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Apresentação 
 

O presente documento tem como objetivo subsidiar as discussões dos Peritos Federais Agrários para a 

deliberação de três pontos objeto do Edital de Convocação nº 4/2015 do SindPFA, a saber: 

 

Edital de Convocação nº 4/2015 do SindPFA: 

 

1. Proposta salarial apresentada pelo Ministério do Planejamento;  

2. Análise e aprovação das Contas do SindPFA dos exercícios de 2013 e 2014, mediante relatório e 

parecer do Conselho Fiscal, conforme Art. 18, inciso II do Estatuto Social da entidade; 

3. Autorização para o SindPFA ingressar com ação judicial visando a averbação de tempo de aluno 

aprendiz nos registros funcionais dos servidores que se enquadrem para fins de cômputo do tempo 

de serviço para a aposentadoria. 

 

O SindPFA, como é sua praxe desde os tempos de Assinagro (sua entidade precursora), atua respeitando o 

Estatuto que lhe rege, e preza por levar os assuntos que envolvem a Carreira de Perito Federal Agrário e 

ouvir a voz da categoria por meio de sua mais ampla base, a Assembleia Geral.  

 

A seguir algumas considerações sobre cada ponto do edital de convocação da Assembleia Geral.  

 

 1. Proposta salarial apresentada pelo Governo  
 

O Ministério do Planejamento encaminhou ofício ao SindPFA na noite da quinta-feira, dia 2/12/2015, 

oferecendo uma proposta alternativa à proposta de 21,3% escalonados em 4 anos. Trata-se de um reajuste 

de 10,8% (cumulativos), sendo 5,5% em agosto de 2016 e 5% em janeiro de 2017, conforme ofício em anexo.  

 

Breve contextualização 

 

Até então, a última proposta apresentada pelo governo havia sido em agosto, que foi submetida à 

Assembleia e rejeitada. De setembro até meados de novembro, as negociações estiveram paralisadas em 

virtude da reforma administrativa do governo federal e de um imbróglio com a advocacia pública. Tentativas 

de contato nessa época foram frustradas.  

 

Em novembro, foram iniciadas as atividades do trabalho do Grupo de Trabalho criado pela presidente do 

Incra para estudar a reestruturação das carreiras do órgão (Portaria Incra/P nº 571/2015, de 28/10/2015). Por 

pressão das representações de servidores, o grupo focou seus trabalhos nas propostas de melhorias a curto 



 

prazo, de baixo impacto financeiro, tais como a redução de níveis de progressão para 13, a elevação do 

percentual do vencimento básico a 70% da remuneração e a implantação da gratificação de qualificação.  

 

Em 30 de novembro, o GT conseguiu articular uma reunião com a Secretaria de Relações de Trabalho no 

Serviço Público do MP, com a presença da Presidente do Incra, de representante do MDA e da Secretaria de 

Gestão Pública do MP. Todavia, ouviu-se de Sérgio Mendonça mais uma vez estar limitado para tal, 

necessitando decisões superiores para atender às demandas.  

 

Esta semana, a Diretoria Colegiada do SindPFA esteve reunida em Brasília, convocou a Assembleia Geral para 

deliberar a proposta apresentada, e, diante do quadro, realizou algumas ações: 1) oficiou o Ministério do 

Planejamento uma contraproposta, contemplando a redução de níveis, a recomposição do VB ao patamar 

mínimo de 60% da remuneração e a mudança na nomenclatura do cargo para Perito Federal Agrário, pontos 

deliberados pela Assembleia em junho, e 2) oficiou o Ministro Patrus Ananias – e em seguida a Presidente do 

Incra – solicitando uma reunião para tratar do tema.  

 

O Sindicato foi atendido pela Secretária Executiva do MDA, Maria Fernanda Ramos Coelho, e por seu 

Adjunto Rafael Oliveira na quinta-feira, 10/12/2015. Reconheceram que não conseguirão implementar as 

políticas e mudanças pretendidas sem melhorias nas carreiras do órgão e prometeram atuação em busca do 

atendimento das demandas apresentadas na contraproposta. Até o momento, porém, não há resposta. 

 

Independente dos resultados disso, a proposta apresentada precisa ser deliberada. Caso essas articulações 

resultem na aceitação de algum desses pontos pelo governo, não há prejuízo pelo que for deliberado pela 

Assembleia, vez que a proposta não apresentou tabela (apenas o percentual) e os demais pontos 

reivindicados já foram aprovados pela categoria em junho.  

 

Algumas considerações sobre a proposta do MP 

 

a) Novamente não foi apresentada tabela (que melhor clarearia a situação futura), apenas o percentual 

de reajuste; 

b) Segundo o Planejamento, a incidência do reajuste ocorrerá de forma proporcional no Vencimento 

Básico e na Gratificação, mantendo a relação de ambos atualmente existente na composição da 

remuneração;  

c) Apresenta reajustes no auxílio-alimentação, assistência à saúde, assistência pré-escolar a partir de 

janeiro de 2016, nos mesmos moldes da proposta anterior; tais pontos, porém, independem da 

aceitação da categoria, vez que se aplicam a todos os servidores do Executivo quando modificados;  

d) Modifica a regra para a aposentadoria para a média dos pontos recebidos nos últimos 60 meses, e 

não mais dos valores; a mudança, todavia, será paulatina: a diferença entre as regras atual e proposta 

serão corrigidas em um terço a cada ano, de 2017 a 2019; 

e) Tal mudança aplica-se aos que se aposentarem doravante e aos já aposentados a partir de abril de 

2007; ela não abrangerá aqueles que se aposentaram antes de abril de 2007, pois até esse mês ainda 

não tinham recebido 60 meses de GDAPA e, portanto, enquadram-se em regra diferente de 

incorporação da Gratificação na aposentadoria; para estes o SindPFA já trabalha em ações judiciais; 

f) Propõe a criação de mais um GT para discutir a reestruturação em 2016.  

