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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. 126. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça designará 
juízes de entrância especial, com competência exclusiva para questões 
agrárias. 
 
Parágrafo único. Sempre que necessário à eficiente prestação jurisdicional, 
o juiz far-se-á presente no local do litígio. 
 

1 – Sugestões localizadas1  

   
   SUGESTÃO:00059 DT REC:19/03/87 
Autor:   

   JORGE ARBAGE (PDS/PA) 
Texto:   

   SUGERE A CRIAÇÃO DA JUSTIÇA AGRÁRIA COM RESPECTIVOS TRIBUNAIS E  
JUIZOS. 
   
   SUGESTÃO:00212 DT REC:31/03/87 
Autor:   

   SARNEY FILHO (PFL/MA) 
Texto:   

   SUGERE A CRIAÇÃO DA JUSTIÇA AGRÁRIA. 
   
   SUGESTÃO:00749 DT REC:09/04/87 
Autor:   

   PAULO ZARZUR (PMDB/SP) 
Texto:   

   SUGERE NORMA QUE ATRIBUA AO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL A COMPETÊNCIA  
PARA ESPECIALIZAR VARAS EM MATÉRIA DE NATUREZA AGRÁRIA, ESTABELENDO  
A RESPECTIVA LOCALIZAÇÃO, COMPETÊNCIA E ATRIBUIÇÃO. 
   
   SUGESTÃO:00817 DT REC:13/04/87 

                                                      
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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Autor:   

   JORGE ARBAGE (PDS/PA) 
Texto:   

   SUGERE NORMA ESTABELECENDO, NA JUSTIÇA FEDERAL, VARAS ESPECIALIZADAS  
EM MATERIA DE NATUREZA AGRÁRIA. 
   
   SUGESTÃO:01258 DT REC:22/04/87 
Autor:   

   NIVALDO MACHADO (PFL/PE) 
Texto:   

   SUGERE NORMAS SOBRE A COMPOSIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO E A CRIAÇÃO DA  
JUSTIÇA AGRÁRIA. 
   
   SUGESTÃO:01402 DT REC:23/04/87 
Autor:   

   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   

   SUGERE QUE A REFORMA AGRÁRIA SEJA IMPLANTADA SEM A ELIMINAÇÃO DO  
DOS LATIFÚNDIOS PRODUTIVOS, E QUE SEJA CRIADA A JUSTIÇA AGRÁRIA. 
   
   SUGESTÃO:02473 DT REC:30/04/87 
Autor:   

   FRANCISCO SALES (PMDB/RO) 
Texto:   

   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE A CRIAÇÃO DA JUSTIÇA AGRÁRIA. 
   
   SUGESTÃO:02655 DT REC:30/04/87 
Autor:   

   RENAN CALHEIROS (PMDB/AL) 
Texto:   

   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE A CRIAÇÃO DA JUSTIÇA AGRÁRIA. 
   
   SUGESTÃO:03050 DT REC:05/05/87 
Autor:   

   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   

   SUGERE A CRIAÇÃO DE VARAS REGIONAIS DE JUSTIÇA AGRÁRIA, NAS CONDIÇÕES  
QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:04673 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   

   SUGERE NORMA INSTITUINDO A JUSTIÇA AGRÁRIA. 
   
   SUGESTÃO:04831 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   ODACIR SOARES (PFL/RO) 
Texto:   

   SUGERE NORMA INSTITUINDO A JUSTIÇA AGRÁRIA. 
   
   SUGESTÃO:05277 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   SÉRGIO SPADA (PMDB/PR) 
Texto:   

   SUGERE NORMAS SOBRE A CRIAÇÃO E A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA AGRÁRIA. 
   
   SUGESTÃO:06254 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   

   SUGERE A CRIAÇÃO DE VARAS REGIONAIS DE JUSTIÇA AGRÁRIA. 
   
   SUGESTÃO:06424 DT REC:06/05/87 
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Autor:   

   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   

   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE A REORGANIZAÇÃO DO PODER  
JUDICIÁRIO, A CRIAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL,  
A COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES DE JUSTIÇA, A ÁREA DE  
JURISDIÇÃO DOS TRIBUNAIS FEDERAIS DE JUSTIÇA, A CRIAÇÃO DA JUSTIÇA  
AGRÁRIA, NAS CONDIÇÕES QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:07622 DT REC:08/05/87 
Autor:   

   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   

   SUGERE NORMA SOBRE A FORMA DE PROVIMENTO E NOMEAÇÃO DOS JUÍZES DA  
JUSTIÇA AGRÁRIA. 
   
   SUGESTÃO:07623 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   

   SUGERE NORMA SOBRE A CONSTITUIÇÃO DE UMA SEÇÃO JUDICIÁRIA DA JUSTIÇA  
AGRÁRIA EM CADA ESTADO, TERRITÓRIO E NO DISTRITO FEDERAL, NA FORMA  
QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:07624 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   

   SUGERE COMPETÊNCIA AOS JUÍZES DA JUSTIÇA AGRÁRIA PARA PROCESSAR E  
JULGAR OS CASOS QUE ENUMERA. 
   
   SUGESTÃO:07766 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   JORGE ARBAGE (PDS/PA) 
Texto:   

   SUGERE NORMAS REFERENTES À COMPETÊNCIA DOS JUÍZES DA JUSTIÇA  
AGRÁRIA. 
   
   SUGESTÃO:07872 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   

   SUGERE DISPOSITIVOS SOBRE O DIREITO DE PROPRIEDADE DA TERRA, POLÍTICA  
AGRÁRIA, DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL, JUSTIÇA AGRÁRIA E SOBRE O  
FUNDO NACIONAL DE REFORMA AGRÁRIA. 
   
   SUGESTÃO:08849 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   

   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE O PROVIMENTO DO CARGO DE JUÍZ DA JUSTIÇA  
AGRÁRIA. 
   
   SUGESTÃO:08886 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   

   SUGERE QUE OS ESTADOS, OS TERRITÓRIOS E O DISTRITO FEDERAL  
CONSTITUAM UMA SEÇÃO JUDICIÁRIA DA JUSTIÇA AGRÁRIA. 
   
   SUGESTÃO:08887 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
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Texto:   

   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE A COMPETÊNCIA DOS JUÍZES DA JUSTIÇA  
AGRÁRIA. 
   
   SUGESTÃO:10550 DT REC:04/06/87 
Entidade:   

   CONF. NACIONAL TRABALHADORES NA AGRICULTURA - CONTAG 
JOSÉ FRANCISCO DA SILVA - PRESIDENTE 
Texto:   

   SUGERE NORMAS SOBRE REFORMA AGRÁRIA, POLÍTICA AGRÍCOLA, ORGANIZAÇÃO  
SINDICAL, DIREITO DOS TRABALHADORES, PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL,  
CRIAÇÃO DA JUSTIÇA AGRÁRIA, E OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

2 – Audiências públicas 

Consulte na 3ª reunião extraordinária da Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público 
notas taquigráficas da audiência pública realizada em 23/4/1987 sobre ‘Direito Agrário na nova 
Constituição – justiça agrária’.  

Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-
sistemas-de/subcomissao3c 

3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO - IIIC 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 35 - A lei disporá sobre a organização, a competência e o processo da Justiça 

Agrária e atuação do Ministério Público, observados os princípios desta Constituição 

e os seguintes:  

I - compete à Justiça Agrária processar e julgar:  

a) causas originadas de discriminação e titulação de terras, incluindo as devolutas do 

Município, do Estado e da União;  

b) questões fundiárias em terras ou terrenos particulares, também para fins de 

desapropriação por interesse social ou reforma agrária;  

c) questões relativas às terras indígenas, ficando excluídos os dissídios trabalhistas, 

salvo quando envolverem questões agrícolas.  

II - o processo perante a Justiça Agrária será gratuito, prevalecendo os princípios de 

conciliação, localização, economia, simplicidade e rapidez;  

III - funcionarão perante a Justiça Agrária Conselheiros classistas, com as mesmas 

características daqueles criados na Justiça do Trabalho;  

IV - enquanto não instalada em seus diversos graus de jurisdição, os processos 

correrão perante os Tribunais e juízes estaduais, com Câmaras e juízes com função 

itinerante. 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 12.  

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

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 41 - A lei disporá sobre a organização, a competência e o processo da Justiça 

Agrária e atuação do Ministério Público, observados os princípios desta Constituição 

e os seguintes:  

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c
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I - compete à Justiça Agrária processar e julgar:  

a) causas originadas de discriminação e titulação de terras, incluindo as devolutas do 

Município, do Estado e da União;  

b) questões fundiárias decorrentes de desapropriação por interesse social ou reforma 

agrária;  

c) questões relativas às terras indígenas, ficando excluídos os dissídios trabalhistas, 

salvo quando envolverem questões agrícolas.  

d) questões relativas ao desapossamento e desapropriação por utilidade e 

necessidades públicas em zona rural, para imóveis de até três módulos rurais.  

II - o processo perante a Justiça Agrária será gratuito, prevalecendo os princípios de 

conciliação, localização, economia, simplicidade e rapidez;  

III - enquanto não instalada em seus diversos graus de jurisdição, os processos 

correrão perante os Tribunais e juízes estaduais, com Câmaras e juízes com função 

itinerante. 

 

Consulte, na 9ª reunião extraordinária da Subcomissão do Poder Judiciário e do 

Ministério Público, a votação da redação final do anteprojeto do relator. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 22/8/1987, Supl. 132, a 

partir da p. 3.  

Disponíveis em: https://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-

poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c 

 

 

4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO - III 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 7.  

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

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 83 - A lei criará várias regionais de justiça agrária, cujas sedes poderão ser 

removidas, com transferência de seus titulares, as quais serão preenchidas por 

juízes federais com curso de especialização ou providas mediante concurso público 

especial.  

§ 1º - Na conciliação das partes e na instrução dos processos, participarão 

representantes dos trabalhadores e dos proprietários rurais.  

§ 2º - Nos Tribunais Regionais Federais haverá seções ou turmas especializadas 

de Justiça Agrária. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 7.  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 111 - A lei disporá sobre a organização, a competência e o processo da Justiça 

Agrária e atuação do Ministério Público, observados os princípios desta Constituição 

e os seguintes:  

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c
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I - compete à Justiça Agrária processar e julgar:  

a) causas originadas de discriminação e titulação de terras, incluindo as devolutas 

do Município, do Estado e da União;  

b) questões fundiárias decorrentes de desapropriação por interesse social ou 

reforma agrária;  

c) questões relativas às terras indígenas, ficando excluídos os dissídios trabalhistas, 

salvo quando envolverem questões agrícolas; 

d) questões relativas ao desapossamento e desapropriação por utilidade e 

necessidade públicas em zona rural, para imóveis de até três módulos rurais.  

II - o processo perante a Justiça Agrária será gratuito, prevalecendo os princípios 

de conciliação, localização, economia, simplicidade e rapidez;  

III- enquanto não instalada em seus diversos graus de jurisdição, os processos 

correrão perante os Tribunais e juízes federais, com câmaras e juízes com função 

itinerante. 

  

Consulte na 7ª reunião da Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de 

Governo a votação do Substitutivo do Relator publicado no Diário da Assembleia 

Nacional Constituinte de 8/8/1987, Supl., a partir da p. 2.  

A Emenda nº 267 foi destacada e aprovada; discussão e votação a partir da p. 47. 

Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-

poderes-e-sistemas-de/comissao3 

 

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 215 - A lei disporá sobre a organização, a competência e o processo da Justiça 

Agrária e atuação do Ministério Público, observados os princípios desta 

Constituição e os seguintes:  

I - compete à Justiça Agrária processar e julgar:  

a) causas originadas de discriminação e titulação de terras, incluindo as devolutas 

do Município, do Estado e da União;  

b) questões fundiárias decorrentes de desapropriação por interesse social ou 

reforma agrária;  

c) questões relativas às terras indígenas, ficando excluídos os dissídios trabalhistas, 

salvo quando envolverem questões agrícolas;  

d) questões relativas ao desapossamento e desapropriação por utilidade e 

necessidade públicas em zona rural, para imóveis de até três módulos rurais.  

II - o processo perante a Justiça Agrária será gratuito, prevalecendo os princípios 

de conciliação, localização, economia, simplicidade e rapidez;  

III- enquanto não instalada em seus diversos graus de jurisdição, os processos 

correrão perante os Tribunais e juízes federais, com câmaras e juízes com função 

itinerante. 

 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/comissao3
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/comissao3
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/comissao3
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/comissao3
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FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

Total de emendas localizadas: 16.  

(consulte a íntegra das emendas das Fases J e K ao final deste documento). 

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 211 - A lei disporá sobre a organização, a competência e o processo da Justiça 

Agrária e atuação do Ministério Público, observados os princípios desta 

Constituição e os seguintes:  

I - compete à Justiça Agrária processar e julgar:  

a) causas originadas de discriminação e titulação de terras, incluindo as devolutas 

do Município, do Estado e da União;  

b) questões fundiárias decorrentes de desapropriação por interesse social ou para 

reforma agrária;  

c) questões relativas às terras indígenas, ficando excluídos os dissídios trabalhistas, 

salvo quando envolverem questões agrícolas;  

d) questões relativas ao desapossamento e desapropriação por utilidade e 

necessidade públicas em zona rural, para imóveis de até três módulos rurais.  

II - o processo perante a Justiça Agrária será gratuito, prevalecendo os princípios 

de conciliação, localização, economia, simplicidade e rapidez. 

[...] 

Art. 450 - Enquanto não instalada a Justiça Agrária em seus diversos graus de 

jurisdição os processos correrão perante os Tribunais e Juízes Federais, com 

Câmaras e Juízes com função itinerante. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 35.  

(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. 

FASE O – 
Emendas (ES) ao 

primeiro substitutivo 
do relator 

Total de emendas localizadas: 12.  

(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 1897/87, referente à Emenda nº 30315. Prejudicado por 

falta de quórum.   

Destaque apresentado nº 3563/87, referente à Emenda nº 32633. Aprovado. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 27/1/1988, Supl. C, a 

partir da p. 1817. 

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  
Art. 150. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça designará juízes de 

entrância especial, com competência exclusiva para questões agrárias.  

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
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(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Parágrafo único. Para o exercício das funções previstas neste artigo, o juiz se 

deslocará até o local do conflito sempre que necessário à eficiente prestação 

jurisdicional. 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 4. 

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 2040, art. 148 e 149. 

 

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

2º) 

Art. 132. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça designará juízes de 

entrância especial, com competência exclusiva para questões agrárias.  

Parágrafo único. Sempre que necessário à eficiente prestação jurisdicional, o juiz 

deslocar-se-á até o local da lide. 

 

Nota: Uma nova redação foi dada pelo relator para o art. 132, conforme relatório 

geral, volume 299/298, página XI transcrito abaixo: 

“Art. 132, parágrafo único: Promovi a purificação do texto, evitando remissão 

desnecessária.” 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 2.  

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

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 126. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça designará juízes de 

entrância especial, com competência exclusiva para questões agrárias.  

Parágrafo único. Sempre que necessário à eficiente prestação jurisdicional, o juiz far-

se-á presente no local do litígio. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Não foram localizadas emendas. 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 126. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça designará juízes de 

entrância especial, com competência exclusiva para questões agrárias.  

Parágrafo único. Sempre que necessário à eficiente prestação jurisdicional, o juiz 

far-se-á presente no local do litígio.  

 

 

 
  

                                                      
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://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-299.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-299.pdf
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EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

   
   EMENDA:00046 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   PLÍNIO MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   

   Emenda ao art. 1o., VI do Capítulo do Poder  
Judiciário e consequentes;  
1. excluir o inciso VI do artigo 1o.;  
2. excluir o artigo 35 integralmente;  

3. acrescentar no inciso I do artigo 7o. a  
seguinte redação: "..., bem como e particularmente  
criar câmaras, nos Tribunais e Varas, em primeiro  
grau, especializadas em questões agrárias  
inclusive com caráter itinerante; e"  
4. excluir a referência "com exceção das de  
competência da Justiça Agrária." 
Justificativa: 

A criação de uma Justiça Agrária é aspiração de amplas camadas da população. Contudo, a imposição aos 
Estados de mais um Tribunal, com elevados custos decorrentes, inclusive da criação de novos cargos e de 
serviços auxiliares, mostra-se desnecessária e inconveniente. Basta atribuir-se essa jurisdição à Justiça Comum, 
atendidas suas peculiaridades.  
   
   EMENDA:00093 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   VICENTE BOGO (PMDB/RS) 
Texto:   

   Suprimir o inciso IV, do artigo 35, do  
anteprojeto do Sr. Relator e acrescer na Seção  
"Das Disposições Transitórias", dispositivo com a  
seguinte redação:  
"Art. A Justiça Agrária será implantada no  
prazo de dois anos a partir da promulgação desta  
Constituição, ficando os processos, enquanto não  
instalada em seus diversos graus de jurisdição, à  
apreciação dos Tribunais e Juízes estaduais, com  
Câmaras e Juízes com função itinerante." 
Justificativa: 

É louvável a garantia constitucional de uma Justiça Agrária. No entanto, a disposição contida no inciso IV, do art. 
35, vem embutida de um espirito protelatório. E considerando o já difícil equacionamento de Judiciário no todo, 
não podemos, neste momento de criação de outro ramo especializado de Judiciário, permitir que a sua 
implantação se arrasta no tempo.  
Por isso, vemos a necessidade de fixar um prazo, nas disposições transitórias, para a implantação da Justiça 
Agrária. E consideramos suficiente o prazo de dois anos.  

                                                      
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


Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 11  
 

 

Se a Justiça Agrária vem para acelerar os infindáveis processos relativos à propriedade rural, então, mais do que 
nunca, faz-se necessário garantir a celeridade na sua efetiva implantação.  
   
   EMENDA:00111 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   JOSÉ CARLOS GRECCO (PMDB/SP) 
Texto:   

   Emenda ao artigo 1o., VI, do Capítulo do  
Poder Judiciário e consequentes;  
1. excluir o inciso VI do artigo 1o.;  
2. excluir o artigo 35 integralmente;  

3. acrescentar ao inciso I do artigo 7o. a  
seguinte redação:  
"..., bem como e particularmente criar  
câmaras, nos Tribunais, e Varas, em primeiro grau,  
especializadas em questões agrárias, inclusive com  
caráter itinerante," e  
4. excluir a referência "com exceção das de  
competência da Justiça Agrária." 
Justificativa: 

A criação de uma Justiça Agrária é aspiração de amplas camadas da população. Contudo, a imposição aos 
Estados de mais um Tribunal, com elevados custos decorrentes, inclusive da criação de novos cargos e de 
serviços auxiliares, mostra-se desnecessárias inconveniente. Basta atribuir-se essa jurisdição à Justiça Comum, 
atendidas suas peculiaridades.  
   
