016 os servidores do Incra e da Secretaria Especial de
Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário (SEAD) elaboraram Plano de Lutas da categoria,
após  amplo  debate  no  Seminário  sobre  "O  Desenvolvimento  e  Reforma  Agrária"  e  Encontro
Nacional dos Servidores agrários – realizados em Brasília. Reestruturação de carreiras estava na
pauta. Mais informações no link abaixo:

http://www.cnasi.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=690:plano-de-
luta-dos-servidores-agrarios-e-definido-apos-debate-em-seminario-e-encontro-
nacional&catid=1:ultimas&Itemid=34

Cópias do relatório final do GT de Carreira são protocoladas pela CNASI na Presidência do Incra,
Ministério do Planejamento e Casa Civil  da Presidência da República, com objetivo de informar
oficialmente  da  existência  do  documento  e solicitar  reunião  com gestores  por  tais  pastas  para
discutir a reestruturação das carreiras do INCRA. Mais informações no link abaixo:

http://www.cnasi.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=696:cnasi-
solicita-reuniao-com-ministros-do-planejamento-e-casa-civil-ao-protocolar-oficio-
encaminhando-relatorio-final-do-gt-de-carreira&catid=1:ultimas&Itemid=34

A Diretoria da CNASI-ASSOCIAÇÃO NACIONAL esteve reunida com o Gabinete do ministro chefe
da Casa Civil da Presidência de República, no dia 23 de agosto de 2016, para apresentação do
relatório final do Grupo de Trabalho de carreira e discutir propostas de reestruturação do INCRA  e
das suas carreias.  Mais informações no link abaixo:

http://www.cnasi.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=698:cnasi-e-
recebida-na-casa-civil-para-tratar-de-reestruturacao-do-incra-e-da-carreira-de-
servidores&catid=1:ultimas&Itemid=34

2017

Nos dias 9 e 10 de março de 2017 foram realizados, em Brasília, dois importantes eventos para os
servidores do Incra e SEAD. Os eventos foram: o “II Seminário Nacional sobre a Reforma Agrária e
o Desenvolvimento Sustentável” e a Assembleia Nacional da  CNASI-ASSOCIAÇÃO NACIONAL,
quando foi eleita sua nova diretoria. Os eventos ocorreram, no auditório do 11º andar do Edifício
Palácio do Desenvolvimento, em Brasília.

O “II  Seminário  Nacional  sobre  a  Reforma Agrária  e  o  Desenvolvimento  Sustentável”  teve  por
objetivo promover debate sobre a questão agrária brasileira, bem como seu impacto nos órgãos
responsáveis por sua execução – INCRA e SEAD –, o público beneficiário e os servidores destas
instituições. O evento, que teve como tema “Titulação, reforma agrária e reestruturação de carreiras
do INCRA”. Mais informações no link abaixo:
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http://www.cnasi.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=710:eleita-
nova-diretoria-da-cnasi-an-e-aprovado-plano-de-lutas-da-categoria-no-incra-e-
sead&catid=1:ultimas&Itemid=34

Em  março  de  2017  a  CNASI-AN  constrói  minuta  de  Medida  Provisória  de  reestruturação  de
carreiras do Incra, com base no  Relatório Final do GT. Mais informações no link abaixo:

http://www.cnasi.org.br/images/Documentos_2017/PROPOSTA_MEDIDA_PROVIS
%C3%93RIA_CARREIRAS_INCRA_MAR%C3%87O_2017_final.pdf

Integrantes  das  diretorias  da  CNASI-AN  e  CONDSEF/FENADSEF  estiveram  reunidos  com
representantes do Gabinete do ministro chefe da Casa Civil da Presidência de República, no dia 19
de abril de 2017, para tratar da reestruturação de carreiras do INCRA e SEAD.  Mais informações
no link abaixo:

http://www.cnasi.org.br/index.php?
option=com_content&view=article&id=712:reestruturacao-de-carreiras-no-incrasead-e-
tema-de-reuniao-da-cnasi-an-e-condsef-na-casa-civil&catid=1:ultimas&Itemid=34

