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Boletim do Sindicato dos Trabalhadores Ativos, Aposentados e Pensionistas do Serviço
Público Federal no Estado de Minas Gerais - DEZEMBRO - 2020 

Incra: Governo baixa portaria que acelera titulação de terras e legaliza a grilagem 
O governo federal instituiu, no dia 03/12, um programa que acelera a titulação de terras e legaliza 
a grilagem.  A Portaria conjunta nº 1 assinada pelo titular da Secretaria Especial de Assuntos 
Fundiários, Luiz Antônio Nabhan Garcia e pelo presidente do Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (Incra), Geraldo José da Câmara Ferreira de Melo Filho, institui o Programa Titula 
Brasil. 
Segundo o governo, o objetivo é aumentar a capacidade operacional dos procedimentos de 
titulação e regularização fundiária das áreas rurais sob domínio da União ou do Incra. O programa 
será executado diretamente por um Núcleo Municipal de Regularização Fundiária (NMRF), que 
será criado a partir de recursos humanos dos municípios que aderirem. Os serviços serão 
organizados e executados conforme determinações do Incra, que será responsável também pelo 
regulamento operacional e o manual de planejamento e fiscalização do Titula Brasil, que deverá 
ficar pronto em até 60 dias (até 3 de fevereiro de 2021). 
No alvo da medida estão regularizações que se enquadrem nos parâmetros definidos pela Lei da 
Terra Legal. Trata-se da Lei 11.952, que foi editada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
em 2009 e prevê a regularização de unidades de até 2.500 hectares, com necessidade de vistoria 
local no processo. A mesma lei permite que propriedades menores, de até quatro módulos fiscais 
(aproximadamente, 280 hectares), possam ser regularizadas por meio de sensoriamento remoto, 
com checagem à distância. 
 
Governo a serviço da grilagem 
Já a Secretaria Especial de Assuntos Fundiários, vinculada ao Ministério da Agricultura será 
responsável por traçar as diretrizes e monitorar as ações e resultados. Terá também a 
prerrogativa de aprovar o regulamento operacional e o manual a cargo do Incra.  
Vale lembrar que o secretário especial, Nabhan Garcia, é amigo do ministro do Meio 
Ambiente Ricardo Salles. O Secretário também é próximo ao presidente Bolsonaro e se intitula 
“inimigo da reforma agrária e da demarcação de terras indígenas”. Foi ferrenho defensor da 
aprovação da Medida Provisória 910/2019, mais conhecida como MP da Grilagem porque tinha 
como objetivo afrouxar regras para regularização fundiária. A MP caducou por pressões sobre o 
Congresso. No entanto, seu conteúdo tramita agora em forma de projeto de lei. 
 
Desastre 
Para a Confederação Nacional das Associações dos Servidores do Incra (CNASI), a portaria, que já 
entrou em vigor nesta quinta-feira, 03/12, é uma “decisão inconsequente e desastrosa” para a 
democratização de acesso a terra. “Com essa medida, toda a grilagem de terras do Brasil vai ser 
regularizada em pouco tempo. Isso vai impedir novos projetos de assentamento da reforma 
agrária, novas regularizações de territórios quilombolas, de áreas indígenas e de preservação 
ambiental”, afirma Reginaldo Marcos Aguiar, diretor da CNASI, entidade que representa cerca de 
90% dos servidores do Incra. 
“Além disso, vejo que há inconstitucionalidades na portaria, pois retira atribuições constitucionais 
do Incra e repassa às prefeituras, que certamente não têm pessoal, instrumentos, orçamentos e 
gestão qualificada para fazer regularização fundiária. Com isso, vai ocorrer a regularização da 



grilagem, beneficiando os mais ricos do município. Deveriam é fortalecer o Incra, viabilizar boas 
condições de trabalho aos servidores, gestão qualificada e orçamento apropriado”, diz Aguiar. 
Para os servidores, a principal meta e foco do governo é regularizar terras públicas e titular 
assentados em projetos de assentamento. O Incra não tem concurso há 10 anos. Muitos 
servidores se aposentaram e a maior parte dos servidores já pode aposentar. E aí vem o governo 
com um projeto, de apenas seis artigos que repassa às prefeituras a principal atribuição do Órgão. 
Há uma série de outras consequências, mas sim é uma ação clara de desmonte do Incra.  
Vale lembrar que o Incra, que completou 50 anos em julho, recebeu de recursos, em 2020, 
apenas 66,6% do valor que recebeu em 2000. O repasse foi reduzido de R$ 1,09 bilhão para R$ 
725,6 milhões, sem considerar a correção inflacionária do período. Se considerada, os recursos 
para 2020 chegariam a R$ 3,6 bilhões, cinco vezes o orçamento deste ano. 
 

