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BALANÇO 2017 – Aspectos Gerais 

 NOVA CENTRALIDADE INSTITUCIONAL DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 

- INCRA e SEAD vinculadas à Casa Civil da Presidência da República;

- Agricultura Familiar como vetor de desenvolvimento econômico e produtivo; 

- Superação do viés do simples assistencialismo ao trabalhador rural.

 MODERNIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO AGRÁRIA (LEI Nº 13.465/2017) 

- O novo marco legal busca conferir maior transparência, agilidade e efetividade nas políticas de reforma agrária e 

de regularização fundiária;

- Simplificação e desburocratização da titulação de lotes em assentamentos e de posses em áreas rurais e urbanas 

da União em todo o País;

- Aperfeiçoamento dos instrumentos adotados pelo INCRA para obtenção e destinação de terras, cadastro e 

seleção de candidatos ao Programa Nacional de Reforma Agrária.
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 RETOMADA DO PROGRAMA NACIONAL DE REFORMA AGRÁRIA – TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

- Em abril de 2016, o Programa Nacional de Reforma Agrária foi suspenso pelo Tribunal de Contas da União. Em especial, foram suspensos os 

processos de seleção de novos  beneficiários  para  a  reforma  agrária  e  a concessão de políticas às famílias assentadas;

- A suspensão do programa foi determinada pelo TCU, ainda durante no governo anterior, após um rigoroso trabalho de cruzamento de dados e 

fiscalização, que identificou 686 mil indícios de irregularidades na execução  da  política, atingindo cerca de 50% de toda a base de beneficiários 

cadastrados no programa;

- Algumas das irregularidades indicadas pelo Acórdão do TCU:

- 11.285 casos de beneficiários contemplados mais de uma vez;

- 144.621 beneficiários que eram servidores públicos federais, estaduais ou municipais;

- 61.966 empresários do ramo comercial ou industrial;

- 9.875 beneficiários que estavam aposentados por invalidez pelo INSS;

- 37.997 beneficiários falecidos;

- 19.393 beneficiários proprietários de bens de alto valor (ex. Camaro, BMW, Land Rover, Volvo e Porsche). 

- SOLUÇÃO: dialogar com o TCU, eliminar as irregularidades identificadas, estabelecer novos marcos normativos no processo de seleção de 

famílias beneficiárias da reforma agrária e corrigir as distorções praticadas no passado;

- RESULTADO: em setembro de 2017, o TCU julgou novamente o caso, com os novos padrões estabelecidos pelo Governo Temer, e decidiu 

revogar a suspensão do programa nacional de reforma agrária. 
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 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E SEGURANÇA JURÍDICA

- A regularização fundiária converte uma situação de precariedade do exercício da cidadania na melhor expressão da dignidade do 

cidadão. A regularização da terra é um sonho que não é apenas do agricultor, mas também dos seus pais e dos seus filhos. Trata-

se da concessão da cidadania ao pequeno produtor rural;

- Antes, o trabalhador rural entrava no programa de reforma agrária e não conseguia sair, não conseguia evoluir, não conquistava 

sua autonomia, sua independência. Era condenado a permanecer indefinidamente sob a dependência do Estado, retroalimentando 

um deturpado sistema de servidão;

- Em 2016, 85% dos assentados pelo INCRA ainda não tinham o título da terra;

- Mais de 700 mil famílias de assentados ainda estavam na fila da titulação definitiva;

- Agora, finalmente, essas famílias estão conseguindo a viabilização do seu sonho.
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 TITULAÇÃO SEM PRECEDENTES 

A emissão de TÍTULOS DEFINITIVOS DE DOMÍNIO em 2017 foi 10 VEZES MAIOR do que a média anual histórica (2003 a 2016);

A emissão de TÍTULOS DEFINITIVOS DE DOMÍNIO em 2017 foi 3,8 VEZES MAIOR do que a maior marca anual anterior (2006);

Apenas em 2017, foram emitidos mais TÍTULOS DEFINITIVOS DE DOMÍNIO do que nos últimos 10 anos somados; 

A emissão de TÍTULOS PROVISÓRIOS em 2017 foi 5,3 VEZES MAIOR do que a média anual histórica (de 2003 a 2016);

A emissão de TÍTULOS PROVISÓRIOS em 2017 SUPEROU O DOBRO da maior marca anual anterior (2010).

