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Incra regulamenta programa que terceiriza titulação de terras e favorece grilagem 
O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) publicou no Diário Oficial da União (DOU), no dia 
01/02, a Instrução Normativa nº 105, que regulamenta o programa Titula Brasil – apelidado por ONGs 

ambientalistas de "Invade Brasil". 
Lançado em 02 de dezembro de 2020 por meio da Portaria Conjunta nº 1, da Secretaria Especial de Assuntos 
Fundiários (Seaf) e do Incra, o programa terceiriza aos municípios as atribuições de regularização fundiária de 

áreas da União. 
A alegação do governo é que o programa tem o objetivo de "garantir segurança jurídica, reduzir custos 
operacionais e dar maior celeridade e eficiência aos processos de regularização fundiária e titulação de 

assentamentos da reforma agrária." 
A IN 105 estabelece que as parcerias do Incra com os municípios devem ser feitas por meio de Acordos de 
Cooperação Técnica (ACT), sem previsão de repasse de recursos entre as partes. 

Para a execução do programa, serão criados Núcleos Municipais de Regularização Fundiária (NMRF), com 
técnicos indicados pelas prefeituras, que assumirão o trabalho de vistoria local e de checagem de dados para 
efetuar a titulação. 
Cada técnico passará por um treinamento online oferecido pelo Incra, para então ser credenciado como 

representante do órgão. A prefeitura que aderir ao programa deverá arcar com os custos de contratação dos 
técnicos. 
 

Reações 
Em dezembro, logo após o anúncio da criação do Titula Brasil, muitos foram os questionamentos sobre a  
Portaria Conjunta nº 1. Isso porque a proposta "transfere, sem qualquer critério técnico ou científico, para a 

iniciativa privada, uma função pública do Incra, deixando-a à mercê das conveniências e forças políticas 
vigentes". 
Ou seja, com a municipalização desse processo, oligarquias rurais que exercem influência histórica sobre 

prefeitos e secretários municipais devem ter caminho facilitado para obter a titulação de suas terras, ainda que 
não cumpram requisitos legais. 
Para a Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal (Condsef/Fenadsef) e a Confederação 

Nacional das Associações dos Servidores do Incra (CNASI-AN) o Titula Brasil aprofunda o desmonte da 
autarquia. 
Em nota pública, a CNASI-AN afirmou que a implementação do programa deve “impedir novos projetos de 

assentamento da reforma agrária, novas regularizações de territórios quilombolas, novas áreas indígenas e 
novas áreas de preservação ambiental.” 
As entidades ressaltam que os recursos do Incra destinados a créditos, melhorias de assentamentos, 

monitoramento de conflitos fundiários e reconhecimento de territórios quilombolas sofreram cortes de até 90% 
no governo Bolsonaro. 
Para o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), maior movimento popular da América Latina, o 

programa Titula Brasil "facilita a titulação de terras e a legalização da grilagem." 
“Outro ponto crítico é a falta de transparência na descentralização do processo de titulação para os municípios, 
onde a pressão política local pode influenciar quem vai receber os títulos, favorecendo interesses particulares e 

ferindo o interesse público”, avalia o Greenpeace. 
“Titulação sem justiça social e ambiental não funciona. Ao defender a facilitação na concessão de títulos, o 
governo Bolsonaro tenta maquiar a realidade, porque não está preocupado em dar o título de terra para quem 

realmente tem direito e em prol do interesse coletivo”, completa a ONG, em nota crítica ao programa. 
Um dos idealizadores do Titula Brasil que assina a portaria ao lado do presidente do Incra, é o secretário 
especial de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura, Luiz Nabhan Garcia. 



Nabhan é amigo de Bolsonaro e ex-presidente da União Democrática Ruralista (UDR), entidade do patronato 
rural que nasceu como reação organizada e violenta dos grandes proprietários de terras aos movimentos 
populares do campo que defendiam a reforma agrária nos anos 1960. 

 

Para facilitar a privatização governo divulga benefícios concedidos aos empregados de 
estatais 

Numa ofensiva em defesa das privatizações, o Ministério da Economia divulgou um relatório que descreve os 
benefícios concedidos a funcionários de empresas estatais federais. O governo alega que quer dar transparência 
a essas informações, mas na verdade se esqueceu de mencionar que tais benefícios são resultado de acordos 

coletivos entre as empresas e seus empregados.  
No relatório estão empresas como Petrobrás, Docas do Espírito Santo, Docas do Rio de Janeiro, Infraero, Banco 
do Brasil, Caixa Econômica Federal. Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
(Codevasf) e Eletrobrás. Coincidentemente empresas que o governo quer a todo custo privatizar sob a alegação 

que são ineficientes e não dão lucro. 
A divulgação dos dados acontece no momento em que Paulo Guedes e sua equipe buscam apoio no Congresso 
para avançar com as privatizações, tema que não avançou nos dois primeiros anos do governo e que sofre 

resistências entre parlamentares, inclusive dos partidos que apoiam o presidente Jair Bolsonaro. A área 
econômica quer chamar atenção para o que classifica de "privilégios".  
O ministro da Economia, Paulo Guedes, e sua equipe defendem a privatização de estatais, como forma de gerar 

receita, reduzir a influência do governo no mercado e atrair investimentos privados. A divulgação de salários e 
benefícios das companhias sob controle da União reforça a tentativa de pressionar a opinião pública a favor 
desta agenda liberal, que não teve sucesso nos primeiros anos do governo. 

