
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA

NOTA TÉCNICA Nº 360/2021/GABT-1/GABT/GAB/P/SEDE/INCRA

PROCESSO Nº 54000.121977/2020-41

INTERESSADO: SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Assunto: Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n° 769.  

Informações do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.

ADPF 769. Alegação de lesão a preceitos fundamentais relacionados à Reforma Agrária, pra cada por órgãos federais do Estado Brasileiro.
Demonstração de ausência de paralisação da reforma agrária. Ações do Incra no úl mo biênio. Contextualização da Polí ca Nacional de Reforma

Agrária e dos atos atribuídos pelos autores ao Incra, demonstrando-se a ausência de lesão à ordem jurídica e a preceitos fundamentais.

INTRODUÇÃO

A Confederação Nacional dos  Trabalhadores Rurais  Agricultores  e  Agricultores Familiares  –  CONTAG e  outros pe cionários ajuízam
Arguição de Descumprimento Fundamental em que requerem sejam “reconhecidas e sanadas” as graves lesões a preceitos fundamentais pra cadas
por órgãos federais do Estado Brasileiro.

O Incra foi in mado pelo Excelen ssimo Ministro Relator a prestar informações sobre os fatos alegados na pe ção inicial, apontados
como violadores de preceitos fundamentais. 

Em  relação  ao  Incra,  alegam  os  autores  que:   (a)  por  meio  do  Memorando-Circular  n°  01/2019  (Anexo  I)  fora  determinado  o
sobrestamento de todos os processos de aquisição, desapropriação ou outra forma de obtenção de terras; (b) fora suspensa a ação de vistorias em
imóveis rurais; (c) além desse memorando “complementado pelos memorando – circulares n° 06/2019 (Anexo II) e n° 08/2019 (Anexo III)”, o governo
federal “passou a desis r injus ficadamente de processos de desapropriação, nos âmbitos administra vo e judicial”, com a edição de resoluções do
Conselho Diretor a exemplo da Resolução n° 09 (Anexo IV) (desistência da desapropriação do imóvel Fazenda das Cabras) e nº 13 (Anexo V) (Fazenda
Macaé); (d) haveria 513 processos administra vos ou judiciais suspensos por mo vos orçamentários e 187 “pendentes apenas da medida que ul mará
o processo de desapropriação”; (e) além do esvaziamento orçamentário, haveria “baixa execução do orçamento disponibilizado”; (f) houve previsão de
mais da metade do orçamento para pagamentos de juros compensatórios, por meio da expedição de precatórios e (g) haveria uma “segunda frente de
violações, correspondente à não des nação de terras públicas para a reforma agrária”.

Requerem, ao final: (a) a suspensão dos efeitos do Memorando-Circular n° 01/2019/SEDE/INCRA; do Memorando Circular n° 06/2019
/SEDE/INCRA, do Memorando–Circular n° 08/2019/SEDE/INCRA, retomando o andamento dos processos administra vos de reforma agrária suspensos,
que devem ser analisados de forma individual e cuja decisão deve contar com fundamentação adequada; (b) seja determinada ao Incra que adote
providências para a imissão  na posse dos 187  (cento e  oitenta e  sete)  processos que estão pendentes apenas  dessa medida para ul mação da
desapropriação, uma vez que o pagamento já foi realizado; (c) seja determinada a completa e total execução sica dos recursos orçamentários previstos
na LOA 2020, concernentes às ações da reforma agrária; (d) seja determinada a elaboração de um plano nacional de reforma agrária, de forma urgente,
inclusive para permi r a recomposição da PLOA 2021 no que diz respeito à reforma agrária, já que suas ações veram redução medida de 95% ; (e) seja
determinado que nenhuma terra pública ou devoluta federal seja des nada a fim estranho a reforma agrária, enquanto não elaborado o respec vo
plano e (f) seja impedida  a desistência de processos judiciais em que tenha havido o pagamento da indenização mediante expedição de TDAS.

Como demonstrado a seguir não há violações a preceitos fundamentais, uma vez que as ações do Ins tuto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária no úl mo biênio indicam que não há paralisação da Polí ca de Reforma Agrária e que a atuação da autarquia tem sido absolutamente
fiel às suas missões ins tucionais, apesar do cenário de restrições orçamentárias decorrente da crise econômica e da Pandemia Covid-19.

I -Visão Geral da Polí ca Fundiária e da Reforma Agrária

A Cons tuição Federal de 1988, em seu Título VII ("Da Ordem Econômica e Financeira"), Capítulo III, trata especificamente da “polí ca
agrícola e fundiária e da reforma agrária”. A expressão “polí ca fundiária” está vinculada à atuação do Estado Brasileiro no trato da malha agrária do
País. O Cons tuinte de 1988 decidiu que, no Brasil, a polí ca fundiária teria como principal obje vo a implantação de uma efe va “reforma agrária” -
aqui entendida em seu sen do lato1.

O texto cons tucional também afirma que a des nação de terras públicas “será compa bilizada com a polí ca agrícola e com o Plano
Nacional de Reforma Agrária” (arts. 184 e 188 da CF/1988).

Entende-se que a expressão “reforma agrária” comporta uma acepção ampla e por isso engloba em seu conceito o conjunto de medidas
que visam a promover uma melhor distribuição de terras, mediante modificações no regime de sua posse e uso, a fim de atender aos princípios de
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jus ça social e ao aumento de produ vidade – conceituação re rada, inclusive, do art. 1º, § 1º, do Estatuto da Terra (Lei nº 4.504, de 30 de novembro
de 1964).

O termo "reforma agrária" não pode ser resumido à aquisição e des nação de terras por meio da criação de projetos de assentamento,
sendo possível, dentro de tal espectro, s.m.j, estarem inseridas formas complementares de des nação das terras agricultáveis do País - a exemplo da
"regularização fundiária", como forma de se legi mar ocupações irregulares incidentes em áreas públicas (federais, no caso) - tudo com o obje vo de
atender aos princípios da jus ça social e o aumento da produ vidade.

Cabe lembrar que a regularização fundiária tem sua gênese na “legi mação de posse”, ins tuto jurídico, que admi a a possibilidade de
posseiros de terras públicas federais adquirem o domínio da área explorada (condicionando a possibilidade da "aquisição" ao conceito de "morada
habitual" ou de "cultura/exploração efe va").

A "regularização fundiária" pode ser enquadrada como uma das formas de se alcançar a reforma agrária, dentro de um contexto de
complementação de polí cas públicas.

Nesse contexto, a regularização fundiária corresponde à polí ca pública de tulação - gratuita ou onerosa – de ocupações sobre terras
públicas.

Ressalta-se, ainda, que a Lei nº 11.952, de 2009, foi considerada cons tucional, por ocasião da apreciação da ADI nº 4.269.

Além da questão de redistribuição de terras, a polí ca fundiária moderna se reflete em um conjunto de atribuições de governança ou
administração de terras do Brasil, também conhecida como ordenamento territorial, conforme verificado com mais detalhes alhures.

Nesse contexto, cabe esboçar inicialmente o atual estado da polí ca fundiária e da reforma agrária, tendo como norte a atuação do Incra,
que tem como missão precípua executar a reforma agrária, a regularização fundiária e o ordenamento territorial nacional.

 Conforme dados extraídos do Sistema de Informações de Projetos de Reforma Agrária – SIPRA, a reforma agrária dispõe de uma área de
87,5 milhões de hectares, distribuídos em 9.427 projetos de assentamentos, atendendo 967.109 famílias (relatório extraído em 09/02/2021).

Os quase 90 milhões de hectares reformados correspondem à soma das áreas da Espanha e Alemanha, ou a  10,3% da área total do
território brasileiro.

A autarquia controla e verifica também a aquisição de terras por estrangeiros, conforme previsão da Lei nº 5.709, de 1971.

Além de administrar as áreas des nadas à reforma agrária e quilombos e estrangeiros, a atuação do Incra se concentra também nas
2.180 Glebas Públicas Federais, notadamente em áreas que ainda não possuem uma des nação específica (Terra Indígena, Unidades de Conservação e
Projetos de Assentamentos Rurais, por exemplo) e passíveis de regularização fundiária.

Quanto à polí ca de governança fundiária, com ar culação interins tucional federa va, destaca-se que o Incra administra verdadeiro
acervo fundiário, por meio de instrumentos de conhecimento e gestão da estrutura fundiária informa zados, do regime de propriedade, do uso da
terra e dos recursos naturais, já contando com cerca de 805 milhões de hectares (94,5 % do território brasileiro) com polígonos já iden ficados no
acervo fundiário.

Atualmente, por meio do Sistema de Gestão Fundiária – SIGEF, que é uma ferramenta eletrônica desenvolvida pelo Incra para subsidiar a
governança fundiária do território nacional, é possível assegurar que o Brasil, por meio do Incra, conhece a des nação, localização e uso de cerca de
94,6% do seu território nacional.  

O SIGEF, administrado pelo Incra, realiza o recebimento, validação e cer ficação das informações dos limites de imóveis rurais, públicos e
privados, georrefenciados ao Sistema Geodésico Brasileiro,  com uma precisão posicional de até 0,5m. O sistema analisa eventual sobreposição dos
imóveis e as descrições de divisas pouco confiáveis, prestando, assim, segurança jurídica e inibindo a grilagem de terras.

Essas  atribuições  de  governança  de  terras  trazem  como  bene cios,  entre  outros:  garan a  de  propriedade  e  segurança  da  posse;
segurança ao crédito rural; desenvolvimento e monitoramento dos mercados de terras; proteção de terras do estado; redução das disputas por terra; e
produção de dados esta s cos de orientação às polí cas públicas.

A par r desse cenário geral, passa-se a discu r a temá ca da obtenção de terras. 

II. A obtenção de terras no contexto da Reforma Agrária.

Inicialmente,  importante  lembrar  que  o  acesso  à  propriedade  rural  é  promovido  mediante  a  distribuição  ou  a  redistribuição  de
terras, especialmente pelos seguintes instrumentos e ações:

a) desapropriação por interesse social para fins da reforma agrária, nos termos da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, que dispõe
sobre a regulamentação dos disposi vos cons tucionais rela vos à reforma agrária;

b) aquisição de imóveis rurais, por meio de compra e venda direta, conforme o disposto no Decreto nº 433, de 24 de janeiro de 1992; e

c) des nação de terras públicas e devolutas, conforme o art. 188 da Cons tuição Federal;

d) doação;

e) arrecadação dos bens vagos;

f)  reversão à posse do  Poder  Público  de terras de sua  propriedade,  indevidamente ocupadas e  exploradas,  a  qualquer  tulo,  por
terceiros;

g) herança ou legado; e

h) crédito fundiário, a que se refere o Decreto nº 4.892, de 25 de novembro de 2003, que regulamentou a Lei Complementar nº 93, de 4
de fevereiro de 1998, que criou o Fundo de Terras e de Reforma Agrária – Banco da Terra, com a finalidade de financiar programas de reordenação
fundiária e de assentamento rural.

Assim, além das desapropriações  por  interesse social  e  aquisições por compra  e  venda direta,  há o  Programa  Nacional de Crédito
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Fundiário - Terra Brasil, criado pelo Decreto nº 4.892, de 2003, que é cons tuído por um conjunto de ações e projetos de reordenação fundiária e de
assentamento rural, complementares à reforma agrária, em que os recursos são des nados ao acesso à terra e a inves mentos básicos e integrado pelo
Subprograma de Combate à Pobreza Rural, ins tuído pelo art. 6º da Medida Provisória nº 2.183-56, de 24 de agosto de 2001.