 ATENÇÃO À POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO COMO UM TODO

- Obtenção de terra; 

- Programas de desenvolvimento;

- Infraestrutura em projetos de assentamento;

- Assistência técnica;

- Educação; e 

- Crédito
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TÍTULOS DE DOMÍNIO

 A quantidade de títulos definitivos de domínio

emitidos em 2017 (26.523) foi mais de 10

vezes superior à média anual histórica (de

2003 a 2016), de 2,6 mil títulos;

 A quantidade de títulos definitivos de domínio

emitidos em 2017 (26.523) foi 3,8 vezes

superior à melhor marca anual (2006),

quando se chegou a 6,8 mil títulos;

 Apenas em 2017, foram emitidos mais títulos

definitivos de domínio do que nos últimos 10

anos somados (25.735).
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TÍTULOS PROVISÓRIOS

Contratos de Concessão de Uso

 A quantidade de títulos provisórios

emitidos em 2017 (97.030) foi 5,3 vezes

superior à média anual histórica (de 2003

a 2016), de 18,2 mil títulos;

 A quantidade de títulos provisórios

emitidos em 2017 (97.030) foi maior do

que o dobro da melhor marca anual

anterior (2010), quando se chegou a 47 mil

títulos.
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TÍTULOS 

PROVISÓRIOS E DEFINITIVOS

 A quantidade de títulos provisórios e

definitivos emitidos em 2017 (123 mil) foi

5,9 vezes superior à média anual

histórica (de 2003 a 2016), de 20,8 mil

títulos;

 A quantidade de títulos provisórios

emitidos em 2017 (97.030) foi 2,5 vezes

maior do que a melhor marca anual

anterior (2010), quando se chegou a 47 mil

títulos.
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CRÉDITO DE INSTALAÇÃO

 O número de concessões de créditos de

instalação pagos em 2017 (R$ 97 milhões) foi

superior à soma da quantidade de todos os

créditos de instalação pagos em 2014, 2015 e

2016 (R$ 89 milhões);

 O número de concessões de créditos de

instalação pagos em 2017 (R$ 97 milhões) foi

mais do que o triplo da média dos créditos de

instalação pagos nos anos de 2014, 2015 e

2016 (R$ 29 milhões);

 Considerando-se também os contratos gerados

em 2017 (R$ 168 milhões), o número é quase

6 vezes média dos créditos de instalação

pagos nos anos de 2014, 2015 e 2016.
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 PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO NA REFORMA AGRÁRIA – PRONERA

- O número de alunos autorizados no PRONERA em 2017 (1.775) foi maior do que o somatório do número de alunos 

autorizados nos anos de  2015 e 2016 (1.332);

 INFRAESTRUTURA: OBRAS EM ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRÁRIA 

- O valor investido em obras em projetos de assentamento da reforma agrária em 2017 (R$ 237 milhões) foi 2,5 vezes 

maior do que o investimento em 2016 (R$ 96 milhões) e quase o triplo do que o investido em 2015 (R$ 82 milhões);
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Agricultura Familiar

 Responsável por mais de 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros.
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PRONAF – Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar

Linha de crédito para atender as necessidades dos AF

 17 linhas (14 para AF e 3 para reforma agrária);

 Mais de 900 mil novos contratos;

 Mais de R$13,5 bilhões em crédito para os AF;

 Juros baixos de 2,5% a 5,5% a.a (taxas subsidiadas pelo governo);

 R$403.151.957,00 a mais, comparada a Safra 2016/2017;

 Crescimento de 30% de crédito disponibilizado no nordeste.
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PNCF – Programa Nacional de Crédito Fundiário

Oferece condições para que os trabalhadores rurais sem terra ou com pouca terra possam comprar um imóvel

rural por meio de um financiamento, subsidiado pelo governo.

 Publicado o Decreto 9.263/2018;

 O teto de financiamento vai de R$ 80 mil para R$ 140 mil;

 As taxas de juros variam de 0,5% a 5,5%.
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ATER – Assistência Técnica e Extensão Rural

 Amparo e assessoria ao agricultor familiar;

 Manejo, comercialização, a gestão de negócios, organização, produção, inserção no mercado e

abastecimento, proteção, conservação e recuperação dos recursos naturais;

 Aumenta de 3 a 4 vezes a produção.

ANATER – Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural

 Criado em 2013;

 Trabalho efetivo só em 2017.
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ATER – Assistência Técnica e Extensão Rural
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OBRIGADO!


