E se o casal se separar?
Com quem fica a terra? Se
estiver sendo legalizada, ou
seja, em processo de titulação, a terra ficará com
a mulher, desde que ela
tenha a guarda das filhas.
Como ficam os homens ou as mulheres
em caso de separação,
que não ficam com a
guarda dos filhos e filhas, e que vão sair dos
lotes? Eles ou elas devem
entrar como requerentes em
lista de prioridade de assentadas ou assentadas da reforma
agrária.
E se houver uma falsa separação?
Essa atitude será considerada fraude e sofrerá
as penas previstas em lei.
Terras tituladas também devem ter o nome da mulher. No caso de terras já tituladas, as
interessadas e os interessados deverão procurar o Incra para solicitar a inclusão do nome da mulher
no Sistema de Informações do Incra e no processo administrativo do lote, levando consigo os documentos pessoais do casal (CPF, RG, certidão de nascimento, título de eleitor ou eleitora, entre outros)
e os de regularização fundiária do lote do assentamento.
Esse procedimento garantirá o acesso da mulher beneficiária aos créditos da reforma agrária e
resguardará seus direitos a terra
E os casais que se constituem no processo de assentamento? Devem requerer, junto ao
Incra, a inclusão da mulher como titular e apresentar documentação ou declaração que comprove a
relação conjugal.

Mais informações:
Delegacias Federais de Desenvolvimento Agrário
Superintendências Regionais do Incra

Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA
Assessoria Especial de Gênero, Raça e Etnia - Aegre
End.: SBN Quadra 1, Ed. Palácio do Desenvolvimento, sala 2104
Telefones: (61) 2020-0170 / 2020-0869 – site: www.mda.gov.br/aegre
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra
Diretoria de Obtenção de Terras e Implantação de Projetos de Assentamento
Diretoria de Desenvolvimento de Projetos de Assentamento
End.: SBN Quadra 1, Ed. Palácio do Desenvolvimento
Telefones: (61) 3411-7122 / 34411 7439
site: www. Incra.gov.br

Apoio:

O direito das mulheres à terra, à renda e aos demais direitos econômicos, é um passo decisivo
para superação da pobreza e da desigualdade entre mulheres e homens. O estado tem responsabilidade de resgatar a dívida social com as mulheres, promovendo o seu acesso às políticas
públicas.
Para isto, o Governo Federal alterou procedimentos que promovem os direitos igualitários à
terra. A ausência da titularidade conjunta obrigatória reafirmava práticas do Estado geradoras de
subordinação das mulheres em relação ao pai, ao marido e/ou irmão, em detrimento dos direitos
conquistados na Constituição Brasileira.
O Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), por meio do Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária (Incra), resgata esta dívida e reafirma a luta dos movimentos sociais de mulheres no campo e dos demais movimentos sociais comprometidos com suas bandeiras.
A obrigatoriedade da titulação conjunta para casais e o reconhecimento
das Mulheres Chefes de Família como beneficiárias da reforma agrária
permitem que a mulher seja vista como sujeito social, estimulam a
sua permanência no campo e promovem a construção, de fato, da
igualdade entre mulheres e homens no meio rural.
A realidade na reforma agrária já está mudando. Os dados do Incra revelam que muitos contratos de assentamentos já estão no nome das mulheres.
No início da década atual, a média de mulheres titulares de lote representavam 13%; no período de 2003
a 2006, a média percentual subiu para 25,6% de mulheres como titulares do lote. Em 2007, as mulheres
já representavam 55,8% dos/as titulares. As Mulheres
Chefes de Família, que em 2003 representavam 13,6%
dos/as beneficiários, já representam, hoje, mais de 23%
em relação ao total.

Exija o seu direito!

TER DOCUMENTO É UM DIREITO DAS
MULHERES!

Além disso, as demais políticas públicas não reconheciam as atividades produtivas
desempenhadas pelas mulheres no meio rural.

O primeiro passo para acessar as políticas públicas é ser
reconhecida como cidadã brasileira. Por isto, ter documento é
fundamental!

A mulher chefe de família tem direito preferencial a terra! A classificação
das famílias beneficiárias da reforma agrária adota, agora, os critérios complementares, dando preferência às famílias chefiadas por mulheres, a fim de garantir o seu
acesso, independente da sua condição civil.

AS MULHERES RURAIS que não possuem documentos
também tem direito à terra! Todas as mulheres rurais que se
enquadram nos critérios do Programa Nacional de Reforma Agrária
tem direito à terra. Ter documento é o primeiro passo para se cadastrar junto ao Incra.
Aquelas que não possuem documentos devem procurar informações junto
à Superintendência Regional do Incra ou à Delegacia Federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário para obter sua documentação.
O Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural (PNDTR), do Ministério do Desenvolvimento Agrário, garante este direito.

MUDANÇAS NOS PROCEDIMENTOS DE ACESSO À TERRA
INCLUEM AS MULHERES
Visando facilitar o acesso das mulheres à terra, o Incra alterou procedimentos que passaram a reconhecer a mulher trabalhadora rural. A Instrução Normativa Nº 38, de 13 de maio de 2007, ampliou os direitos das
mulheres. Conheça essas mudanças!
O que mudou nos procedimentos de acesso à terra?
 Inclusão da MULHER CANDIDATA e o HOMEM CANDIDATO nos formulários de inscrição;
 Estabelecimento de prioridade às mulheres chefes de família em
caráter obrigatório;
 Exigência da declaração da condição civil, reconhecendo a mulher
e o homem como candidata e/ou candidato da reforma agrária.
Nem sempre foi assim... Antes, os cadastros e os formulários que
identificavam as futuras beneficiárias ou os futuros beneficiários da reforma
agrária somente continham lugar para informação do titular e do cônjuge.

Como funciona a declaração de condição civil? As famílias passam a declarar ou comprovar, obrigatoriamente, a condição civil através da apresentação da
certidão de casamento, declaração de união estável ou instrumento declaratório de outro
estado civil.
A declaração obrigatória da condição civil permite que a MULHER seja incluída como beneficiária da reforma agrária.
E o que acontece com quem omitir esta informação? A família candidata que omitir e/ou
declarar falsa condição civil será eliminada da participação no Programa Nacional de Reforma Agrária. Essa verificação será feita no momento da inscrição, seleção e da homologação, ou seja, na
confirmação da lista de beneficiárias ou beneficiários do assentamento (a chamada Relação de
Beneficiários – RB).

TITULAÇÃO CONJUNTA DA TERRA AGORA É OBRIGATÓRIA
Os novos procedimentos garantem que a terra seja direito da MULHER e do HOMEM. Por isso, o
Incra tornou obrigatória a titulação conjunta da terra.
O que é titulação conjunta? A Portaria do Incra Nº 981, de 2 de outubro de
2003, declara obrigatória a titularidade da terra em nome da mulher e do homem.
Nem sempre foi assim.... o titular reconhecido, ou seja, o dono da
terra, no papel, era sempre o homem. Já existia legislação que amparava a titulação conjunta, mas, isso, na prática, não acontecia.
Em quais situações a titulação conjunta é obrigatória?
Em casos de casamento e união estável. Este procedimento também é obrigatório para a emissão dos Títulos de Concessão Real
de Uso!