Voltando às alegações que deram origem à ADPF, verifica-se  que os autores defendem a aquisição de novas terras como “elemento
central para a efe vação da reforma agrária” (p.12 da exordial).  No entanto, a execução da reforma agrária deve ser entendida em um contexto mais
amplo e sistêmico, conforme previsão cons tucional. A a vidade de aquisição de terras por si só não alcança os obje vos da polí ca da reforma agrária.

A  criação  e  a  implantação  de  novos  assentamentos  devem  estar  amparadas  em  recursos  que  permitam  o  desenvolvimento  e  a
consolidação dos projetos de reforma agrária, conforme as várias ações estabelecidas pela Lei nº 8.629, de 1993, que dispõe sobre a regulamentação
dos disposi vos cons tucionais rela vos à reforma agrária, previstos no Capítulo III, Título VII, da Cons tuição Federal.

Para tanto, é vital que haja ações integradas e disponibilidade de recursos em outras ações orçamentárias de responsabilidade do Incra,
de modo a garan r a efe vidade da ações de implantação dos Projetos de Assentamento, tais como:  demarcação topográfica, seleção de beneficiários,
outorga do  instrumento defini vo de tulação,  implementação de  infraestrutura  básica  (água,  energia,  estradas vicinais,  habitações rurais,  etc.),
concessão  de  créditos  produ vos  (apoio  inicial,  fomento,  etc.),  assistência  técnica,  dentre  outras  ações  de  responsabilidade  da  Autarquia  que
possibilitem a emancipação das áreas reformadas.

Essas a vidades devem ser planejadas e implantadas de forma integrada, a fim de atender dignamente as famílias a serem assentadas,
desde quando ingressam nos lotes do imóvel adquirido pelo Incra (de forma onerosa ou não) até a consolidação do projeto de assentamento.

A tulo ilustra vo, apresenta-se a figura 1 abaixo que representa as etapas integradas da reforma agrária nos termos da Lei Agrária (Lei
nº 8.629, de 1993) e da Cons tuição.

Figura 1: Etapas da reforma agrária.

Nesse contexto, a ideia defendida pelos autores da ADPF de que a ação de obtenção de novas terras por si só é “elemento central para a
efe vação da reforma agrária” é equivocada, pois apresenta risco elevado de condenar as famílias à pobreza, dada a ausência de meios e recursos para
efe vação integral da polí ca da reforma agrária.

De nada adianta adquirir terras sem disponibilizar as demais condições de vida para as famílias assentadas, tais como infraestrutura
básica (abastecimento de água, energia elétrica), habitação, créditos agrícolas, assistência técnica, etc.

Aliás, essa questão vem sendo apreciada e deba da pela academia e por outros governos há alguns anos.

O aspecto qualita vo na execução da reforma agrária é de extrema importância, conforme estudo de Gerd Sparovek (2003)2, publicação
resultante da parceria entre Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), Ins tuto Nacional de Colonização e reforma Agrária – Incra, Universidade
de São Paulo – USP – especialmente a Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” – ESALQ e Ins tuto Brasileiro de Geografia e Esta s ca – IBGE,
com apoio da FAO (Food and Agriculture Organiza on of the United Na ons):

A análise de números que consideram a contagem de famílias assentadas ou o montante de recursos des nados às desapropriações não é o único foco
de interesse. Os aspectos quan ta vos vêm sendo complementados com perguntas sobre a eficiência com que as ações vêm sendo executadas e sobre os
reais  bene cios alcançados na  melhoria  da  vida co diana  dos que se beneficiam. Com  esta abordagem  é possível  estabelecer relações  de custos e
bene cios mais obje vas por parte daqueles que inves ram. Vale lembrar que os recursos para a reforma agrária são quase todos públicos, portanto
competem com aqueles des nados a outras áreas prioritárias como programas de saúde, educação, segurança pública e previdência.

A publicação apresenta uma série de indicadores para verificação da qualidade dos projetos de assentamentos:

a) Índice de eficácia da reorganização fundiária – IF, que avalia o sucesso da intervenção do governo em alterar a estrutura fundiária.
O principal  fator do índice é o cumprimento do potencial de ocupação da área; avaliado pela relação entre o número de famílias
morando no PA e sua capacidade de assentamento. Os outros fatores que compõem o índice são lotes abandonados, aglu nação de
lotes, áreas remanescentes não parceladas e área ú l para produção não explorada.

b) Índice  de  qualidade  de  vida  –  QV.  Este  índice  integra  as  questões  ligadas  às  condições  dos  moradores  dos  projetos,
independentemente de sua condição de assentado ou ocupante;
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c) Índice de ar culação de organização social – IS, que avalia a forma com que o projeto de assentamentos está organizado, visando
equacionar seus problemas de acesso a serviços e bene cios sócias e resolver problemas ligados à produção e comercialização.

d) Índice de Ação Operacional, que indica com que eficiência os compromissos que o governo assume na implantação dos projetos de
assentamento, até a sua consolidação final, forma cumpridos.

e) Os fatores que compõem o índice podem ser agrupados em três grupos principais: a) infraestrutura (construção de casas, acesso à
agua de boa qualidade e eletricidade e estradas internas); b) liberação de créditos (instalação, habitação e produção); e c) tulação e
consolidação dos projetos.

f) Na ocasião,  o estudo constatou: “A pior execução está na tulação e consolidação dos projetos de assentamentos em todos os
períodos analisados, ocorrendo apenas ligeira melhora nos projetos mais an gos.” (p. 111)

g) Índice de qualidade do meio ambiente – QA, que considera, principalmente, o estado de conservação das Áreas de Preservação
Permanente – APP e Reserva Legal – RL, por serem áreas de interesse prioritário na preservação dos recursos naturais; e

h) A renda nos projetos de assentamento. A perspec va com o desenvolvimento dos projetos é obter aumento da geração de renda.

A citada publicação apresenta, ainda, recomendações específicas, entre elas: inclusão de critérios qualita vos na definição de metas e
desempenho; aprimoramento dos critérios de seleção de áreas; aprimoramento dos métodos de avaliação da viabilidade das terras; incen vo de ações
coopera vas e de apoio à produção; priorização da consolidação dos projetos; resgate do passivo fundiário.

Anota-se que houve uma polí ca massiva de criação de assentamentos, como feito pelos Governos FHC e Lula, que contribuíram com a
quan dade de área reformada no Brasil.

Todavia,  a  par r  do  segundo  mandato  do  Governo  Lula,  iniciou-se  uma  redução  nos  números  quan ta vos  da  reforma  agrária,
especialmente quanto a áreas ob das, projetos de assentamentos criados e famílias assentadas.

Observa-se a seguir o resultado do quan ta vo de áreas ob das em cada mandado de governo. A figura 2 abaixo apresenta o volume de
área incorporada ao Programa Nacional de Reforma Agrária - PNRA ao longo dos úl mos cinco governos, cujo total é de 88.538.700,1958 de hectares
(ou 885.087,0 km²), ou seja, o equivalente ao somatório dos territórios da Espanha e Alemanha.

Ressalva-se,  todavia,  que  grande  parte  da  área  incorporada  durante o  Governo  Lula  veio  da  absorção  de  perímetros  de  reservas
extra vistas, projetos ambientalmente diferenciados e assentamentos estaduais, cujas áreas são reconhecidas pelo Incra para poder disponibilizar às
famílias os bene cios e polí cas públicas previstos no PNRA. Ou seja, a incorporação desses imóveis ao Programa Nacional de Reforma Agrária não
decorreu da desapropriação de imóveis rurais pelo Incra.

Figura  2:  Área incorporada ao PNRA nos úl mos 5 governos.  (Fonte: Diretoria de Desenvolvimento e  Consolidação  de Projetos de
Assentamento – DD/Incra, fev/2021).

O mesmo fato pode ser observado pelo quan ta vo de decretos de desapropriação expedidos nos úl mos 25 (vinte  e  cinco) anos,
consoante figura 3 abaixo, que demonstra que a diminuição da incorporação de novos imóveis para a reforma agrária pela via onerosa já vinha de longa
data, passando por vários governos.

Nesse contexto da publicação de decretos para declarar imóveis como de interesse para a reforma agrária, importante ressaltar que, em
que pese no ano de 2013 tenham sido expedidos 100 (cem) decretos desapropriatórios, grande parte desses decretos “caducou” em 2015 por falta de
recursos para pagamento das indenizações iniciais, cujos valores deveriam ser depositados quando da propositura da ação expropriatória. Em 2015
também não foi publicado nenhum novo decreto de desapropriação.

Também como consequência dos 100 decretos publicados em 2013, foram ajuizadas ações de desapropriação sem o depósito inicial dos
valores indenizatórios, o que mais tarde resultou em diversas ações ex ntas pelos respec vos juízos.
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Figura 3. Número de decretos de desapropriação expedidos pela Presidência da República nos úl mos 25 anos, com representação da
linha de tendência (média móvel). (Fonte: Diretoria de Desenvolvimento e Consolidação de Projetos de Assentamento – DD/Incra, 26/01/2021).

De forma semelhante, foi o comportamento do número de famílias assentadas/homologadas no Programa Nacional de Reforma Agrária
nos cinco úl mos governos, seja pela criação de projetos de assentamentos diretamente pelo Incra, seja pelo reconhecimento de áreas para conceder
às famílias acesso às polí cas de desenvolvimento agrário, conforme se verifica na figura 4 a seguir. 

Figura 4: Número de famílias assentadas nos úl mos 5 governos. (Fonte: Diretoria de Desenvolvimento e Consolidação de Projetos de
Assentamento – DD/Incra, 01/02/2021).

A par r dos Governos Dilma e Temer, passou-se a adotar uma polí ca mais preocupada com qualidade dos assentamentos da reforma
agrária e condições de vidas das famílias beneficiárias.

Essa preocupação com uma reforma agrária mais compromissada com a qualidade dos assentamentos rurais  e a sustentabilidade das
famílias assentadas tem sido a prioridade mais recente dos governos, conforme se observa em várias no cias, entre as quais destacamos:

(i) “Dilma quer requalificação da reforma agrária para evitar ‘favelização rural’”, de 30/10/20113;

(ii) “Favelização de assentamentos rurais muda o foco da polí ca agrária. Planalto admite que freou o ritmo de desapropriações para
estudar como viabilizar as propriedades dos an gos sem-terra. Aposta agora é na agroindustrialização”, de 10/02/20134; e
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(iii) “Dilma assentou menos famílias que Lula e FHC; meta é 120 mil até 2018”, de 30/03/20155.

Dessa forma, a execução da reforma agrária e dos comandos da Lei nº 8.629, de 1993, não pode ser vista de forma fragmentada; na
realidade, é um processo que engloba um conjunto de etapas, ações e instrumentos interdependentes. A Lei Agrária não pode ser lida em ras, sob
pena de serem criadas verdadeiras favelas rurais, em vez de assentamentos desenvolvidos e consolidados.

Portanto, o montante de recursos des nado a aquisições de imóveis rurais não é o único foco de interesse da reforma agrária, mas sim os
reais bene cios alcançados para a melhoria da vida co diana daqueles que foram assentados.

Não  se  pode  olvidar,  também,  que  o  foco  na  criação  acelerada  de  projetos  de  assentamento,  naturalmente  gera,  no  momento
subsequente, necessidades orçamentárias de inves mento em polí cas públicas para garan r a qualidade de vida dos assentados, o que impacta a
distribuição de recursos orçamentários, obrigando a autarquia a aplicar recursos em outras frentes, relacionadas ao desenvolvimento de projetos de
assentamento, tulação, entre outras.