 



 

A proposta continua aquém do mínimo para iniciar uma necessária recuperação da remuneração dos 

Peritos Federais Agrários. Entretanto, a Diretoria Colegiada do SindPFA não emitirá parecer favorável 

ou contrário sobre a decisão a ser tomada pela categoria, dado o complexo contexto existente.  

 

É evidente, porém, que, independente da decisão da Assembleia, se o governo insistir em não atender 

sequer algum dos itens apresentados no decorrer das negociações, uma nova postura de enfrentamento 

deve ser adotada pela categoria em protesto ao descaso com a Carreira a e política agrária.  

 

A Diretoria Colegiada debruçou-se sobre esses cenários e, a depender dos próximos acontecimentos, 

orientará as suas Delegacias sindicais para as ações a serem tomadas.  

 

 

 2. Análise e aprovação das contas do SindPFA de 2013 e 2014 
 

A Assembleia deliberará sobre a aprovação das Contas do Sindicato até o ano de 2014. Criado em 

Assembleia no dia 5 de dezembro de 2011, o SindPFA foi formalizado em 2012. Todavia, só iniciou sua 

movimentação financeira a partir de junho de 2013, quando foi feita a transferência dos ativos da Assinagro 

para o Sindicato. À época, estava em conclusão o processo de consignação do SindPFA com o Ministério do 

Planejamento e a contribuição sindical dos sindicalizados por meio da consignação foi transferida em grupos 

da antiga entidade, de outubro de 2013 a janeiro de 2014, para o SindPFA.  

A partir de janeiro de 2014, a movimentação financeira da representação dos Peritos Federais Agrários 

passou a ser feita somente pelo SindPFA. Finalizada que foi a prestação de contas, o Conselho Fiscal foi 

convocado, como determina o Estatuto. Analisou e, como de praxe, solicitou informações que foram 

prestadas pela atual Diretoria Colegiada e pela anterior. Diante dos esclarecimentos prestados, o Relatório 

Final do Conselho Fiscal, de 21 de outubro de 2015, emitiu parecer pela aprovação completa das contas do 

SindPFA de 2013 e 2014. A decisão final, conforme previsão estatutária, é submetida à Assembleia Geral.  

Para subsidiar a discussão do tema, seguem no pacote de documentos os balancetes anuais dos dois anos, 

os relatórios do Conselho Fiscal e os esclarecimentos prestados e os demonstrativos financeiros desse 

período, mês a mês.  

A Diretoria Colegiada aguarda a aprovação das Contas. 

 

 3. Autorização para ação judicial - Averbação de tempo de 

menor aprendiz para a aposentadoria 
 

Trata-se de uma demanda apresentada por alguns colegas que, ao solicitarem na Administração a averbação 

do tempo em que foram menores aprendizes em escolas técnicas agrícolas, por exemplo, para a contagem 

de tempo de serviço para a aposentadoria, tiveram-na negada.  



 

Dessa forma, o SindPFA dispõe-se a representá-los em ação judicial. Já há precedentes favoráveis.  

O SindPFA solicita que os Delegados Sindicais que elenquem e informem a Direção do Sindicato os PFAs 

que, nas suas respectivas regionais, se enquadram nessa situação. Estes devem manifestar interesse no 

processo até o final do mês de janeiro de 2016 pelo e-mail juridico@sindpfa.org.br.  

Aos que se enquadram, além de manifestar interesse, é importante que iniciem processo administrativo com 

tal solicitação, caso ainda não o tenham feito. O pleito judicial só pode ser ingressado após negativa da 

Administração.  

Para ilustrar a questão e servir de referência aos demais, enviamos em anexo o processo administrativo do 

PFA Wellington Subtil do Nascimento, da SR-20 (ES). 

Aguarda-se a aprovação desse item. 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

São esses, portanto, os pontos sugeridos para as discussões na Assembleia Geral em 14/12/2015. O SindPFA 

anseia pela decisão da categoria e o seu envolvimento nas questões propostas.  

Aos Delegados Sindicais, lembra-se da necessidade de, após lavrada a Ata, digitalizá-la e enviá-la à Secretaria 

do SindPFA para a apuração dos resultados no menor tempo possível e encaminhar a via original por malote 

ou Correios para o registro em cartório, necessário para o ingresso da ação judicial.  

O resultado será divulgado na quarta-feira, 16/12/2015, caso todas as Atas tenham sido entregues.  

 

Informações: Kássio Borba – coordenacao@sindpfa.org.br | (61) 3327-1210 

Envio das Atas para Gleici Santos – secretaria@sindpfa.org.br 

 

Brasília, DF, 10 de dezembro de 2015.  

Diretoria Colegiada do SindPFA 

Sávio Silveira Feitosa – Diretor Presidente 

Gervânia Aparecida da Silva Lobo – Diretora Financeira 

Gilmar do Amaral – Diretor de Política Sindical 

Mariana Rodrigues dos Santos – Diretora de Comunicação e Marketing Suplente 

Luciano Rodrigues da Silva – Diretor de Assuntos Jurídicos 

Teresinha de Jesus Alves Aguiar – Diretora de Aposentados e Pensionistas 
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