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 Panorama do processo constituinte 

Para melhor compreensão do processo constituinte, recomendamos a leitura do documento 
disponível no Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  Legislação  Portal da 
Constituição Cidadã  Publicações e Documentos  Panorama do Funcionamento da ANC, no 
seguinte endereço:  
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/publicacoes/panorama_anc 

 
A relação das Comissões Temáticas e das respectivas subcomissões poderá ser consultada no 
Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  Legislação  Portal da Constituição 
Cidadã  Processo Constituinte  Comissões e Subcomissões Temáticas, no seguinte endereço: 
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-
processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes 

Texto promulgado em 5/10/1988 

Art. 243. As glebas de qualquer região do País onde forem localizadas culturas ilegais 

de plantas psicotrópicas serão imediatamente expropriadas e especificamente 

destinadas ao assentamento de colonos, para o cultivo de produtos alimentícios e 

medicamentosos, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras 

sanções previstas em lei.  

      Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em 

decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será confiscado e reverterá 

em benefício de instituições e pessoal especializados no tratamento e recuperação de 

viciados e no aparelhamento e custeio de atividades de fiscalização, controle, prevenção 

e repressão do crime de tráfico dessas substâncias. 

 

1 – Sugestões localizadas1  

Não foram localizadas sugestões.  

2 – Audiências públicas 

Não foram localizadas audiências públicas sobre o tema.  

                                                      
1 O inteiro teor de cada sugestão pode ser consultado no Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  
Legislação  Portal da Constituição Cidadã  Processo Constituinte  Sugestões dos Constituintes, no seguinte endereço:  
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal 

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
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3 – Subcomissões temáticas 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Não foram localizadas emendas. 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

4 – Comissões temáticas 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

 

Não foram localizadas emendas. 

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

A matéria não foi localizada nesta fase. 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Não foram localizadas emendas. 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

 

A matéria não foi localizada nesta fase. 

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

A matéria não foi localizada nesta fase. 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Não foram localizadas emendas. 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

A matéria não foi localizada nesta fase. 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 1.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase M ao final deste documento.) 

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 
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FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 2. 

(consulte a íntegra das emendas da Fase O ao final deste documento.) 

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

 

Discussão e votação: 

Destaque apresentado nº 4830/87, referente à emenda 22051.  

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte (Suplemento C), de 

27/01/1988, a partir da p. 2364.  

O destaque foi aprovado e a matéria foi incluída no Ato das Disposições 

Transitórias. 

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 60. As glebas de qualquer região do País, onde forem localizadas culturas 

ilegais de plantas psicotrópicas, serão imediatamente expropriadas e 

especificamente destinadas ao assentamento de colonos, para o cultivo de 

produtos alimentícios e medicamentosos, sem qualquer indenização ao proprietário 

e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 3. 

(consulte a íntegra das emendas da Fase S ao final deste documento.) 

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 2045, art. 59. 

 

Discussão e votação: 

Requerimento de destaque nº 962, para a votação da emenda 00014.  O destaque 

foi aprovado.  

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 29/6/1988, a partir da p. 

11651. 

 

FASE T – Projeto B 
(fim 1º turno, início 

2º) 

Art. 243. As glebas de qualquer região do País onde forem localizadas culturas 

ilegais de plantas psicotrópicas serão imediatamente expropriadas e 

especificamente destinadas ao assentamento de colonos, para o cultivo de 

produtos alimentícios e medicamentosos, sem qualquer indenização ao proprietário 

e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.  

Parágrafo único. Os bens adquiridos com rendimentos provenientes do tráfico ilícito 

de entorpecentes e drogas afins serão confiscados e revertidos em benefício de 

instituições e pessoal especializado no tratamento e recuperação de viciados. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 3.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase U, ao final deste documento). 

 

Requerimento de destaque nº 835, referente à emenda 00601.   

                                                      
2 Emendas do Centrão: grupo de parlamentares conhecido como Centrão apresentou emendas, que foram posteriormente 
aprovadas em Plenário, com exceção do Capítulo III da emenda nº 02043, e tornaram-se substitutivos ao Projeto A. 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/272anc29jun1988.pdf
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Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 01/09/1988, a partir da p. 

13930. A votação do período da manhã foi adiada.  

A votação foi realizada no período da tarde e a emenda foi aprovada. (votação 

disponível a partir da p. 13947) 

Requerimento de destaque nº 1036, referente à emenda 00831. A emenda foi 

rejeitada. 

Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 02/09/1988, a partir da p. 14094. 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 242. As glebas de qualquer região do País onde forem localizadas culturas 

ilegais de plantas psicotrópicas serão imediatamente expropriadas e 

especificamente destinadas ao assentamento de colonos, para o cultivo de 

produtos alimentícios e medicamentosos, sem qualquer indenização ao proprietário 

e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. 

Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em 

decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será confiscado e 

reverterá em benefício de instituições e pessoal especializados no tratamento e 

recuperação de viciados e no aparelhamento e custeio de atividades de 

fiscalização, controle, prevenção e repressão do crime de tráfico dessas 

substâncias. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 1.  

(consulte a íntegra da emenda no Anexo da Fase W, ao final deste documento). 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 243. As glebas de qualquer região do País onde forem localizadas culturas 

ilegais de plantas psicotrópicas serão imediatamente expropriadas e 

especificamente destinadas ao assentamento de colonos, para o cultivo de 

produtos alimentícios e medicamentosos, sem qualquer indenização ao proprietário 

e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.  

Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em 

decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será confiscado e 

reverterá em benefício de instituições e pessoal especializados no tratamento e 

recuperação de viciados e no aparelhamento e custeio de atividades de 

fiscalização, controle, prevenção e repressão do crime de tráfico dessas 

substâncias. 

 

 

 

 

 

 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/305anc01set1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/306anc02set1988.pdf
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EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE M 

EMENDA:05838   REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas (1P) ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ ELIAS MURAD (PTB/MG) 
Texto:   
         Título VIII, Capítulo II. 
Inclua-se nas Disposições Transitórias, o seguinte artigo: 
Artigo...  Em qualquer região do País, onde foram localizadas culturas ilegais de plantas 
psicotrópicas (maconha,  coca   etc),   haverá expropriação imediata  das   glebas   que   terão 
destinação específica para assentamento de colonos que possam nelas realizar o plantio de  
produtos úteis tanto  na  área dos alimentos, quanto ao de plantas medicamentosas. 
I - A expropriação a que se refere o "caput" do artigo, far-se-á sem nenhuma indenização ao 
proprietário, tendo  em  vista  a  ilegalidade da cultura, e  sem  prejuízo  das   outras   sanções 
previstas em lei. 
II -  Para o assentamento dos colonos, o Estado destinará recursos próprios, utilizando 
também dos recursos provenientes  dos convênios internacionais no campo das drogas, e que 
contemplam a substituição de tal tipo de cultura. 
III   -  Nas   regiões urbanas onde forem localizadas     plantações     ou     laboratórios 
clandestinos, far-se-á   também  a  expropriação destinando-se  os  recursos   provenientes   desta 
expropriação   ao FUNCAD  (Fundo  de  Combate  às Drogas), já criado por lei: (Decreto 7560, de 
19/12/86). 
Justificativa: 
É do conhecimento de todos o grave problema do abuso de drogas no mundo inteiro, incluindo-se 
evidentemente o Brasil. E, no contexto deste abuso, duas plantas ocupam um lugar de destaque, a 
maconha (Cannabis sativa) e a folha de coca (Enythroxylon coca). 
Levantamentos que realizamos juntamente com nossa equipe do “Centro de Orientação sobre 
Drogas” da FULIBAN (Fundação Libanesa de Minas Gerais) têm mostrado que, atualmente, a 
maconha é a droga mais usada no nosso meio, enquanto que a cocaína (extraída da folha de coca), 
ocupa o quarto lugar ou quinto lugar, de acordo com a região. 
Dados da Polícia Federal revelam que, a cada ano, são detectadas novas plantações de maconha, 
principalmente no nordeste do país. Outrossim, uma variante de Enythroxylon coca (que cresce 
principalmente no Peru e na Bolívia) vem sendo cultivada em determinadas regiões da Amazônia. 
Trata-se do Epadu, um tipo de Eritroxilácea, mais robusto, maior e cujas folhas contêm teor de 
cocaína superior à média de 0,5%, que é o comum nas variedades do Peru e da Bolívia. 
Neste mês de julho mesmo, noticiou a imprensa, que a Polícia Federal está desenvolvendo a 
chamada “Operação Marubu”, que já conseguiu erradicar 50 mil pés de Epadu, na região Amazônica. 
Isto sem falar na “operação Eccentric”, realizada em 1986, e que atingiu centenas de hectares na 
região. 
Acreditam as autoridades brasileiras que, caso não sejam tomadas medidas enérgicas e imediatas, o 
Brasil poderá, dentro em breve, se transformar em um dos maiores produtores da pasta básica de 
coca e da cocaína no mundo. 
Quanto à maconha, o Departamento da Polícia Federal nos forneceu os seguintes dados: 
- em 1985, vinte e um plantios de marijuana no nordeste, representando cerca de 364.321 kg da 
droga foram detectados e destruídos. 

                                                      
3 As emendas foram reproduzidas sem revisão, conforme constam nas bases de dados da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal. Além disso, o texto das JUSTIFICATIVAS das emendas foi digitado e não houve conferência do trabalho. Os 
documentos originais poderão ser consultados em: http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte 
 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
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- em 1986, este número subiu para 115 regiões com plantios de maconha, de um modo geral, tais 
operações de erradicação correspondem apenas a 10 por cento do provável plantio da droga no país. 
Expropriação para a Reforma Agrária 
Tendo em vista o exposto, estamos propondo emenda ao Capítulo da Reforma Agrária do 
Anteprojeto da nova Constituição Brasileira, dispondo sobre a expropriação pura e simples, sem 
direito, evidentemente, a nenhuma indenização, tendo em vista a ilegalidade do feito, e sem também 
prejuízos a outras sanções legais a que poderão estar sujeitos os seus proprietários. 
É mais que notório que a expropriação de terras onde tais plantas ilegais são cultivadas, será um ato 
de justiça e um exemplo reforçador no sentido de que, no futuro, nenhum proprietário de terras vai 
querer se aventurar neste tipo de cultura ilegal, diminuindo assim, substancialmente, a produção 
dessas drogas no Brasil. 
Com nossa proposta, também dispomos que nas regiões urbanas, nas periferias das cidades ou 
mesmo no interior do país, todos os locais onde forem localizados laboratórios clandestinos para a 
produção de drogas (sítios, chácaras, etc.) serão também expropriados e o seu patrimônio destinado 
ao FUNCAD (Fundo de Combate às Drogas), já criado pelo Governo Federal (decreto nº 7.560 de 
19/12/86), e administrado pelo COFEN (Conselho Federal de Entorpecentes), Órgão do Ministério da 
Justiça. 
Uma vantagem dessas propostas deverá ser o apoio internacional para subsidiá-las, no 
assentamento de colonos e dos sem terras nas regiões expropriadas. 
É que existem convênios internacionais – principalmente com as Nações Unidas – que fornecem 
altas somas em dólares, para a erradicação de plantações de drogas psicotrópicas e sua substituição 
por vegetais alimentícios ou plantas medicinais, num estímulo aos plantadores para a mudança das 
culturas. 
Tais auxílios poderão ser extremamente úteis para o assentamento dos colonos e fornecimento de 
recursos para que eles possam iniciar a exploração legal dessas terras, um dos principais problemas 
de complementação da Reforma Agrária.  
Parecer: 
A preocupação do autor da emenda é bastante louvável e muito bem intencionada. Dada, porém, a 
natureza da matéria, a mesma, pela sua complexidade e detalhamento, deve ser objeto de lei 
ordinária, inclusive fazendo parte do Código Penal. 
  Pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

