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Servidores do INCRA comemoram 46 anos do Instituto e 30 anos de 
associação

Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) beneficiou os servidores federais aposentados. 
A sentença foi dada a um recurso do SINTSEF/CE.

O ministro Napoleão Nunes Maia Filho 
entendeu que as gratificações por desempenho, 

quando pagas a todos da ativa de forma indistinta 
e no mesmo percentual, são consideradas de 

natureza genérica e, por isso, “são estensíveis a 
aposentados e a pensionistas, mesmo no caso 
de terem caráter pro labore faciendo” - quando 
somente se justifica enquanto o servidor estiver 

no exercício da atividade. Lembrou, ainda, que o 
Supremo Tribunal Federal (STF) já havia garantido 

o caráter genérico e impessoal da vantagem.
Leia Mais

Na última quinta-feira, 7, os coordenadores 
do SINTSEF/CE Hélio Alves, José de Assis 
e Alexandre Sousa reuniram-se com o 
coordenador da COrES/SESA, Moacir Tavares, 
para tratar de assuntos como liberação de 
servidores, exames periódicos, insalubridade/
desvio de função, pagamento de diárias, dentre 
outros. Em breve detalharemos o debate.

Na manhã desta segunda-feira, 11 de julho, o 
SINTSEF/CE participou das atividades de comemoração 
dos 30 anos da ASSINCRA e dos 46 anos do Incra, 
autarquia federal responsável pela reforma Agrária 
no Brasil. Em emociondante solenidade, apresentada 
pela servidora Fabíola Gomes, vários servidores com 
mais de 30 anos de serviço foram homenageados com 
o recebimento de um bottom comemorativo. O evento 
prestigiou ainda os ex-presidentes da Associação de 
Servidores do INCRA (Assincra), fundada em 1986. 
O SINTSEF/CE participou do encontro representado 
pelo coordenador geral roberto Luque que ressaltou a proximidade do sindicato com aquela autarquia. 
Roberto lembrou que a compra da atual sede da entidade se deu a partir do primeiro precatório ganho 
pelo SINTSEF em favor dos servidores do INCrA. Ele destacou ainda que o primeiro presidente do sindicato  
foi o servidor do Instituto Antônio de Pádua. 

Estiveram ainda presentes os coordenadores Sandra Lúcia Mota, que é presidente da ASSINCRA, José 
Carlos, servidor do INCRA e Aluiso Bastos. Confira mais imagens em nosso site.
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