Nos meses de outubro  e novembro  de 2017 a CNASI-AN realizou uma série de 15 encontros
regionais,  em  parceria  com  as  associações  de  servidores  e  sindicatos  locais,  nos  seguintes
estados:  Pará  (Santarém);  Amazonas,  Acre,  Rondônia,  Mato  Grosso,  Mato  Grosso  do  Sul,
Maranhão,  Ceará,  Rio Grande do Norte,  Alagoas,  Sergipe,  Bahia,  Minas  Gerais,  Paraná e Rio
Grande do Sul. A pauta da reestruturação de carreiras estava presente nos eventos, onde foram
debatidos  nos locais  de trabalho  a conjuntura  nacional,  o processo de lutas dos servidores  do
INCRA ao longo da história  e  os desafios  colocados  para  a luta  sindical  dos  SPFs,  diante  do
processo de retirada de direitos, bem como a necessidade de reativação das lutas e mobilizações
nos locais de trabalho. Mais informações no link abaixo:

http://www.cnasi.org.br/images/Documentos_2017/RELATO_SOBRE_ENCONTROS_R
EGIONAIS.pdf

Durante a ASSEMBLEIA NACIONAL da CNASI-AN, de 17 de novembro de 2017, houve defesas
das políticas públicas executadas pelo Incra e pela SEAD, dos órgãos e de seus servidores, com
destaque para a reestruturação de carreiras. Mais informações no link abaixo:

http://www.cnasi.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=729:cnasi-an-
divulga-documentos-de-assembleia-nacional-que-definem-acoes-em-defesa-de-
politicas-publicas-executas-por-incrasead-dos-orgaos-e-dos-servidores-
&catid=1:ultimas&Itemid=34

A Diretoria da CNASI-ASSOCIAÇÃO NACIONAL participou de audiência pública sobre desmonte
do Incra e da agricultura familiar, promovido pelo Senado Federal, no dia 24 de outubro de 2017. No
evento, entre as defesas da CNASI estava a valorização dos servidores, com reestruturação de
carreiras. Mais informações no link abaixo:

http://www.cnasi.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=728:cnasi-an-
divulga-documento-com-analise-da-audiencia-publica-que-debateu-sobre-desmonte-do-
incra-e-da-agricutura-familiar&catid=38:slider&Itemid=18 

2018

Durante  três  semanas  do mês de março de 2018,  as  entidades  nacionais  representativas  dos
servidores  do  INCRA,  Cnasi-AN  e  SindPFA,  acompanhadas  das  regionais  Assincra/RO,
Assincra/RJ e Assera/BR fizeram uma série de reuniões com lideranças políticas, parlamentares e
representantes  do  Governo  Federal,  em  Brasília/DF,  para  pressionar  pela  reestruturação  de
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carreiras  dos  servidores  da  autarquia.  O  esforço  concentrado  nesse  período  justificou-se  pela
redução de prazos para este tipo de demanda em face da legislação eleitoral. Mais informações no
link abaixo:

http://www.cnasi.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=737:cnasi-an-
faz-relato-e-avaliacao-de-tres-semanas-de-pressao-no-governo-pela-reestruturacao-de-
carreiras-do-incra&catid=38:slider&Itemid=18

No dia 5 de abril  de 2018 houve a segunda reunião do ano das entidades representativas dos
servidores do Incra (Cnasi-AN, associações de servidores regionais de Rondônia, Rio de Janeiro e
Distrito  Federal,  além do SindPFA)  com o  Departamento  de  Relações  de Trabalho  do  Serviço
Público  (DERET/SGP),  da  Coordenação  Geral  de  Negociação  Sindical  no  Serviço  Público
(CGNSP/DERET/SGP) e da Coordenação Geral de Estudos Normativos das Relações de Trabalho
(CGERT/DERET/SGP) do Ministério do Planejamento para tratar da reestruturação de carreiras.
Também  estiveram  presentes  na  reunião  assessores  da  deputada  federal  Marinha  Raupp
(PMDB/RO) e do Senador Davi Alcolumbre (DEM/AP).