III - Aquisição de terras – dotação orçamentária.

Os autores relatam a ocorrência de esvaziamento orçamentário da Ação de Aquisição de Terras - 211B.

Para esclarecer o tema, cabe inicialmente demonstrar o orçamento da Ação 211B (Aquisição de Terras) nos úl mos 10 anos.

A figura 5 a seguir demonstra, a par r de 2011, a significa va redução orçamentária da Ação 211B (Aquisição de Terras), cujo valor total
da Ação é distribuído em diversos Planos Orçamentários - PO que contemplam a vidades diversas, incluindo o PO específico para aquisição onerosa de
imóveis rurais (desapropriação, compra e venda, adjudicação).

Na PLOA de 2021,  o  orçamento previsto no plano orçamentário des nado à aquisição e indenização inicial  de imóveis rurais  para a
reforma agrária é de R$ 50.733,00.

Figura 5: Orçamento da Ação 211-B – Aquisição de Terras.

Assim, a dotação orçamentária apresenta um comportamento decrescente.

 Ocorre  que,  além  da  questão  da  opção  pela  qualidade  da  reforma  agrária  já  relatada  acima,  há  outros  fatores  que  levaram  a
administração pública a reduzir as ações de aquisições onerosas de terras, consoante descrito a seguir.

Primeiro, houve aumento significa vo dos preços de terras rurais em todo o País nas úl mas duas décadas, com valorização média do
preço da terra de mais de 300% entre os anos de 2002 a 2013, por exemplo, conforme pode ser visto na figura 6 a seguir.
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Figura 6. Variação percentual do preço da terra por Estado entre os anos de 2002 a 2013. (Fonte: Ministério da Agricultura).

Ademais, não é qualquer terra que pode ser ob da e des nada à reforma agrária. O mandamento do art. 17 da Lei 8.629, de 1993, é
claro: “O assentamento de trabalhadores rurais deverá ser realizado em terras economicamente úteis, de preferência na região por eles habitada”.

Segundo, em número expressivo de situações, o Incra ajuíza a ação de desapropriação, mas não obtém a imissão provisória na posse do
imóvel (que depende de decisão judicial), o que retarda a efe va obtenção e criação de projetos de assentamento nessas áreas.

De  fato,  es ma-se  que  há  atualmente  203  imóveis  rurais  com  ações  desapropriatórias  ajuizadas,  cujos  valores  das  respec vas
indenizações foram previamente depositados em juízo pelo Incra, em que circunstâncias não controladas pela autarquia, na maior parte das vezes
decorrentes de discussões judiciais no âmbito das ações de desapropriação, levam a que não seja deferida a imissão provisória na posse, na forma
prevista no art. 6º, I, da LC 76/1993.

Como consequência, tem-se imobilizado o valor total corrigido de aproximadamente R$ 1 bilhão, que foi depositado em juízo pelo Incra.
Anota-se, ainda, que essas ações tramitam na jus ça há vários anos, algumas delas há mais de duas décadas, conforme demonstra a figura 7 a seguir:
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Figura 7.

Terceiro, a ocorrência de atos e decretos desapropriatórios que foram ex ntos por falta de recursos para pagamento de indenizações.

No período de 2013 a 2020, foram editados 127 Decretos Presidenciais de desapropriação e 32 Portarias de aquisição de imóveis rurais,
totalizando 159 atos por meio dos quais o Incra ra ficou o interesse na obtenção dessas áreas para fins de reforma agrária, gerando uma demanda por
recursos na ordem de R$ 1.038.613.723,99.

Todavia,  do total  de atos publicados,  29 decretos foram  ex ntos ou caducaram, por  falta de recursos indenizatórios/orçamentários
equivalentes a R$ 92.097.571,54; outros foram cancelados ou anulados no valor de R$ 72.271.868,53, referentes a Notas de Empenho, cujos valores
orçamentários haviam sido empenhados e inscritos em Restos a Pagar, porém não liquidados por falta de correspondente recurso financeiro; ainda,
foram pagos R$ 633.777.698,81 em indenizações de imóveis rurais; e restam R$ 217.673.980,99 pendentes de pagamento, conforme se vê na figura
8 abaixo.

Figura 8.
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Quarto,  a ocorrência de Ações Civis Públicas promovidas pelo Ministério Público Federal - MPF, que recomendaram a suspensão dos
procedimentos rela vos à obtenção de imóveis rurais enquanto não se disponibiliza aos assentamentos já criados a devida infraestrutura, liberação de
créditos (instalação, habitação e produção) e a tulação e consolidação dos projetos, entre elas:

a) ACP nº 0002677-29.2014.403.6002 – Dourados/MS6;

b) ACP nº 0000285-78.2017.4.01.3606 - Estado do Mato Grosso7; e

c) ACP n° 2194-95.2016.4.01.3605 – Estado do Mato Grosso8.

Essas ações civis  públicas demonstram  a necessidade de o Incra agir  de  forma  responsável ao obter terras e  criar  assentamentos,
evitando-se, com isso, situações que levarão à instabilidade ins tucional, à vulnerabilidade social e a falsas expecta vas geradas nas famílias, o que,
certamente, poderia resultar em mais tensão social.

Para a criação de projetos de assentamentos (PAs), é vital que haja disponibilidade de recursos de modo a garan r a efe vidade da ações
de implantação dos PAs em atendimento às famílias beneficiadas, tais como: demarcação topográfica, implementação de infraestrutura básica (água,
energia, estradas vicinais, habitações rurais, etc.),  concessão de créditos produ vos (apoio inicial, fomento, etc.), assistência técnica, dentre outras
ações de responsabilidade da Autarquia, que possibilitem a emancipação e a tulação das áreas reformadas.

Tais a vidades devem ser detalhadamente planejadas e implantadas, a fim de atender dignamente as famílias a serem assentadas.

Quinto,  a  seleção de indivíduos e  famílias  candidatos  a beneficiários  do Programa Nacional de  Reforma Agrária passou a  ser  mais
criteriosa, consoante os ar gos 19, 19-A e 20 da Lei nº 8.629, de 1993, com redação dada pela Lei nº 13.465, de 2017, e regulamento específico.

Nesse contexto,  em  decorrência de recomendações dos  órgãos de controle  e  alterações legisla vas,  a  exemplo das determinações
advindas do Acórdão TCU 775/2016 e 1976/2017, as normas de seleção de famílias foram aperfeiçoadas, tendo sido necessárias também alterações nos
sistemas da autarquia para prevenir irregularidades.

As recomendações dos órgãos de controle levaram o Governo Federal a editar e publicar o Decreto nº 9.311, de 15 de março de 2018,
que regulamenta a Lei nº 8.629, de 1993, e a Lei nº 13.001, de 2014, para dispor sobre o processo de seleção, permanência e tulação das famílias
beneficiárias do Programa Nacional de Reforma Agrária. Posteriormente, editou-se a Instrução Norma va Incra nº 96, de 17 de dezembro de 2018
(Anexo VI), que regulamentava o processo de seleção de famílias. Na prá ca, a referida instrução não chegou a ser implementada. 

Acontece que,  em 2019, a autarquia foi novamente ques onada pelo  TCU sobre os critérios de pontuação constantes do art. 12 do
Decreto nº 9.311,  de 2018, regulamentados pela então Instrução Norma va Incra nº 96,  de 2018,  dada a desproporcionalidade na atribuição da
pontuação rela va ao critério "integrante de acampamento". 

Isso levou a então Diretoria de Obtenção de Terras e Implantação de Projetos de Assentamento a expedir o O cio-Circular nº 319/2019
/DTI/DT/SEDE/INCRA, de 19 de junho de 2019 (Anexo VII), suspendendo temporariamente os trabalhos em todo o País até a adequação do referido
ques onamento. 

Ressalta-se que os trabalhos de adequação envolviam tanto aspectos legais como tecnológicos. Assim, embora o "Módulo Candidato" do
Sistema de Informações de Projetos de Reforma Agrária - SIPRA es vesse pra camente concluído, tanto o Decreto nº 9.311, de 2018, como a Instrução
Norma va Incra nº 96, de 2018, veram que ser revistos pelo Incra.

 Em decorrência dos trabalhos de revisão, o atual governo editou e publicou o Decreto nº 10.166/2019, de 11 de dezembro de 2019, que
alterou o Decreto nº 9.311, de 2018; e o Incra editou e publicou a Instrução Norma va nº 98, de 30 de dezembro de 2019 (Anexo VIII), revogando a IN
Incra nº 96/2018.

Não  obstante  a  todas  as  dificuldades  apontadas,  sem  mencionar  a  pandemia  decorrente  da  Covid-19  e  seus  fortes  reflexos  na
Administração Pública, convém destacar que em outubro de 2020 o Incra retomou o processo de seleção de beneficiários ao Programa Nacional de
Reforma Agrária.

Com a adequação do SIPRA, algumas Superintendências Regionais do Incra já lançaram editais de seleção ainda em 2020, e outros devem
ser lançados em 2021,  em conformidade com o regramento previsto  no Decreto 9.311, de 2018 e  na Instrução Norma va Incra nº 98, de 30 de
dezembro de 2019.

Ao todo, o processo de seleção de beneficiários deverá envolver cerca de 100 (cem) Projetos de Assentamento, dos quais 7 (sete) são
ambientalmente diferenciados.

Além  disso,  serão retomadas ações  para  reconhecimento  de projetos  de assentamentos  para  fins  de acesso às polí cas do PNRA,
conforme ar gos 10 e 11 do Decreto nº 9.311/2018, beneficiando cerca de 5.500 agricultores familiares em uma área de 167.500 hectares.

Portanto, as a vidades de seleção de beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária, que se encontravam suspensas desde 2016
por força de determinações advindas do Acórdão TCU 775/2016,  foram retomadas no atual governo (outubro de 2020),  após realizadas todas as
adequações recomendadas pelo TCU no que tange ao processo de seleção.

Sexto, a existência de quan ta vo significa vo de lotes “vagos” de projetos de assentamentos que foram abandonados ou repassados
irregularmente a terceiros por an gos ocupantes.

Diante dessa situação, o Incra tem envidado esforços na realização da chamada “supervisão ocupacional”9 nos assentamentos federais
existentes, com obje vo de levantar o quan ta vo de lotes “vagos” e des ná-los a futuros beneficiários do PNRA.

A supervisão ocupacional é uma ação de o mização da aquisição de terras para futura beneficiários da reforma agrária, e demonstra que
referida polí ca não se restringe à aquisição de novas áreas.

Tal  medida  coaduna  com  os  termos  do  O cio  nº  0147/2019-TCU/Secex-MS  (Anexo  IX),  que  se  refere  à  Representação  TC  nº
020.685/2016-5, em trâmite no Tribunal de Contas da União, interposta pela Secretaria de Controle Externo no Mato Grosso do Sul – Secex-MS, por
meio da qual o TCU ques onou a con nuidade dos processos de obtenção de terras para a reforma agrária, mesmo com a existência de mais de 205

SEI/INCRA - 8173478 - Nota Técnica https://sei.incra.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

9 of 22 10/02/2021 08:13

https://sei.incra.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...


mil lotes vagos em assentamentos, sem a realização de supervisão ocupacional.