   EMENDA:22051 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ ELIAS MURAD (PTB/MG) 
Texto:   
   Título X  
Inclua-se nas Disposições Transitórias, o seguinte Artigo; onde couber:  
Art... Em qualquer região do País, onde forem  
localizadas culturas ilegais de plantas  
psicotrópicas (maconha, coca etc.), haverá  
expropriação imediata das glebas que terão  
destinação específica para assentamento dos  
colonos que possam nelas realizar o plantio de  
produtos úteis tanto na área dos alimentos quanto  
ao de plantas medicamentosas.  
I - A expropriação a que se refere o "caput"  
do artigo, far-se-á sem nenhuma indenização ao  
proprietário, tendo em vista a ilegalidade da  
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cultura, e sem prejuízo das outras sanções  
previstas em lei.  
II - Para assentamentos dos colonos, o Estado  
destinará recursos próprios, utilizando também os  
recursos provenientes dos convênios internacionais  
no campo das drogas, e que contemplam a  
substituição de tal tipo de cultura.  
III - Nas regiões urbanas onde forem  
localizadas plantações ou laboratórios  
clandestinos, far-se-á também a expropriação  
destinando-se os recursos provenientes desta  
expropriação ao FUNCAD (Fundo de Combate às  
Drogas), já criado por lei: (Decreto 7560, de 19-12-86). 
Justificativa: 
É do conhecimento de todos o grave problema do abuso de drogas no mundo inteiro, incluindo-se 
evidentemente o Brasil. E, no contexto deste abuso, duas plantas ocupam um lugar de destaque, a 
maconha (Cannabis sativa) e a folha de coca (Enythroxylon coca). 
Levantamentos que realizamos juntamente com nossa equipe do “Centro de Orientação sobre 
Drogas” da FULIBAN (Fundação Libanesa de Minas Gerais) têm mostrado que, atualmente, a 
maconha é a droga mais usada no nosso meio, enquanto que a cocaína (extraída da folha de coca), 
ocupa o quarto lugar ou quinto lugar, de acordo com a região. 
Dados da Polícia Federal revelam que, a cada ano, são detectadas novas plantações de maconha, 
principalmente no nordeste do país. Outrossim, uma variante de Enythroxylon coca (que cresce 
principalmente no Peru e na Bolívia) vem sendo cultivada em determinadas regiões da Amazônia. 
Trata-se do Epadu, um tipo de Eritroxilácea, mais robusto, maior e cujas folhas contêm teor de 
cocaína superior à média de 0,5%, que é o comum nas variedades do Peru e da Bolívia. 
Neste mês de julho mesmo, noticiou a imprensa, que a Polícia Federal está desenvolvendo a 
chamada “Operação Marubu”, que já conseguiu erradicar 50 mil pés de Epadu, na região Amazônica. 
Isto sem falar na “operação Eccentric”, realizada em 1986, e que atingiu centenas de hectares na 
região. 
Acreditam as autoridades brasileiras que, caso não sejam tomadas medidas enérgicas e imediatas, o 
Brasil poderá, dentro em breve, se transformar em um dos maiores produtores da pasta básica de 
coca e da cocaína no mundo. 
Quanto à maconha, o Departamento da Polícia Federal nos forneceu os seguintes dados: 
- em 1985, vinte e um plantios de marijuana no nordeste, representando cerca de 364.321 kg da 
droga foram detectados e destruídos. 
- em 1986, este número subiu para 115 regiões com plantios de maconha, de um modo geral, tais 
operações de erradicação correspondem apenas a 10 por cento do provável plantio da droga no país. 
Expropriação para a Reforma Agrária 
Tendo em vista o exposto, estamos propondo emenda ao Capítulo da Reforma Agrária do 
Anteprojeto da nova Constituição Brasileira, dispondo sobre a expropriação pura e simples, sem 
direito, evidentemente, a nenhuma indenização, tendo em vista a ilegalidade do feito, e sem também 
prejuízos à outras sanções legais a que poderão estar sujeitos os seus proprietários. 
É mais que notório que a expropriação de terras onde tais plantas ilegais são cultivadas, será um ato 
de justiça e um exemplo reforçador no sentido de que, no futuro, nenhum proprietário de terras vai 
querer se aventurar neste tipo de cultura ilegal, diminuindo assim, substancialmente, a produção 
dessas drogas no Brasil. 
Com nossa proposta, também dispomos que nas regiões urbanas, nas periferias das cidades ou 
mesmo no interior do país, todos os locais onde forem localizados laboratórios clandestinos para a 
produção de drogas (sítios, chácaras, etc.) serão também expropriados e o seu patrimônio destinado 
ao FUNCAD (Fundo de Combate às Drogas), já criado pelo Governo Federal (decreto nº 7.560 de 
19/12/86), e administrado pelo COFEN (Conselho Federal de Entorpecentes), Órgão do Ministério da 
Justiça. 
Uma vantagem dessas propostas deverá ser o apoio internacional para subsidiá-las, no 
assentamento de colonos e dos sem terras nas regiões expropriadas. 
É que existem convênios internacionais – principalmente com as Nações Unidas – que fornecem 
altas somas em dólares, para a erradicação de plantações de drogas psicotrópicas e sua substituição 
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por vegetais alimentícios ou plantas medicinais, num estímulo aos plantadores para a mudança das 
culturas. 
Tais auxílios poderão ser extremamente úteis para o assentamento dos colonos e fornecimento de 
recursos para que eles possam iniciar a exploração legal dessas terras, um dos principais problemas 
de complementação da Reforma Agrária.  
Parecer:   
   A emenda propõe expropriação de terras com culturas de plantas psicotrópicas (maconha, coca, 
etc.) e, nelas, assentamento de colonos para produzirem alimentos e plantas medicamentosas.  
A matéria é bastante pertinente e merece uma discussão mais aprofundada. Porém, de qualquer 
forma, não deve ser incluída no texto constitucional, mas sim objeto de lei ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   EMENDA:28527 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
EMENDA ADITIVA  
a) Acrescente-se, após o artigo 254, um  
artigo com a seguinte redação:  
Art. 255 - "A propriedade rural que estiver  
sendo utilizada para culturas de plantas  
psicotrópicas será, automaticamente, desapropriada  
para fins de Reforma Agrária". 
Justificativa: 
A terra deve ser explorada visando cumprir a sua função social. No caso de cultura de plantas 
psicotrópicas a sua utilização é completamente oposta. 
Renumerem-se os demais artigos. 
Parecer:   
   Em que pese à boa intenção do autor da Emenda em coibir a produção de psicotrópicos, a reforma 
agrária não pode ser usada para punir um crime, seria uma anomalia jurídica. A matéria é cabível na 
legislação penal.  
Assim, somos pela rejeição da Emenda. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