No dia 6 de abril de 2018 foi realizado o painel “Reestruturação de Carreiras do Incra” organizado
pela Direção do INCRA, sendo que participaram, a título de convidados, o SindPFA, a Cnasi-AN e a
Assera/BR. O objetivo do evento foi debater com a direção da autarquia propostas em favor da
implementação do Proposta de Plano de Cargos. O evento realizado em Salvador/BA, integrou a
Reunião  de  Alinhamento  Estratégico  para  2018,  composto  pela  Direção  Nacional  do  Incra  e
superintendentes regionais. Mais informações no link abaixo:

http://www.cnasi.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=738:reunioes-
no-ministerio-do-planejamento-e-com-superintendentes-do-incra-indicam-que-a-
mobilizacao-dos-servidores-e-imprescindivel-na-luta-pela-reestruturacao-das-
carreiras&catid=38:slider&Itemid=18

PRIMEIRA FORÇA-TAREFA DE 2018
FRENTE PARLAMENTAR E REUNIÕES COM GOVERNO

O período de 11 a 15 de junho de 2018 foi importante para a mobilização dos servidores do Incra no
sentido do fortalecimento do órgão e reestruturação de suas carreiras, pois ocorreu uma série de
atividades, com participação de representantes de 20 estados, em Brasília.

Ainda no dia 11 de junho foram finalizados preparativos para o lançamento da Frente Parlamentar.
Na manhã do dia 12 uma reunião com representantes dos estados e as diretorias das entidades
nacionais representes dos servidores do Incra (Cnasi-AN e SindPFA) definiu a linha de atuação
para solicitar apoio às reivindicações, bem como os parlamentares a serem visitados. Cerca de 150
gabinetes de deputados federais e senadores foram visitados.

Na manhã do dia 13 de junho, no Anexo III da Câmara dos Deputados, ocorreu o lançamento da
Frente Parlamentar em defesa da reestruturação das carreiras do Incra e, indiretamente, do próprio
órgão,  que  necessita  ser  fortalecido  para  que  realize  suas  atividades  específicas  com  mais
eficiência. Cerca de 30 parlamentares, entre senadores e deputados federais, estiveram presentes
no lançamento.

Também participaram do  lançamento  toda  a  diretoria  do  Incra  e  dezenas  de  superintendentes
regionais. Cerca de 20 estados enviaram representantes dos servidores da autarquia para participar
do evento, trazendo contribuições ao debate e ampliando a pressão no Governo para atender as
reivindicações.
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No  dia  seguinte  ao  lançamento  da  Frente,  houve  reunião  na  Casa  Civil  da  Presidência  da
República, no Palácio do Planalto, para tratar da reestruturação das carreiras e fortalecimento do
Incra. 

Todos  os  dias  daquela  semana  os  servidores  integrantes  da  coordenação  de  articulação  pela
reestruturação  das  carreiras  fizeram  reuniões,  traçaram  táticas,  repassaram  comunicados  aos
colegas, etc.

SEGUNDA FORÇA-TAREFA DE 2018
AMPLIAÇÃO DA CAMPANHA PELA REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS

Em agosto de 2018 completou seis meses da campanha, em 2018, em defesa das atribuições do
Incra, fortalecimento do órgão e valorização dos trabalhadores.

Um dos pontos a serem ressaltados neste processo de mobilização foi a retomada da mobilização
dos servidores, tão importante em tempos de dispersão, desânimo e adoecimento, reativando o
sentimento de companheirismo entre colegas. E para ampliar  a mobilização interna e busca de
apoio parlamentar, a CNASI convocou a base para estar em Brasília, no período de 13 a 17 de
agosto de 2018. Representantes de cerca de 20 estados estiveram na capital federal no período,
quando fizeram mais uma rodada de reuniões com Governo, parlamentares e visitas a centenas de
gabinetes de deputados e senadores.

No dia 4 de setembro de 2018 houve a segunda reunião com ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha,
quando a Direção do Incra repassou documentos relativos à arrecadação do órgão que está na
ordem de R$ 1,3 bilhão ao ano, sobre cumprimento de metas anuais e simulações de impacto da
reestruturação de carreiras. A CNASI-AN entregou cópias de cerca de 70 ofícios de parlamentares.

Nesta reunião, ficou acertado que o Governo iria analisar as informações e documentos recebidos,
fazendo um reconhecimento que a campanha pela reestruturação de carreiras seria atendida. 