A supervisão ocupacional nos assentamentos tem o intuito de iden ficar as seguintes situações:

i) se o ocupante do lote é assentado regular junto ao INCRA;

ii) se o ocupante do lote não é assentado regular junto ao Incra, mas se enquadra nos requisitos norma vos para ser regularizado;

iii) se o ocupante do lote não é assentado regular junto ao Incra e não se enquadra nos requisitos norma vos para ser regularizado; e

iv) se o lote está efe vamente vago.

Vale destacar, ainda, que as a vidades de supervisão ocupacional vêm passando por constantes auditorias da Controladoria Geral da
União – CGU. O órgão de controle externo emi u o Relatório de Avaliação Final do Incra (Anexo X), datado de 21 de setembro de 2020, no qual elogiou
os avanços ob dos pelo Incra (item 6, página 21 do Relatório), sobretudo em relação ao Sistema Nacional de Supervisão Ocupacional – SNSO, o que
evidencia a importância da supervisão ocupacional para a reforma agrária.

Com  efeito,  o  SNSO  foi  efe vamente  implantado  em  setembro  de  2019,  tratando-se,  portanto,  de  uma  ferramenta
recente, ainda em processo de avaliação e aprimoramento, com previsão de que uma versão ainda mais aperfeiçoada seja implementada já em 2021.
Contudo, apesar de ainda em sua versão inicial, pode-se afirmar que o sistema qualificou o processo de supervisão ocupacional anteriormente existente
no INCRA, bem como o efe vo controle da ação, tendo sido ob dos resultados sa sfatórios ainda no seu primeiro ano de a vidade, em virtude da alta
qualidade dos dados e informações produzidos por meio do sistema.

Em 2019,  foi  lançado no SNSO um total  de 21.399 vistorias de supervisão ocupacional em assentamentos.  Já em 2020 constam no
sistema um  total  de 16.130 vistorias  realizadas.  Nesse contexto,  importante ressaltar que a pandemia  pela Covid-19 impactou nega vamente os
trabalhos de campo realizados em 2020, razão da diferença observada no total de vistorias realizadas nos dois exercícios.

IV – Regularização Fundiária e des nação de glebas públicas

Os  autores  argumentam  haver  violações  correspondente  à  não  des nação  de  terras  públicas  para  a  reforma  agrária  e  pedem  a
esse Egrégio Tribunal que determine “que nenhuma terra pública ou devoluta federal seja des nada a fim estranho à reforma agrária enquanto não
elaborado o respec vo plano”.

Preliminarmente, cabe destacar que novamente os autores leem de forma fragmentada a Cons tuição Federal, pois  a des nação de
terras públicas ou devolutas não se dá de forma exclusiva para a reforma agrária, há que considerar a necessidade de compa bilização com outras
polí cas públicas, especialmente:

(i) a polí ca agrícola, conforme art. 188 da Cons tuição: “A des nação de terras públicas e devolutas será compa bilizada com a polí ca
agrícola e com o plano nacional de reforma agrária”

(ii) a polí ca de meio ambiente e preservação ambiental, consoante ar gos 20, II, e 225 da Cons tuição;

(iii) a polí ca indigenista, nos termos dos art. 20, II, combinado com o art. 231 da CF;

(iv) a polí ca de defesa das fronteiras, das for ficações e construções militares, das vias federais de comunicação, a que se refere o art.
20, II, da Cons tuição.

Na mesma linha,  as  ações de reforma  agrária devem  ser  compa veis  com as ações da polí ca agrícola,  das polí cas sociais  e  das
constantes no Plano Plurianual da União, conforme estabelecido no Art. 24 da Lei 8.629, de 1993.

Além  do mais,  a  des nação  das  glebas  públicas  federais,  seja  para criação de assentamentos rurais  seja  para reconhecimento  de
ocupações passíveis de regularização fundiária, não depende exclusivamente do Incra.

A questão foi regulamentada por diferentes disposi vos legais, sendo o mais recente o Decreto nº 10.592, de 2020.

O Incra só pode definir as glebas a serem regularizadas após consulta prévia aos órgãos e en dades que compõem a Câmara Técnica de
Des nação e Regularização Fundiária de Terras Públicas Federais Rurais, nos termos dos ar gos 11 e 12 do Decreto.

A Câmara Técnica de Des nação e Regularização Fundiária de Terras Públicas Federais Rurais é composta por representantes da Funai,
Secretaria do Patrimônio da União (SPU), Ibama, Ins tuto Chico Mendes, Secretaria Especial de Assuntos Fundiários (SEAF), Serviço Florestal Brasileiro
(SFB) e Incra.

Em síntese, os órgãos e as en dades consultados10 deverão se manifestar sobre eventual interesse na área, no prazo de sessenta dias, e,
na ausência de manifestação, será presumido que não há oposição quanto à regularização pelo Incra.

Portanto, a des nação das glebas públicas federais para a reforma agrária ampliada depende da convergência com polí cas públicas, tais
como as polí cas ambiental e indígena.

Ao contrário do alegado pelos autores, o governo federal segue des nando terras públicas federais em atendimento à polí ca da reforma
agrária, a exemplo dos assentamentos PA Universo, PDS Cocalino, PDS Mamuru, PDS Nova Integração, PDS Nova República, PDS Novo Horizonte e PDS
São Manoel, que juntos totalizam 38.863 hectares, localizados no estado do Pará, sob gestão da Superintendência Regional do Incra em Santarém, cujas
áreas são oriundas de terras da União. Referidos assentamentos se encontram na iminência de lançamento de edital para seleção de famílias.

Além disso, o governo federal também tem des nado terras públicas federais em atendimento à polí ca da reforma agrária, por meio da
Lei nº 11.952, de 25 de junho de 2009, que dispõe sobre a regularização fundiária das ocupações incidentes em terras situadas em áreas da União, no
âmbito da Amazônia Legal.

Como já mencionado acima, a expressão “Reforma Agrária” comporta uma acepção ampla e por isso engloba em seu conceito o conjunto
de medidas que visam a promover uma melhor distribuição de terras, mediante modificações no regime de sua posse e uso, a fim de atender aos
princípios de jus ça social e ao aumento de produ vidade.
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Nesse contexto, não se pode desconsiderar os bene cios da execução da Lei 11.952, de 2009, alterada pela Lei nº 13.465, de 2017, que
possibilita, desde que cumpridos os requisitos, a regularização fundiária das ocupações incidentes em:

(i) áreas rurais situadas em terras da União, no âmbito da Amazônia Legal, e em terras do Ins tuto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária – Incra;

(ii) ocupações fora da Amazônia Legal nas áreas rurais do Incra e da União sob gestão do Incra; e

(iii)  áreas  remanescentes  de  projetos  com  caracterís cas  de  colonização  criados  pelo  Incra,  dentro  ou  fora  da  Amazônia  Legal,
anteriormente a 10 de outubro de 1985.

Cabe lembrar  que a  execução  da referida  Lei  e  suas a vidades  ficou,  inicialmente,  sob a responsabilidade do então Ministério  do
Desenvolvimento  Agrário  (MDA),  por  meio da coordenação da  Secretaria  Extraordinária de  Regularização  Fundiária  na Amazônia  Legal (Serfal)  e
execução da Superintendência Nacional de Regularização Fundiária na Amazônia Legal (SRFA), em que se criou o Programa Terra Legal.

Com a edição da Medida Provisória nº 870, de 1º de janeiro de 2019, conver da na Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, a Secretaria
de Regularização Fundiária da Amazônia Legal – SERFAL/SEAD foi ex nta e as competências para coordenar, norma zar e supervisionar o processo de
regularização fundiária de áreas na Amazônia Legal foram transferidas para o Incra. Dessa forma, o Incra recepcionou e passou a fazer a gestão de todo
o acervo do ex nto “Terra Legal”.

No âmbito da ex nta SERFAL/SEAD, o trabalho de regularização fundiária concentrou-se em cerca de 60 milhões de hectares de terras
públicas federais distribuídas em aproximadamente duas mil glebas que estão espalhadas pelos nove estados da Amazônia Legal.

Assim, na Amazônia Legal, de acordo com a ferramenta SIGEF-Resultados, foram emi dos 41.537 documentos até julho de 2019, em
mais de 15 milhões de hectares de área des nada, dos quais 23.242 são Títulos de Domínio, 8.914 são Cer dão de Reconhecimento de Ocupação (CRO)
e 559 são Títulos Urbanos, de um total demandado de 160 mil de tulos rurais e 1.050 tulos urbanos.

O atual governo es mou o quan ta vo de posses rurais passíveis de regularização, nos termos da Lei  nº 11.952, de 2009, conforme
observado a seguir.

Conforme “Plano de Ação para Regularização Fundiária dos Imóveis Georreferenciados e Localizados em Glebas aptas na Amazônia Legal
– DF/DFR/2020” (Anexo XI - Processo 54000.057961/2020-77), existem 109.153 imóveis rurais georreferenciados que aguardam a conclusão dos seus
processos de regularização.

Além desses, es ma-se haver outras 166 mil ocupações rurais em glebas federais  na Amazônia Legal sem georreferenciamento, cuja
imensa maioria dos ocupantes sequer foram iden ficados pela Autarquia, o que demandará atuação a va do Incra e parceiros para iden ficá-los e
regularizá-los. Trata-se de ocupações legí mas passíveis de regularização que somam uma área total da ordem de 25.700.000 hectares, cerca de 4,9%
do território da Amazônia Legal que poderão ser des nados aos beneficiários da Lei nº 11.952, de 2009.

Ressalta-se que 98,2% das ocupações passíveis de regularização fundiária são de pequenas e médias propriedades, conforme verificado
na tabela baixo.

Módulos Fiscais Parcelas Área % Parcelas % Área

Até 4 MF 147.558 9.962.420 88,0% 39%

De 4 a 15 MF 16.269 10.359.049 10,2% 40%

> 15MF 3.079 5.466.237 1,8% 21%

TOTAL 166.906 25.787.706 100% 100%

                                                          Fonte: Incra. Novembro de 2020.

Situação semelhante ocorre em relação aos imóveis localizados nas áreas remanescentes de projetos de colonização nas demais regiões
do País. Es ma-se que existam cerca de 30 mil parcelas em situação irregular a serem tuladas e cerca de 150 mil parcelas tuladas que demandam
análise quanto ao cumprimento das condições contratuais dos tulos.

Portanto,  o atual governo colocou como uma de suas prioridades o  atendimento da demanda acima, pois espera como bene cios,
especialmente para os elegíveis da Lei nº 11.952, de 2009: segurança jurídica; ampliação do acesso ao crédito; inserção na cadeia produ va; aumento
na arrecadação de tributos; melhoria na capacidade de gerenciamento da malha fundiária; redução de conflitos e tensão no campo; incremento no
controle ambiental; e autonomia e desenvolvimento econômico local e nacional para as famílias.

Para atendimento da demanda descrita acima, o governo federal lançou o Programa Titula Brasil, criado pela Portaria Conjunta nº 1, de 2
de dezembro de 2020, da Secretaria Especial  de Assuntos Fundiários - SEAF do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, e do
Ins tuto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra, cuja regulamentação consta da Instrução Norma va Incra nº 105, de 29 de janeiro de 2021
(Anexo XII).

O Programa tem o obje vo de promover a  mútua colaboração entre Superintendências Regionais do Incra e Prefeituras, por meio de
Acordos de Cooperação Técnica, conforme previsto no art. 32 da Lei nº 11.952, de 2009, a fim de possibilitar o incremento da capacidade operacional
dos procedimentos de regularização e tulação nos projetos de reforma agrária do Incra ou terras públicas federais passíveis de regularização fundiária
sob domínio da União ou do Incra para a promoção e execução das polí cas públicas de regularização fundiária e reforma agrária.