   EMENDA:00123 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   ADHEMAR DE BARROS FILHO (PDT/SP) 
Texto:   

   Emenda ao art. 1o., VI, do Capítulo do Poder  
Judiciário e consequentes:  
1. excluir o inciso VI do art. 1o.;  
2. excluir o art. 35 integralmente;  

3. acrescentar ao inciso I do art. 7o. a  
seguinte redação:  
"..., bem como e particularmente criar  
câmaras, nos Tribunais e Varas, em primeiro grau,  
especializadas em questões agrárias, inclusive com  
caráter itinerante;" e  
4. excluir a referência "com exceção das de  
competência da Justiça Agrária". 
Justificativa: 

A criação de uma Justiça Agrária é aspiração de amplas camadas da população. Contudo, a imposição aos 
Estados de mais um Tribunal, com elevados custos decorrentes, inclusive da criação de novos cargos e de 
serviços auxiliares, mostra-se desnecessárias inconveniente. Basta atribuir-se essa jurisdição à Justiça Comum, 
atendidas suas peculiaridades.  
   
   EMENDA:00139 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   

   Suprimir o art. 35 do anteprojeto do relator. 
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Justificativa: 

Estamos propondo a presente emenda, pois na nossa concepção este ramo especializado da justiça deve ser de 
competência Estadual. 
Faremos, pois, uma proposta para que ela seja incluída na seção VIII do anteprojeto, que trata dos Tribunais e 
Juízes dos Estados, do Distrito Federal e Territórios. 
   
   EMENDA:00151 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   EDUARDO BONFIM (PC DO B/AL) 
Texto:   

   Dê-se ao art. 35 do anteprojeto a seguinte redação:  
"Art. 35. A lei disporá sobre a organização,  
a competência e o processo da Justiça Agrária e a  
atuação do Ministério Público, observados os  
princípios desta Constituição e os seguintes:  
I - compete à Justiça Agrária:  
a) julgar as lides referentes à propriedade, à  
posse, a titulação e a utilização da terra rural;  
b) zelar pelo princípio constitucional do limite  
máximo da propriedade agrária, do respeito à  
obrigação social da propriedade territorial rural  
e a progressiva realização da reforma agrária.  
II - o processo perante a Justiça Agrária  
será gratuito, prevalecendo os princípios de  
conciliação, localização, economia, simplicidade e  
rapidez;  
III - enquanto não instalada nos seus  
diversos graus de jurisdição, os processos  
correrão perante os Tribunais e Juízes Estaduais." 
Justificativa: 

A Justiça Agrária é uma velha aspiração dos camponeses e assalariados agrícolas que lutam pela transformação 
da estrutura agrária em nosso País. A criação desta Justiça deve estar ligada necessariamente, a determinação 
constitucional da reforma agrária como tarefa histórica. Além disso, servirá para resolver a complexidade de 
litígios que surgem no campo relativamente à posse, à propriedade e a utilização das terras.  
   
   EMENDA:00154 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   SAULO QUEIRÓZ (PFL/MS) 
Texto:   

   Emenda ao artigo 1o., VI do Capítulo do Poder  
Judiciário e consequentes;  
"1. excluir o inciso VI do art. 1o.;  
2. excluir o art. 35 integralmente;  

3. acrescentar ao inciso I do art. 7o. a  
seguinte redação:  
"..., bem como e particularmente criar  
câmaras, nos Tribunais, e Varas, em primeiro grau,  
especializadas em questões agrárias, inclusive com  
caráter itinerante; e"  
4. excluir a referência "com exceção das de  
competência da Justiça Agrária." 
Justificativa: 

A criação de uma Justiça Agrária é aspiração de amplas camadas da população. Contudo, a imposição aos 
Estados de mais um Tribunal, com elevados custos decorrentes, inclusive da criação de novos cargos e de 
serviços auxiliares, mostra-se desnecessária e inconveniente. Basta atribuir-se essa jurisdição à Justiça Comum, 
atendidas suas peculiaridades.  
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   EMENDA:00174 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   

   Suprima-se da Seção II os artigos 13 e 14; da  
Seção III os artigos 15 e 16 e da Seção VI o artigo 35. 
Justificativa: 

No que pertine à exclusão dos artigos 13 e 14 (Seção II) e artigos 15 e 16 (Seção III) a sustentação da proposta 
supressiva ora feita está constante na justificativa primeira deste trabalho.  
Quanto à presente emenda supressiva da criação da justiça agrária, tem-se que inexistem razões de ordem 
científica ou prática para tal, quer porque essa competência, sem dúvida, conflitaria com a competência da 
justiça do trabalho e da justiça comum.  
Ademais, a especialização de ramos da justiça não tem obtido resultados satisfatórios no país. As questões 
agrárias devem permanecer na competência da justiça comum, devendo esta ser aperfeiçoada e dotada de 
meios materiais e humanos necessários ao seu bom desempenho, com o que agilizará o julgamento de todas as 
questões submetidas ao Poder Judiciário. Acresce aduzir que a criação da justiça agrária, nos termos propostos, 
levando-se em conta o aparelhamento material e pessoal imprescindíveis para sua instalação ira onerar de forma 
sensível o erário público, injustificadamente, vez que o aperfeiçoando-se a estrutura atual da justiça comum, os 
reclamos sociais perseguidos encontrarão a necessária resposta.  
   
   EMENDA:00238 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   

   Emenda ao artigo 1o., VI do Capítulo do Poder  
Judiciário e consequentes:  
"1 - excluir o inciso VI do artigo 1o.;  
2 - excluir o artigo 35 integralmente;  

3 - Acrescentar ao inciso I do art. 7o. a  
seguinte redação:  
"..., bem como e particularmente criar  
câmaras, nos Tribunais, e Varas, em primeiro grau,  
especializadas em questões agrárias, inclusive com  
caráter itinerante; e"  
4 - excluir a referência "com exceção das de  
competência da Justiça Agrária". 
Justificativa: 

A criação de uma Justiça Agrária é aspiração de amplas camadas da população. Contudo, a imposição aos 
Estados de mais um Tribunal, com elevados custos decorrentes, inclusive da criação de novos cargos e de 
serviços auxiliares, mostra-se desnecessária e inconveniente. Basta atribuir-se essa jurisdição à Justiça Comum, 
atendidas suas peculiaridades.  
   
   EMENDA:00249 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   FRANCISCO SALES (PMDB/RO) 
Texto:   

   O art. 35 do anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
Dos Tribunais e Juízes Agrários  
"Art. 35. São órgãos da Justiça Agrária:  
I - Tribunal Superior Agrário;  
II - Tribunais Regionais Agrários; e  
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III - Juízes Agrários.  
§ 1o. O Tribunal Superior Agrário compor-se-á  
de 13 juízes vitalícios e togados, com a  
denominação de Ministros, nomeados pelo Presidente  
da República, depois de aprovada a escolha pelo  
Senado Federal, sendo quatro dentre juízes  
federais; três dentre membros do Ministério  
Público Federal; dois dentre membros dos serviços  
jurídicos da União; dois dentre magistrados ou  
membros do Ministério Público dos Estados, do  
Distrito Federal e dos territórios; e dois dentre  
advogados. Após a primeira nomeação dos quatro  
juízes federais e dos três procuradores da  
república, as seguintes só se darão dentre juízes  
e procuradores agrários.  
§ 2o. Serão criados tribunais regionais  
agrários, cada um composto de sete juízes nomeados  
pelo Presidente da República, depois de aprovada a  
escolha pelo Senado Federal, sendo dois dentre  
juízes federais; um dentre advogados; dois  
dentre membros do Ministério Público Federal; um  
dentre membros dos serviços jurídicos da União; e  
um dentre magistrados ou membros do Ministério  
Público dos Estados, do Distrito Federal e dos  
Territórios, respeitada a jurisdição de cada  
Tribunal. Após a primeira nomeação dos dois juízes  
federais e dos dois procuradores da República, as  
seguintes só ocorrerão dentre juízes e  
procuradores agrários.  
§ 3o. Os juízes agrários serão nomeados pelo  
Presidente da República, escolhidos em lista  
tríplice, organizada pelo Tribunal Superior  
Agrário. Ressalvada a primeira investidura, que se  
baseará em títulos, exigindo-se o mínimo de quinze  
anos de expediência em direito agrário e que não  
seja proprietário rural, o provimento do cargo  
far-se-á mediante concurso público de provas e  
títulos, organizada pelo Tribunal Superior  
Agrário, devendo os candidatos atender aos  
requisitos de idoneidade moral e de idade superior  
a vinte e cinco anos, além dos especificados em lei.  
§ 4o. Compete à Justiça Agrária processar e  
julgar as questões oriundas das relações reguladas  
pela legislação agrária, inclusive:  
I - as questões possessórias ou dominiais que  
versem sobre imóvel rural, público ou privado;  
II - as ações discriminatórias de terras  
devolutas, federais ou estaduais;  
III - as desapropriações de imóveis rurais  
por interesse social, para fins de reforma  
agrária, irrigação e proteção ambiental, florestal  
ou indígena;  
IV - as questões que digam respeito a  
aplicação, incidências e cobrança do imposto sobre  
a propriedade territorial rural;  
V - as questões referentes à floresta, água,  
pesca, aos recursos naturais renováveis, desde que  
atinentes à atividade agrária;  
VI - as questões relativas a contratos  
agrários, compreendidos entre eles, também os  
vinculados à atividade de fomento, de produção ou  
comercialização agropecuários;  
VII - as questões que versarem sobre a  
propriedade consorcial, indígena;  
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VIII - as questões que versarem sobre  
empreitada rural e sobre previdência social rural;  
IX - as relações de direito previstas nas  
leis agrárias e no Código Civil sobre matéria  
jurídico-agrária, quando versarem interesses  
rurais assim definidos em lei.  
§ 5o. A competência e a organização dos  
órgãos jurisdicionais agrários serão estabelecidos  
em lei.  
§ 6o. Das decisões do Tribunal Superior  
Agrário somente caberá recurso para o Supremo  
Tribunal Federal quando contrariarem esta  
Constituição.  
§ 7o. A União, os Estados-membros, o Distrito  
Federal deverão unir seus esforços e recursos  
administrativos e financeiros mediante convênio,  
visando à implantação da Justiça Agrária.  
§ 8o. O processo perante à Justiça Agrária  
será gratuito, para os pequenos trabalhadores e  
proprietários rurais, devendo prevalecer os  
princípios de conciliação, localização, economia,  
simplicidade e rapidez.  
§ 9o. Os Tribunais Regionais Agrários serão  
criados por etapas, levando-se em conta as regiões  
onde as lides agrárias são mais intensas e exigem  
a presença do Estado. 
Justificativa: 

Em que pese o avanço contido no anteprojeto (art. 35), reconhecendo a necessidade de se dar um tratamento 
judiciário especializado voltado para o homem do campo, para as atividades agrárias, deparamos com uma 
situação peculiar; das justiças federais, é a Justiça Agrária a prima de desamparada. Já nasce capenga e sujeita 
a uma difícil, senão impraticável, implantação.  
Vejamos:  
a) enquanto que são fixados os órgãos componentes de Justiça Federal, Justiça Eleitoral e Justiça do Trabalho, 
com referência à Justiça Agrária o caput do art. 35, diz que “a lei disporá sobre a organização, a competência e o 
processo da Justiça Agrária e atuação do Ministério Público,... 
b) com um agravante, pois no item IV do artigo referido se estabeleceu que “enquanto não instalado em seus 
diversos graus de jurisdição, os processos correrão perante os Tribunais e juízes estaduais, com câmaras e 
juízes com função itinerante”. 
Percebem-se, pois, certas contradições que inviabilizam, até então mesmo, a criação dessa Justiça. 
Ora, se à Justiça Agrária compete processos e julgar “causas originadas da discriminação e titulação de terras, 
incluindo às devolutas do Município, do Estado e da União”, é um contrassenso e um erro brutal se deixar aos 
juízes e tribunais estaduais o julgamento desses casos, mesmo que seja provisoriamente. A implantação da 
Justiça Agrária poderá ser por etapas. O fundamental é que ela cresça de forma autônoma.  
A Justiça Agrária deve ter caráter nacional, organizada autonomamente em relação às justiças (federal ou 
estaduais). É uma exigência histórica. Solução, pela metade, não resolverá as lides agrárias, que não se 
resumem só à reforma agrária. 
O destino da comunidade nacional – firmava C.J. ASSIS RIBEIRO -, em grande parte, para construir elemento 
de vida do organismo do Estado, depende do harmônico funcionamento do Poder Judiciário. E essa harmonia 
decorre inegavelmente, da especificação da Justiça, que contribui para segurança nacional, no que esta 
expressão ressalta de preservante do complexo do organismo nacional, frente à reação dos antagonismos que 
podem incidir sobre os sistemas fundamentais que o integram”.  
Senhores constituintes, estas são as razoes que motivaram a presente Emenda. 
   
   EMENDA:00337 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE) 
Texto:   

   "Art. Fica instituída a Justiça Agrária com  
a competência de julgar os litígios sobre a  
propriedade, os limites e a posse das Terras  
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públicas ou privadas, inclusive os direitos de  
vizinhança.  
Disposições Transitórias  
"Art. Fica autorizado o Poder Executivo a  
criar o número de varas por 100.000 (cem mil)  
habitantes das áreas rurais com as atribuições  
previstas no art..... Os juízes serão nomeados por  
concurso de provas e Títulos e terão as garantias,  
prerrogativas, vencimentos e impedimentos dos  
juízes federais." 
Justificativa: 

A Subcomissão de Política Agrícola, Fundiária e de Reforma Agrária, sugere a criação da Justiça Agrária como 
indispensável à realização de Reforma Agrária.  
   
   EMENDA:00370 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   

   Suprimam-se o Inciso VI do Artigo 1o. e o  
Artigo 35. 
Justificativa: 

Os Tribunais de Justiça estão convencidos de que apenas varas especializadas poderão oferecer, em tema 
agrário, a prestação jurisdicional que o momento atual reclama. Teme-se que a criação de outros Tribunais 
especializados acabe por comprometer a unidade de jurisdição com prejuízo, a médio e longo prazo, para os 
jurisdicionados, ao enfraquecimento das instituições criadas para servi-lo.  
Esta, aliás, foi a proposta aprovada no V encontro de Presidentes de Tribunais de Justiça, em Brasília, nos dias 
13 e 14 de maio de 1987.  
Acrescentamos ainda, que ao decidir sobre os litígios submetidos à sua apreciação, o conhecimento jurídico do 
Juiz será essencial ao seu mister, conhecimento este complexo e sistemático, enraizado na teoria e nos 
princípios gerais do Direito, seja a questão agrária, familiar ou de outra natureza.  
O projeto ARINOS, aliás, nesse sentido, previu a criação de varas especializadas de Justiça Tributária e Agrária. 
O nome Juiz Agrário poderia deixar transparecer uma politização da Justiça, incompatível com a relevância da 
Magistratura.  
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

   
   EMENDA:00158 PREJUDICADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   ASDRUBAL BENTES (PMDB/PA) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva ao Art. 41 do Parecer da  
Subcomissão do Poder Judiciário e Ministério Público:  
Art. 41 - São órgãos da Justiça Agrária:  
I - Tribunal Superior Agrário  
II - Tribunais Regionais Agrários  
III - Juízes Agrários  
§ Único - Lei Complementar disporá sobre a  
organização, competência e processo da Justiça  
Agrária e do seu Ministério Público, observados os  
seguintes princípios:  
I - Haverá um Tribunal Superior, Tribunais  
Regionais e juízos agrários integrados por membros  
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togados vitalícios, reservando-se nos colegiados  
um quinto aos advogados e outro a representantes  
do Ministério Público.  
II - A Justiça Agrária será competente para  
todos os feitos relativos ao domínio, posse, uso e  
conservação das terras públicas ou particulares,  
excluídas os dissídios trabalhistas e incluídos os  
processos resultados de delitos por motivação  
Agrária.  
III - O processo perante a Justiça Agrária  
terá rito especial, prevalecendo os princípios de  
conciliação, localização, economia ou gratuidade,  
simplicidade, oralidade, mobilidade e rapidez.  
IV - Nas Comarcas em que não existir Justiça  
Agrária, os respectivos processos correrão em  
primeira instância, perante a Justiça Estadual,  
com recursos para os Tribunais Agrários. 
Justificativa: 

I – A criação da Justiça Agrária atende uma das mais unânimes e veementes aspirações de todas as categorias 
rurais brasileiras, tendo sido objeto de numerosos projetos que se vem sucedendo há quase 20 anos, estando 
ainda pendentes no Congresso os dois últimos de autoria dos Deputados Jorge Arbage e José Sarney Filho.  
II – Todas essas iniciativas ou propuseram uma estrutura autônoma, como ocorre com a Justiça do Trabalho ou 
a implantação de varas e turmas especializadas, no âmbito da Justiça Federal, havendo esta segunda hipótese 
sido adotada em janeiro do corrente ano através da Lei 7583, da qual provieram os primeiros juízos agrários já 
instalados na Bahia, Ceará, Rio Grande do Sul, Goiás e São Paulo.  
III – O Parecer da Subcomissão do Poder Judiciário prefere criar a Justiça Agrária com inteira autonomia e essa 
é realmente a melhor alternativa. Creio, todavia que o anteprojeto deva ser aperfeiçoado em dois pontos 
fundamentais: - a enumeração dos órgãos e a amplitude da competência. Basta cotejar o art. 41 com os 
referentes às demais Justiças especializadas (Federal, Eleitoral e Trabalhista) para ver que existe uma diferença 
injustificável pela falta de enumeração dos órgãos componentes do novo ramo a ser instituído. A Justiça Agrária 
ficaria diminuída se apenas quanto a ela tais órgãos fossem objeto da legislação complementar ou ordinária 
enquanto nas demais integram o próprio texto da Constituição.  
IV – Quanto à competência entendo que deve ser ampliada, excluindo os dissídios trabalhistas, porém incluindo 
tudo mais que se refira à terra. Essa foi a diretriz aprovada pela XI Conferência da OAB (Belém, agosto de 1986), 
conforme tese relatada pelo Prof. Otávio Mendonça, que vai anexa como subsídio a esta justificativa, de vez que 
nesse trabalho, o ilustre mestre paraense faz um exato resumo do problema da Justiça Agrária, tanto mais 
valioso porque advindo do Estado em que a turbulência rural atingiu o máximo de incidência e gravidade.  
Parecer:   

   Prejudicada. 
   