  EMENDA:00014   APROVADA 
Fase:           
   S - Emendas de Plenário - (2P) 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor: 
    VALMIR CAMPELO (PFL/DF) 
Texto: 
         Dê-se  ao  art.  60  do  Ato  das Disposições 
           Constitucionais Gerais e Transitórias a seguinte redação: 
                "Art.  60.  As  glebas  de qualquer região do 
           País, onde forem localizadas culturas ilegais de 
           plantas    psicotrópicas,    serão   imediatamente 
           expropriadas  e  especificamente   destinadas   ao 
           assentamento   de   colonos,  para  o  cultivo  de 
           produtos  alimentícios   e   medicamentosos,   sem 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 10  

 

           qualquer   indenização   ao   proprietário  e  sem 
           prejuízo de outras sanções previstas  em  lei.  Os 
           bens adquiridos  com  rendimentos provenientes do 
           tráfico ilícito  de  drogas  serão  confiscados  e 
           revertidos em benefício de instituições e pessoal 
           especializados no  tratamento  e  recuperação  de viciados." 
Justificativa: 
A rigor, os bens ilícitos acumulados pelos traficantes de drogas foram financiados pelos próprios 
viciados, submetidos que foram a toda sorte de aliciamento, exploração, extorsão e chantagem. Nada 
mais justo, portanto, do que destinar-se o produto do confisco desses bens ao tratamento e à 
recuperação desses dependentes. A emenda, na verdade, coaduna-se com o que já dispõe o art. 60 
do Projeto, uma vez que trata da expropriação de terras usadas para o cultivo ilegal de plantas 
psicotrópicas e sua destinação a colonos. 
Parecer: 
      Sugere o ilustre Constituinte a alteração da redação do artigo 60 do Ato das Disposições 
Constitucionais Gerais e Transitórias. A emenda subscrita pelo Constituinte Valmir Campelo tem a 
mais absoluta pertinência e merece aplauso, pois amplia e reforça o dispositivo. Tal como argumenta 
o autor os bens ilícitos acumulados pelos traficantes de drogas foram financiados pelos próprios 
viciados, submetidos a toda sorte de aliciamento, exploração, extorsão e chantagem. 
    O parecer é pela aprovação. 
 