V- Da regularização fundiária e tulação em assentamentos da reforma agrária.

Há uma outra ação estruturante da reforma agrária: trata-se da tulação de imóveis rurais em Projetos de Assentamento de Reforma
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Agrária, criados em terras de domínio ou posse do Incra ou da União, bem como da verificação das condições de permanência e de regularização de
beneficiário no Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA).

Essa essencialidade da ação de tulação para Polí ca Fundiária e  da Reforma Agrária é  comprovada  pelo  comando do art.  189 da
Cons tuição da República Federa va do Brasil, in li eris:

Art. 189. Os beneficiários da distribuição de imóveis rurais pela reforma agrária receberão tulos de domínio ou de concessão de uso, inegociáveis pelo
prazo de dez anos.

Parágrafo único. O tulo de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil, nos
termos e condições previstos em lei. (grifo nosso).

De acordo com o art. 18 da Lei nº 8.629, de 1993, a distribuição de imóveis rurais pela reforma agrária far-se-á por meio de tulos de
domínio - TD, concessão de uso - CCU ( tulo provisório) ou concessão de direito real de uso – CDRU.

Ainda segundo a Lei Agrária, na implantação do projeto de assentamento, será celebrado com o beneficiário do programa de reforma
agrária contrato de concessão de uso (CCU), gratuito, inegociável, de forma individual ou cole va, que conterá cláusulas resolu vas, es pulando-se os
direitos e as obrigações da en dade concedente e dos concessionários, assegurando-se a estes o direito de adquirir tulo de domínio (TD) ou a CDRU. 

Ocorre  que a ação de tulação até então não havia recebido o  devido tratamento,  quando se analisa o  desempenho em governos
anteriores, conforme se constata na figura 9 abaixo, que compara o quan ta vo de famílias assentadas (histórico e acumulado) com o número de

tulos provisórios e defini vos entregues pelo Incra ao longo dos úl mos anos.

Figura  9:  Quan ta vo de famílias  assentadas pelo  Incra ao longo da história  versus  tulos provisórios ou defini vos emi dos  pela
autarquia. (Fonte: Diretoria de Desenvolvimento e Consolidação de Projetos de Assentamento – DD/Incra, 01/02/2021).

Percebe-se que a grande maioria das famílias assentadas da reforma agrária não recebeu o tulo de seu lote a que tem direito, sequer o
tulo provisório (contrato de concessão de uso)11.

Dessa forma, muitos agricultores provenientes Programa Nacional de Reforma Agrária não possuem sequer o Contrato de Concessão de
Uso - CCU muito menos o Título de Domínio de sua parcela, o que também traz como consequências insegurança jurídica e dificuldade de acesso às
polí cas públicas de fomento e financiamento de a vidades produ vas, sem contar os impactos quanto a direitos sucessórios.

Diante da ausência de tulação efe va, em que os beneficiários da reforma agrária são, na verdade, meros detentores de parcelas de
terras  do  Estado  brasileiro,  há  quem  assevere  que  a  reforma  agrária  nunca  exis u  efe vamente,  considerando  (i)  o  desprezo  ao  mandamento
cons tucional, tabulado no art. 189 da Carta Magna e (ii) a irregularidade na distribuição da terra, na medida em que as modificações no regime de seu
domínio, posse e uso não ocorreram em sua plenitude.

Atualmente, dos 7.656 Projetos de Assentamentos estabelecidos pelo Incra (somente federais, sem contabilizar os projetos reconhecidos,
criados pelos Estados Federados),  existem:  (i)  400 mil  assentados sem Contrato de Concessão de Uso – CCU; (ii)  600 mil  beneficiários potenciais
recebedores do Título de Domínio; e (iii) mais de 250 mil assentados bloqueados em função de diligências oriundas de Acórdãos do TCU e ocupações
de parcelas em projetos de assentamento não autorizadas pelo Incra, entre outras demandas que necessitam de tratamento.

No mesmo sen do do que está sendo realizado no âmbito da regularização de ocupações em áreas públicas federais, o Programa Titula
Brasil também irá atender às demandas inerentes aos assentamentos de reforma agrária (indicada no parágrafo anterior). Conforme já explicado no
item IV deste expediente, o Programa Titula Brasil tem o obje vo de promover a  mútua colaboração entre Superintendências Regionais do Incra e
Prefeituras, por meio de Acordos de Cooperação Técnica, conforme previsto no art. 32 da Lei nº 11.952, de 2009, a fim de possibilitar o incremento da
capacidade operacional dos procedimentos de regularização e tulação nos projetos de reforma agrária do Incra ou terras públicas federais passíveis de
regularização fundiária sob domínio da União ou do Incra para a promoção e  execução das polí cas públicas de regularização fundiária e reforma
agrária.

VI – Ações desenvolvidas pelo Incra no biênio 2019/2020.

Apresenta-se a seguir um resumo das principais ações desenvolvidas pelo Incra no período 2019/2020, que executa o modelo de reforma
agrária  de qualidade e  mais  integral,  pautada  especialmente  na dignidade dos  beneficiários  da reforma  agrária  (art.  1º,  III,  da CRFB/1988)  com
fornecimento de meios de sustentabilidade, no combate à pobreza (art. 3º, III, da CRFB/1988), na entrega tulos de domínio ou de concessão de uso
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dos distribuídos, consolidando a mudança de domínio, posse e uso da terra (art. 189 da CRFB/1988) e no ordenamento territorial brasileiro.

VI.I - Inves mentos em Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação -TIC

Em março de 2020, a área de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC do Incra encontrava-se com notória falta de inves mentos e
defasagem tecnológica, que caracterizava um cenário precário e com vários problemas que comprome am a evolução da área e o suporte às a vidades
finalís cas da Autarquia.

Entretanto, ao longo do ano de 2020 várias ações foram desenvolvidas e que começaram a trazer resultados posi vos para o órgão,
destacando-se as seguintes soluções especialmente para as áreas finalís cas do Incra:

1 - Desenvolvimento e implantação do Sistema de Controle de Tensões e Conflitos Agrários – CTCA;

2 - Pactuação e execução do Plano de Transformação Digital – PRD (54000.022353/2020-41) com a Presidência e Ministério da Economia;

3 - Migração do Portal Incra para o Portal Gov.br;

4  -  Desenvolvimento do “Programa  Titula  Brasil”  para acelerar  o  processo de vistoria  em  campo. Ferramenta que irá promover  a
celeridade na coleta de requerimentos para a regularização fundiária de ocupações de áreas públicas federais, bem como, a realização de vistorias e
diligências nesses imóveis,  com segurança jurídica e redução de custos operacionais para prestação do serviço público simples e digital. A Solução
poderá ser acessada via web e disposi vos móveis (APP), sendo des nado ao uso dos colaboradores que irão até as propriedades para cer ficação,
funcionando inclusive sem internet nas áreas mais distantes do país. O aplica vo irá registrar dados do ocupante do imóvel para fins de regularização,
tais como: integração e validação de dados com outros órgãos da administração, registro de imagem e vídeo, etc;

5 - Adequação e  adaptação do ambiente de TI para manter as a vidades no período da pandemia em que os usuários passaram a
trabalhar remotamente, assegurando a con nuidade da missão ins tucional e a segurança ciberné ca, inclusive fornecendo ferramentas corpora vas
para videoconferência.

6 - Realização de vários processos de contratação, entre eles a Contratação do SERPRO, em dezembro de 2020, para o desenvolvimento
de ações de transformação digital;

7 - Desenvolvimento, manutenção e implantação de diversas funcionalidades e ferramentas para acelerar o processo de reforma agrária
e regularização fundiárias, tais como: assinatura digital de tulos de assentamentos, API’s de conec vidade para conferência automa zada de dados do
cidadão; ajustes no “backend” do Sistema de Gestão Fundiária - SIGEF que apresentou melhorias significa vas no sistema que não ocorriam desde o
ano de 2013;

8  -  Iniciado diversos projetos de  transformação  digital,  tais  como:  aplica vo  Incra  com  serviços  automa zados,  desenvolvimento e
integração por meio de APIs, implantação do login cidadão, etc;

9 - Aprimoramento do processo de governança e gestão de TIC com revisão de processos, prá cas e ferramentas;

10 - Atendimento e liquidação de pendências de auditorias, órgãos de controles e demandas judiciais.

Nesse contexto, informa-se que o  Incra está inves ndo consideravelmente para evoluir o  seu parque tecnológico,  mas com foco na
efe va prestação de serviço ao cidadão e de forma mais simples, desburocra zada, transparente e digital.

Destaca-se, ainda, que há um projeto em andamento para conceber um cadastro unificado de gestão fundiária e desenvolvimento de
uma plataforma de governança territorial,  que irá subs tuir diversos sistemas atualmente existente,  legado que facilitará o  consumo de diversos
serviços pela sociedade.

Essa  plataforma  de  governança  territorial  pretende,  com  ar culação  interins tucional  federa va,  administrar  e  integrar  dados  e
informações  fundiárias,  entre  outras  relacionadas  às  propriedades  rurais  públicas  e  privadas  e  melhorar  administração  do  patrimônio  fundiário
brasileiro.

VI.II – Dos recursos inves dos nos assentamentos da reforma agrária (crédito e infraestrutura).

Inicialmente, destaca-se que os beneficiários devem ter um dos seguintes documentos emi dos pelo Incra (Contrato de Concessão de
Uso - CCU, Concessão de Direito Real do Uso - CDRU, Título de Domínio – TD) para acessar as polí cas de crédito. Tal condição reforça a necessidade da
ação de tulação dos beneficiários.

Diante do compromisso de realizar uma reforma agrária de qualidade com de melhoria das condições de vida para os assentados, em
2019 o governo federal aplicou o total de 28.368 créditos nos projetos de assentamentos, o que equivale ao montante total de R$ 155.322.320,00
(cento e cinquenta e cinco milhões, trezentos e vinte e dois mil e trezentos e vinte reais) em créditos. Foram créditos de instalação concedidos em todas
as modalidades – apoio inicial, fomento mulher, semiárido, habitação, etc.).  Dos 28.368 créditos aplicados,  817 foram na modalidade habitação, para
construção de moradias rurais, cuja soma de inves mentos no mencionado exercício foi de R$ 15.918.880,00.

Em relação ao exercício de 2020, foram aplicados 22.990 créditos instalação nas modalidades de apoio inicial, fomento mulher, fomento,
semiárido e habitacional, cuja soma de recursos  foi de R$ 152.042.200,00.

Segue quadro compara vo de aplicação de créditos instalação em projetos de assentamento:

     ANO     Nº CRÉDITOS VALORES  (R$ Milhões)

2014 6.725 16,39

2015 17.155 45,37
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2016 10.039 27,8

2017 28.620 97,5

2018 66.000 301,44

2019 28.368 155,32

2020 22.990 152,04

Total 178.040 795,86

No que se refere à disponibilização de infraestrutura para implantação e desenvolvimento dos projetos de assentamento, cujos recursos
são des nados à construção de estradas vicinais, sistemas de abastecimento de água, entre outros, o Incra inves u R$ 59.714.318,15 no exercício de
2019 e R$ 249.178.255,82 em 2020, totalizando R$ 308.892.574,57  no primeiro biênio do atual governo, os quais foram distribuídos para todas as
Superintendências Regionais do Incra.