   EMENDA:00339 PREJUDICADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   JOSÉ CARLOS GRECCO (PMDB/SP) 
Texto:   

   Excluir o inciso VI do artigo 1o. da Seção I,  
"Das Disposições Gerais", do Capítulo I, "Do Poder  
Judiciário", renumerando o item seguinte. Em  
consequência, excluir a Seção VII - "Dos Tribunais  
e Juízes Agrários", bem como o artigo 41, seus  
incisos e alíneas, renumerando-se, e acrescentar  
no final do artigo 8o. o seguinte:  
Art. 8o. - ...", bem como Câmaras, nos  
Tribunais competentes, e Varas, em primeiro grau,  
na Justiça Federal ou Estadual conforme o caso,  
especializadas em questões agrárias, inclusive com  
caráter itinerante." 
Justificativa: 

A Justiça Agrária é anseio de amplas camadas de população. Contudo, a imposição de mais Tribunais e Juízos, 
com infraestrutura administrativa própria, o que demandará elevados custos decorrentes, inclusive, da criação de 
novos cargos até de serviços auxiliares, mostra-se desnecessária e inconveniente. Basta atribuir-se essa 
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jurisdição à Justiça Comum, atendidas suas peculiaridades. Á Justiça dos Estados, quando não se tratar da 
competência da Justiça Federal.  
Parecer:   

   Prejudicada. 
   
   EMENDA:00418 PREJUDICADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   

   Dê-se ao item III, do art. 41, do anteprojeto  
elaborado pela Subcomissão da Organização do Poder  
Judiciário e do Ministério Público, a seguinte  
redação:  
"Juízes de Direito sediados em Varas, Varas  
Especiais dos delitos contra a natureza, inclusive  
do júri, juizados, circunscrições e comarcas". 
Justificativa: 

A ameaça ao meio ambiente constitui um dos maiores perigos à sobrevivência da humanidade.  
Torna-se imperiosa criação de varas judiciais especiais para apreciar e julgar os atentados e crimes contra a 
natureza. 
O direito à vida, necessariamente, requer a proteção ao meio ambiente. A denegação ambiental constitui a 
supressão de qualidade de vida e, consequentemente, em uma fase posterior, da própria vida. 
A sua preservação e valorização é uma das preocupações permanentes dos espíritas, cujas contribuições 
constem do II Encontro Nacional Sobre o Aspecto Social da Doutrina espírita.  
Parecer:   

   Prejudicada. 
   
   EMENDA:00467 PREJUDICADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   EDUARDO BONFIM (PC DO B/AL) 
Texto:   

   Emenda  
Dê-se ao art. 35 do anteprojeto da  
Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério  
Público a seguinte redação:  
Art. 35 - A lei disporá sobre a organização,  
a competência e o processo da Justiça Agrária e a  
atuação do Ministério Público, observados os  
princípios desta Constituição e os seguintes:  
I - compete à Justiça Agrária:  
a) julgar as lides referentes à propriedade à  
posse, a titulação e a utilização da terra rural;  
b) zelar pelo princípio constitucional do  
limite máximo da propriedade agrária, do respeito  
à obrigação social da propriedade territorial  
rural e a progressiva realização da reforma  
agrária.  
II - O processo perante a Justiça Agrária  
será gratuito, prevalecendo os princípios de  
conciliação, localização, economia, simplicidade e  
rapidez;  
III - enquanto não instalada nos seus  
diversos graus de jurisdição, os processos  
correrão perante os Tribunais e Juízes Estaduais. 
Justificativa: 
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A Justiça Agrária é uma velha aspiração dos camponeses e assalariados agrícolas que lutam pela transformação 
da estrutura agrária em nosso País. A criação desta Justiça deve estar ligada necessariamente, a determinação 
constitucional da reforma agrária como tarefa histórica. Além disso, servirá para resolver a complexidade de 
litígios que surgem no campo relativamente à posse, à propriedade e a utilização das terras.  
Parecer:   

   Prejudicada. 
   
   EMENDA:00802 APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   ALYSSON PAULINELLI (PFL/MG) 
Texto:   

   SUPRIME integralmente a Seção VII e o respectivo  
Art. 41, renumerando as demais Seções do Anteprojeto  
aprovado pela Subcomissão do Poder Judiciário  
e do Ministério Público.  
Art. 41 – Suprimido 
Justificativa: 

O problema fundiário, espera-se, ano terá longa duração.  
De outra parte, até que venha a ser efetivamente criada, e instalada a Justiça Agrária, suas funções continuarão 
a ser desempenhadas pelas Varas Agrárias da Justiça Federal, tal como hoje ocorre.  
Acresce às razões anteriores o problema da crônica, e esta sim de remota solução, de carência de recursos.  
Assim, a criação de mais uma Justiça em nada melhorará o atendimento da prestação jurisdicional, pelo 
contrário, criará os inevitáveis conflitos de competência, as infindáveis esperas pelos juízos itinerantes, enfim, 
toda uma série de problema já solucionados pelas Varas Agrárias. 
Parecer:   

   Aprovada. 
   
   EMENDA:01206 PREJUDICADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   

   Emenda no parecer do relatório da Subcomissão  
do Poder Judiciário e Ministério Público.  
Acrescente-se ao Artigo 41, "caput", após  
"Justiça Agrária", "que se... organizará nos  
moldes da Justiça do Trabalho..."  
Dê-se nova redação à alínea "d". Acrescente-  
se ao inciso I do artigo 41, alínea:  
"d) questões decorrentes de conflitos na  
aplicação do estatuto do trabalhador rural.  
e) questões relativas a posse de imóvel rural  
e a contratos agrários.  
Suprima-se a parte geral da alínea "c" do  
inciso I do art. 41, a partir de "ficando excluído..." 
Justificativa: 

A Justiça Agrária deverá organizar-se nos moldes da Justiça do Trabalho, que deu certo ao longo de sua 
existência como capaz de bem compor os conflitos entre empregado e empregador.  
No campo há de se processar da mesma maneira. 
A competência da Justiça Agrária ficou muito limitada e tímida. Não atende às exigências rurais, nem cobre os 
diversos conflitos que ocorrem no campo. 
Parecer:   

   Prejudicada. 
   
   EMENDA:01320 PREJUDICADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
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Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO (PT/SP) 
Texto:   

   Substitua-se no item III do art. 41, a  
expressão "juízes estaduais" por "juízes federais". 
Justificativa: 

O erro gráfico consiste em escrever “estaduais” em vez de “federais”. Constou do primeiro avulso (anteprojeto 
sem emendas), permaneceu no segundo avulso (anteprojeto aprovado com emendas e subemendas) e não foi 
corrigido no terceiro avulso anteprojeto aprovado pela Subcomissão) apesar de ter sido assinalado em todas 
essas etapas e de ter havido, em todas elas, consenso sobre a necessidade da correção (página 41/1 das Notas 
taquigráficas).  
Parecer:   

   Prejudicada. 

 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

   
   EMENDA:00088 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   FRANCISCO SALES (PMDB/RO) 
Texto:   

   1. No Capítulo III - do Judiciário Seção I,  
acrescentar o seguinte item, renumerando o  
seguinte:  
"VII - Tribunais e Juízes Agrários."  
  2. Alterar a Seção VIII, acrescentando-se  
mais uma Seção, assim como seu artigo:  
"SEÇÃO VIII"  
Dos Tribunais e Juízes Agrários  
"Art. 97. São órgãos da Justiça Agrária;  
I - Tribunal Superior Agrário;  
II - Tribunais Regionais Agrários; e  
III - Juízes Agrários.  
§ 1o. O Tribunal Superior Agrário compõe-se  
de treze Ministros vitalícios, nomeados pelo  
Presidente da República, sendo quatro dentre  
juízes federais; três dentre membros dos serviços  
jurídicos da União; dois dentre magistrados ou  
membros do Ministério Público dos Estados, do  
Distrito Federal e dos Territórios; e dois dentre  
Advogados. Após a primeira nomeação dos quatro  
Juízes Federais dos três Procuradores da  
República, as seguintes só se darão dentre Juízes  
e Procuradores Agrários.  
§ 2o. Serão criados Tribunais Regionais  
Agrários, cada um composto de sete Juízes  
vitalícios nomeados pelo Presidente da República,  
sendo dois dentre Juízes Federais; um dentre  
Advogados; dois dentre membros do Ministério  
Público Federal; um dentre membros dos serviços  
Jurídicos da União; e um dentre magistrados ou  
membros do Ministério Público dos Estados, do  
Distrito Federal e dos Territórios, respeitada a  
jurisdição de cada Tribunal. Após a primeira  
nomeação dos dois Juízes Federais e dos dois  
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Procuradores da República, as seguintes só  
ocorrerão dentre Juízes e Procuradores Agrários.  
§ 3o. Os Juízes Agrários serão nomeados pelo  
Presidente da República, escolhidos em lista  
tríplice, organizada pelo Tribunal Superior  
Agrário. Ressalvada a primeira investidura, que se  
baseará em títulos, exigindo-se o mínimo de quinze  
anos de experiência em direito agrário e que não  
seja proprietário rural, o provimento do cargo  
far-se-á mediante concurso público de provas e  
títulos, organizada pelo Tribunal Superior  
Agrário, devendo os candidatos atender aos  
requisitos de idoneidade moral e de idade superior  
a vinte e cinco anos, além dos especificados em lei.  
§ 4o. Compete à Justiça Agrária processar e  
julgar as questões oriundas das relações reguladas  
pela legislação agrária, inclusive:  
I - as questões possessórias ou dominiais que  
versem sobre imóvel rural, público ou privado;  
II - as ações discriminatórias de terras  
devolutas, federais ou estatais;  
III - as desapropriações de imóveis rurais  
por interesse social, para fins de reforma  
agrária, irrigação e proteção ambiental, florestal  
ou indígena;  
IV - as questões que digam respeito a  
aplicação, incidência e cobrança do imposto sobre  
a propriedade territorial rural;  
V - as questões referentes à floresta, água,  
pesca, aos recursos naturais renováveis, desde que  
atinentes à atividade agrária;  
VI - as questões relativas a contratos  
agrários, compreendidos entre eles, também os  
vinculados à atividade de fomento, de produção ou  
comercialização agropecuários;  
VII - as questões que versarem sobre a  
propriedade consorcial indígena;  
VIII - as questões que versarem sobre  
empreitada rural e sobre previdência social rural;  
IX - as relações de direito previstas nas  
leis agrárias e no Código Civil sobre matéria  
jurídico-agrária, quando versarem interesses  
rurais assim definidos em lei.  
§ 5o. A competência e a organização dos  
órgãos jurisdicionais agrários serão estabelecidos  
em lei.  
§ 6o. Das decisões do Tribunal Superior  
Agrário somente caberá recurso para o Supremo  
Tribunal Federal quando contrariarem esta  
Constituição.  
§ 7o. A União, os Estados-membros, o Distrito  
Federal deverão unir seus esforços e recursos  
administrativos e financeiros mediante convênio,  
visando à implantação da Justiça Agrária.  
§ 8o. O processo perante à Justiça Agrária  
será gratuito, para os pequenos proprietários e  
trabalhadores rurais, devendo prevalecer os  
princípios de conciliação, localização, economia,  
simplicidade e rapidez.  
§ 9o. Os Tribunais Regionais Agrários serão  
criados por etapas, levando-se em conta as regiões  
onde as lides agrárias são mais intensas e exigem  
a presença do Estado. 
Justificativa: 
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Partindo de uma premissa errônea, entende o eminente relator da Comissão de Organização dos Poderes e 
Sistema de Governo, Deputado Constituinte EGYDIO FERREIRA LIMA, que a Justiça Agrária visa apenas dirimir 
os conflitos fundiários.  
A Justiça Agrária competirá julgar as questões agrárias: o processo discriminatório de terras devolutas, as 
desapropriações por interesse social, para fins de reforma agrária, a propriedade e a posse rural, o imposto 
sobre a propriedade territorial rural, previdência social rural, a preservação dos recursos naturais renováveis, a 
propriedade consorcial indígena, crédito rural e contratos agrários.  
Os problemas agrários não se resumem simplesmente aos conflitos fundiários. Ou como dizem à reforma 
agrária. Essa é uma visão distorcida da atividade agrária.  
A Justiça Agrária deve ter caráter nacional, organizada automaticamente em relação às justiças (federais ou 
estaduais) atualmente existentes e mantidas pelo Anteprojeto. A Justiça Agrária deve-se ocupar de lides 
eminentemente agrárias. O tratamento judiciário especializado que se defende visa tornar a justiça mais célere. 
A presumível perda de competência ou do poder dos magistrados federais (Justiça Federal) ou estaduais, não 
informa que deixam de ter um papel fundamental na sociedade democrática, pois a instituição “Poder Judiciário” 
permanece inalterada, intacta.  
O eminente relator ficaria na história da administração da justiça como o homem que encontrou o caminho 
adequado, correto, para a solução das lides agrárias. Seria um grande favor ao País. Ao homem do campo.  
É preciso enfrentar corajosamente as correntes doutrinárias contrárias à sua criação, ou de natureza 
conservadora e obstrucionista ou de natureza demagógica e agitacionaista. Também a alegação da falta de 
verbas ou da grande despesa que se faria em face da implantação de tal justiça não mais se justifica.  
C.J. ASSIS RIBEIRO, com muita propriedade e ênfase, diz que “esse argumento”, apesar de velho, impressiona. 
E, por isso, nunca deixou de ser repetido pelos conservadores e obstrucionistas, conforme o tipo de justiça 
especializada que está na ordem do dia. Combateram a criação da Justiça Eleitoral (...) investiram contra os 
tribunais federais de recursos; (...) debateram contra a Justiça do Trabalho, ainda com ênfase, batendo nessa 
mesma tecla de economia; atacaram a criação dos juízes federais, em face de idêntico ponto de vista. Acontece, 
porém, que o problema da organização e do funcionamento do Poder Judiciário não pode ser apreciado e 
julgado em termos tais, isto é, em termos de despesas. O destino da comunidade nacional, em grande parte, 
para constituir elemento de vida do organismo do Estado, depende do harmônico funcionamento do Poder 
Judiciário. E essa harmonia decorre, inegavelmente, da especificação da Justiça, que contribui para a segurança 
nacional, no que esta expressão ressalta de preservante do complexo do organismo nacional, frente à reação 
dos antagonismos que podem incidir sobre os sistemas fundamentais que integram” (monografia apresentada ao 
IAB, em 1976).  
A prestação jurisdicional é um dever inarredável do Estado. E a criação de uma Justiça Agrária nacional e 
autônoma é um imperativo histórico.  
As questões agrárias necessitam de tratamento judiciário especializado. O que justifica a criação da Justiça 
Agrária não é o conflito fundiário, tampouco a reforma agrária. Há de se buscar o conteúdo do Direito Agrário, 
isto é, a atividade agrária. Nesse contexto, quatro são os elementos que integram o conceito da atividade 
agrária: o elemento que integram o conceito da atividade agrária: o elemento suporte físico ou seja a TERRA; o 
elemento agrobiológico ou seja o processo de aproveitamento da vida vegetal ou animal para transformá-la em 
produção agropecuária; o elemento direção ou seja o comando de todos os procedimentos pelo homem; e o 
elemento remuneração ou seja que a ação tenha aspecto econômico, dando ensejo à produção.  
Por outro lado, a Justiça Agrária não pode surgir capenga, como a prima pobre das Justiças. Ou apenas como 
apêndice da Justiça Federal, burocratizando e promovendo um verdadeiro inchaço nesse Órgão. Há de ser 
independente. Das suas decisões somente caberá recursos para o Supremo Tribunal Federal, quando 
contrariarem normas constitucionais.  
É de se ressaltar que o assunto da especialização de uma justiça de terras (clamada por RUI BARBOSA, na 
plataforma da Campanha Civilista, lida no Politema baiano em 1910) merece tratamento sério, isento e objetivo, 
não se prestando a ficar ao sabor das conveniências de pessoas ou grupos de interesses.  
A criação de varas especializadas, dentro da Justiça Federal, para tratar das relações jurídicas oriundas dos 
conflitos de terra é medida inócua e paliativa, alheia ao homem do campo e que consulta apenas aos interesses 
data vênia, de alguns magistrados, que não desejam ver as suas competências subtraídas, com vistas à criação 
de novos cargos, especialmente nas instâncias revisoras.  
A criação da Justiça Agrária não objetiva retirar competência de outros tribunais, mas sim de reunir matéria 
agrária, de reunir competência, de reunir atribuições e poderes, de especificar funções, para proporcionar um 
melhor atendimento à população rural. 
A especialização da Justiça Agrária – autônoma e nacional – proporcionará as seguintes vantagens: 
a) maior rapidez na condução dos processos;  
b) desafogo dos outros tribunais; 
c) maior segurança na aplicação do Direito, com uniformidade da jurisprudência;  
d) maior especialização, capacitação profissional, com os juízes de mentalidade agrarista;  
e) maior independência da política local;  
f) maior proteção ao economicamente mais fraco;  
g) maiores facilidades ao usuário da Justiça, pela reunião das competências dispersas, que implicam em gastos 
de tempo e dinheiro desnecessários.  
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A Justiça do Trabalho surgiu para proteger o operário pós Revolução Industrial. Surge a Justiça Agrária para 
proteger o camponês, o homem sem terra, o trabalhador rural marginalizado, os “bóias-frias” e, também, os 
homens que fazem da agricultura a razão de suas vidas.  
Por outro turno, a Justiça Agrária deve ser composta exclusivamente por juízes togados, em todas as suas 
instâncias, em razão das dificuldades reais da organização das comunidades rurais, onde as relações 
empregado e empregador são minoritárias e os conflitos são travados entre os pequenos e os grandes 
proprietários, entre eles e os “sem terra”, entre posseiros e proprietários, entre índios e posseiros ou 
proprietários, entre o INCRA e a FUNAI, entre dois posseiros ou entre dois proprietários, entre o proprietário e o 
arrendatário, entre empregado ou empregador e o INPS, entre posseiro ou proprietário e parceiro, dentre outras.  
Remarque-se que a Ordem dos Advogados (V, VI, IX Conferência Nacional), como, também, em 1986, através 
do seu Conselho Federal), o Instituto dos Advogados Brasileiros, a CNBB, CONTAG, ABRA, ANDRA, CNA e 
SNA, todos, sem exceção, têm defendido a criação da Justiça Agrária.  
Nessas condições, o Anteprojeto apresentado pelo Sr. Relator representa um retrocesso, tendo em vista o 
reconhecimento, pelo menos, da Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público, da existência da 
Justiça Agrária.  
Este é motivo da presente Emenda, retirando-se do Anteprojeto o disposto no item X, art. 81 e art. 83 e 
parágrafos.  
Parecer:   

   Pela rejeição.  
A justiça agrária já está disciplinada. 
   
