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RELATÓRIO DA REUNIÃO DOS SERVIDORES DO INCRA 

(Videoconferência) 
 

Data: 19/01/2021. 

Horário: 19 horas. 

Reunião Conjunta Condsef e CNASI. 
 

Participantes: AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MS, MT, PA, PE, PI, PR, RJ, RO, RS, SC e SP. 
 

Pauta: Informes; Avaliação da Portaria Conjunta nº 1 de 02/12/2020 - "Titula Brasil"; Espaço das Entidades 

Sindicais dentro do INCRA; Trabalho Remoto/Presencial e Encaminhamentos. 

 

ENCAMINHAMENTOS 

 

Portaria Conjunta nº 1: 

 Assessorias Jurídicas da Condsef/Fenadsef analisarem as Ações Diretas de Inconstitucionalidade que já estão no 
Supremo Tribunal Federal, e ao mesmo tempo se incorporar a elas; 

 Articular junto à Deputada Federal Erika Kokay uma Audiência Pública na Câmara dos Deputados Federais, para 
debater o tema da Portaria Conjunta nº 1; 

 Denunciar os males dessa portaria junto aos Ministérios Públicos Federais e Estaduais; 

 Intensificar a parceria junto aos produtores rurais para a defesa do INCRA; 

 Organizar coleta de abaixo-assinado junto aos servidores e população repudiando essa portaria. 

 

Espaço das Entidades no INCRA: 

 As Entidades Sindicais Rejeitam literalmente essa postura da gestão do INCRA em determinar a desocupação 

dos espaços que foram conquistados legitimamente pelos servidores do INCRA; 

 As assessorias jurídicas analisarem as possibilidades de ajuizar ação judicial para reverter essa postura da gestão 

do INCRA; 

 Organizar ato de desagravo na sede do INCRA no dia 29/01, às 10 horas. 

 

Trabalho Remoto/Presencial: 

 As entidades sindicais têm posição que enquanto não forem garantidas todas as condições sanitárias para a 

proteção dos servidores (as), esses terão que continuar com os seus trabalhos de forma remota; 

 Que as Entidades Sindicais apresentem para a gestão do INCRA um documento com todos os protocolos que as 

autoridades sanitárias determinam para que o mesmo proceda no sentido de proteger a saúde e vida dos 

servidores (as); 

 Para os servidores (as) que tenham necessidade de trabalhar presencialmente, que a gestão do órgão faça 

testagem geral e cumpra todos os procedimentos e recomendações sanitárias; 

 Os servidores do INCRA devem se incorporar nas atividades em defesa dos serviços públicos e contra a Reforma 

Administrativa. 
 

Brasília-DF, 19 de Janeiro de 2021. 
 

 

 

Secretário-Geral da Condsef/Fenadsef 