Debate reúne posicionamentos a favor e contra a reforma administrativa 
No dia 03/12, o presidente da Frente Parlamentar da Reforma Administrativa, Deputado Tiago 
Mitraud (NOVO/MG) e o presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público, 
Deputado professor Israel Batista (PV/DF), debateram sobre a Reforma Administrativa, em live 
que teve como tema “Dois pontos de vista”. 
A PEC da Reforma Administrativa tem provocado fortes reações tanto de defensores quanto de 
críticos, uma vez que propõe uma mudança estrutural nas relações entre os servidores e a 
Administração Pública, o que certamente trará impactos diretos sobre os serviços que são 
ofertados à população. 
Os debatedores abordaram partes da proposta como o fim da estabilidade do servidor público; 
alteração nos processos seletivos; alterações no sistema remuneratório; possibilidade de 
terceirização de serviço público e cargos de livre nomeação para atribuições de natureza técnica. 
Ao serem indagados sobre o que a reforma melhoraria a Administração Pública, o deputado Israel 
Batista, esclarece que a PEC não cumpre a missão de melhorar o serviço público. Em sua visão, a 
PEC está apressada demais pela crise orçamentária e pela necessidade de produzir economia, e 
essa não é a melhor motivação para uma reforma administrativa. Já para o deputado Tiago 
Mitraud, a PEC moderniza a administração pública brasileira, de forma incompleta, mas que será 
aprimorada no Congresso Nacional. 
Mitraud acrescenta que, o serviço público oferecido está muito aquém do esperado e uma das 
razões são as regras que regem a administração pública brasileira, que estão defasadas e não 
condizem mais com a necessidade do país. O parlamentar defende que a Constituição Federal 
precisa ser modificada para que a administração pública brasileira possa responder de forma 
adequada às necessidades do século XXI. 
Em relação à revisão dos vínculos, Mitraud defende que os contratos temporários, que hoje são 
somente emergenciais, sejam estabelecidos na administração pública, levando em consideração 
que uma vaga existente em 2020 poderá não ser necessária por muito tempo. 
Em relação à estabilidade, o deputado Israel Batista, demonstrou bastante preocupação. “O 
governo faz um diagnóstico de que é preciso melhorar o serviço público, mas ao mesmo tempo o 
governo ataca o item do serviço público que está associado à oferta de um serviço público de 
qualidade. Esse é o principal erro da PEC. A estabilidade foi uma conquista democrática”, disse. 
O parlamentar também criticou o fim do Regime Jurídico Único. “Esse organizou o serviço público 
brasileiro, e o fato de substituí-lo por outras formas de regime é preocupante, uma vez que esses 
podem ser mais vulneráveis”. 
Já para Mitraud, a estabilidade, não está mais adequada e por isso defende sua revisão. A 
insuficiência de desempenho nunca foi regulamentada, devemos sim aprimorar as condições que 
levam à perda do cargo e incluir outras, tais como obsolescência da carreira. 

 

Não podemos permitir que o país caminhe para um retrocesso!  
Diga não à reforma administrativa! 

 



 

 
Durante a pandemia, o governo e a maioria do Congresso seguem com sua agenda de destruição dos 
serviços públicos e cortes nos auxílios àqueles que estão necessitados. Paulo Guedes e sua equipe 
pretendem privatizar os Correios, a Eletrobrás, o SUS e outras empresas estatais e serviços públicos. No 
Congresso, já tramita a Reforma Administrativa (PEC 32/2020), que acaba com os concursos públicos e 
visa transformar os cargos em cabides de emprego. Por último, o auxílio emergencial de R$ 600 está perto 
do fim no momento em que vários estados registram aumento nos casos de COVID-19. 
Quem quiser participar deve fazer sua inscrição pelo link  
https://zoom.us/.../tJEucOitrjooHdIyUNAvAhUfvYWssBkkO05X (você receberá um e-mail com a 
confirmação).  
 

CALENDÁRIO VIRTUAL DE ATIVIDADES 
 05/12 – 3ª Plenária Nacional dos servidores públicos e trabalhadores das estatais; 
 09/12 – Seminário Virtual “Os desafios do Movimento Sindical no mundo pós pandemia”; 
 10/12 - Dia Nacional de Lutas em defesa do serviço público; 

              Mesa redonda on line sobre “Assédio Moral: causas, consequências e direitos”. 

https://zoom.us/meeting/register/tJEucOitrjooHdIyUNAvAhUfvYWssBkkO05X?fbclid=IwAR3pFhAna5-LcnxcCyZyo1GCo-4H-ihpkotnS81ipvrMay6GHeQHsF7AE-c