 
EMENDA:00098   APROVADA 
Fase:           
   S - Emendas de Plenário - (2P) 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor: 
    NABOR JÚNIOR (PMDB/AC) 
Texto: 
    Inclua-se  na  Parte  Permanente,  como  §   4o. do 
           artigo 219, o dispositivo  abaixo,  suprimindo-se, em  
           decorrência, o atual artigo 60 das Disposições 
           Transitórias: 
                Art. 219. ............................. 
                §  4o. - As glebas de qualquer Região do País 
           usadas para finalidades criminosas, apuradas  pela 
           autoridade    competente,    serão   imediatamente 
           expropriadas, sem   o   pagamento   de   qualquer 
           indenização,  e  destinadas em caráter prioritário 
           aos programas de reforma agrária, sem prejuízo das 
           sanções  penais  aplicáveis a seus proprietários e 
           responsáveis em qualquer grau. 
Justificativa: 
Não se justifica o atual posicionamento do dispositivo em tela, porque a norma proposta não é de 
caráter transitório, mas permanente. Daí a sua transposição para o Capítulo que trata da posse e da 
redistribuição das terras nacionais – com a redação ampliada, pois o mau uso das glebas, seu 
emprego em atividades deletérias, pode ir além de plantações de espécies psicotrópicas. Pode, por 
exemplo, instalar-se nelas todo tipo de laboratório para refinar, armazenar e distribuir os tóxicos já 
acabados, como se vê, frequentemente, nos noticiários dos jornais, rádio e TV. 
E que, segundo os próprios agentes policiais e repórteres especializados no setor, refletem apenas 
uma pequena parcela daquilo que realmente acontece nessa atividade malsã – que começa na 
lavoura criminosa, desdobra-se na química criminosa, corrompe e se desdobra no armazenamento e 
na comercialização criminosa. 
É notória, por outro lado, a existência de garimpos e outras lavras ilegais, principalmente na Região 
Amazônica, que chegam, inclusive, a dispor de aeródromos clandestinos próprios. Nesses campos de 
pouso, isentos de qualquer fiscalização ou regulamentação legal, praticam-se, sabidamente, 
contrabando e outros atos lesivos à soberania e à segurança nacionais. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 11  

 

Reverter essas glebas ao interesse social do Brasil, sem dúvida, é uma das grandes 
responsabilidades da Constituinte. 
Parecer: 
      Aprovada. 
               A matéria já foi contemplada nas definições transitórias, art. 60 de forma favorável.  A 
emenda é mais abrangente e melhor colocada no corpo permanente do Projeto de Constituição. 
 
 
   EMENDA:02045 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Dispositivo emendado – ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS E 
TRANSITÓRIAS. 
Dê-se ao Ato das Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias do Projeto de Constituição da 
Comissão de Sistematização, a seguinte redação: 
ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS E TRANSITÓRIAS 
[...] 
Art. 59. As glebas de qualquer região do País, onde forem localizadas culturas ilegais de plantas 
psicotrópicas, serão imediatamente expropriadas e destinadas ao assentamento de colonos, sem 
qualquer indenização e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, quanto comprovada a 
responsabilidade dolosa do proprietário. 
[...] 

