INCRA CHEGA AOS 50 ANOS COM APENAS 66,6% DO ORÇAMENTO DE 20 ANOS ATRÁS, UM TERÇO DE
Qui, 09 de Julho de 2020 12:28

Em 2020 o Incra completa 50 anos de criação em um dos piores momentos de sua história,
com enorme retração de seu orçamento, com abandono das ações de democratização de
acesso à terra - como reforma agrária e regularização de territórios de comunidades
quilombolas -, com um terço dos servidores que tinha na sua fundação, assédio institucional e
individual aos trabalhadores, gestores desqualificados e com atuação restrita apenas à
titulação de assentamentos e regularização fundiária de ocupações em áreas da União.

De acordo com dados obtidos no Ministério da Economia, por meio do Painel do Orçamento
Federal
(Função 21 –
Organização Agrária), o Incra tem em seu orçamento global / geral de 2020 a previsão de
empenho de apenas 66,6 por cento do valor previsto em 2000. Reduzindo de R$ 1,09 bilhão
em 2000 para R$ 725.6 milhões em 2020.

Se for adicionada a inflação acumulada de 20 anos ao orçamento de 2000, o impacto da
redução é bem maior. Isso, por que no período de janeiro de 2000 a maio de 2020 o aumento
acumulado da inflação registrado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por
meio da ferramenta calculadora do IPCA , alcançou elevação de 234,37 por cento. Se for
somado ao orçamento de 2000 o aumento acumulado da inflação de 234,37 por cento no
período de 20 anos os recursos para 2020 deveriam ser de R$ 3,6 bilhões - cinco vezes maior
que o atual de R$ 725.6 milhões.
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Para além dos problemas de baixo orçamento, a atuação do órgão atualmente se restringe a
entregar Títulos Definitivos a assentados da Reforma Agrária e regularizar terras da União
ocupadas por posseiros, com destaque para áreas da Amazônia Legal. Isso, porque os atuais
gestores do órgão estão aplicando a política de esvaziamento das ações do Incra, mais
especialmente paralisando a criação de

assentamentos de reforma agrária e regularização de territórios de comunidades quilombolas.

Esse direcionamento político / ideológico do atual Governo em não favorecer a democratização
de acesso à terra no Brasil prejudica milhões de brasileiros do meio rural, que, sem a posse da
terra, trabalham em áreas alheias (nas condições de assalariados, meeiros, arrendatários,
parceiros, etc) favorecendo os grandes proprietários rurais, que ampliam seus patrimônios,
ampliando a concentração fundiária e de capital do país. Com isso, vem os prejuízos na
qualidade de vida dos trabalhadores rurais, aumenta a favelização das grandes cidades, amplia
a violência no campo, etc.

Atuação
Vale lembrar que desde a fundação do Incra, em 1970, até 1985 o órgão foi usado para realizar
uma "Política de Estado", de incentivos à ocupação da Amazônia e Centro-Oeste nos
programas de colonização oficial, de colonização particular e de regularização fundiária de
grandes áreas de terras públicas. Este foco muda um pouco com a aprovação efetiva do
Primeiro Plano Nacional de Reforma Agrária (I PNRA)1, em 1985, por meio do Decreto nº
91.766, que tinha dentre outras metas o assentamento de um milhão e quatrocentos mil
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famílias. O I PNRA provocou inúmeras reações de forças políticas contrárias à realização de
um amplo programa de Reforma Agrária e isso resultou na extinção do Incra, em outubro de
1987. Após muita pressão de movimentos de trabalhadores do campo e servidores e demais
organizações engajadas na defesa da luta pela terra, o Incra foi restabelecido em 29 de março
de 1989, vez que o Congresso Nacional rejeitou o Decreto-lei 2.3632, de 23 de outubro de
1987. No entanto, o órgão permaneceu praticamente paralisado, por falta de verba e de apoio
político3.

Embora tenha seu quadro de pessoal severamente reduzido de nove mil (entre os anos 70 e
90) para cerca de três mil servidores atualmente, o Incra teve nos últimos anos sua atuação
territorial de atuação acrescida em 33 vezes – saltando de 61 para mais de 2000 municípios
em todo o país. Ao mesmo tempo, o quantitativo de Projetos de Assentamento aumentou em
135 vezes – saindo de 67 para 9.347 unidades, cuja área total passou de 9,8 milhões de
hectares para cerca de 88 milhões de hectares. Já o número de famílias assentadas passou de
117 mil para aproximadamente um milhão, ou quatro milhões de pessoas.

Atualmente são atendidos pelo Incra, de forma geral, cerca de 30 milhões de brasileiros.
Diretamente são atendidos pelo órgão cerca de 10 milhões de pessoas - entre assentados,
acampados, quilombolas, ribeirinhos, moradores de reservas extrativistas. Além de, em tese,
ser o responsável pela execução da Política de Reforma Agrária no Brasil, o Incra é também o
responsável pela desintrusão (realocamento) de não-índios e da regularização de terras das
comunidades remanescentes de quilombos. Contabiliza-se no Brasil (segundo dados do
próprio Incra) 2.777 comunidades quilombolas certificadas pela Fundação Cultural Palmares.
Há no Incra 1.715 processos de regularização de terras das comunidades remanescentes de
quilombos.