Quadro compara vo de inves mento em infraestrutura em assentamentos:

      ANO       Orçamento inves do em Infraestrutura (R$ Milhões)

2014 224,6

2015 161,3

2016 82,3

2017 201,5

2018 171,7

2019 60,3

2020 249,1

Total 1.150.800.000,00

Cabe lembrar que os valores rela vos às obras de infraestrutura de interesse cole vo não são reembolsáveis.

Os autores da ADPF manifestaram preocupação com a habitação para o trabalhador rural e o direito à moradia. Entretanto, como se
verifica dos números acima informados, essas áreas estão entre as que receberam grandes inves mentos do atual governo.

A  polí ca habitacional  voltou a  ser  executada com  destaque pelo  Incra  em  2020 com  a  disponibilização de R$  340  milhões  para
construção e reforma de casas para famílias beneficiárias da reforma agrária em todas as regiões do Brasil, tendo como prioridade o Norte e Nordeste.

A inicia va permi rá a edificação de 10 mil novas casas, com o valor máximo de R$ 34 mil por família. O recurso também pode ser usado
para reforma de unidades habitacionais já existentes nos assentamentos e, nesse caso, a quan a é de R$ 17 mil por família.

Desde a Instrução Norma va Incra nº 101, de 2020 (Anexo XIII), publicada no Diário Oficial da União de 1º de outubro, que dispõe sobre
os procedimentos operacionais e administra vos para a concessão, acompanhamento e fiscalização das modalidades de Crédito Habitacional e Reforma
Habitacional, regulamentados pelo Decreto nº 9.424/2018, já foram des nados mais de R$ 70 milhões para pagamento de 2.072 contratos assinados,
com depósito em conta de mais de R$ 35 milhões referentes à primeira parcela, até 28 de dezembro de 2020.

Existem mais 1.687 contratos em fase de coleta de assinatura dos beneficiários assentados para pagamento nos meses de janeiro  e
fevereiro de 2021.

Além do mais, a citada Instrução Norma va acabou com a intermediação do crédito que antes era realizada por meio de associações e
estabeleceu o  protagonismo dos próprios assentados.  Assim, uma das principais  novidades do novo crédito  é esse protagonismo assumido pelos
assentados. A par r da vigência da Instrução, os recursos da modalidade habitacional e de reforma podem ser acessados diretamente pelo beneficiário
por meio de um cartão magné co disponibilizado em seu nome. As famílias também poderão par cipar a vamente da escolha da planta na construção
ou reforma de sua casa.

Outra inovação prevista é o credenciamento de en dades sem fins lucra vos para representar os assentados na elaboração de projetos,
execução e acompanhamento de obras de construção ou reforma de habitações nos assentamentos da reforma agrária.

Elas devem firmar termo de cooperação técnica junto às superintendências regionais do Incra e disponibilizar equipe habilitada para a
realização dos trabalhos previstos nos editais, publicados em página específica no site do Incra. No total, 44 já estão aptas junto à autarquia, em 2020,
para iniciar a discussão e elaboração de projetos.

Para a construção de novas moradias, os recursos podem ser usados para compra de materiais de construção, pagamentos de serviços de
engenharia e mão de obra. Já para reforma habitacional, o dinheiro deverá ser gasto apenas na aquisição de materiais de construção.

O Incra entende que a casa representa um importante elemento de organização social no campo por permi r a fixação das famílias nos
assentamentos, resgatar a dignidade e o bem-estar das famílias.
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A referida norma estabelece uma polí ca de financiamento da reforma agrária com vistas a garan r moradia digna aos beneficiários do
Programa  Nacional  de  Reforma  Agrária  -  PNRA  e  regulamentar  a  aplicação  do  Crédito  de  Instalação  nas  modalidades  Habitacional  e  Reforma
Habitacional, por meio de concessão de financiamento voltado à aquisição de materiais de construção.

Portanto, é inconteste que o Incra está aperfeiçoando os mecanismos de crédito habitacional, garan ndo a dignidade de seus assentados
(Art. 1º, III, da CRFB/1988) e direito à moradia, cumprindo o que estabelece o art. 187, VIII, da CRFB.12

VI.III - Dos resultados das ações de regularização e tulação em Assentamentos.

No biênio 2019/2020, o Incra expediu 119.966 documentos de tulação.

No ano de 2019, foi expedido um total de 28.216 documentos tulatórios, sendo: 25.982 Contratos de Concessão de Uso (CCU); e 2.234
Títulos Defini vos (TD) e Concessão de Direito Rela de Uso (CDRU).

Em 2020, foram emi dos quase 100.000 (cem mil) documentos de tulação, conforme se observa na figura 10 abaixo:

Figura 10: Titulação em Assentamentos no ano de 2020.

Esse desempenho do ano de 2020 representa 12,4% do montante total de tulos expedidos desde 1985 até 2020 (783.036), que só foi
superado pelo montante tulado no ano de 2017, conforme se verifica na planilha anexa (Anexo XIV).

VI.IV – Dos resultados das ações de regularização fundiária de ocupações em glebas públicas federais sob domínio do Incra ou da
União passíveis de regularização fundiária nos exercícios de 2019 e 2020.

As a vidades de execução da Lei  nº 11.952, de 2009, resultaram na entrega de 29.800 tulos no biênio 2019/2020, conforme tabela
abaixo.

                                                        NÚMERO DE TÍTULOS EXPEDIDOS EM 2019 E 2020:

TIPO DE DOCUMENTO TITULATÓRIO 2019 2020* Total

Provisórios – CRO 0 4.910 4.910

Defini vos – TD/CDRU 1 553 554
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Estaduais –Convênios 17.836 6.383 24.219

Liberação de condição resolu va 23 94 117

Total 17.430 11.940 29.800

                                                        *Dados de 31/12/2020.

Verifica-se, desde logo, avanços significa vos na regularização, quando comparado ao desempenho do ex nto Programa Terra legal, que
emi u 41.537 documentos em nove anos.

Anota-se que, no ano de 2020, foram cadastrados 7.702 requerimentos de regularização fundiária cadastrado no Sigef Titulação -2020,
que estão em diversas fases de andamento.

Destaca-se que 97% dos requerimentos de regularização e tulação são de pequenas e médias ocupações, conforme se verificada na
tabela a seguir que informa o quan ta vo de requerimentos de regularização fundiária cadastrados no Sigef Titulação por módulo fiscal.

TAMANHO DA ÁREA ( em Módulos Fiscais) Número de ocupações PERCENTUAL

Menor que 1 MF 3.642 47%

De 1 a 4 MF 2.625 34%

De 4 a 15 MF 1.253 16%

Maior que 15 MF 182 3%

Total 7.702 100%

                                       *Dados de 06/12/2020

Ressalta-se, ainda, que desenvolvimento de soluções de informá ca no ano de 2020 para aperfeiçoamento da execução da Lei nº 11.952,
de 2009, e seus beneficiários, entre elas:

a) Lançamento do sistema Sigef Titulação em março de 2020;

b)  Levantamento dos requisitos  para  o  desenvolvimento do sistema  informa zado para  monitoramento e  verificação  de condições
resolu vas, com previsão de lançamento em 2021; e

c) Desenvolvimento do aplica vo Titula Brasil para coleta de requerimentos e realização de vistorias e diligências in loco em modo off
line, com previsão de lançamento ainda em fevereiro de 2021.

VI.V - Parcerias para ampliar a sustentabilidade ao público da reforma agrária.

A Caixa Econômica Federal – CAIXA e o Ins tuto Nacional de Reforma Agrária estão ul mando a celebração de instrumento para viabilizar
ações para o atendimento a produtores rurais beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária e da Regularização Fundiária.

O Incra e a CAIXA estabelecerão cooperação mútua, visando à integração conjunta da experiência e da especialização de cada um, em
suas respec vas áreas de atuação, por meio de:

(i) oferta de serviços e produtos bancários, além da oferta de soluções de crédito, aos beneficiários deste Protocolo;

(ii)  desenvolvimento de ações que visem ao desenvolvimento conjunto de projetos e programas relacionados ao tema crédito  rural,
educação financeira e empreendedorismo;

(iii) intercâmbio de experiências, informações, acesso a banco de dados de forma organizada, compar lhamento de estruturas e apoio
tecnológico, observadas as competências e atribuições dos par cipes e dos aderentes; e

(iv) outras a vidades que possam fortalecer os signatários deste Protocolo ou ampliar as possibilidades de sua ação conjunta em prol do
objeto do Protocolo.

Além  disso,  no  que  se  refere  aos  serviços  de  assistência  técnica  nos  projetos  de  assentamento,  podemos  destacar  duas  ações
importantes. A primeira ação, presente nos úl mos anos se dá por meio da

A segunda ação,  concre zada  a par r  do ano de 2020,  se  dá pela  contratação de serviços de assistência técnica para projetos de
assentamento por meio da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural - Anater, contemplando num primeiro momento a região Centro-
Oeste (Programa Produzir Brasil), com foco nos projetos de assentamento que estão na fase de tulação das unidades familiares. Essa polí ca da Anater
será incrementada no ano de 2021,  com outras regiões e projetos de assentamento sendo contemplados,  em especial  nas regiões Nordeste  e na
Amazônia Legal.
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VII - Do pagamento de precatórios nas desapropriações

Os autores  da  ADPF  argumentam  que  “houve a  previsão  de  des nação  de  mais  da  metade  do  orçamento  para  o  pagamento  de
precatórios, com ênfase em pagamento de juros compensatórios”, considerando exclusivamente no cia veiculada pela Folha de São Paulo, de 7 de
setembro de 2020, descons tuída de fundamentação, notadamente em relação à alteração da Lei nº 8.629, de 1993, com redação dada pela Lei nº
13.465, de 2017.

Ocorre que a NOTA n. 00012/2021/CGC/PFE-INCRA-SEDE/PGF/AGU (Anexo XV) bem esclarece a questão do pagamento de precatórios e
afasta a informação errônea de houve no atual governo incremento de verbas para ruralistas em detrimento da reforma agrária.

Dessa forma, transcreve-se o teor da aludida nota, in li eris:

“3. Dentre as várias imputações feitas pelos Requerentes ao INCRA, destaca-se aquela transcrita logo abaixo, in verbis:

[...]

[...]

4. De saída, é preciso lembrar que, a teor do ar go 100, caput[2] da Cons tuição Federal, os pagamentos devidos pela Fazenda Pública Federal – na qual se
inclui o INCRA – em virtude de sentença judiciária fazem-se exclusivamente por meio de precatório, o que abrange todas as ações judiciais em que seja
condenada a autarquia, de qualquer gênero temá co, e não somente aquelas rela vas a "dívidas com fazendeiros que conseguiram na Jus ça elevar o
valor de indenização por terras desapropriadas por improdu vidade", como parecem querer fazer crer os Requerentes em sua Pe ção Inicial.

5. Outrossim, como é sabido, essa ordem de despesa pública – significa va, é verdade – não se insere no campo de discricionariedade reservado em Lei aos
gestores do INCRA, os quais se encontram vinculados ao provisionamento das verbas correspondentes por ordem do Poder Judiciário,  mediante ações
orçamentárias que não caracterizam propriamente o desempenho de polí cas públicas a cargo da autarquia, cerne da ação de controle concentrado em
epígrafe.

6. Especificamente quanto ao tema pagamento de indenizações em ações judiciais de desapropriação, recorde-se ainda  que em 23/12/2016  entrou em
vigor a Medida Provisória nº 759, pela qual foi acrescentado o § 8º ao art. 5º da Lei nº 8.629/1993, nos seguintes termos:

                                                                                                            Lei nº 8.629/1993

"§ 8º Na hipótese de decisão judicial transitada em julgado fixar a indenização da terra nua ou das benfeitorias indenizáveis em valor superior ao ofertado
pelo expropriante, corrigido monetariamente, a diferença será paga na forma do art. 100 da Cons tuição Federal." 