Assinaturas  

1. Luiz Eduardo 

2. Amaral Netto 

3. Antônio Salim Curiatti 

4. José Luiz Maia 

5. Carlos Virgílio 

6. Mário Bouchardet 

7. Melo Freire 

8. Leopoldo Bessone 

9. Aloísio Vasconceos 

10. Messias Góis 

11. Expedito Machado 

12. Manuel Vian 

13. Luíz Marques 

14. Orlando Bezerra 

15. Furtado Leite 

16. Ismael Wanderley 

17. Antônio Câmara 

18. Henrique Eduardo 

Alves 

19. Sadie Hauache 

20. Siqueira Campos 

21. Aluízio Campos  

22. Eunice Michiles 

23. Samir Uchoa 

24. Maurício Nasser 

25. Francisco Dornelles 

26. Stélio Dias 

27. Airton Cordeiro 

28. José Camargo 

29. Mattos Leão 

30. José Tinoco 

31. João Castelo 

32. Guilherme Palmeira 

33. Carlos Chiarelli 

34. Roberto Torres 

35. Arnaldo Faria de Sá 

36. Sólon Borges dos Reis 

37. Ézio Ferreira 

38. José Dutra 

39. Carrel Benevides 

40. Joaquim Sucena 

41. Daso Coimbra 

42. João Resek 

43. Roberto Jefferson 

44. João Menezes 

45. Vinat Rosado 

46. Cardoso Alves 

47. Paulo Roberto 

48. Lourival Baptista 

49. Ruben Branquinho 

50. Cleonâncio Fonseca 

51. Bonifácio de Andrada 

52. Agripino de Oliveira 

Lima 

53. Narciso Mendes 

54. Marcondes Gadelha 

55. Mello Reis 

56. Arnold Foravante 

57. Jorge Arbage 

58. Chagas Duarte 

59. Álvato Pacheco 

60. Felipe Mendes 

61. Alysson Paulinelli 

62. Aloísio Chaves 

63. Sotero Cunha 

64. Gastone Righi 

65. Dirce Tutu Quadros 

66. José Elias Murad 

67. Mozarildo Cavalcante 
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68. Flávio Rocha 

69. Gustavo de Faria 

70. Flávio Palmier da 

Veiga 

71. Gil César 

72. João da Mata 

73. Dioníso Hage 

74. Leopoldo Peres 

75. Carlos Sant’anna 

76. Délio Braz  

77. Gilson Machado 

78. Nabor Júnior 

79. Geraldo Fleming 

80. Osvaldo Sobrinho 

81. Osvaldo Coelho 

82. Hilário Braun 

83. Edivaldo Motta 

84. Paulo Zirzur 

85. Nilson Gibson 

86. Milton Reis 

87. Marcos Lima 

88. Nilton Barbosa 

89. Francisco Sales 

90. Assis Canuto 

91. Chagas Neto 

92. José Viana 

93. Lael Varella 

94. Rosa Prata 

95. Mário de Oliveira 

96. Sílvio de Abreu 

97. Luiz Leal 

98. Génesio Bernardino 

99. Alfredo Campos 

100. Vírgilio Galassi  

101. Alfredo Campos 

102. Theodoro Mendes 

103. Amilcar Moreira 

104. Oswaldo Almeida 

105. Ronaldo Carvalho 

106. José Freire 

107. José Mendonça Bezerra  

108. José Lourenço 

109. Vinícius Consanção 

110. Ronaldo Corrêa  

111. Paes Landim 

112. Alércio Dias 

113. Mussa Demes 

114. Jessé Freire 

115. Gandi Jamil 

116. Alexandre Costa 

117. Alberico Cordeiro 

118. Iberê Ferreira 

119. José Santana de 

Vasconcellos 

120. Christovam Chiaradia 

121. Djenal Gonçalves 

122. José Egreja 

123. Ricardo Isar 

124. Afif Domingos 

125. Jayme Paliarin 

126. Delfim Netto 

127. Farabulini Júnior 

128. Fausto Rocha 

129. Tito Costa 

130. Caio Pompeu 

131. Felipe Cheidde 

132. Monoel Moreira 

133. Marluce Pinto 

134. Ottomar Pinto 

135. Olavo Pires 

136. Victor Fontana 

137. Orlando Pacheco 

138. Ruberval Pilotto 

139. Jorge Bornhausen 

140. Alexandre Puzyna 

141. Artenir Werner 

142. Cláudio Ávila 

143. Divaldo Suruagy 

144. Denisar Arneiro 

145. Jorge Leite 

146. Aloysio Teixeira 

147. Roberto Augusto 

148. Messias Soares 

149. Dálton Canabrava 

150. Enoc Vieira 

151. Joaquim Haickel 

152. Edison Lobão 

153. Victor Trovão 

154. Onofre Corrêa 

155. Albérico Filho 

156. Vieira da Silva 

157. Costa Ferreira 

158. Eliezer Moreira 

159. José Teixeira 

160. Oscar Corrêa 

161. Maurício Campos 

162. Sérgio Werneck 

163. Raimundo Resende 

164. José Geraldo 

165. Álvaro Antônio 

166. Asdrubal Bentes 

167. Jarbas Passarinho 

168. Gerson Peres 

169. Carlos Vinagre 

170. Fernando Velasco 

171. Arnaldo Moraes 

172. Fausto Fernandes 

173. Domingos Juvenil 

174. José Elias  

175. Rodrigues Palma 

176. Levy Dias 

177. Ruben Figueiró 

178. Rachid Saldanha Derzi 

179. Ivo Cersósimo 

180. Matheus Iensen 

181. Antônio Ueno 

182. Dionísio Dal Prá 

183. Jacy Scanagata 

184. Basílio Villani 

185. Oswaldo Trevisan 

186. Renato Jonhsson 

187. Ervin Bonkoski 

188. Jovanni Masini 

189. Paulo Pimentel 

190. José Carlos Martinez 

191. Júlio Campos 

192. Ubiratan Pinelli 

193. Jonas Pinheiro 

194. Louremberg Nunes 

Rocha 

195. Roberto Campos 

196. Cunha Bueno 

197. Inocêncio Oliveira 

198. Salatiel Carvalho 

199. José Moura 

200. Marco Maciel 

201. Ricardo Fiuza 

202. Paulo Marques 

203. João Lobo 

204. Telmo Kirst 

205. Darcy Pozza 

206. Arnaldo Prieto 

207. Osvaldo Bender 

208. Adyson Motta 

209. Paulo Mincarone 

210. Adroaldo Streck 

211. Victor Faccioni 
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212. Luis Roberto Ponte 

213. João de Deus Antunes 

214. Arolde de Oliveira 

215. Rubem Medina 

216. Irapuan Costa Junior 

217. Roberto Balestra 

218. Luiz Soyer 

219. Naphtali Alves Souza 

220. Jalles Fontoura 

221. Paulo Roberto Cunha 

222. Pedro Canedo 

223. Lúcia Vânia 

