
CARTA ABERTA À SOCIEDADE
“GOVERNO ABANDONA A SOBERANIA NACIONAL”

Exma. Sra. Presidenta da República
Exmo. Sr. Ministro do MDA
Ilmo. Sr. Presidente do INCRA

Os servidores do MDA e INCRA vêm, desde o ano de 2002, denunciando 
a  precariedade  de  funcionamento  do  ministério  e  da  autarquia 
responsáveis por estratégica missão constitucional. Foram incontáveis os 
movimentos  para  a  imediata  reestruturação  destas  entidades,  seja  por 
meio de documentos, movimentos grevistas ou ações junto ao Ministério 
Público, que culminaram com a carta-denúncia entregue ao governo por 
ocasião da RIO+20, realizada em junho do corrente ano.

Vale ressaltar que o MDA e o INCRA têm a responsabilidade constitucional 
de  controlar  e  democratizar  o  domínio,  a  posse  e  o  uso  do  território 
brasileiro, fiscalizando o cumprimento da função social dos imóveis rurais; 
ordenar e regularizar a estrutura fundiária e controlar a aquisição de terras 
por  estrangeiros.  Cabe  também a  estas  instituições  realizar  a  reforma 
agrária e promover o desenvolvimento sustentável dos povos do campo, 
das águas e das florestas; identificar, delimitar, demarcar e titular as terras 
ocupadas pelos remanescentes das comunidades quilombolas e qualificar 
a educação do campo. 

Em  contrapartida  ao  enfraquecimento  do  MDA  e  INCRA  –  cortes 
orçamentários, redução da força de trabalho, sobrecarga de atividades – 
gerando  inevitável  precariedade  no  cumprimento  de  suas  atribuições, 
houve aumento dos conflitos agrários, da concentração de terras no Brasil 
(IBGE Censo 2006) e descontrole na aquisição de terras por estrangeiros.

O INCRA, em 1985,  geria  67 projetos  de assentamento.  Em 2011 sua 
atuação territorial foi acrescida em 32,7 vezes, ampliando-se atualmente 
para 8,7 mil projetos. Em relação ao quadro de pessoal ocorre o inverso. 
No mesmo período, o número de servidores foi reduzido de 9 mil para 5,7 
mil. No curto prazo esta situação será dramática, pois até 2014 outros dois 
mil  funcionários  estarão  em  condições  de  aposentadoria.  Do  último 
concurso, realizado em 2005, houve grande evasão por frustração com a 
instituição e pelos baixos salários comparados à remuneração de órgãos 
semelhantes do executivo (IBAMA, MAPA), chegando em alguns cargos a 
70% de desistências.



No MDA, por sua vez, foram necessários 10 anos e um termo de ajuste de 
conduta  (TAC)  firmado  com  o  Ministério  Público  para  que  o  órgão 
realizasse  o  primeiro  concurso  público,  em  2009.  Hoje,  o  número  de 
efetivos  no  órgão  é  inferior  a  140  servidores  em  todo  o  Brasil.  O 
quantitativo é irrisório para um órgão que tem como atuação precípua o 
desenvolvimento econômico no campo brasileiro e o combate à pobreza 
no meio rural – onde se localizam 50% das famílias (cerca de 8 milhões de 
pessoas) que vivem em situação de miséria.

Frente a esta realidade,  e enquanto trabalhadores a serviço do Estado 
brasileiro, tornamos público que chegamos há muito tempo no limite de 
nossas responsabilidades e reiteramos nossa denúncia sobre o caos em 
que  se  encontram  tais  instituições  públicas  para  o  cumprimento 
responsável de suas atribuições.

Excelentíssima  Senhora  Presidenta  da  República,  Excelentíssimo 
Senhor Ministro do MDA e Ilustríssimo Senhor Presidente do INCRA, 
lutamos  pelo  fortalecimento  e  reestruturação  do  MDA  e  INCRA, 
recomposição salarial e concurso público. Fizemos e queremos continuar 
fazendo nossa parte. Apesar dos 70 dias em greve, em nada avançamos 
na  pauta  apresentada.  Nestas  condições,  o  MDA  e  o  INCRA  estão 
impedidos de cumprir as expectativas neles depositadas pela sociedade 
brasileira. O ônus do descaso governamental lesivo à soberania nacional, 
segurança  alimentar  e  sustentabilidade  ambiental  deverá  ser  assumido 
exclusivamente por vossas senhorias e a história registrará e cobrará esta 
conta, pois instituições esvaziadas não têm razão de existir. 

Porto Alegre, 28 de agosto de 2012.
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