Outro público atendido pelo Incra é de proprietários rurais, com cerca de 7 milhões de imóveis
rurais particulares, já que o Instituto é também o gestor do Cadastro Rural de terras e
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responsável pela certificação de georreferenciamento de imóveis rurais. O Incra ainda emite o
Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR), que é um documento indispensável para
transferir, arrendar, hipotecar, desmembrar, partilhar (divórcio ou herança) e obter
financiamento bancário.

Em termos institucionais o Incra atualmente tem uma sede, em Brasília, 29 superintendências
regionais em todos os estados e Distrito Federal, cerca de 40 unidades avançadas e parceria
com aproximadamente dois mil municípios, nos quais criou Unidades Municipais de
Cadastramento (UMCs) para atender seus diversos públicos.

Análise
Evidentemente que não é de hoje que os servidores do Incra sofrem com gestões e governos
que atacam os direitos trabalhistas e as políticas públicas executadas pelo órgão, bem como
com restrição orçamentária.

Nos anos 80 o Governo Sarney extinguiu o Incra e colocou servidores em disponibilidade – o
que só foi revertido dois anos depois. Nos anos 90, durante o Governo Collor de Mello, cerca
de 30 mil servidores federais foram expulsos do serviço público sem o menor critério. Neste
período, o Incra perdeu 40 por cento da sua força de trabalho, sendo colocados em
disponibilidade pelo menos 2.300 servidores e demitidos outros 600. Em muitos casos os
servidores eram obrigados a assinar a saída do Serviço Público por meio de coação e outras
formas repugnantes de opressão. Também outros milhares de servidores foram colocados em
disponibilidade. A reforma administrativa do Governo Collor foi encarada também como um
atentado à política de Reforma Agrária, ao reduzir drasticamente o número de servidores e,
com isso, prejudicar a ação de democratização de acesso à terra no Brasil. Essa atuação
conjunta levou à reintegração de muitos servidores ao quadro do Incra.

4/6

INCRA CHEGA AOS 50 ANOS COM APENAS 66,6% DO ORÇAMENTO DE 20 ANOS ATRÁS, UM TERÇO DE
Qui, 09 de Julho de 2020 12:28

No Governo seguinte, o de Fernando Henrique Cardoso (FHC), os servidores do Incra atuaram
contra a campanha de privatização das empresas públicas (como CSN, Vale do Rio Doce,
Telecomunicações) e o "Estado mínimo" – no qual, segundo esta corrente neoliberal, ficaria no
Serviço Público apenas as carreiras e serviços "típicos de Estado". Já a reforma administrativa
do Governo FHC promoveu o Programa de Demissão Voluntária (PDV) de servidores públicos.
Muitos casos de coação e perseguição foram confirmados contra servidores, obrigando-os a
aderir ao PDV. Novamente o Incra foi um dos órgãos mais atingidos pelas demissões.

Portanto, em consequencia da extinção, no Governo Sarney, e da redução de pessoal e
orçamento, no Governo Collor, o Incra sofreu forte redução na sua estrutura organizacional. No
Governo FHC foi implantada a Reforma do Estado, sendo que a remuneração dos servidores
públicos federais, salvo poucas exceções, foi mantida sem reajustes. Incra ficou sem aumento
remunerativo por cerca de 10 anos. Na Gestão dos governos do PT por conta de intensa
cobrança e três grandes greves houve algumas melhorias de orçamento, de remuneração dos
servidores, realização de concursos públicos. No entanto, permaneceram o contingenciamento
orçamentário, a redução do escopo de ações e políticas, a redução proporcional da força de
trabalho e o assédio moral institucional. Na Gestão atual intensifica-se o "Estado Mínimo", os
cortes de orçamentos e as ações / atividades do Incra são direcionadas para ampliar o
favorecimento ao grande capital agrário, atacar o direito ao acesso à terra e intensificar a
concentração fundiária.

Certamente o Incra não é o mesmo de 20 anos atrás, pois suas atribuições foram ampliadas
enormemente. Ao longo de duas décadas o Incra acumulou outras atribuições, a exemplo da
regularização de terras das comunidades remanescentes de quilombo e das áreas ocupadas
na Amazônia Legal, apesar da redução significativa para cerca de um terço da força de
trabalho quando de sua fundação.
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Atualmente, em meio a pandemia de Coronavírus (COVID-19) que já matou cerca de 70 mil
pessoas no Brasil, a gestão do Incra segue desrespeitando os direitos dos trabalhadores e
expondo servidores efetivos e terceirizados ao adoecimento e morte. Até a presente data, pelo
menos 3 servidores que desenvolviam atividades presenciais vieram a falecer por COVID-19 e
um sem número - que sequer é contabilizado e divulgado -, vem adoecendo desde o mês de
março de 2020. Unidades avançadas, superintendências regionais e a Sede continuam
funcionando presencialmente sem adoção de protocolos mínimos de segurança sanitária, sem
a constituição das Comissões Internas de Saúde do Servidor Público (CISSPs), sem avaliação
de impacto dos riscos ambientais e psicossociais do trabalho, mais do que nunca necessárias
diante da atual situação sanitária do país. Além disso, em meio à maior crise econômica da
história recente mundial, vários trabalhadores terceirizados do Incra foram demitidos e/ou estão
com contratos suspensos e com redução salarial.

Independentemente de posicionamento político / ideológico o governo tem que respeitar a
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 no que se refere às atribuições do
Incra e fornecer as condições orçamentárias, de gestão e trabalhistas para que os servidores
deste importante órgão possam continuar a levar desenvolvimento ao meio rural brasileiro.

Diretoria Nacional da CNASI-AN
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