TERCEIRA FORÇA-TAREFA DE 2018
MAIS PRESSÃO NO GOVERNO, APOIO PARLAMENTAR E ASSEMBLEIA DA CNASI 

A Diretoria da CNASI-AN convocou a base de servidores para participar de duas atividades em
Brasília,  no  período  de  19  a  23  de  novembro,  em  prol  da  reestruturação  de  carreiras  e  da
construção de proposta de Incra/SEAD a ser apresentada ao próximo Governo, bem como para
discutir táticas de enfrentamento aos ataques aos nossos direitos que já estão sendo anunciados, a
exemplo da Reforma da Previdência.

De 19 a 22 a missão era percorrer  gabinetes de parlamentares  em busca de mais apoio para
carreira e Incra/SEAD. 

De  19  a  22  foram  visitados  gabinetes  de  parlamentares  em  busca  de  mais  apoio  para
reestruturação de carreiras e Incra/SEAD. 

Nos dias 22 a 23, ocorreu a Assembleia Nacional da CNASI-AN, na qual os trabalhadores fizeram
uma análise da conjuntura das ações do ano em relação à reestruturação de carreiras e dos órgãos
e politica em geral, em meio a conjuntura de ataques ao Serviço Público e aos trabalhadores do
Estado  de  modo  geral.  Representantes  de  15  estados  estiveram  presentes  nesta  fase  da
mobilização.
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RUBRICA

No dia 27 de novembro de 2018 os integrantes da Comissão Mista de Orçamento (CMO) decidiram
criar uma rubrica na qual, em tese, serão alocados recursos financeiros, como forma de viabilizar a
reestruturação de carreiras do INCRA. Esse foi um primeiro passo necessário e oficial – mas ainda
insuficiente - para a reestruturação, embora os recursos no montante de cerca de R$ 215 milhões
ainda não estejam garantidos.

Segundo o calendário do Congresso Nacional, essa decisão será apreciada pelo Plenário até dia 20
de dezembro de 2018. Caso seja aprovada e se consiga os recursos financeiros adequados, o
Governo deve emitir  uma Medida Provisória ou Projeto de Lei ainda em 2018 com detalhes da
reestruturação de carreiras do INCRA. Um dos objetivos da luta dos servidores do INCRA é que
isso seja aprovado ainda em 2018 para que seja efetivada a reestruturação de carreiras já em
janeiro de 2019. 

CAMPANHA EM NÚMEROS

Centenas de servidores ativos e aposentados do Incra participaram das atividades relacionadas à
reestruturação  de  carreiras,  em  assembleias,  debates,  seminários,  piquetes,  vídeo  e
audioconferências com Diretoria da CNASI-AN, reuniões com parlamentares e seus assessores –
em Brasília e nos estados –, e integrantes do Governo, etc.

Dos 513 deputados federais e 81 senadores que integram o Congresso Nacional os servidores do
Incra mantiveram contato com cerca de 450 – diretamente ou por meio de suas assessorias.

CONCLUSÃO

Em 2018, apesar de não haver greve, nas superintendências e unidades avançadas houve uma
boa  participação  dos  servidores  nas  atividades  sugeridas  pela  CNASI-AN,  a  exemplo  de
paralisação,  vigília,  debate,  seminários,  assembleias,  etc,  relacionadas  à  campanha  pela
reestruturação de carreiras e fortalecimento do INCRA.

A tática  de  mobilizar  internamente  e  busca  de  apoio  parlamentar  teve  impacto  de  mídia  e
institucional com boa participação dos servidores ativos e aposentados em diversos estados, os
quais pressionaram os políticos das mais diversas correntes em defesa do Incra, seus servidores e
da reestruturação de carreiras, além da criação da Frente Parlamentar com o mesmo objetivo.

Com a pressão dos servidores  em prol  da  reestruturação,  a  direção do Incra e o conjunto  do
Governo abriu canais de negociação, com a realização de dezenas de reuniões que até o presente
momento  atingiram  comprometimento  verbal  de  atendimento  das  reivindicações,  que  se
materializou  em  parte  com  criação  de  rubrica  pela  CMO,  a  ser  apreciada  pelo  Plenário  do
Congresso Nacional. 

As entidades nacionais (Cnasi-AN e SindPFA) e as associações de servidores locais em conjunto
com os trabalhadores criaram eventos e oportunidades para que houvesse repasse de informações,
análises, debates, etc. 

DIRETORIA NACIONAL DA CNASI-AN
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