224. Nion Albernaz 

225. Fernando Cunha 

226. Antônio de Jesus 

227. Nyder Barbosa 

228. Pedro Ceolin 

229. José Lins 

230. Homero Santos 

231. Chico Humberto 

232. Osmundo Rebouças 

233. Francisco Carneiro 

234. Meira Filho 

235. Márcia Kubitschek  

236. Aécio de Borba  

237. Bezerra de Melo 

238. Eraldo Tinoco 

239. Benito Gama 

240. Jorge Vianna 

241. Ângelo Magalhães 

242. Leur Lomanto 

243. Jonival Lucas 

244. Sérgio Brito 

245. Roberto Balestra 

246. Waldeck Dornelas 

247. Francisco Benjamim 

248. Etevaldo Nogueira 

249. João Alves 

250. Francisco Diógenes 

251. Antônio Carlos Mendes 

Thame 

252. Jairo Carneiro 

253. Paulo Marques 

254. Rita Furtado 

255. Jairo Azi 

256. Fábio Raunheitti 

257. Feres Nader 

258. Eduardo Moreira 

259. Manoel Ribeiro 

260. José Mello 

261. Jesus Tajra 

262. Francisco Coelho 

263. Érico Pegoraro 

264. Fernando Gomes 

265. Evaldo Gonçalves 

266. Raimundo Lira 

267. César Cals Neto 

268. Eliel Rodrigues 

269. Max Rosenmann 

270. Carlos de Carli 

271. Mauro Borges 

272. Albano Franco 

273. Sarney Filho 

274. Odacir Soares 

275. Mauro Miranda 

276. João Machado 

Rollemberg 

277. José Carlos Coutinho 

278. Miraldo Gomes 

279. Antonio Carlos Franco 

280. Wagner Lago 

281. Osmar Leitão 

282. Simão Sessim 

283. Annibal Barcellos 

284. Geovani Borges 

285. Eraldo Trindade 

286. Antonio Ferreira 

287. Maria Lúcia 

288. Maluly Neto 

289. Carlos Alberto 

290. Gidel Dantas 

291. Adauto Pereira 

Justificativa:   
   O fortalecimento de nossa economia é objetivo que se procura alcançar a serviço dos interesses sociais do País. 
Tal objetivo, modernamente, só pode ser atingido com a valorização do trabalho humano e com prestigio a livre 
iniciativa. Temos necessidade premente, para crer no aproveitamento de nossas potencialidades, de orientação firme 
e segura no texto constitucional, que garante estímulo à atividade produtiva. Por isso os dispositivos constantes deste 
título estão ao mesmo tempo, projetados para os avanços futuros e conciliados com a realidade presente. 
Assim, a começar pelo elenco de princípios que devem nortear a atividade econômica, passando pela noção já 
incorporada ao nosso Direito, do que seja uma empresa brasileira ou nacional, buscar-se enfatizar a primazia da livre 
empresa como fator predominante do desenvolvimento econômico, ao mesmo tempo em que se definem os 
parâmetros gerais do Estado nesse campo. 
Em linhas gerais, o novo texto procura traçar um perfil compatível com as diretrizes da economia de mercado e da 
aceitação de investimento estrangeiro, observadas algumas exceções em atividades consideradas fundamentais ao 
desenvolvimento tecnológico e à segurança nacional. 
Em relação à reforma agraria, duas alterações básicas foram introduzidas, a primeira refere-se ao direito da 
propriedade do imóvel rural, cuja utilização deve preencher uma função social, a segunda visa proteger a propriedade 
produtiva contra a desapropriação. 
A reforma urbana está adequada aos fins a que se destina, tendo a redação sido ajustada para dela retirarem-se as 
exceções e as impropriedades. 
Parecer:   
   Acolho, na forma do privilégio regimental, para as emendas com mais de 280 (duzentos e oitenta) assinaturas 
(Art.1º. Resolução nº 3/88). Pela aprovação, no mérito, com ressalva dos destaques pedidos por membros da 
Bancada do PMDB e do disposto na emenda 2P01776-2, a que dei minha aprovação (relativamente ao parágrafo 2o., 
do artigo 214). 
CAPÍTULO I: 
PELA APROVAÇÃO: Incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII do Art. 199 e seu Parágrafo único; Parágrafo único do Art. 201; 
§ 2º do Art. 202; § 1º do Art. 203; incisos I, II, III e IV do Art. 204; §§ 1º, 4º e 5º do Art. 205; Art. 206 ("caput"), incisos 
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II, III, V, e seu Parágrafo único; Art. 207 ("caput"); Art. 210 ("caput"); Art. 211 ("caput") e Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 199 ("caput"), inciso IX; Art. 200 ("caput"), §§ 1º, 2º e 3º; Art. 201 ("caput"); Art. 202 ("caput"), 
§§ 1º e 3º; Art. 203 ("caput"), §§ 2º e 3º (Emenda nº 2 336-2, Marcos Lima); Art. 204 ("caput"); Art. 205 ("caput"), § 3º; 
incisos I e IV do Art. 206; Art. 208 ("caput"); Art. 209 ("caput"). 
CAPÍTULO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 217 ("caput"), § 2º , § 5º, inciso I e § 6º; Art. 218 ("caput") e seu Parágrafo único; §§ 1º, 2º e 
3º do Art. 221; Art. 222 ("caput"); Art. 223 ("caput"); 
PELA REJEIÇÃO: 
Art. 216 ("caput"), Parágrafo único, incisos I, II, III e IV; § 1º do Art. 217; Art. 219 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 220 
("caput") e seu Parágrafo único; Art. 224 ("caput"). 
CAPÍTULO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 225 ("caput"), incisos I, II e III, alíneas "a" , "b" e "C"; incisos IV, VI, VII e VIII, §§ 1º e 2º ; 
PELA REJEIÇÃO: Inciso V do Art. 225. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE U 