   EMENDA:00119 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   EDUARDO BONFIM (PC DO B/AL) 
Texto:   

   Emenda  
Inclua-se onde couber:  
"Art. A lei disporá sobre a organização, a  
competência e o processo da Justiça Agrária e a  
atuação do Ministério Público, observados os  
princípios desta Constituição e os seguintes:  
I - Compete à Justiça Agrária:  
a) Julgar as lides referentes à propriedade,  
à posse, a titulação e a utilização da terra rural;  
b) Zelar pelo princípio constitucional do  
limite máximo da propriedade agrária, do respeito  
à obrigação social da propriedade territorial  
rural e a progressiva realização da reforma agrária.  
II - O processo perante a Justiça Agrária  
será gratuito, prevalecendo os princípios de  
conciliação, localização, economia, simplicidade e  
rapidez;  
III - Enquanto não instala nos seus diversos  
graus de jurisdição, os processos correrão perante  
os Tribunais e Juízes Estaduais. 
Justificativa: 

A Justiça Agrária é uma velha aspiração dos camponeses e assalariados agrícolas que lutam pela transformação 
da estrutura agrária em nosso País. A criação desta Justiça deve estar ligada necessariamente, a determinação 
constitucional da reforma agrária como tarefa histórica. Além disso, servirá para resolver a complexidade de 
litígios que surgem no campo relativamente à posse, à propriedade e a utilização das terras.  
Parecer:   

   Rejeitada. A especialização de Varas Federais supre essa necessidade. 
   
   EMENDA:00211 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   JOSÉ CARLOS GRECCO (PMDB/SP) 
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Texto:   

   Suprimir o inciso XI, do art. 81 e  
transportar o art. 83 e §§ para a Seção VIII,  
adaptando-se. 
Justificativa: 

O inciso deve ser suprimido por óbvio: as questões de direito agrário têm sido apreciadas pela Justiça federal, 
diante das características dos interesses em litígio. 
A justiça estadual, por mais próxima de áreas conflitadas, teria melhores condições de atender à prestação 
jurisdicional imediata, desde que adotado o princípio da intolerância, não só das varas como de câmaras, com 
isto evitando-se aos números camponesas que se vejam obrigados a litigar com a União nas Capitais dos 
Estados, exclusivamente.  
Parecer:   

   Rejeitada. Entendo que a justiça federal é a mais adequada para solucionar os problemas agrários. 
   
   EMENDA:00267 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO (PT/SP) 
Texto:   

   Suprimir o inciso XI do art. 81 e o art. 83,  
substituindo-os pela redação do Relatório Final da  
Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério  
Público, criando-se uma Seção, com a seguinte redação:  
"Seção...  
Art. - A lei disporá sobre a organização, a  
competência e o processo da Justiça Agrária e  
atuação do Ministério Público, observados os  
princípios desta Constituição e os seguintes:  
I - compete à Justiça Agrária processar e julgar:  
a) causas originadas de discriminação e  
titulação de terras, incluindo as devolutas do  
Município, do Estado e da União;  
b) questões fundiárias decorrentes de  
desapropriação por interesse social ou reforma  
agrária;  
c) questões relativas às terras indígenas,  
ficando excluídos os dissídios trabalhistas, salvo  
quando envolverem questões agrícolas;  
d) questões relativas ao desapossamento e  
desapropriação por utilidade e necessidade  
públicas em zona rural, para imóveis de até três  
módulos rurais.  
II - o processo perante a Justiça Agrária  
será gratuito, prevalecendo os princípios de  
conciliação, localização, economia, simplicidade e  
rapidez;  
III - enquanto não instalada em seus diversos  
graus de jurisdição, os processos correrão perante  
os Tribunais e juízes federais, com câmaras e  
juízes com função itinerante." 
Justificativa: 

A criação de uma Justiça do Trabalho foi o caminho adequado para que o trabalhador conseguisse justo 
posicionamento social, para a tutela de seus direitos emergentes.  
Parecer:   

   A emenda pretende recriar a Justiça Agrária, que já está disciplinada.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00584 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   ASDRUBAL BENTES (PMDB/PA) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
Emenda Aditiva ao Cap. III do Substitutivo da  
Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de  
Governo:  
- Acrescentar a seguinte seção, composta dos  
dispositivos discriminados, sobre a Justiça  
Agrária, renumerando-se os artigos, como  
necessário:  
"Seção VIII  
I - Tribunal Superior Agrário;  
II - Tribunais Regionais Agrários;  
III - Juízes Agrários.  
§ único - Lei Complementar disporá sobre a  
organização, competência e processo da Justiça  
Agrária e do seu Ministério Público, observados os  
seguintes princípios:  
I - Haverá um Tribunal Superior, Tribunais  
Regionais e Juízos Agrários integrados por membros  
togados vitalícios, reservando-se nos colegiados  
um quinto aos advogados e outro a representantes  
do Ministério Público.  
II - A Justiça Agrária será competente para  
todos os feitos relativos ao domínio, posse, uso e  
conservação das terras públicas ou particulares,  
excluídos os dissídios trabalhistas e incluídos os  
processos resultantes de delitos com motivação  
agrária, convocado pelo Juiz Agrário o Júri  
Popular dos crimes de que resulte a morte.  
III - O Processo perante a Justiça Agrária  
será gratuito para todo aquele que tiver  
rendimento mensal bruto até o triplo do salário-  
mínimo, prevalecendo os princípios de conciliação,  
localização, economia, simplicidade e rapidez.  
IV - Criação de órgão de perícia diretamente  
sujeito ao Juiz Agrário.  
V - Nas Comarcas em que não existir Justiça  
Agrária, os respectivos processos correrão em  
primeira instância, perante a Justiça Estadual,  
com recurso para os Tribunais Agrários. 
Justificativa: 

I – A criação da Justiça Agrária atende uma das mais unânimes e veementes aspirações de todas as categorias 
rurais brasileiras, tendo sido objeto de numerosos projetos que se vem sucedendo há quase 20 anos, estando 
ainda pendentes no Congresso os dois últimos de autoria dos Deputados JORGE ARBAGE e JOSÉ SARNEY 
FILHO.  
II – Todas essas iniciativas ou propuseram uma estrutura autônoma, como ocorre com a Justiça do Trabalho ou 
a implantação de varas e turmas especializadas, no âmbito da Justiça Federal, havendo esta segunda hipótese 
sido adotada em janeiro do corrente ano através da Lei 7583, da qual provieram os primeiros juízos agrários já 
instalados na Bahia, Ceará, Rio Grande do Sul, Goiás e São Paulo.  
III – O Substitutivo da Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo, preferiu suprimir os 
dispositivos da Subcomissão do Poder Judiciário, que criavam a Justiça Agrária, remetendo as questões 
agrárias, a luta incessante pelo domínio e posse da terra, o acumulo de processos na Justiça Federal, à espera 
de julgamento, pela falta de estrutura atual justifica a criação da Justiça Agrária, atendendo, assim os justos 
reclamos de todas as categorias rurais brasileiras.  
Parecer:   

   A Justiça Agrária demoraria muito a ser implantada a talvez não resolvesse os problemas a que se 
propusesse. O sistema do Substitutivo dá pronta solução ás demandas rurais. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00585 REJEITADA 
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Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   ASDRUBAL BENTES (PMDB/PA) 
Texto:   

   EMENDA SUPRESSIVA  
Emenda Supressiva do item XI do art. 81 e  
art. 83 e seus parágrafos do Substitutivo da  
Comissão de Organização dos Poderes e Sistema de  
Governo:  
- Suprimir, o inciso XI do art. 81 e art. 83  
e seus parágrafos, referentes à competência da  
Justiça Federal de Primeira Instância. 
Justificativa: 

Por proposta de Emenda por nós submetida, será o Substitutivo acrescido de uma seção referente à criação e 
disciplinamento genérico da Justiça Agrária em nosso País. A presente Emenda responde à necessidade de 
compatibilização.  
Parecer:   

   Não vejo a necessidade da implantação da Justiça Agrária, uma vez que a sistemática adotada pelo 
Substitutivo atende a esses interesses plenamente. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00861 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   HÉLIO MANHÃES (PMDB/ES) 
Texto:   

   Suprimir o inciso XI, do art. 81 e  
transportar o art. 83 e §§ para a Seção VIII,  
adaptando-se. 
Justificativa: 

O inciso deve ser suprimido por óbvio: as questões de direito agrário têm sido apreciadas pela Justiça federal, 
diante das características dos interesses em litígio. 
A justiça estadual, por mais próxima de áreas conflitadas, teria melhores condições de atender à prestação 
jurisdicional imediata, desde que adotado o princípio da intolerância, não só das varas como de câmaras, com 
isto evitando-se aos números camponesas que se vejam obrigados a litigar com a União nas Capitais dos 
Estados, exclusivamente.  
Parecer:   

   Prefiro que as questões agrárias sejam julgadas pela justiça federal. Pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

   
   EMENDA:01111 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   

   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado - inciso VIII do art. 191 e art. 215, incisos e alíneas  
Suprimir o inciso VIII do art. 191 e art. 215, incisos e alíneas  
Em consequência, acrescentar um parágrafo ao  
art. 197, com a seguinte redação - § - Serão ainda  
criados, nos Tribunais e Juízes competentes,  
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estaduais ou federais, Câmaras e Varas  
especializadas, inclusive itinerantes, em questões  
agrárias definidas em lei complementar. 
Justificativa: 

A criação de Justiça Agrária é aspiração de amplas camadas da população. Contudo, a imposição aos Estados 
de mais um Tribunal, com elevados custos decorrentes, inclusive da criação de novos cargos e de serviços 
auxiliares, mostra-se desnecessária e inconveniente. Basta atribuir-se essa jurisdição à Justiça Comum, 
atendidas suas peculiaridades. Não se trata de Emenda que dificultará a ampliação e implantação de reforma 
agrária. Idêntica sugestão foi apresentada na Subcomissão do “Poder Judiciário e do Ministério Público pelo 
deputado Roberto Freire do PCB (Emenda que ali teve n° 3C-0137-1). E, nem de proposta de tendência 
radicalmente esquerdista, tanto que outras também idênticas foram oferecidas à mesma Subcomissão pelos 
Deputados José Carlos Grado (PMDB), Plínio Martins (PMDB) e Paes Landim (PFL), como declarado nos jornais 
“O Estado de São Paulo” (ed. De 27/6/87) e a “Folha de São Paulo” em recente editorial.  
Aplauso mereceu essa proposta do Prof. Paulo Guilherme de Almeida, docente de Direito Agrário da Faculdade 
de Direito da Universidade de São Paulo (na primeira edição mencionada), alertando aos senhores constituintes 
no sentido de que a proposta submetida a essa Assembleia, como redigida, desservirá o julgamento dessas 
questões agrárias, ao invés de agilizá-las. 
A criação da Justiça Agrária trará sérios obstáculos ao homem do campo. Qualquer divergência obrigará o 
trabalhador rural e deslocar-se para as Capitais. A proposta é que os juízes estaduais possam estabelecer Varas 
especializadas, que já possuem estrutura para boa prestação dos serviços jurisdicionais.  
   
   EMENDA:01385 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FRANCISCO SALES (PMDB/RO) 
Texto:   

   Emenda modificativa.  
Dispositivo emendado: art. 215.  
O art. 215 do anteprojeto da Constituição  
passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 215. São órgãos da Justiça Agrária:  
I - Tribunal Superior Agrária;  
II - Tribunais Regionais Agrários; e  
III - Juízes Agrários.  
§ 1o. O tribunal Superior Agrário compõe-se  
de treze Ministros vitalícios, nomeados pelo  
Presidente da República, sendo quatro dentre  
juízes federais; três dentre membros dos serviços  
jurídicos da União; dois dentre magistrados ou  
membros do Ministério Público dos Estados, do  
Distrito Federal e dos Territórios; e dois dentre  
Advogados. Após a primeira nomeação dos quatro  
juízes Federais e dos três Procuradores da  
República, as seguintes só se darão Juízes e  
Procuradores Agrários.  
§ 2o. Serão criados Tribunais Regionais  
Agrários, cada um composto de sete Juízes  
vitalícios nomeados pelo Presidente da República,  
sendo dois dentre Juízes Federais; um dentre  
Advogados; dois dentre membros do Ministério  
Público Federal; um dentro membros dos serviços  
Jurídicos da União; e um dentre magistrados ou  
membros do Ministério Público dos Estados e do  
Distrito Federal. Após a primeira nomeação dos  
dois Juízes Federais e dos dois Procuradores da  
República, as seguintes só ocorrerão dentre Juízes  
e Procuradores Agrários.  
§ 3o. Os Juízes Agrários serão nomeados pelo  
Presidente da República, escolhidos em lista  
tríplice, organizada pelo Tribunal Superior  
Agrário. Ressalva a primeira investidura, que se  
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baseará em títulos, exigindo-se o mínimo de quinze  
anos de experiência em direito agrário e que não  
seja proprietário rural, o provimento do cargo  
far-se-á mediante concurso público de provas e  
títulos, organizada pelo Tribunal Superior  
Agrário, devendo os candidatos atender aos  
requisitos de idoneidade moral e de idade superior  
a vinte e cinco anos, além dos especificados em lei.  
§ 4o. Compete à Justiça processar e julgar as  
questões oriundas das relações pela legislação  
agrária, inclusive:  
I - as questões possessórias ou dominiais que  
versem sobre imóvel rural, público ou privado;  
II - as ações discriminatórias de terras  
devolutas, federais ou estaduais;  
III - as desapropriações de imóveis rurais  
por interesse social, para fins de reforma  
agrária, irrigação e proteção ambiental, florestal  
ou indígena;  
IV - as questões que digam respeito a  
aplicação, incidência e cobrança do imposto sobre  
a propriedade territorial rural;  
V - as questões referentes à floresta, água,  
pesca, aos recursos naturais renováveis, desde que  
atinentes à atividade agrária;  
VI - as questões relativas a contratos  
agrários, compreendidos entre eles, também os  
vinculados à atividade de fomento, de produção ou  
comercialização agropecuários;  
VII - as questões que versarem sobre a  
propriedade consorcial indígena;  
VIII - as questões que versarem sobre  
empreitada rural e sobre previdência social rural;  
XI - as relações de direito previstas nas  
leis agrárias e no Código Civil sobre matéria  
jurídico-agrária, quando versarem interesses  
rurais assim definidos em lei.  
§ 5o. A competência e a organização dos  
órgãos jurisdicionais agrários serão estabelecidos  
em lei.  
§ 6o. Das decisões do Tribunal Superior  
Agrário somente caberá recursos para o Supremo  
Tribunal Federal quando contrariarem esta  
Constituição.  
§ 7o. A União, os Estados-membros, o Distrito  
Federal deverão unir seus esforços e recursos  
administrativos e financeiros mediante convênio,  
visando à implantação da Justiça Agrária.  
§ 8o. O processo perante à Justiça Agrária  
será gratuito, para os pequenos proprietários e  
trabalhadores rurais, devendo prevalecer os  
princípios de conciliação, localização, economia,  
simplicidade e rapidez.  
§ 9o. Os Tribunais Regionais Agrários serão  
criados por etapas, levando-se em conta a regiões  
onde as lides agrárias são mais intensas e exigem  
a presença do Estado. 
Justificativa: 