A política neoliberal imposta ao país agora é muito mais radical que a do governo Temer. Se depender do 
governo Bolsonaro não vai sobrar nada. O Brasil segue um caminho que acaba com a soberania nacional e eleva 
a desigualdade social, o desemprego e a violência. Perde o povo brasileiro. Ganha o grande capital estrangeiro. 

Privatização de estatais é golpe contra a nação! 
 

De qual reforma administrativa o Brasil precisa? 
Em texto publicado na Folha de São Paulo, do dia 30/01, a Frente Parlamentar Mista da Reforma Administrativa, 
destaca-se a necessidade de uma reforma administrativa estar no centro da agenda a partir da eleição dos 
novos presidentes na Câmara e no Senado. 

Mas há algo que precisa ser esclarecido: de qual reforma administrativa o Brasil precisa? Trabalhar para 
melhorar os serviços públicos oferecidos ao cidadão deve ser o foco de uma reforma que se propõe 
administrativa.  

No entanto, a PEC (Proposta de Emenda Constitucional) 32/2020 assemelha-se muito mais a uma reforma fiscal, 
sem grandes preocupações com a melhoria da qualidade dos serviços públicos, que, no último ano, mostraram-
se mais fundamentais que nunca. 

A PEC 32/2020 enxerga o servidor público como um todo homogêneo, excessivo e privilegiado, o que não se 
sustenta nos fatos (como mostram os dados do Atlas do Estado Brasileiro, do Ipea), e parte do princípio de que 
o Estado brasileiro precisa ser reduzido. A partir deste diagnóstico são feitas as propostas da PEC. Alguns dos 

problemas centrais do texto inicial da PEC 32/2020 são: 
• a inclusão do princípio da subsidiariedade na Constituição, tornando o poder público complementar ao setor 
privado; 
• a desfiguração do Regime Jurídico Único, com a criação do vínculo por experiência e a diferenciação entre 

cargo com prazo indeterminado (sem estabilidade) e cargo típico de Estado (com estabilidade); 
• a ampliação dos casos para a contratação temporária, arriscando a previsibilidade e continuidade da prestação 
de serviços públicos; 

• a abertura de espaço para a atuação de militares da ativa em atividades do magistério; 
• a concessão de “superpoderes” ao Presidente da República na reestruturação do Estado brasileiro. Com tais 
características, é impossível dizer que a proposta melhore a administração pública. 

A estabilidade do servidor e o controle à ampliação do uso de contratos temporários no Estado dão segurança 
não somente aos servidores, mas a toda a sociedade e aos recursos públicos.  
É preciso dialogar com a sociedade, mostrando a real intenção do governo com essa proposta. O que o governo 

quer é colocar a população contra os servidores públicos, com aquela velha mentira de que os servidores são 
privilegiados. Mas a atual proposta de reforma administrativa não acaba com os privilégios como o governo quer 
fazer a população acreditar.  

Isso porque no funcionalismo público, cerca de 50% dos servidores recebem menos de 03 salários mínimos 
(abaixo da renda média dos brasileiros). Além disso, 60% dos trabalhadores do serviço público estão nas áreas 
que mais atendem a população: Educação, Saúde e Segurança. 



Sabe quem o governo deixou de fora da Reforma? Políticos, militares e magistrados (juízes, desembargadores e 
ministros), que não serão afetados porque: 1)- dificilmente políticos aprovam projetos que prejudicam a eles 
mesmos; 2)- – Magistrados julgam atos e crimes de políticos; 3)- Militares dão sustentação ao governo e 

mantêm o clima de repressão contra a população. 
Se a PEC propõe “reparar injustiças e acabar com os privilégios”, por que vai retirar os direitos dos servidores 
que mais sofrem para garantir o atendimento da população? 

Não à reforma Administrativa! 
Eu defendo o serviço público! 
 

CALENDÁRIO VIRTUAL DE ATIVIDADES 
 11/02 – 1ª Reunião da Mesa Nacional de Negociação Permanente da Ebserh. 

 

 
Não bastaram as novidades no site. Sentindo que nossos filiados ainda precisavam de mais, 

resolvemos desenvolver um aplicativo.  Agora todas as notícias e informações estarão sempre no seu 
bolso ou na ponta de seus dedos, e o SINDSEP-MG vai com você pra qualquer lugar. O aplicativo está 
disponível para todas as plataformas, baixe o seu logo! 

#SINDSEPMG 
#NaoAReformaAdministrativa 
#ImpeachmentBolsonaroUrgente 

#EuDefendoOServicoPublico  
#EuDefendoOBrasil 