                                                                                                                                                                                                                                                                         (grifou-
se)

7. Portanto, com a alteração legisla va, o pagamento da diferença entre o valor final judicialmente fixado e aquele valor depositado pelo INCRA junto com a
pe ção inicial – em suma, a "elevação" do montante indenizatório a que aludem os Requerentes –, tanto para a terra nua quanto para as benfeitorias,
passou a ser feito por precatório, e não mais por Títulos da Dívida Agrária, como ocorria até então com o quantum referente à terra nua, o que decerto
produziu  efeitos  sensíveis  sobre  a  peça  orçamentária  da  Autarquia  Agrária,  obrigando  a  um  inevitável  e  substancial  aumento  da  dotação
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concernente ao pagamento de precatórios judiciários.

8. De mais a mais, em que pese não ser a única responsável pelo orçamento reservado para o pagamento de precatórios, a ação de obtenção de terras é
mesmo dispendiosa. Em face disso, e no âmbito de suas atribuições, a PROCURADORIA-GERAL FEDERAL – PGF/AGU  tem adotado medidas des nadas
a minorar o impacto das indenizações sobre o orçamento do INCRA, a exemplo de Ações Rescisórias que vêm sendo ajuizadas buscando o ressarcimento
aos  cofres públicos  de  juros  compensatórios pagos  a  Expropriados  em  desconformidade  com  o julgamento  do STF na  ADI 2.332/DF[3].  Trata-se  de
demandas judiciais cujo valor da causa, em muitos casos, a nge a casa dos milhões de reais”.

Portanto, o orçamento reservado para o pagamento de precatórios, decorrente especialmente da ação de obtenção de terras, encontra-
se amparado pela legislação, sendo infundadas as alegações dos autores da ADPF.

Ademais, a referida no cia veiculada, em 07/09/2020, pela Folha de São Paulo de que “Bolsonaro incrementa verba para ruralistas reduz
a  quase zero a  reforma agrária” é totalmente ardil  e  errônea,  pois  esquece que a  gênese dos pagamentos dos citados precatórios decorreu do
ajuizamento de ações de desapropriação para aquisição de terras em governos anteriores.

Os governos anteriores (expropriantes), ao ajuizarem as ações desapropriatórias, ofertaram inicialmente o preço indenizatório conforme
apurado laudo de vistoria e avaliação administra va, nos termos da Lei Complementar nº 79, de 1993; todavia a discordância de grande parte dos
expropriados quanto ao valor inicial ofertado levou a que muitas ações prosseguissem na jus ça, para apuração de eventual acréscimo do valor de
indenização pago no depósito inicial,  levando a decisões judiciais que fixam a indenização da terra nua ou das benfeitorias  indenizáveis  em valor
superior ao inicialmente ofertado.

Portanto, o passivo de indenização complementar que está sendo pago no atual governo é em virtude de determinação judicial, e não
por questão de escolha. O governo atual está cumprindo ordem judicial para liquidar passivo que, direta ou indiretamente, é oriundo de ações ajuizadas
em governos anteriores.

Observa-se, dessa forma, que a obtenção de terras, via ações desapropriatórias, requer responsabilidade orçamentária, tanto quando de
sua proposição quanto em momento futuro.

Nesse contexto, frisa-se que a atual gestão do Incra busca agir de forma responsável com  suas obrigações,  para promoção de uma
reforma agrária de qualidade, implementada como um todo, como um conjunto de medidas com início, meio e fim, sem gerar passivos inexequíveis.

VIII – Do orçamento discricionário do Incra 2011 a 2020

Precisa-se, primeiramente, separar o orçamento entre o orçamento obrigatório e o orçamento discricionário.

O orçamento obrigatório é aquele previsto em lei. Composto, essencialmente, pelo pagamento dos salários de servidores a vos e de
aposentadorias. O governo não pode cortar, bloquear ou congelar essa verba.

O orçamento  discricionário  inclui  as  a vidades fins do  Órgão,  bem  como contas de água  e  de  luz,  serviços terceirizados (limpeza,
segurança etc), compra de materiais e manutenção de equipamentos, reestruturação, expansão, reformas e melhorias das estruturas também não são
considerados obrigatórios.

A seguir apresenta-se histórico 2010-2020 da execução das despesas discricionárias do Incra, conforme tabela abaixo:

                              Histórico do orçamento discricionário do Incra 2010-2020.

Exercício (LOA + Créditos) - Bloqueios Execução Orçamentária % Execução
Orçamentária

2010 - Lula 1.898.303.750,62 1.394.768.163,43 73,47%

2011 - Dilma 1.821.094.340,40 1.585.835.445,19 87,08%

2012 - Dilma 1.495.863.983,19 1.402.890.299,92 93,78%

2013 - Dilma 1.599.516.678,03 1.461.974.671,80 91,40%

2014 - Dilma 1.551.384.399,66 1.534.738.766,38 98,93%

2015 - Dilma 1.080.252.588,68 1.012.454.074,45 93,72%

2016 - Dilma/Temer 847.346.709,84 804.842.784,43 94,98%

2017 - Temer 810.701.072,93 688.705.480,73 84,95%

2018 - Temer 674.360.197,00 647.436.291,39 96,01%

2019 – Bolsonaro *1 519.228.296,72 465.002.089,40 89,56%

2020 - Bolsonaro 503.113.766,63 491.936.707,53 97,78%

Total 12.801.165.783,70 11.490.584.774,65
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Fonte: Tesouro Gerencial em 26/01/2021

*1 – Apesar da execução em 2019 ter sido de apenas 89,56%, vale ressaltar que 35 milhões se referem a Crédito Especial recebido no final do exercício,
referente a repatriação de recursos da Petrobras no âmbito da Operação Lava Jato, que não foi empenhado, foi reaberto e empenhado no exercício de
2020.

A análise do orçamento discricionário do período de 2010 a 2020 demonstra clara tendência de redução, conforme se observa na figura
11 abaixo.

Figura 11.

Essa tendência pode ser explicada por uma conjuntura econômica muito mais ampla, em que a polí ca fundiária concorre na disputa
orçamentária com outras áreas prioritárias como programas de saúde, educação, segurança pública e previdência.

Dessa forma, a redução do orçamento para a reforma agrária não pode ser imputada ao atual governo federal.

IX - Dos Memorandos expedidos pelo Incra

Os  autores  da  ADPF  alegam  que  o  Memorando-Circular  nº  01/2019  (Anexo  I)  vem  sendo  u lizado  indiscriminadamente  pelas
superintendências regionais, com a paralisia de processos de desapropriação e aquisição de terras.

Alegam ainda que o citado memorando teria sido complementado pelos Memorandos-Circulares nº 06/2019 (Anexo II) e nº 08/2019
(Anexo III), e que o governo federal passou a desis r injus ficadamente de processos de desapropriação, nos âmbitos administra vo e judicial.

Essas alegações são equivocadas e carecem de fundamentação, conforme argumentos expostos a seguir.

Cabe destacar,  desde logo,  que  os citados  Memorandos-Circulares  nº 6/2019/DT/SEDE/INCRA e  nº 08/2019/DF/SEDE/INCRA foram
revogados, na data de 08/01/2019, pelo Memorando-Circular nº 26/2019/GABT-1/GABT/GAB/P/SEDE/INCRA (Anexo XVI).

Quanto ao Memorando-Circular nº 01/2019, cabe lembrar que foi elaborado, assinado e reme do às Superintendências Regionais pelo
então Presidente do Incra em março de 2019, alegando, no contexto do citado expediente, a insuficiência de recursos nos Planos Orçamentários 002,
003 e 004 da Ação 211B – Aquisição de Terras. Ainda segundo o Memo 01, o prosseguimento das ações de vistorias, no ficações ou de processos de
obtenção, poderia “ensejar interpretação de responsabilização por parte dos órgãos de controle”, evitando gerar expecta vas e compromissos sem o
devido lastro orçamentário.

É  visível  a  preocupação,  naquele  momento,  em  racionalizar  a  aplicação  de  recursos  e  adequar  as  ações  de  obtenção  de  terras
ao orçamento que tem sido disponibilizado à autarquia nos úl mos anos.
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O Incra tem adotado medidas visando a promover os ajustes internos necessários, tendo como diretriz atender ao público da reforma
agrária mediante a gestão adequada dos recursos existentes e de forma a garan r um atendimento adequado aos beneficiários, conforme exposto
acima.

Não basta simplesmente “jogar” as famílias beneficiárias em áreas ob das pelo Incra como foi feito no passado, sem considerar aspectos
relacionados  a  dignidade das  pessoas  assentadas  e  qualidade  dos  assentamentos,  tais  como  habitação,  infraestrutura  e  créditos para  produção
agropecuária. 

Nesse  contexto,  destaca-se  que  o  Memorando-Circular  nº  01/2019  não  se  aplica  a  ações  de  desapropriação  já  ajuizadas  e  com
indenizações iniciais  previamente depositadas  pela  autarquia.  Ademais,  as  orientações do referido memorando também  não  se aplicam  a  áreas
públicas.

Entende-se que deve ser de forma responsável a  formalização de novos processos para aquisição onerosa de imóveis  rurais  para a
reforma agrária, devendo estar condicionada à existência de recursos orçamentários. Trata-se de um binômio indissociável.

X - Das desistências em processos de desapropriações

Os autores fazem referência às ações de desapropriação das quais  o  Incra manifestou formalmente desistência na incorporação dos
imóveis ao Programa Nacional de Reforma Agrária, por meio de decisões emanadas pelo Conselho Diretor da Autarquia em 2019.

Ao todo,  foram 3 imóveis rurais objetos das referidas decisões do Colegiado, cujos esclarecimentos e fundamentações apresentamos
individualmente a seguir:

1. FAZENDA DAS CABRAS (Figueirópolis/T0), constante do processo 54400.000368/2009-31: Embora a ação de desapropriação tenha sido
ajuizada em 2012, o INCRA não obteve a imissão na posse do imóvel. E, conforme manifestação técnica produzida pela Diretoria de Obtenção de Terras,
durante os dez anos de tramitação da proposta de desapropriação (o processo fora instaurado em 2009)  houve significa va alteração da forma de
exploração do imóvel, atualmente des nado à produção intensiva de grãos. Além da modificação do perfil de exploração do imóvel, nota-se na região
em que está inserido uma grande valorização imobiliária, o que poderia tornar a desapropriação excessivamente onerosa, inviabilizando sua des nação
para os beneficiários da reforma agrária. Es ma-se que o preço do imóvel tenha sofrido uma variação de 330%.