A Justiça Agrária competirá julgar as questões agrárias: o processo discriminatório de terras devolutas, as 
desapropriações por interesse social, para fins de reforma agrária, a propriedade e a posse rural, o imposto 
sobre a propriedade territorial rural, previdência social rural, a preservação dos recursos naturais renováveis, a 
propriedade consorcial indígena, crédito rural e contratos agrários.  
Os problemas agrários não se resumem simplesmente aos conflitos fundiários. Ou como dizem à reforma 
agrária. Essa é uma visão distorcida da atividade agrária.  
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A Justiça Agrária deve ter caráter nacional, organizada automaticamente em relação às justiças (federais ou 
estaduais) atualmente existentes e mantidas pelo Anteprojeto. A Justiça Agrária deve-se ocupar de lides 
eminentemente agrárias. O tratamento judiciário especializado que se defende visa tornar a justiça mais célere. 
A presumível perda de competência ou do poder dos magistrados federais (Justiça Federal) ou estaduais, não 
informa que deixam de ter um papel fundamental na sociedade democrática, pois a instituição “Poder Judiciário” 
permanece inalterada, intacta.  
O eminente relator ficaria na história da administração da justiça como o homem que encontrou o caminho 
adequado, correto, para a solução das lides agrárias. Seria um grande favor ao País. Ao homem do campo.  
É preciso enfrentar corajosamente as correntes doutrinárias contrárias à sua criação, ou de natureza 
conservadora e obstrucionista ou de natureza demagógica e agitacionaista. Também a alegação da falta de 
verbas ou da grande despesa que se faria em face da implantação de tal justiça não mais se justifica.  
C.J. ASSIS RIBEIRO, com muita propriedade e ênfase, diz que “esse argumento”, apesar de velho, impressiona. 
E, por isso, nunca deixou de ser repetido pelos conservadores e obstrucionistas, conforme o tipo de justiça 
especializada que está na ordem do dia. Combateram a criação da Justiça Eleitoral (...) investiram contra os 
tribunais federais de recursos; (...) debateram contra a Justiça do Trabalho, ainda com ênfase, batendo nessa 
mesma tecla de economia; atacaram a criação dos juízes federais, em face de idêntico ponto de vista. Acontece, 
porém, que o problema da organização e do funcionamento do Poder Judiciário não pode ser apreciado e 
julgado em termos tais, isto é, em termos de despesas. O destino da comunidade nacional, em grande parte, 
para constituir elemento de vida do organismo do Estado, depende do harmônico funcionamento do Poder 
Judiciário. E essa harmonia decorre, inegavelmente, da especificação da Justiça, que contribui para a segurança 
nacional, no que esta expressão ressalta de preservante do complexo do organismo nacional, frente à reação 
dos antagonismos que podem incidir sobre os sistemas fundamentais que integram” (monografia apresentada ao 
IAB, em 1976).  
A prestação jurisdicional é um dever inarredável do Estado. E a criação de uma Justiça Agrária nacional e 
autônoma é um imperativo histórico.  
As questões agrárias necessitam de tratamento judiciário especializado. O que justifica a criação da Justiça 
Agrária não é o conflito fundiário, tampouco a reforma agrária. Há de se buscar o conteúdo do Direito Agrário, 
isto é, a atividade agrária. Nesse contexto, quatro são os elementos que integram o conceito da atividade 
agrária: o elemento que integram o conceito da atividade agrária: o elemento suporte físico ou seja a TERRA; o 
elemento agrobiológico ou seja o processo de aproveitamento da vida vegetal ou animal para transformá-la em 
produção agropecuária; o elemento direção ou seja o comando de todos os procedimentos pelo homem; e o 
elemento remuneração ou seja que a ação tenha aspecto econômico, dando ensejo à produção.  
Por outro lado, a Justiça Agrária não pode surgir capenga, como a prima pobre das Justiças. Ou apenas como 
apêndice da Justiça Federal, burocratizando e promovendo um verdadeiro inchaço nesse Órgão. Há de ser 
independente. Das suas decisões somente caberá recursos para o Supremo Tribunal Federal, quando 
contrariarem normas constitucionais.  
É de se ressaltar que o assunto da especialização de uma justiça de terras (clamada por RUI BARBOSA, na 
plataforma da Campanha Civilista, lida no Politema baiano em 1910) merece tratamento sério, isento e objetivo, 
não se prestando a ficar ao sabor das conveniências de pessoas ou grupos de interesses.  
A criação de varas especializadas, dentro da Justiça Federal, para tratar das relações jurídicas oriundas dos 
conflitos de terra é medida inócua e paliativa, alheia ao homem do campo e que consulta apenas aos interesses 
data vênia, de alguns magistrados, que não desejam ver as suas competências subtraídas, com vistas à criação 
de novos cargos, especialmente nas instâncias revisoras.  
A criação da Justiça Agrária não objetiva retirar competência de outros tribunais, mas sim de reunir matéria 
agrária, de reunir competência, de reunir atribuições e poderes, de especificar funções, para proporcionar um 
melhor atendimento à população rural. 
A especialização da Justiça Agrária – autônoma e nacional – proporcionará as seguintes vantagens: 
a) maior rapidez na condução dos processos;  
b) desafogo dos outros tribunais; 
c) maior segurança na aplicação do Direito, com uniformidade da jurisprudência;  
d) maior especialização, capacitação profissional, com os juízes de mentalidade agrarista;  
e) maior independência da política local;  
f) maior proteção ao economicamente mais fraco;  
g) maiores facilidades ao usuário da Justiça, pela reunião das competências dispersas, que implicam em gastos 
de tempo e dinheiro desnecessários.  
A Justiça do Trabalho surgiu para proteger o operário pós Revolução Industrial. Surge a Justiça Agrária para 
proteger o camponês, o homem sem terra, o trabalhador rural marginalizado, os “bóias-frias” e, também, os 
homens que fazem da agricultura a razão de suas vidas.  
Por outro turno, a Justiça Agrária deve ser composta exclusivamente por juízes togados, em todas as suas 
instâncias, em razão das dificuldades reais da organização das comunidades rurais, onde as relações 
empregado e empregador são minoritárias e os conflitos são travados entre os pequenos e os grandes 
proprietários, entre eles e os “sem terra”, entre posseiros e proprietários, entre índios e posseiros ou 
proprietários, entre o INCRA e a FUNAI, entre dois posseiros ou entre dois proprietários, entre o proprietário e o 
arrendatário, entre empregado ou empregador e o INPS, entre posseiro ou proprietário e parceiro, dentre outras.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 30  
 

 

Remarque-se que a Ordem dos Advogados (V, VI, IX Conferência Nacional), como, também, em 1986, através 
do seu Conselho Federal), o Instituto dos Advogados Brasileiros, a CNBB, CONTAG, ABRA, ANDRA, CNA e 
SNA, todos, sem exceção, têm defendido a criação da Justiça Agrária.  
Nessas condições, o Anteprojeto apresentado pelo Sr. Relator necessita de aperfeiçoamento, para que a Justiça 
Agrária já nasça independente.  
 
   
   EMENDA:01432 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   

   Emenda Supressiva do Inciso VIII do art. 191  
e art. 215  
Art. 191 - ..................................  
VIII - Suprima-se  
Art. 215 - Suprima-se 
Justificativa: 

A criação de Tribunais e Juízos Agrários inobstante o fato de ser proposta contida já na Subcomissão do Poder 
Judiciário e do Ministério Público – Art. 10, VI – e artigo 88 da Comissão da Organização dos Poderes e 
Sistemas de Governo, não encontrou entre os Senhores Constituintes aprovação unânime e majoritária.  
Com efeito, embora proposta na Subcomissão da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária, a 
instituição de uma justiça agrária foi matéria vencida, optando os membros de Subcomissão pela instituição de 
Varas Agrárias na Justiça Federal.  
De sua parte, a Comissão da Ordem Econômica, desde o Relatório Preliminar do Constituinte Severo Gomes – 
Art. 35 – propugnava pela criação de “Varas Especiais para dirimir conflitos fundiários”.  
Esta proposta, com pequena modificação, foi a preponderante no anteprojeto final aprovado pela Comissão da 
Ordem Econômica – Art. 41.  
Na verdade, a justiça agrária teria dois fundamentos principais. O primeiro seria o de conformar a autonomia do 
direito agrário como ramo do direito. O segundo, viabilizar sua aplicação.  
A justiça agrária prevista no inciso VIII do Art. 191 – tem sua competência definida no Art. 215.  
Esta competência, no entanto, por mais paradoxal que pareça, não é a do Direito Agrário. Assim não compete à 
justiça agrária, segundo o anteprojeto, julgar questões relativas aos direitos e obrigações relativas aos bens 
imóveis rurais e os indivíduos que os exploram em suas diversas formas.  
Ao elaborar a nova Constituição, de outra parte, deve o legislador buscar soluções estruturais, deixando para a 
Lei Ordinária a abordagem de problemas conjunturais. 
A Reforma Agrária, a discriminação e titulação de terras, por exemplo, são problemas conjunturais. 
Desaparecerão com o ocorrer do tempo, de forma até natural.  
Assinalada criação da justiça agrária até seu efetivo funcionamento, muitas das questões por ela abarcadas 
estariam superadas e aquelas que efetivamente exigem pronta manifestação continuariam a ser processadas e 
julgadas pela justiça já existente.  
O mais efetivo, portanto, é a implantação das varas agrárias, ao número que se fizer necessário e na forma em 
que foi sugerida no anteprojeto aprovado pela Comissão da Ordem Econômica.  
   
   EMENDA:01537 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   

   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 215, Item I, Letra A,  
B, C, D, Item II e III  
Suprimam-se do anteprojeto o Art. 215 e seus itens 
Justificativa: 

Não há motivo para a criação dos Tribunais e Juízos Agrários conforme previsto no anteprojeto. 
A interiorização das varas federais e a descentralização da Justiça Federal atenderão, perfeitamente, ao 
desiderato do anteprojeto. Ressalte-se que as varas federais, localizadas em cidades do interior têm, sem 
prejuízo da competência geral, a prioridade para o trato das questões fundiárias.  
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Por seu turno, a Justiça estadual, na esfera de sua competência, vem atendendo, também, com prontidão as 
questões que lhe serão submetidas na matéria.  
O que o País anseia e necessita, com urgência, é de uma política agrária bem definida e em conformidade com a 
realidade brasileira. Sem tal política não haverá tribunais ou juízos agrários que sejam capazes de cumprirem a 
sua missão constitucional.  
   
   EMENDA:01874 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   

   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: alínea d, inciso I, art. 215  
Suprima-se a expressão "... para imóveis de  
até três módulos rurais" constante da alínea d,  
inciso I do art. 215 da seção V, Capítulo IV,  
Título V do anteprojeto. 
Justificativa: 

A supressão proposta objetiva compatibilizar o texto do anteprojeto com o preceito adotado no art. 326 do 
anteprojeto, que prevê desapropriações por interesse social sem estabelecer limites de módulos rurais.  
   
   EMENDA:02512 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
Texto:   

   Emenda Supressiva do Inciso VIII do art. 191  
e art. 215  
Art. 191 - ..................................  
VIII - Suprima-se  
Art. 215 - Suprima-se 
Justificativa: 

A criação de Tribunais e Juízos Agrários inobstante o fato de ser proposta contida já na Subcomissão do Poder 
Judiciário e do Ministério Público – Art. 10, VI – e artigo 88 da Comissão da Organização dos Poderes e 
Sistemas de Governo, não encontrou entre os Senhores Constituintes aprovação unânime e majoritária.  
Com efeito, embora proposta na Subcomissão da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária, a 
instituição de uma justiça agrária foi matéria vencida, optando os membros de Subcomissão pela instituição de 
Varas Agrárias na Justiça Federal.  
De sua parte, a Comissão da Ordem Econômica, desde o Relatório Preliminar do Constituinte Severo Gomes – 
Art. 35 – propugnava pela criação de “Varas Especiais para dirimir conflitos fundiários”.  
Esta proposta, com pequena modificação, foi a preponderante no anteprojeto final aprovado pela Comissão da 
Ordem Econômica – Art. 41.  
Na verdade, a justiça agrária teria dois fundamentos principais. O primeiro seria o de conformar a autonomia do 
direito agrário como ramo do direito. O segundo, viabilizar sua aplicação.  
A justiça agrária prevista no inciso VIII do Art. 191 – tem sua competência definida no Art. 215.  
Esta competência, no entanto, por mais paradoxal que pareça, não é a do Direito Agrário. Assim não compete à 
justiça agrária, segundo o anteprojeto, julgar questões relativas aos direitos e obrigações relativas aos bens 
imóveis rurais e os indivíduos que os exploram em suas diversas formas.  
Ao elaborar a nova Constituição, de outra parte, deve o legislador buscar soluções estruturais, deixando para a 
Lei Ordinária a abordagem de problemas conjunturais. 
A Reforma Agrária, a discriminação e titulação de terras, por exemplo, são problemas conjunturais. 
Desaparecerão com o ocorrer do tempo, de forma até natural.  
Assinalada criação da justiça agrária até seu efetivo funcionamento, muitas das questões por ela abarcadas 
estariam superadas e aquelas que efetivamente exigem pronta manifestação continuariam a ser processadas e 
julgadas pela justiça já existente.  
O mais efetivo, portanto, é a implantação das varas agrárias, ao número que se fizer necessário e na forma em 
que foi sugerida no anteprojeto aprovado pela Comissão da Ordem Econômica.  
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   EMENDA:02726 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO (PT/SP) 
Texto:   

   Dá nova redação à alínea "c" do inciso I do artigo 215:  
"Art. 215 - ................................  
I - Compete à Justiça Agrária processar e  
julgar;  
..................................................  
c) questões relativas às terras indígenas;  
.................................................. 
Justificativa: 

Trata-se de suprimir parte do texto adotado no Anteprojeto de Constituição que pode ser fator gerador de 
interpretações dúbias.  
   
   EMENDA:03109 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ADEMIR ANDRADE (PMDB/PA) 
Texto:   

   DISPOSITIVO EMENDADO - ART. 215 - I - C  
Suprima-se a alínea "c", do item I, do art.  
215, que ora tem a redação seguinte:  
"Art. 215 - ... I - compete à Justiça Agrária  
processar e julgar: ...  
c) questões relativas às terras indígenas, ficando  
excluídos os dissídios trabalhistas, salvo  
quando envolverem questões agrícolas; ..." 
Justificativa: 

Com a supressão pretendida, evita-se a contradição ora existente, passando a vigorar apenas o parágrafo único 
do art. 435, do mesmo Anteprojeto: 
“Art. 435 -... Parágrafo único – A competência para dirimir disputas sobre os direitos indígenas será sempre da 
Justiça Federal.” 
Prevalece, assim, apenas esta última redação, que é mais abrangente: ela alcança “disputas sobre os direitos 
indígenas”, ainda que sejam relativos a terras, e fixa que a competência “será SEMPRE da Justiça Federal”.  
   
   EMENDA:03206 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   

   Emenda Supressiva do inciso VIII do art. 191  
e art. 215  
Art. 191 - ..................................  
VIII - Suprima-se  
Art. 215 - Suprima-se 
Justificativa: 

A criação de Tribunais e Juízos Agrários inobstante o fato de ser proposta contida já na Subcomissão do Poder 
Judiciário e do Ministério Público – Art. 10, VI – e artigo 88 da Comissão da Organização dos Poderes e 
Sistemas de Governo, não encontrou entre os Senhores Constituintes aprovação unânime e majoritária.  
Com efeito, embora proposta na Subcomissão da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária, a 
instituição de uma justiça agrária foi matéria vencida, optando os membros de Subcomissão pela instituição de 
Varas Agrárias na Justiça Federal.  
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De sua parte, a Comissão da Ordem Econômica, desde o Relatório Preliminar do Constituinte Severo Gomes – 
Art. 35 – propugnava pela criação de “Varas Especiais para dirimir conflitos fundiários”.  
Esta proposta, com pequena modificação, foi a preponderante no anteprojeto final aprovado pela Comissão da 
Ordem Econômica – Art. 41.  
Na verdade, a justiça agrária teria dois fundamentos principais. O primeiro seria o de conformar a autonomia do 
direito agrário como ramo do direito. O segundo, viabilizar sua aplicação.  
A justiça agrária prevista no inciso VIII do Art. 191 – tem sua competência definida no Art. 215.  
Esta competência, no entanto, por mais paradoxal que pareça, não é a do Direito Agrário. Assim não compete à 
justiça agrária, segundo o anteprojeto, julgar questões relativas aos direitos e obrigações relativas aos bens 
imóveis rurais e os indivíduos que os exploram em suas diversas formas.  
Ao elaborar a nova Constituição, de outra parte, deve o legislador buscar soluções estruturais, deixando para a 
Lei Ordinária a abordagem de problemas conjunturais. 
A Reforma Agrária, a discriminação e titulação de terras, por exemplo, são problemas conjunturais. 
Desaparecerão com o ocorrer do tempo, de forma até natural.  
Assinalada criação da justiça agrária até seu efetivo funcionamento, muitas das questões por ela abarcadas 
estariam superadas e aquelas que efetivamente exigem pronta manifestação continuariam a ser processadas e 
julgadas pela justiça já existente.  
O mais efetivo, portanto, é a implantação das varas agrárias, ao número que se fizer necessário e na forma em 
que foi sugerida no anteprojeto aprovado pela Comissão da Ordem Econômica.  
 
   
   EMENDA:03667 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ CARLOS SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 215, inciso I, alínea (c)  
A alínea (c) do inciso I do art. 215 do  
anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
Art. 215 - .....................  
I - ........................  
a) ........................  
b) .......................  
c) os dissídios trabalhistas, quando  
envolverem questões agrícolas; 
Justificativa: 

A redação original da alínea (c) confunde matérias totalmente distintas: as questões relativas às terras indígenas 
e dissídios trabalhistas que envolvem questões agrícolas.  
A emenda visa dar coerência substantiva ao dispositivo e harmonizá-lo com o § único do art. 435 do anteprojeto. 
Este último determina que a competência para dirimir disputas sobre os direitos indígenas – inclusive, portanto, 
os que versem sobre as terras indígenas – será sempre da justiça federal. Deve-se, portanto, fazer com que haja 
apenas um preceito sobre o assunto, para não criar dúvidas.  
Além disso, a justiça agrária está sendo criada em vinculação explícita com a questão da reforma agrária. 
Embora haja alguns pontos de contato entre esta e as terras indígenas, não justificam que se crie uma distinção 
artificial entre as disputas sobre direitos indígenas de natureza fundiária e os que envolvam outra natureza. Seria 
burocratizar a defesa dos direitos dos índios, tornando-lhes mais difícil, ainda, a compreensão e acesso às 
instâncias apropriadas do Judiciário.  
Por outro lado, o que caracteriza os direitos indígenas é, de fato, a qualidade especial dos seus sujeitos. Esta 
qualidade deve prevalecer como definidora de uma instância única para o conhecimento e processamento das 
causas que digam respeito aos índios. A justiça federal vem acumulando familiaridade com a matéria, e seria 
lesivo aos próprios índios desperdiçar esta experiência.  
Por último, as terras indígenas não podem ser contempladas com os mesmos critérios com que se contemplam 
as terras em geral, mormente em termos de redistribuição fundiária. A terra, para os índios, é muito mais que um 
bem de produção. A ela, ligam-lhes laços afetivos de origem ancestral, vinculações míticas e culturais do que 
depende a própria sobrevivência e reprodução cultural dos povos indígenas. É mais uma razão para não se 
retirar da justiça federal a competência exclusiva determinada pelo § único do art. 435 do anteprojeto. 
   
   EMENDA:03807 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
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Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: art. 215  
Adite-se ao anteprojeto:  
Parágrafo Único:  
"A Justiça Agrária será estruturada nos  
Estados, através de Tribunais Regionais e de  
Juntas de Justiça Agrária, na forma que a lei  
determinar." 
Justificativa: 

A Justiça Agrária deverá ser estruturada, obedecendo-se prioritariamente à participação das partes interessadas 
nas lides judiciais.  
   
   EMENDA:05156 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NION ALBERNAZ (PMDB/GO) 
Texto:   

   O Deputado Constituinte que esta subscreve  
propõe que no Título V, Capítulo IV, Seção IV (Dos  
Tribunais Regionais Federais e dos Juízes  
Federais) seja incluído, onde couber, um artigo  
com a seguinte, suprimindo-se o art. 215 (Seção V  
- Da Justiça Agrária):  
Art. - Onde houver conveniência, serão  
instituídas varas especializadas para o processo e  
o julgamento de causas de natureza agrária, como  
dispuser a lei. 
Justificativa: 

A Justiça Agrária está disciplinada na Seção V, art. 215, de maneira inortodoxa. Não está definida a sua 
estrutura, o que é matéria tipicamente constitucional.  
Mais grave, porém, é que se pretende montar uma dispendiosa máquina burocrática, prestadora dos serviços de 
apoio, para o atendimento de um número muito reduzido de causas. Nesse esquema, mesmo os Juízes do 1° e 
do 2° graus de jurisdição ficariam ociosos. 
A fórmula proposta atende aos interesses setoriais possivelmente existente, em determinado período, em 
alguma região, sem sobrecarregar o erário com despesas inúteis ou, pelo menos, dispensáveis.  
Daí porque a emenda determina a instituição de varas especializadas onde elas se fizerem necessárias.  
   