  EMENDA:00601   APROVADA 
Fase: 
   U - Emendas (2T) ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor: 
    JOSÉ ELIAS MURAD (PTB / MG)   
Texto: 
          Suprima-se o Parágrafo Único do Art.243 das Disposições Gerais: “Os bens adquiridos...” 
Justificativa: 
Este parágrafo conflita frontalmente com o Ordenamento Jurídico Brasileiro, posto que, a respeito do assunto 
já existe a Lei 7560 – aprovada pelo Congresso Nacional em 1976 – que cria o Fundo de Prevenção, 
Recuperação e de Combate às Drogas de Abuso, dispondo sobre bens apreendidos e adquiridos com 
produtos de tráfico ilícito de drogas ou atividades correlatas. Por aquela Lei (art. 4º, 5º, Inciso IV e V) “todo e 
qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do Tráfico de Drogas será revertido em favor do 
FUNCAB, que repassará tais bens às organizações que desenvolvem atividades específicas de tratamento e 
recuperação de usuário e ao aparelhamento e custeio de atividades de fiscalização, controle, prevenção e 
repressão ao tráfico ilícito de drogas”. Como se vê, a legislação ordinária é mais abrangente e engloba não só 
as atividades de tratamento a recuperação (como apenas e tão somente está no texto constitucional), como 
também as atividades de prevenção, repressão, controle e fiscalização. Ademais, o teor do texto aprovado 
encontra-se redigido incorretamente, visto que o termo “viciado”, por recomendação da Organização Mundial 
de Saúde, vem sendo substituído, em todas as legislações que se tem notícia, pelo vocábulo “Usuário de 
Drogas” ou “Dependente”. 
Parecer: 
Concordamos com a supressão do parágrafo único do Art. 243, por já estar a matéria - a destinação de bens 
originados do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins - mais amplamente tratada na legislação ordinária. 
Pela aprovação. 
 
   EMENDA:00831 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: artigo 243.  
SUPRIMA-SE o "caput" do artigo 243 do Título  
IX. Em consequência, o parágrafo único do  
dispositivo deverá ser numerado como artigo. 
Justificativa: 
As preocupações que levaram à inserção do texto suprimido (“caput” artigo 243), são louváveis. Entretanto, tal 
como redigida, a norma invectivada, colocará sob constante ameaça, o direito de garantido pelo próprio texto 
constitucional em elaboração (artigo 5º, XXII). Nem sempre, o proprietário rural explora suas terras 
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diretamente. O arredamento, a parceria e o comodato são formas usuais de utilização da terra em todo país. 
Assim, a subsistência do dispositivo cuja supressão é proposta, deixará milhares de proprietários em situação 
de indiscutível vulnerabilidade bastará que seus prepostos, arrendatários, parceiros, meeiros ou comodatários, 
lancem culturas ilegais ou psicotrópicas em suas terras, para que sejam atingidas com a pena de perdimento 
da propriedade, ainda que ignorem o fato. 
De outra parte, o dispositivo suprimido é dispensável, pois, na medida que o proprietário venha utilizar sua 
gleba para cultivos ilícitos, não estará realizando sua função social (artigo 5º, XXIII) com efeito, à luz do 
disposto no artigo 189 do texto constitucional em elaboração, tal propriedade poderá ser desapropriada. A 
questão do não pagamento de indenização nesses casos, poderá ser disciplinada na lei a que se refere o 
citado artigo 189. 
Punir com severidade todos aqueles que se dedicam ao plantio de culturas proibidas, sem dúvida nenhuma, é 
desejo de toda sociedade. Porém, generalizar, sem ressalvas, a punição veiculada no dispositivo suprimido, é 
medida que poderá levar à concretização de injustiças irreparáveis. 
Parecer:   
   Pretende a emenda a supressão do "caput" do Art. 243, sob a alegação de que o proprietário pode ignorar 
"que seus prepostos arrendatários, parceiros, meeiros ou comodatários lancem culturas ilegais ou 
psicotrópicas em suas terras". Entendemos que para esses casos a Justiça não desconhecerá remédios, 
descabendo amenizar o combate àquelas culturas.  
Pela rejeição. 
 
   EMENDA:01762 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROSPIDE NETTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Art. 243, parágrafo Único Projeto B.  
Suprimir o parágrafo Único do art. 243. 
Justificativa: 
A Lei nº 7.560, de 1º de dezembro de 1986, criou o FUNCAB - Fundo de Prevenção, Recuperação e de 
Combate a Drogas de Abuso, gerido pelo Conselho Federal de Entorpecentes. 
Os bens adquiridos com produto de tráfico já são destinados ao FUNCAB, e estes recursos, ao contrário do 
parágrafo que se pretende suprimir, devem ser aplicados não só no tratamento mas na prevenção e na 
repressão. A Lei é mais completa e suficiente. 
Parecer:   
   Concordamos com a supressão do parágrafo único do Art. 243, por já estar a matéria - a destinação de bens 
originados do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins - mais amplamente tratada na legislação ordinária.  
Pela aprovação. 

 

___________________________________________________________________ 

FASE W 

EMENDA:00539 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSMUNDO REBOUÇAS (PMDB/CE) 
Texto:   
   Substitua-se a expressão "Todo e qualquer" por  
apenas "Todo", ficado o início da redação do é  
único do art. 242 da seguinte forma:  
Parágrafo único. Todo bem de valor .............. 
Justificativa: 
O acréscimo de “e qualquer” depois de “Todo” é desnecessário, pois, neste caso, “Todo bem” já compreende 
“Todo e qualquer bem”.  
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