2.  FAZENDA MANDAGUARI  (Tabaporã  e  Porto dos  Gaúchos/MT),  constante  do processo 54240.003384/2002-99:  Deliberou-se  pela
desistência da desapropriação, pois a Autarquia considerou que atualmente, o imóvel não é passível de incorporação ao Programa Nacional de Reforma
Agrária, nos termos da manifestação técnica produzida pela Diretoria de Obtenção de Terras. A Fazenda Mandaguari mantém 80% de sua área com
vegetação na va de Floresta Ombrófila/Estacional.  Deve ser destacado que essa caracterís ca do imóvel levou a que o Ministério Público  Federal
ajuizasse a ação civil pública n° 0017341- 60.2008.4.01.3600, por força da qual negada a imissão do INCRA na posse do imóvel. Avaliação recente da
Diretoria de Obtenção de Terras concluiu pela inviabilidade de criação de assentamento no imóvel, uma vez que o público a ser beneficiado não tem
perfil para assentamentos ambientalmente diferenciados, como os Projetos de Assentamento Florestal. Análise de Projetos de Assentamento criados na
mesma região indicam que pra camente todas as terras foram conver das em pastagem e/ou a vidades agrícolas tradicionais. Nesse cenário, em
sendo iden ficada possível demanda de reforma agrária na região, preliminarmente, deve ser verificado nos assentamentos já existentes a existência de
vagas ou áreas irregularmente ocupadas a serem retomadas, e se não suficientes, buscar-se áreas alterna vas. Assim, uma reavaliação de conjuntura
não recomenda a criação de assentamento na região em áreas pouco antropizadas.

3. FAZENDA MACAE (Andradina/SP), constante do processo 21000.031452/2019-21: Diferente dos casos anteriormente citados, a ação
de desapropriação referente à Fazenda Macaé foi ajuizada — em caráter excepcional — sem o depósito da oferta, o que é obrigatório, nos termos do
art. 5°, incisos V e VI, da Lei Complementar n° 76/1993. A ação foi ajuizada com a expecta va de que a Autarquia ob vesse a esperada recomposição
orçamentária  necessária para disponibilização do valor  da indenização.  Contudo,  apesar  de ter  havido  in mação do INCRA, ainda em  2016 para
comprovar o depósito dos valores indenizatórios, não houve recomposição orçamentária, situação que persiste até os dias atuais. Por tal mo vo, a ação
foi ex nta sem julgamento de mérito pelo Juízo processante, tendo sido provida apelação do INCRA. Contudo, limitou-se o Poder Judiciário a conceder
o prazo de 60 dias  para efetuar o depósito  o que,  necessariamente,  deveria ocorrer  no presente exercício.  Como não há recursos orçamentários
disponíveis, outra alterna va não restou à Autarquia senão arquivar o processo administra vo, com a consequente ex nção da ação de desapropriação.

Feitos esses esclarecimentos, cabe ressaltar que em todos os casos analisados e decididos pelo Conselho Diretor não havia qualquer
expecta va individual para assentamento, por conseguinte nenhuma insegurança jurídica e nem violação de direitos adquiridos, considerando que não
havia sequer lista de candidatos formalizada a par r da seleção realizada por edital, nos termos do §1° do art. 19 da lei 8.629/93.

Ademais, nesses e em outros casos em que há ações de desapropriação tramitando há vários anos sem que o Incra (por força de decisões
judiciais) tenha ob do a imissão provisória na posse, a análise sobre a persistência da conveniência em transformar o imóvel em assentamento rural é
impera va, tendo como foco não apenas questões relacionadas à economicidade, mas também à adequação dos imóveis aos fins da Polí ca Nacional
de Reforma Agrária.

CONCLUSÃO

Assim, por todo o exposto, resta demonstrada a ausência de paralisação da Polí ca de Reforma Agrária, devendo, portanto, ser julgada
improcedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental.

Quanto aos pedidos relacionados ao Incra, devem ser julgados improcedentes, pois:
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(i) Os memorandos circulares 06 e 08/2019 foram revogados anteriormente à propositura da ação. O memorando-circular n° 01/2019 foi
editado com a finalidade de racionalizar a u lização dos recursos públicos disponíveis e não se aplica a ações de desapropriação já ajuizadas e com
indenizações iniciais  previamente depositadas  pela  autarquia.  Ademais,  as  orientações do referido memorando também  não  se aplicam  a  áreas
públicas.

(ii) As providências necessárias para que o Incra obtenha a imissão na posse em ações de desapropriação dependem da atuação do
Poder Judiciário, inclusive nas 187 ações mencionadas pelos autores. As providências a cargo do Incra são adotadas nos processos individualmente, a
par r da atuação dos órgãos da Advocacia-Geral da União nos respec vos processos judiciais.

(iii) A des nação de terras públicas no âmbito da polí ca de regularização fundiária também é instrumento de reforma agrária e na
grande maioria dos casos ocorre em favor de pequenos e médios produtores rurais.

(iv) No caso de ações de desapropriação em trâmite há vários anos, em que o Incra não tenha a imissão na posse, é dever do Incra
analisar se persiste a conveniência de incorporação do imóvel ao Programa Nacional de Reforma Agrária, e, eventualmente, após as análises técnicas
das autoridades competentes, desis r de tal incorporação, tendo em vista que as naturais mudanças de contexto decorrentes do transcurso do tempo,
podem impactar tanto no valor dos imóveis (e majorar indenizações), quanto à sua adequação para servir de assentamento de trabalhadores rurais.

Anexos:
I- Memorando-Circular nº 01/2019,  seq. 1 (8038650);
II- Memorando-Circular 6/2019/DT/SEDE/INCRA (2522126);
III- Memorando-Circular 8/2019/DF/SEDE/INCRA (2522549);
IV- Resolução/INCRA/CD/Nº 09 (3955158);
V- Resolução/INCRA/CD/Nº13 (4718808);
VI- Instrução Norma va nº 96, de 17 de Dezembro de 2018 (8176676);
VII- O cio Circular nº 319/2019/DTI/DT/SEDE/INCRA (3745533);
VIII- Instrução Norma va nº 98, de 30 de Dezembro de 2019 (8176734);
IX- O cio nº 0147/2019-TCU/Sec-MS (2895785);
X- Relatório de Avaliação Final do Incra - CGU - 21/09/2020 (8176838);
XI- Plano de Ação para Regularização Fundiária dos Imóveis Georreferenciados e Localizados em Glebas aptas na Amazônia Legal – DF/DFR/2020 (6533059);
XII- Instrução Norma va nº 105, de 29 de janeiro de 2021 (8176906);
XIII- Instrução Norma va nº 101, de 30 de Setembro de 2020 (8176936);
XIV- Planilha (8176963);
XV- Nota n. 00012/2021/CGC/PFE-INCRA-SEDE/PGF/AGU (8083327);
XVI- Memorando-Circular 26/2019/GABT-1/GABT/GAB/P/SEDE/INCRA (2541208);

[1] INFORMAÇÕES n. 00008/2019/NFAL/PFE-INCRA-SEDE/PGF/AGU. REVISA BRASIL FUNDIÁRIO.

[2] Sparovek, Gerd. A qualidade dos assentamentos da reforma agrária brasileira. São Paulo, Páginas & Letras Editora e Gráfica, 2003.

[3] Disponível em: h ps://campovivo.com.br/sem-categoria/Dilma-quer-requalificacao-da-reforma-agraria-para-evitar-favelizacao-rural/.
Acesso em: 25 jan 2021.

[4]  Disponível  em:  h ps://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/favelizacao-de-assentamentos-rurais-muda-o-foco-da-poli ca-
agraria-8qgcbgumtu7cgrj6g71t98jxv/. Acesso em: 25 jan 2021.

[5]  Disponível  em:  h p://g1.globo.com/poli ca/no cia/2015/03/dilma-assentou-menos-familias-que-lula-e- c-meta-e-120-mil-
ate-2018.html. Acesso em: 25 jan 2021.

[6] O MPF recomendou a “imediata suspensão de todos os processos administra vos em curso, des nados à aquisição de propriedades
rurais,  nas modalidades direta  ou expropriatória,  até  que efe va  e  sa sfatoriamente seja cumprido pronunciamento mandamental emanado dos
pedidos subsequentes, sem prejuízo do retorno da situação de suspensão em caso de descumprimento posterior das determinações, especialmente em
razão do caráter periódico das obrigações.”

[7] O MPF recomendou “a concessão de tutela provisória de urgência inibitória para determinar a obrigação de não fazer consistente na
vedação de qualquer ato tendente à desapropriação de novos imóveis para reforma agrária no Estado de Mato Grosso, enquanto não regularizado o
Projeto de Assentamento Paloma, inclusive com a suspensão do trâmite dos processos de desapropriação dessa Subseção Judiciária em que ainda não
houver ocorrido a imissão na posse judicialmente autorizada.”

[8] O MPF recomendou a “suspensão de quaisquer processos administra vos ou judicias referentes a desapropriação pelo INCRA para
realização de reforma agrária de imóveis no âmbito territorial  do juízo,  valendo explicitar que tal  âmbito  territorial compreende os seguintes (31)
municípios: Água Boa, Alto Boa Vista, Araguaiana, Barra do Garças, Bom Jesus do Araguaia, Campinápolis, Canabrava do Norte, Canarana, Cocalinho,
Confresa, General Carneiro, Luciara, Nova Nazaré, Nova Xavan na, Novo Santo Antônio, Novo São Joaquim, Pontal do Araguaia, Ponte Branca, Porto
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Alegre do Norte, Querência, Ribeirão Cascalheira, Ribeirãozinho, Santa Cruz do Xingu, Santa Terezinha, Santo Antônio do Leste, São Félix do Araguaia,
São José do Xingu, Serra Nova Dourada, Tesouro, Torixoréu e Vila Rica.’’

[9] A supervisão ocupacional é uma suposição abstraída da diferença entre a capacidade de assentamento de famílias informada nas
portarias de criação dos projetos e o número de famílias beneficiárias registradas no SIPRA.

[10] Decreto nº 10.592, de 2020.

Art. 11. Fica ins tuída a Câmara Técnica de Des nação e Regularização Fundiária de Terras Públicas Federais Rurais, com as seguintes
finalidades:

(...)

§ 1º  A Câmara Técnica de Des nação e Regularização Fundiária de Terras Públicas Federais Rurais é composta por representantes dos
seguintes órgãos e en dades:

I - do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento:

a) um da Secretaria Especial de Assuntos Fundiários, que a coordenará; e

b) um do Serviço Florestal Brasileiro;

II - um da Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União da Secretaria Especial de Desesta zação, Desinves mento e
Mercados do Ministério da Economia;

III - um do Ministério do Meio Ambiente;

IV - um do Incra;

V - um do Ins tuto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - Ins tuto Chico Mendes; e

VI - um da Fundação Nacional do Índio - Funai.

[11]Para  o  período  de  1995  a  1998,  o  número  de  tulos  provisórios  e  defini vos  entregues  pelo  Incra  foi  de  8.469  e  24.501,
respec vamente, totalizando 32.970 documentos entregues. Anota-se que, para o referido período, o Incra não dispõe dos números individualizados de
cada ano. 

[12]  “Art.  187:  A  polí ca  agrícola  será  planejada  e  executada  na  forma  da  lei,  com  a  par cipação  efe va  do  setor  de  produção,
envolvendo produtores e trabalhadores rurais, bem como dos setores de comercialização,  de armazenamento e de transportes, levando em conta,
especialmente: [...]

VIII – a habitação para o trabalhador rural”.

Documento assinado eletronicamente por Geraldo José da Camara Ferreira de Melo Filho, Presidente, em 09/02/2021, às 19:41, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Udo Gabriel Vasconcelos Silva, Diretor(a), em 09/02/2021, às 19:50, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Giuseppe Serra Seca Vieira, Diretor(a), em 09/02/2021, às 19:53, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Humberto Cesar Mota Maciel, Diretor(a), em 09/02/2021, às 19:53, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Varela Galvão, Diretor(a), em 09/02/2021, às 19:42, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.incra.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&
id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 8173478 e o código CRC 50C90A42.

Referência: Processo nº 54000.121977/2020-41 SEI nº 8173478
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