   EMENDA:00392 PREJUDICADA 
Fase:   

   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ROSA PRATA (PMDB/MG) 
Texto:   

   Da Política agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária  
Art. - A Justiça Federal criará Varas  
especiais para dirimir questões fundiárias, na  
forma de lei. 
Justificativa: 

A presente Emenda ratifica o texto do Anteprojeto aprovado pela Comissão de Ordem Econômica, e, em parte, 
aproveitado no Anteprojeto de Comissão de Sistematização.  
Sua finalidade é assegurar o cumprimento das disposições regimentais.  
Parecer:   

   Pela prejudicialidade.  
A emenda já está atendida pelo disposto no caput do art. 215, do Anteprojeto. 
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   EMENDA:00719 APROVADA 
Fase:   

   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB/CE) 
Texto:   

   Remete para as Disposições Finais do atual  
anteprojeto de Constituição o item III do art. 215. 
Justificativa: 

Claramente trata-se de uma disposição transitória. 
Parecer:   

   O art. 215, III, realmente contém regra transitória. Acolho, nos termos da emenda no. 4308-1.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:04308 APROVADA 
Fase:   

   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   

   Emenda modificativa ao anteprojeto do relator  
Transponha-se para Disposições Transitórias o  
conteúdo do item III do art. 215, com a seguinte  
redação:  
"Art. Enquanto não instalada a Justiça  
Agrária, em seus diversos graus de jurisdição, os  
processos correrão perante os Tribunais e Juízes  
Federais, com câmara e juízes com função  
itinerante." 
Justificativa: 

Emenda sem justificação.  
Parecer:   

   Estamos de acordo com a emenda numerando seu dispositivo como art. 457, com a renumeração dos 
subsequentes.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:04469 APROVADA 
Fase:   

   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   

   A letra "b' do inciso I do art. 215 passa a  
ter a seguinte redação:  
Art. 215 - ..................................  
I - ........................................  
b) questões fundiárias decorrentes de  
desapropriação por interesse social ou para  
reforma agrária. 
Justificativa: 

Aprimoramento da redação.  
Parecer:   

   Pela aprovação.  
Redação aperfeiçoada. 

___________________________________________________________________ 
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FASE M 

   
   EMENDA:01039 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   

   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado - inciso VIII do art. 187 e  
art. 211, incisos e alíneas.  
Suprimir o inciso VIII do art. 187 e art. 211, incisos e alienas  
Em consequência, acrescentar um parágrafo ao  
art. 193, com a seguinte redação - § - Serão ainda  
criados, nos Tribunais e Juízes competentes,  
estaduais ou federais, Câmaras e Varas  
especializadas, inclusive itinerantes, em questões  
agrárias definidas em lei complementar. 
Justificativa: 

A criação de Justiça Agrária é aspiração de amplas camadas da população. Contudo, a imposição aos Estados 
de mais um Tribunal, com elevados custos decorrentes, inclusive da criação de novos cargos e de serviços 
auxiliares, mostra-se desnecessária e inconveniente. Basta atribuir-se essa jurisdição à Justiça Comum, 
atendidas suas peculiaridades. Não se trata de Emenda que dificultará a ampliação e implantação de reforma 
agrária. Idêntica sugestão foi apresentada na Subcomissão do “Poder Judiciário e do Ministério Público pelo 
deputado Roberto Freire do PCB (Emenda que ali teve n° 3C-0137-1). E, nem de proposta de tendência 
radicalmente esquerdista, tanto que outras também idênticas foram oferecidas à mesma Subcomissão pelos 
Deputados José Carlos Grado (PMDB), Plínio Martins (PMDB) e Paes Landim (PFL), como declarado nos jornais 
“O Estado de São Paulo” (ed. De 27/6/87) e a “Folha de São Paulo” em recente editorial.  
Aplauso mereceu essa proposta do Prof. Paulo Guilherme de Almeida, docente de Direito Agrário da Faculdade 
de Direito da Universidade de São Paulo (na primeira edição mencionada), alertando aos senhores constituintes 
no sentido de que a proposta submetida a essa Assembleia, como redigida, desservirá o julgamento dessas 
questões agrárias, ao invés de agilizá-las. 
A criação da Justiça Agrária trará sérios obstáculos ao homem do campo. Qualquer divergência obrigará o 
trabalhador rural e deslocar-se para as Capitais. A proposta é que os juízes estaduais possam estabelecer Varas 
especializadas, que já possuem estrutura para boa prestação dos serviços jurisdicionais.  
Parecer:   

   Acolho, parcialmente, a Emenda, para o fim de extirpar do texto o item VIII do artigo 187, que versa sobre 
Tribunais e Juízos Agrários. Discordo, entretanto, do nobre autor, quando pretende ver as questões agrárias 
sendo tratadas pelo Juízo Comum, razão que me levou a remeter a matéria à Justiça Federal. 
   
   EMENDA:01287 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FRANCISCO SALES (PMDB/RO) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA.  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO. 215  
O art. 211 do anteprojeto da Constituição  
passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 211. São órgãos da Justiça Agrária:  
I - Tribunal Superior Agrária;  
II - Tribunais Regionais Agrários; e  
III - Juízes Agrários.  
§ 1o. O tribunal Superior Agrário compõe-se  
de treze Ministros vitalícios, nomeados pelo  
Presidente da República, sendo quatro dentre  
juízes federais; três dentre membros dos serviços  
jurídicos da União; dois dentre magistrados ou  
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membros do Ministério Público dos Estados, do  
Distrito Federal e dos Territórios; e dois dentre  
Advogados. Após a primeira nomeação dos quatro  
juízes Federais e dos três Procuradores da  
República, as seguintes só se darão Juízes e  
Procuradores Agrários.  
§ 2o. Serão criados Tribunais Regionais  
Agrários, cada um composto de sete Juízes  
vitalícios nomeados pelo Presidente da República,  
sendo dois dentre Juízes Federais; um dentre  
Advogados; dois dentre membros do Ministério  
Público Federal; um dentro membros dos serviços  
Jurídicos da União; e um dentre magistrados ou  
membros do Ministério Público dos Estados e do  
Distrito Federal e dos Territórios, respeitada a  
jurisdição de cada Tribunal. Após a primeira  
nomeação dos dois Juízes Federais e dos dois  
Procuradores da República, as seguintes só  
ocorrerão dentre Juízes e Procuradores Agrários.  
§ 3o. Os Juízes Agrários serão nomeados pelo  
Presidente da República, escolhidos em lista  
tríplice, organizada pelo Tribunal Superior  
Agrário. Ressalva a primeira investidura, que se  
baseará em títulos, exigindo-se o mínimo de quinze  
anos de experiência em direito agrário e que não  
seja proprietário rural, o provimento do cargo  
far-se-á mediante concurso público de provas e  
títulos, organizada pelo Tribunal Superior  
Agrário, devendo os candidatos atender aos  
requisitos de idoneidade moral e de idade superior  
a vinte e cinco anos, além dos especificados em lei.  
§ 4o. Compete à Justiça processar e julgar as  
questões oriundas das relações pela legislação  
agrária, inclusive:  
I - as questões possessórias ou dominiais que  
versem sobre imóvel rural, público ou privado;  
II - as ações discriminatórias de terras  
devolutas, federais ou estaduais;  
III - as desapropriações de imóveis rurais  
por interesse social, para fins de reforma  
agrária, irrigação e proteção ambiental, florestal  
ou indígena;  
IV - as questões que digam respeito a  
aplicação, incidência e cobrança do imposto sobre  
a propriedade territorial rural;  
V - as questões referentes à floresta, água,  
pesca, aos recursos naturais renováveis, desde que  
atinentes à atividade agrária;  
VI - as questões relativas a contratos  
agrários, compreendidos entre eles, também os  
vinculados à atividade de fomento, de produção ou  
comercialização agropecuários;  
VII - as questões que versarem sobre a  
propriedade consorcial indígena;  
VIII - as questões que versarem sobre  
empreitada rural e sobre previdência social rural;  
XI - as relações de direito previstas nas  
leis agrárias e no Código Civil sobre matéria  
jurídico-agrária, quando versarem interesses  
rurais assim definidos em lei.  
§ 5o. A competência e a organização dos  
órgãos jurisdicionais agrários serão estabelecidos  
em lei.  
§ 6o. Das decisões do Tribunal Superior  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 38  
 

 

Agrário somente caberá recursos para o Supremo  
Tribunal Federal quando contrariarem esta  
Constituição.  
§ 7o. A União, os Estados-membros, o Distrito  
Federal deverão unir seus esforços e recursos  
administrativos e financeiros mediante convênio,  
visando à implantação da Justiça Agrária.  
§ 8o. O processo perante à Justiça Agrária  
será gratuito, para os pequenos proprietários e  
trabalhadores rurais, devendo prevalecer os  
princípios de conciliação, localização, economia,  
simplicidade e rapidez.  
§ 9o. Os Tribunais Regionais Agrários serão  
criados por etapas, levando-se em conta a regiões  
onde as lides agrárias são mais intensas e exigem  
a presença do Estado. 
Justificativa: 

É tecnicamente impossível definir-se na Constituição, aprioristicamente, qualquer valor percentual relativo a 
resultados de lavra, que para fins de contribuição social, quer para fins do direito de participação do proprietário 
do solo. A diversidade de situações específicas a cada recurso, as condições peculiares dominantes em cada 
província mineral e as circunstancias de preço e mercado impedem essa prefixação no Texto Maior. A matéria 
forçosamente deve ser deixada a Lei Ordinária.  
Já na Ordem Econômica, Artigo 306, § 1°, manteve-se o direito do proprietário do solo em participar nos 
resultados da lavra. Esse dispositivo deve alcançar os índios (que, não sendo proprietários, gozam da posição 
jurídica de usufrutuários). Aqui é necessário proceder-se à adequação de texto, que o sistematizador, nessa fase 
inicial, não fez.  
A segunda parte envolve matéria de contribuição de natureza tributária, vinculada à execução de políticas 
específica. De novo, é assunto que requer adequação cuidadosa, seja com o Capítulo do Sistema Tributário 
Nacional, seja com as normas já elaboradas para a proteção do meio ambiente.  
Parecer:   

   As finalidades da Emenda, estão em parte, contempladas no Substitutivo.  
Assim, pela sua aprovação. 
   
   EMENDA:01332 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   

   Emenda Supressiva do Inciso VIII do art. 187 e art. 211  
Art. 187 - ..................................  
VIII - Suprima-se  
Art. 211 - Suprima-se 
Justificativa: 

A criação de Tribunais e Juízos Agrários inobstante o fato de ser proposta contida já na Subcomissão do Poder 
Judiciário e do Ministério Público – Art. 10, VI – e artigo 88 da Comissão da Organização dos Poderes e 
Sistemas de Governo, não encontrou entre os Senhores Constituintes aprovação unânime e majoritária.  
Com efeito, embora proposta na Subcomissão da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária, a 
instituição de uma justiça agrária foi matéria vencida, optando os membros de Subcomissão pela instituição de 
Varas Agrárias na Justiça Federal.  
De sua parte, a Comissão da Ordem Econômica, desde o Relatório Preliminar do Constituinte Severo Gomes – 
Art. 35 – propugnava pela criação de “Varas Especiais para dirimir conflitos fundiários”.  
Esta proposta, com pequena modificação, foi a preponderante no anteprojeto final aprovado pela Comissão da 
Ordem Econômica – Art. 41.  
Na verdade, a justiça agrária teria dois fundamentos principais. O primeiro seria o de conformar a autonomia do 
direito agrário como ramo do direito. O segundo, viabilizar sua aplicação.  
A justiça agrária prevista no inciso VIII do Art. 191 – tem sua competência definida no Art. 215.  
Esta competência, no entanto, por mais paradoxal que pareça, não é a do Direito Agrário. Assim não compete à 
justiça agrária, segundo o anteprojeto, julgar questões relativas aos direitos e obrigações relativas aos bens 
imóveis rurais e os indivíduos que os exploram em suas diversas formas.  
Ao elaborar a nova Constituição, de outra parte, deve o legislador buscar soluções estruturais, deixando para a 
Lei Ordinária a abordagem de problemas conjunturais. 
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A Reforma Agrária, a discriminação e titulação de terras, por exemplo, são problemas conjunturais. 
Desaparecerão com o ocorrer do tempo, de forma até natural.  
Assinalada criação da justiça agrária até seu efetivo funcionamento, muitas das questões por ela abarcadas 
estariam superadas e aquelas que efetivamente exigem pronta manifestação continuariam a ser processadas e 
julgadas pela justiça já existente.  
O mais efetivo, portanto, é a implantação das varas agrárias, ao número que se fizer necessário e na forma em 
que foi sugerida no anteprojeto aprovado pela Comissão da Ordem Econômica.  
Parecer:   

   A Emenda deve ser aprovada, conforme entendimento predominante na Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:01763 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   

   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: alínea d, inciso I, art. 211  
Suprima-se a expressão "... para imóveis de  
até três módulos rurais" constante da alínea d,  
inciso I do art. 211 da seção V, Capítulo IV,  
Título V do projeto. 
Justificativa: 

A supressão proposta objetiva compatibilizar o texto do projeto com o preceito adotado no art. 318 do projeto, 
que prevê desapropriações por interesse social sem estabelecer limites de módulos rurais. 
Parecer:   

   Não há razão para que imóveis rurais, por serem grandes ou pequenos, saiam da competência da Justiça 
Agrária.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:02368 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
Texto:   

   Emenda Supressiva do Inciso VIII do art. 187 e art. 211  
Art. 187 - ..................................  
VIII - Suprima-se  
Art. 211 - Suprima-se 
Justificativa: 

A criação de Tribunais e Juízos Agrários inobstante o fato de ser proposta contida já na Subcomissão do Poder 
Judiciário e do Ministério Público – Art. 10, VI – e artigo 88 da Comissão da Organização dos Poderes e 
Sistemas de Governo, não encontrou entre os Senhores Constituintes aprovação unânime e majoritária.  
Com efeito, embora proposta na Subcomissão da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária, a 
instituição de uma justiça agrária foi matéria vencida, optando os membros de Subcomissão pela instituição de 
Varas Agrárias na Justiça Federal.  
De sua parte, a Comissão da Ordem Econômica, desde o Relatório Preliminar do Constituinte Severo Gomes – 
Art. 35 – propugnava pela criação de “Varas Especiais para dirimir conflitos fundiários”.  
Esta proposta, com pequena modificação, foi a preponderante no anteprojeto final aprovado pela Comissão da 
Ordem Econômica – Art. 41.  
Na verdade, a justiça agrária teria dois fundamentos principais. O primeiro seria o de conformar a autonomia do 
direito agrário como ramo do direito. O segundo, viabilizar sua aplicação.  
A justiça agrária prevista no inciso VIII do Art. 191 – tem sua competência definida no Art. 215.  
Esta competência, no entanto, por mais paradoxal que pareça, não é a do Direito Agrário. Assim não compete à 
justiça agrária, segundo o anteprojeto, julgar questões relativas aos direitos e obrigações relativas aos bens 
imóveis rurais e os indivíduos que os exploram em suas diversas formas.  
Ao elaborar a nova Constituição, de outra parte, deve o legislador buscar soluções estruturais, deixando para a 
Lei Ordinária a abordagem de problemas conjunturais. 
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A Reforma Agrária, a discriminação e titulação de terras, por exemplo, são problemas conjunturais. 
Desaparecerão com o ocorrer do tempo, de forma até natural.  
Assinalada criação da justiça agrária até seu efetivo funcionamento, muitas das questões por ela abarcadas 
estariam superadas e aquelas que efetivamente exigem pronta manifestação continuariam a ser processadas e 
julgadas pela justiça já existente.  
O mais efetivo, portanto, é a implantação das varas agrárias, ao número que se fizer necessário e na forma em 
que foi sugerida no anteprojeto aprovado pela Comissão da Ordem Econômica.  
Parecer:   

   Pela aprovação, de acordo com o entendimento predominante na Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:02579 PREJUDICADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO (PT/SP) 
Texto:   

   Dá nova redação à alínea "c" do inciso I do artigo 211:  
"Art. 211 - ................................  
I - Compete à Justiça Agrária processar e  
julgar;  
..................................................  
c) questões relativas às terras indígenas;  
.................................................. 
Justificativa: 

Trata-se de suprimir parte do texto adotado no Projeto de Constituição que pode ser gerador de interpretações 
dúbias.  
Parecer:   

   O artigo 211, que implantaria a Justiça Agrária no País, representava, para muitos, mais um passo em direção 
à especialização do Poder Judiciário.  
Entretanto, auscultando diversas correntes de pensamento e atentos à gravidade da crise que assola o País, 
julgamos ser medida prudente não impor mais este ônus à Nação. Em decorrência, incluímos no rol das 
competências dos juízes federais a de julgar as questões de direito agrário.  
Como corolário, todas as Emendas que tinham em mira o artigo 211 encontram-se prejudicadas. 
   
   EMENDA:02944 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ADEMIR ANDRADE (PMDB/PA) 
Texto:   

   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado - Art. 211 - I - C  
Suprima-se a alínea "c"", do item I, do art.  
211, que ora tem a redação seguinte:  
"Art. 211  
I - compete à justiça Agrária  
processar e julgar:...  
c) questões relativas ás terras  
indígenas, ficando excluídos os dissídios  
trabalhistas, salvo quando envolverem questões  
agrícolas;..." 
Justificativa: 

Com a supressão pretendida, evita-se a contradição ora existente, passando a vigorar apenas o parágrafo único 
do art. 428, do mesmo Anteprojeto: 
“Art. 428 -... Parágrafo único – A competência para dirimir disputas sobre os direitos indígenas será sempre da 
Justiça Federal. ” 
Prevalece, assim, apenas esta última redação, que é mais abrangente: ela alcança “disputas sobre os direitos 
indígenas”, ainda que sejam relativos a terras, e fixa que a competência “será SEMPRE da Justiça Federal”.  
Parecer:   

   Pela aprovação, de acordo com entendimento predominante na Comissão de Sistematização. 
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   EMENDA:03035 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   

   Emenda Supressiva do inciso VIII do art. 187 e art. 211  
Art. 187 - ..................................  
VIII - Suprima-se  
Art. 211 - Suprima-se 
Justificativa: 

A criação de Tribunais e Juízos Agrários inobstante o fato de ser proposta contida já na Subcomissão do Poder 
Judiciário e do Ministério Público – Art. 10, VI – e artigo 88 da Comissão da Organização dos Poderes e 
Sistemas de Governo, não encontrou entre os Senhores Constituintes aprovação unânime e majoritária.  
Com efeito, embora proposta na Subcomissão da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária, a 
instituição de uma justiça agrária foi matéria vencida, optando os membros de Subcomissão pela instituição de 
Varas Agrárias na Justiça Federal.  
De sua parte, a Comissão da Ordem Econômica, desde o Relatório Preliminar do Constituinte Severo Gomes – 
Art. 35 – propugnava pela criação de “Varas Especiais para dirimir conflitos fundiários”.  
Esta proposta, com pequena modificação, foi a preponderante no anteprojeto final aprovado pela Comissão da 
Ordem Econômica – Art. 41.  
Na verdade, a justiça agrária teria dois fundamentos principais. O primeiro seria o de conformar a autonomia do 
direito agrário como ramo do direito. O segundo, viabilizar sua aplicação.  
A justiça agrária prevista no inciso VIII do Art. 187 – tem sua competência definida no Art. 211.  
Esta competência, no entanto, por mais paradoxal que pareça, não é a do Direito Agrário. Assim não compete à 
justiça agrária, segundo o anteprojeto, julgar questões relativas aos direitos e obrigações relativas aos bens 
imóveis rurais e os indivíduos que os exploram em suas diversas formas.  
Ao elaborar a nova Constituição, de outra parte, deve o legislador buscar soluções estruturais, deixando para a 
Lei Ordinária a abordagem de problemas conjunturais. 
A Reforma Agrária, a discriminação e titulação de terras, por exemplo, são problemas conjunturais. 
Desaparecerão com o ocorrer do tempo, de forma até natural.  
Assinalada criação da justiça agrária até seu efetivo funcionamento, muitas das questões por ela abarcadas 
estariam superadas e aquelas que efetivamente exigem pronta manifestação continuariam a ser processadas e 
julgadas pela justiça já existente.  
O mais efetivo, portanto, é a implantação das varas agrárias, ao número que se fizer necessário e na forma em 
que foi sugerida no anteprojeto aprovado pela Comissão da Ordem Econômica.  
Parecer:   

   A Emenda deve ser aprovada, conforme entendimento predominante na Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:03446 PREJUDICADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ CARLOS SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 211, INCISO I,  
ALÍNEA (C)  
A alínea (c) do inciso I do art. 211 do  
projeto passa a ter a seguinte redação:  
Art. 211 - ...............  
I - ....................  
a) ....................  
b) ...................  
c) os dissídios trabalhistas, quando  
envolverem questões agrícolas; 
Justificativa: 

A redação original da alínea (c) confunde matérias totalmente distintas: as questões relativas às terras indígenas 
e dissídios trabalhistas que envolvem questões agrícolas.  
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A emenda visa dar coerência substantiva ao dispositivo e harmonizá-lo com o § único do art. 435 do anteprojeto. 
Este último determina que a competência para dirimir disputas sobre os direitos indígenas – inclusive, portanto, 
os que versem sobre as terras indígenas – será sempre da justiça federal. Deve-se, portanto, fazer com que haja 
apenas um preceito sobre o assunto, para não criar dúvidas.  
Além disso, a justiça agrária está sendo criada em vinculação explícita com a questão da reforma agrária. 
Embora haja alguns pontos de contato entre esta e as terras indígenas, não justificam que se crie uma distinção 
artificial entre as disputas sobre direitos indígenas de natureza fundiária e os que envolvam outra natureza. Seria 
burocratizar a defesa dos direitos dos índios, tornando-lhes mais difícil, ainda, a compreensão e acesso às 
instâncias apropriadas do Judiciário.  
Por outro lado, o que caracteriza os direitos indígenas é, de fato, a qualidade especial dos seus sujeitos. Esta 
qualidade deve prevalecer como definidora de uma instância única para o conhecimento e processamento das 
causas que digam respeito aos índios. A justiça federal vem acumulando familiaridade com a matéria, e seria 
lesivo aos próprios índios desperdiçar esta experiência.  
Por último, as terras indígenas não podem ser contempladas com os mesmos critérios com que se contemplam 
as terras em geral, mormente em termos de redistribuição fundiária. A terra, para os índios, é muito mais que um 
bem de produção. A ela, ligam-lhes laços afetivos de origem ancestral, vinculações míticas e culturais do que 
depende a própria sobrevivência e reprodução cultural dos povos indígenas. É mais uma razão para não se 
retirar da justiça federal a competência exclusiva determinada pelo § único do art. 428 do anteprojeto. 
Parecer:   

   O artigo 211, que implantaria a Justiça Agrária no País, representava, para muitos, mais um passo em direção 
à especialização do Poder Judiciário.  
Entretanto, auscultando diversas correntes de pensamento e atentos à gravidade da crise que assola o País, 
julgamos ser medida prudente não impor mais este ônus à Nação. Em decorrência, incluímos no rol das 
competências dos juízes federais a de julgar as questões de direito agrário.  
Como corolário, todas as Emendas que tinham em mira o artigo 211 encontram-se prejudicadas. 
   
   EMENDA:03603 PREJUDICADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: art. 211  
Adite-se ao Projeto:  
Parágrafo Único:  
"A Justiça Agrária será estruturada nos  
Estados, através de Tribunais Regionais e de  
Juntas de Justiça Agrária, na forma que a lei  
determinar". 
Justificativa: 

A Justiça Agrária deverá ser estruturada, obedecendo-se prioritariamente à participação das partes interessadas 
nas lides judiciais.  
Parecer:   

   O artigo 211, que implantaria a Justiça Agrária no País, representava, para muitos, mais um passo em direção 
à especialização do Poder Judiciário.  
Entretanto, auscultando diversas correntes de pensamento e atentos à gravidade da crise que assola o País, 
julgamos ser medida prudente não impor mais este ônus à Nação. Em decorrência, incluímos no rol das 
competências dos juízes federais a de julgar as questões de direito agrário.  
Como corolário, todas as Emendas que tinham em mira o artigo 211 encontram-se prejudicadas. 
   
   EMENDA:04791 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NION ALBERNAZ (PMDB/GO) 
Texto:   

   O Deputado Constituinte que esta subscreve  
propõe que no Título V, Capítulo IV, Seção IV (Dos  
Tribunais Regionais Federais e dos Juízes  
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Federais) seja incluído, onde couber, um artigo  
com a seguinte redação, suprimindo-se o art. 211  
(Seção V - Da Justiça Agrária):  
Art. - Onde houver conveniência, serão  
instituídas varas especializadas para o processo e  
o julgamento de causas de natureza agrária, como  
dispuser a lei. 
Justificativa: 

A Justiça Agrária está disciplinada na Seção V, art. 215, de maneira inortodoxa. Não está definida a sua 
estrutura, o que é matéria tipicamente constitucional.  
Mais grave, porém, é que se pretende montar uma dispendiosa máquina burocrática, prestadora dos serviços de 
apoio, para o atendimento de um número muito reduzido de causas. Nesse esquema, mesmo os Juízes do 1° e 
do 2° graus de jurisdição ficariam ociosos. 
A fórmula proposta atende aos interesses setoriais possivelmente existente, em determinado período, em 
alguma região, sem sobrecarregar o erário com despesas inúteis ou, pelo menos, dispensáveis.  
Daí porque a emenda determina a instituição de varas especializadas onde elas se fizerem necessárias.  
Parecer:   

   A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
   
   EMENDA:05560 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ASDRUBAL BENTES (PMDB/PA) 
Texto:   

   Dá nova redação ao artigo 211 do Projeto de Constituição.  
"Art. 211 - Fica criada a Justiça Agrária,  
composta dos seguinte órgãos:  
I - Tribunal Superior Agrário;  
II - Tribunais Regionais Agrários;  
III - Juízes Agrários.  
§ 1o. Compete à Justiça Agrária processar e julgar:  
a) causas originadas de discriminação e  
titulação de terras, incluindo as devolutas do  
Município, do Estado e da União;  
b) questões fundiárias decorrentes de  
desapropriação por interesse social ou para  
reforma agrária;  
c) questões relativas às terras indígenas,  
ficando excluídos os dissídios trabalhistas, salvo  
quando envolverem questões agrícolas;  
d) questões relativas ao desapossamento e  
desapropriação por utilidade e necessidade  
públicas em zona rural, para imóveis de até três  
módulos rurais.  
§ 2o. O processo perante a Justiça Agrária  
será gratuito, prevalecendo os princípios de  
conciliação, localização, economia, simplicidade e  
rapidez;  
§ 3o. Lei complementar disporá sobre a  
organização e competência dos Tribunais, dos  
Juízos Agrários e do seu Ministério Público. 
Justificativa: 

A criação da Justiça Agrária é ponto pacífico para todos os contribuintes. Trata-se também de aspiração unanime 
de toda a classe ruralista brasileira.  
O projeto de Constituição submetido ao Plenário, ao dispor sobre a Justiça Agrária (Seção V, Cap. IV, “Do 
Judiciário, art. 211), remete à lei sua organização, competência e processo.  
Ao fazermos um estudo comparado entre a Justiça Agrária e as demais Justiças especializadas constantes do 
projeto de Constituição, concluímos que lhe foi dado um tratamento diferenciado dos demais. Enquanto nestas 
estão expressas normas que dispõem sobre a organização, competência e processo, a Seção V, que trata da 
Justiça Agrária, remete à lei tal incumbência.  
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Cremos não ser esta a melhor técnica legislativa. O ideal é dispensar-se o mesmo tratamento a todas as Justiças 
especializadas, usando-se o mesmo peso e a mesma medida, de modo a manter-se a homogeneidade e a 
identidade de princípios.  
Ademais, a experiência de longos anos de vida forense, como advogado militante, leve-nos à triste conclusão de 
que, ou estabelecemos preceitos constitucionais que criem de maneira efetiva a Justiça Agrária, dispondo sobre 
a sua organização, competência e processo, ou demandaremos anos e anos à espera de legislação ordinária, 
sempre morosa e incerta.  
A violência no campo se avolumará e os problemas fundiários agravar-se-ão cada vez mais, com o aumento 
considerável de questões agrárias sem solução, a luta incessante pelo domínio e posse da terra e o acúmulo de 
processos da Justiça Federal.  
Entendemos, pois, que por todas essas razões justifica-se a presente emenda que virá ao encontro dos justos 
reclamos de todas as categorias rurais brasileiras. 
Parecer:   

   Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:08028 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ CARLOS COUTINHO (PL/RJ) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO - Art. 211 - caput  
Dê-se a seguinte redação ao caput do Art. 211:  
Art. 211 - A lei disporá sobre a  
organização, a competência e o processo da Justiça  
Agrária e a atuação do Ministério Público,  
garantia a representação paritária de  
proprietários de terras e dos trabalhadores  
rurais, em todas as instâncias que vierem a ser  
criadas observados os princípios desta  
Constituição e os seguintes: 
Justificativa: 

A Justiça Agrária que vem de ser criada, aliás sabiamente, nesta Constituição, terá como escopo principal dirimir 
conflitos pela posse da terra. A inteligência do legislador busca, através da conciliação, primeiramente, e da 
medição judicial e arbitragem por último, minimizar ou evitar no seu todo o conflito social, visando a paz, o 
equilíbrio e justiça para todos os brasileiros que vivem nas regiões agrícolas do nosso país. Assim posto, nada 
mais pertinente e correto que esta justiça seja exercitada não apenas pelo representante e interprete frio da letra 
da lei, qual seja, o magistrado de carreira. Mister se faz que aqueles que verdadeiramente estejam envolvidos 
nas questões fundiárias possam ter assento nos tribunais deliberativos, para que se distribua com maior 
conhecimento de causa e sem coações a salomônica justiça que visa o desenvolvimento socioeconômico de 
todos os brasileiros. Há de se registrar que a mais especializada e social, mais rápida e conciliadora, mais barata 
e eficaz forma de justiça neste país é a Justiça do Trabalho que teve suas origens justamente, nos tribunais 
rurais criados em 1922, em São Paulo, pela lei n° 1869, constituídos por juízes de comarcas e representantes 
das classes patronais e das classes trabalhadoras dos campos. Sobejamente sabido que, atualmente, a Justiça 
do Trabalho funciona de maneira perfeita graças à brilhante e vigilante atuação dos juízes Classistas, quer 
patronais quer laborais, sempre atentos e eficientes na distribuição da justiça trabalhista. Sem dúvida alguma, 
com a ausência dos classistas, a Justiça do Trabalho sofreria de todo os males conhecidos por nós e 
amplamente recriminados.  
Para que tal não ocorra com a Justiça Agrária, almeja-se o previsto na emenda apresentada como única forma 
para que a mesma tenha resultados corretos e objetivos, desejo maior de todos os brasileiros e, evidentemente, 
de todos os Constituintes.  
Pela pretensão justa exposta temos como certa a acolhida desta emenda modificativa e sua inserção no texto 
Constitucional.  
Parecer:   

   Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:08984 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   

   ALDO ARANTES (PC DO B/GO) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: inciso I, alínea a, art. 211  
Dê-se à alínea a, inciso I, do art. 211 do  
Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"a) causas originadas de discriminação,  
titulação e posse de terras, incluindo as  
devolutas do Município, do Estado e da União;" 
Justificativa: 

Para que a Justiça Agrária possa cumprir efetivamente com os seus objetivos e transformam-se num instrumento 
efetivo para solucionar os conflitos fundiários no Brasil é necessário incluir entre as suas atribuições, de forma 
explicita, as causas originadas da posse de terras.  
Parecer:   

   A Emenda deve ser rejeitada, por não ajustar-se ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
   
   EMENDA:08985 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ALDO ARANTES (PC DO B/GO) 
Texto:   

   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: inciso I, alínea c, art. 211  
Suprima-se a expressão "..., ficando  
excluídos os dissídios trabalhistas, salvo quando  
envolverem questões agrícolas; ", constante da  
alínea c, inciso I, do art. 211 do Projeto de  
Constituição. 
Justificativa: 

A formulação que pretendemos suprimir do texto constitucional pode se constituir numa forma de burla nos 
processos referentes às questões indígenas pela Justiça Agrária.  
Parecer:   

   Suprime texto confuso, o qual exclui o que não estava incluído.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:09054 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ALDO ARANTES (PC DO B/GO) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: inciso II, art. 211  
Inclua-se no inciso II do art. 211 do Projeto  
de Constituição a expressão "...e oralidade". 
Justificativa: 

A inclusão do princípio da oralidade nos processos perante a Justiça Agrária é básico para se obter uma Justiça 
rápida, ágil e efetivamente eficaz.  
Parecer:   

   Matéria infraconstitucional, que merece ser excluída e não acrescida.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:09055 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   

   ALDO ARANTES (PC DO B/GO) 
Texto:   

   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado alínea d, inciso I, art. 211  
Suprima-se a expressão "...para imóveis de  
até três módulos rurais" constante da alínea d,  
inciso I do art. 211 do Projeto de Constituição. 
Justificativa:  

Não se justifica a limitação em até 3 módulos rurais para as questões relativas ao desapossamento e à 
desapropriação por utilidade pública impostas na formulação contida no Projeto de Constituição. Consideramos 
que isso limita a ação da Justiça Agrária e não contribui para uma efetiva reforma agrária em nosso país.  
Parecer:   

   De acordo com a justificativa.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:09188 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ADEMIR ANDRADE (PMDB/PA) 
Texto:   

   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: art. 211, item I,  
alínea "c"  
Suprima-se a alínea "c", do item I, do art.  
211, que ora tem a redação seguinte:  
"Art. 211 ..................................  
I - compete à Justiça Agrária processar e julgar:  
c) questões relativas às terras indígenas,  
ficando excluídos os dissídios trabalhistas, salvo  
quando envolverem questões agrícolas." 
Justificativa: 

Com a supressão pretendida, evita-se a contradição existente, passando a vigorar apenas o item XI, do art. 209, 
do mesmo Anteprojeto: 
“Art. 209 – Aos juízes federais compete processar e julgar XI – disputas sobre os direitos indígenas”. 
Prevalece, assim, apensas esta última redação, que é mais abrangente ela alcança “disputas sobre os direitos 
indígenas”, ainda que relativas às terras indígenas.  
Parecer:   

   Propõe a supressão de texto confuso.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:10957 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   AUREO MELLO (PMDB/AM) 
Texto:   

   Dê-se a seguinte redação ao inciso I, do art.  
211, do Projeto de Constituição, da Comissão de  
Sistematização:  
Art. 211..........................  
I - compete à Justiça Agrária processar e julgar:  
a) as causas que tenham por objeto a terra  
rural, pública ou particular;  
b) a discriminação de terras devolutas e a  
desapropriação por interesse social ou utilidade  
pública;  
c) as causas relativas à defesa da ecologia,  
conservação dos recursos naturais renováveis e às  
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terras indígenas;  
d) as causas relativas à proteção da economia  
rural, do crédito, produção e comercialização  
agrícolas e aos contratos agrários;  
e) as causas relativas ao Imposto Territorial  
Rural e ao trabalho rural;  
f) os crimes praticados na disputa da terra. 
Justificativa: 

Expurgar o texto dos vícios de técnica e definir a competência da Justiça Agrária. 
Parecer:   

   A Emenda deve ser rejeitada, por não ajustar-se ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
   
   EMENDA:12206 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: Art. 211  
- Acrescente-se ao artigo 211 caput, após  
"Justiça Agrária", a expressão "...que se  
organizará nos moldes da Justiça de Trabalho..."  
- Dê-se nova redação à alínea d do inciso I  
do artigo 211 e acrescente-se alínea com a  
seguinte redação:  
"d) questões decorrentes de conflitos na  
aplicação do estatuto do trabalhador rural.  
e) questões relativas a posse de imóvel rural  
e a contratos agrários."  
- Suprima-se a parte final da alínea c do  
inciso I do artigo 211, a partir de "...ficando  
excluídos...". 
Justificativa: 

A Justiça Agrária deverá organizar-se nos moldes da Justiça do Trabalho, que deu certo ao longo de sua 
existência como capaz de bem compor os conflitos entre empregado e empregador.  
No campo há de se processar da mesma maneira. 
A competência da Justiça Agrária ficou muito limitada e tímida. Não atende às exigências rurais, nem cobre os 
diversos conflitos que ocorrem no campo. 
Parecer:   

   A disposição contida na Emenda é conflitante com o texto do Projeto. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:12238 PREJUDICADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NION ALBERNAZ (PMDB/GO) 
Texto:   

   O Deputado Constituinte que esta subscreve  
propõe que no Título V, Capítulo IV, Seção IV (Dos  
Tribunais Regionais Federais e dos Juízes  
Federais) seja incluído, onde couber, um artigo  
com a seguinte redação, suprimindo-se o art. 211  
(Seção V - Da Justiça Agrária):  
Art. - Onde houver conveniência, serão  
instituídas varas especializadas para o processo e  
o julgamento de causas de natureza agrária, como  
dispuser a lei. 
Justificativa: 
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A Justiça Agrária está disciplinada na Seção V, art. 211, de maneira inortodoxa. Não está definida a sua 
estrutura, o que é matéria tipicamente constitucional.  
Mais grave, porém, é que se pretende montar uma dispendiosa máquina burocrática, prestadora dos serviços de 
apoio, para o atendimento de um número muito reduzido de causas. Nesse esquema, mesmo os Juízes do 1° e 
do 2° graus de jurisdição ficariam ociosos. 
A fórmula proposta atende aos interesses setoriais possivelmente existente, em determinado período, em 
alguma região, sem sobrecarregar o erário com despesas inúteis ou, pelo menos, dispensáveis.  
Daí porque a emenda determina a instituição de varas especializadas onde elas se fizerem necessárias.  
Parecer:   

   Havendo o Substitutivo disciplinado a matéria em capítulo próprio, desnecessária a utilização das "Disposições 
Transitórias", como quer o autor da Emenda.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:12585 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   LEVY DIAS (PFL/MS) 
Texto:   

   EMENDA SUPRESIVA  
Suprima-se toda a Seção V - Da Justiça  
Agrária, artigo 211. 
Justificativa: 

Desnecessária a colocação deste ramo especializado da justiça, bastando à justiça comum criar Varas 
especializadas e sobradas de recursos processuais específicos para a questão agrária. É mais um item que vem 
para a Constituição com outros objetivos, sobrecarregando uma Carta de Princípios com um compêndio de 
detalhes.  
Parecer:   

   A Emenda deve ser aprovada, conforme entendimento predominante na Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:14775 PREJUDICADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MANSUETO DE LAVOR (PMDB/PE) 
Texto:   

   Ao artigo 211:  
Atribua-se a Lei Federal a organização,  
competência e o Processo da Justiça Agrária. 
Justificativa: 

A fixação da natureza federal ou estadual do Órgão de Justiça é necessária. 
Como está redigido o art. 211, poderá à Lei Federal e à Lei Estadual estabelecerem e Justiça Agrária e está 
dualidade é altamente prejudicial aos interesses da coletividade.  
Parecer:   

   O artigo 211, que implantaria a Justiça Agrária no País, representava, para muitos, mais um passo em direção 
à especialização do Poder Judiciário.  
Entretanto, auscultando diversas correntes de pensamento e atentos à gravidade da crise que assola o País, 
julgamos ser medida prudente não impor mais este ônus à Nação. Em decorrência, incluímos no rol das 
competências dos juízes federais a de julgar as questões de direito agrário.  
Como corolário, todas as Emendas que tinham em mira o artigo 211 encontram-se prejudicadas. 
   
   EMENDA:15769 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   

   Dê-se ao "caput" do art. 211 do Projeto de  
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Constituição, elaborado pela Comissão de  
Sistematização, a seguinte redação:  
"Art. 211 - Lei Complementar disporá sobre a  
organização, a competência e o processo da Justiça  
Agrária e atuação do Ministério Público,  
observados os princípios desta Constituição e os  
seguintes:" 
Justificativa: 

Tratando-se se inovação da nova Constituição a Justiça Agrária, cuja composição e competência não está 
previamente definida no dispositivo, sugere-se que a Lei regulamentadora tenha natureza complementar dada a 
importância da matéria.  
Parecer:   

   A Emenda deve ser rejeitada, por não ajustar-se ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
   
   EMENDA:15786 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   EDMILSON VALENTIM (PC DO B/RJ) 
Texto:   

   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: inciso I, alínea c, art. 211  
Suprima-se a expressão "..., ficando  
excluídos os dissídios trabalhistas, salvo quando  
envolverem questões agrícolas;" constante da  
alínea c, inciso I, do art. 211 do Projeto de  
Constituição. 
Justificativa: 

A formação que pretendemos suprimir do texto constitucional pode se constituir numa forma de burla nos 
processos referentes às questões indígenas pela Justiça Agrária.  
Parecer:   

   O texto, que se pretende suprimir, está mal redigido:  
Exclui o que não estava incluído.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:15787 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   EDMILSON VALENTIM (PC DO B/RJ) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: inciso I, alínea a, art. 211  
Dê-se à alínea a, inciso I, do art. 211 do  
Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"a) causas originadas de discriminação,  
titulação e posse de terras, incluindo as  
devolutas do Município, do Estado e da União;" 
Justificativa: 

Para que a Justiça Agrária possa cumprir efetivamente com os seus objetivos e transformam-se num instrumento 
efetivo para solucionar os conflitos fundiários no Brasil é necessário incluir entre as suas atribuições, de forma 
explicita, as causas originadas da posse de terras.  
Parecer:   

   Não há necessidade de fixar, na Constituição, a competência de cada órgão do Judiciário.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:15789 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   EDMILSON VALENTIM (PC DO B/RJ) 
Texto:   

   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: alínea d, inciso I art. 211  
Suprima-se a expressão "... para imóveis de  
até três módulos rurais" constante da alínea d,  
inciso I do art. 211 do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 

Não se justifica a limitação em até 3 módulos rurais para as questões relativas ao desapossamento e à 
desapropriação por utilidade pública impostas na formulação contida no Projeto de Constituição. Consideramos 
que isso limita a ação da Justiça Agrária e não contribui para uma efetiva reforma agrária em nosso país.  
Parecer:   

   Não há razão para atribuir a órgãos diferentes a desapropriação, conforme o tamanho da propriedade.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:16154 PREJUDICADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   DORETO CAMPANARI (PMDB/SP) 
Texto:   

   Dê-se ao art. 211 a seguinte redação:  
"Art. 211 - Lei Complementar criará e  
disciplinará o funcionamento da Justiça Agrária,  
competente para julgar as causas referentes ao  
Direito agrário e aos problemas fundiários no  
setor agrícola, incluídas as terras pertencentes  
aos índios". 
Justificativa: 

A extensão do Projeto tem sido amplamente criticada, tanto na imprensa como nos meios jurídicos e culturais em 
geral. É preciso reduzir o texto à metade. Justamente isso o que nos propomos, com a presente emenda.  
Parecer:   

   O artigo 211, que implantaria a Justiça Agrária no País, representava, para muitos, mais um passo em direção 
à especialização do Poder Judiciário.  
Entretanto, auscultando diversas correntes de pensamento e atentos à gravidade da crise que assola o País, 
julgamos ser medida prudente não impor mais este ônus à Nação. Em decorrência, incluímos no rol das 
competências dos juízes federais a de julgar as questões de direito agrário.  
Como corolário, todas as Emendas que tinham em mira o artigo 211 encontram-se prejudicadas. 
   
   EMENDA:17608 PREJUDICADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CHICO HUMBERTO (PDT/MG) 
Texto:   

   Suprimir do artigo 211, caput, a expressão "a  
competência", ficando o dispositivo assim redigido:  
Art. 211 - A lei disporá sobre a organização  
e o processo da Justiça Agrária e atuação do  
Ministério Público, observados os princípios desta  
Constituição e os seguintes: 
Justificativa: 

Se for facultado ao legislador federal ampliar a competência já prevista no próprio inciso I, acabará por reduzir as 
estaduais, o que fere o princípio do federalismo.  
Ademais, dito permissivo atribuiria à lei força superior à da própria Constituição, figurando como verdadeiro 
mandato em branco.  
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Parecer:   

   O artigo 211, que implantaria a Justiça Agrária no País, representava, para muitos, mais um passo em direção 
à especialização do Poder Judiciário.  
Entretanto, auscultando diversas correntes de pensamento e atentos à gravidade da crise que assola o País, 
julgamos ser medida prudente não impor mais este ônus à Nação. Em decorrência, incluímos no rol das 
competências dos juízes federais a de julgar as questões de direito agrário.  
Como corolário, todas as Emendas que tinham em mira o artigo 211 encontram-se prejudicadas. 
   
   EMENDA:18256 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NELSON JOBIM (PMDB/RS) 
Texto:   

   Emenda No. ao Projeto de Constituição  
Suprime da letra "c", I, do art. 211, a  
locução final "salvo quando envolverem questões  
agrícolas". 
Justificativa: 

Há uma impropriedade na ressalva, já que os dissídios trabalhistas caracterizam pela presença de relação de 
emprego e não por envolverem questões agrícolas. As últimas, ao contrário, são típicas aos conflitos fundiários 
e, portanto, compatíveis com a competência proposta para a Justiça Agrária.  
Parecer:   

   Pela rejeição, face os entendimento da Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:19024 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   AUGUSTO CARVALHO (PCB/DF) 
Texto:   

   EMENDA SUPRESSIVA DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 211  
Suprima-se o art. 211 e seus incisos do Projeto de Constituição 
Justificativa: 

A criação de toda uma estrutura judicial com todos os seus graus de jurisdição acarretará em uma enorme 
despesa inútil para a União Federal e para os já também combalidos Estados, que já possuem montados e 
funcionando a contento uma estrutura judicial.  
Trata-se tão somente de possibilitar à Justiça um melhor aparelhamento material e pessoal, fazendo com que as 
questões fundiárias e as correlatas sejam apreciadas por Varas especializadas onde aproveitamento a ser 
adotado zele pelos princípios de conciliação, localização, economia, simplicidade e rapidez, que serão fixados 
pela lei específica.  
A lei especificará a criação das Varas especializadas de modo que não haja conflito de jurisdição entre as 
Justiças da União e dos Estados. 
Parecer:   

   Pela aprovação, face ao entendimento da Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:19153 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Alterar a redação do art. 211.  
"Art. 211 - Lei complementar disporá sobre a  
organização, a competência e o processo da Justiça  
Agrária e atuação do Ministério Público,  
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observados os princípios desta Constituição e os  
seguintes." 
Justificativa: 

Tratando-se de inovação da nova Constituição, a Justiça Agrária, cuja composição e competência não está 
previamente definida no dispositivo, sugere-se que a Lei regulamentadora tenha natureza complementar dada a 
importância da matéria.  
Parecer:   

   Pela aprovação. Válida, a fundamentação de apoio à emenda. 
   
   EMENDA:19597 PREJUDICADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 211  
Adite-se ao projeto:  
Parágrafo Único:  
"A Justiça Agrária será estruturada nos  
Estados, através de Tribunais Regionais e de  
Juntas de Justiça Agrária, na forma que a lei  
determinar". 
Justificativa: 

A Justiça Agrária deverá ser estruturada, obedecendo-se prioritariamente à participação das partes interessadas 
nas lides judiciais, dando assim legitimidade nos pleitos oriundos das questões e conflitos rurais.  
Parecer:   

   Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu tratamento adequado no projeto. Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:20573 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   

   PROJETO DE EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dispõe sobre a Justiça Agrária e dá outras  
providências.  
Art. 1o. O Título V, Capítulo IV, Seção V, da  
Constituição, que trata da JUSTIÇA AGRÁRIA, com o  
acréscimo de quatro artigos, renumerando-se os que  
se lhe seguem, terá a seguinte redação:  
Art. 211. São órgãos da Justiça Agrária:  
I - Tribunal Superior Agrário;  
II - Tribunais Regionais Agrários;  
III - Juntas Agrárias de Conciliação e Julgamento.  
§ 1o. O Tribunal Superior Agrário compor-se-á  
de dezessete Ministros, sendo:  
a) onze togados e vitalícios, nomeados pelo  
Presidente da República, sendo sete dentre juízes  
de carreira da Magistratura Agrária, dois dentre  
advogados, com pelo menos dez anos de experiência  
profissional, e dois dentre membros do Ministério Público;  
b) seis classistas e temporários, em  
representação paritária dos empregados e dos  
empregadores, nomeados pelo Presidente da  
República.  
§ 2o. Para a nomeação, o Tribunal encaminhará  
ao Presidente da República listas tríplices  
resultantes de eleições realizadas:  
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a) para as vagas destinadas à Magistratura  
Agrária, pelos membros do próprio Tribunal;  
b) para as de advogado e de membro do  
Ministério Público, pelo Conselho Federal da Ordem  
dos Advogados do Brasil e por um colégio eleitoral  
constituído por Procuradores da Justiça Agrária,  
respectivamente;  
c) para as de classistas, por um colégio  
eleitoral integrado, conforme o caso, pelas  
federações estaduais de trabalhadores e de  
empresários agrícolas.  
Art. 212. Haverá, em cada Região geográfica  
do País, pelo menos um Tribunal Regional Agrário,  
que será instalado na forma da lei.  
§ 1o. Os Tribunais Regionais Agrários serão  
compostos de treze Juízes, sendo:  
a) nove togados, vitalícios, nomeados pelo  
Presidente da República, sendo cinco dentre juízes  
de carreira da Magistratura Agrária, dois dentre  
advogados, com pelo menos dez anos de experiência  
profissional, e dois dentre membros do Ministério  
Público;  
b) quatro classistas e temporários, em  
representação paritária dos empregados e dos  
empregadores, nomeados pelo Presidente da  
República.  
§ 2o. Para a nomeação, o Tribunal Superior  
Agrário encaminhará, ao Presidente da República,  
listas tríplices de eleições realizadas:  
a) para as vagas destinadas à Magistratura  
Agrária, pelos membros do respectivo Tribunal  
Regional Agrário;  
b) para as de advogado e de membro do  
Ministério Público, pelos Conselhos Seccionais da  
Ordem dos Advogados do Brasil, das respectivas  
regiões, e por um colégio eleitoral constituído  
por Procuradores da Justiça Agrária, conforme o caso;  
c) para as de classistas, por um colégio  
eleitoral integrado, conforme o caso, pelos  
sindicatos de trabalhadores e de empresários  
agrícolas, existentes na área jurisdicionada pelo  
Tribunal Regional.  
§ 3o. Compete à Justiça Agrária processar e  
julgar as questões oriundas das relações reguladas  
pela legislação agrária, inclusive:  
I - as questões possessórias ou dominiais que  
versem sobre imóvel rural, público ou particular;  
II - as ações discriminatórias de terras  
devolutas federais ou estaduais;  
III - as ações demarcatórias,  
reivindicatórias ou divisórias de terras públicas,  
federais, estaduais ou municipais;  
IV - as desapropriações de imóveis rurais por  
interesse social, para fins de reforma agrária,  
irrigação e proteção ambiental, florestal ou  
indígena;  
V - as questões que digam respeito à  
aplicação, incidência e cobrança do imposto sobre  
a propriedade territorial rural;  
VI - as questões relativas a contratos  
agrários, compreendidos entre eles, também, os  
vinculados à atividade de fomento, de produção ou  
comercialização agropecuários;  
VII - as questões referentes a floresta, água,  
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pesca, aos recursos naturais renováveis, desde que  
atinentes à atividade agrária;  
VIII - os dissídios relativos a acidentes do  
trabalho;  
IX - as questões que versem sobre contratos  
de empreitada rural;  
X - as relações de direito previstas nas leis  
agrárias e no Código Civil, sobre matéria  
jurídico-agrária, quando envolverem interesses  
rurais assim definidos em lei;  
XI - os dissídios individuais ou coletivos,  
oriundos de relações de trabalho entre  
empregadores e trabalhadores rurais, regulados em  
lei de natureza agrária; e  
XII - as questões que versarem sobre a  
propriedade consorcial indígena.  
§ 4o. Das decisões do Tribunal Superior  
Agrário somente caberá recurso para o Supremo  
Tribunal Federal, em se tratando de questões de  
natureza constitucional.  
§ 5o. A competência e a organização dos  
órgãos jurisdicionais agrários serão estabelecidas  
em lei.  
§ 6o. O Ministério Público Federal Agrário  
será criado por lei.  
§ 7o. A União, os estados-membros, o Distrito  
Federal e os municípios deverão unir seus esforços  
e recursos administrativos e financeiros, mediante  
convênios, visando à implementação da Justiça  
Agrária.  
Art. 213. As Juntas Agrárias de Conciliação e  
Julgamento serão compostas por um Juiz Agrário,  
que as presidirá, e por dois juízes classistas  
temporários, representantes dos empregados e dos  
empregadores rurais, respectivamente.  
Parágrafo único. Os juízes classistas das  
Juntas Agrárias de Conciliação e Julgamento serão  
eleitos, por voto direto e secreto, pelos  
associados do sindicato respectivo, com sede na  
área jurisdicionada pela Junta, e nomeados pelo  
presidente do Tribunal Regional Agrário.  
Art. 214. Os juízes classistas, em todas as  
instâncias, terão suplentes e mandatos de três  
anos, permitidas duas reconduções, e aposentadoria  
regulada em lei.  
Art. 215. O Tribunal Superior Agrário  
expedirá instrução normativa, disciplinando o  
processo eleitoral para todos os casos em que os  
juízes da Justiça Agrária forem eleitos.  
Art. 2o. O atual artigo 218, do Projeto de  
Constituição, que, renumerado na forma do artigo  
1o. da presente Emenda, passará a artigo 222,  
passa a ter a seguinte redação:  
Art. 218. Compete à Justiça do Trabalho  
conciliar e julgar os dissídios individuais e  
coletivos entre empregados e empregadores, as  
ações de acidentes de trabalho e as questões entre  
trabalhadores avulsos e as empresas tomadoras de  
seus serviços e as causas decorrentes das relações  
trabalhistas dos servidores com os municípios, os  
Estados, o Distrito Federal, os Territórios e a  
União, inclusive as autarquias municipais,  
estaduais e federais, exceto quanto às ações de  
competência da Justiça Agrária, na forma do artigo  
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221, parágrafo 3o., da Constituição.  
Art. 3o. O artigo 209, inciso I, do Projeto  
de Constituição, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 209.  
I - as causas em que a União, entidade  
autárquica ou empresa pública federal forem  
interessadas na condição de autoras, rés,  
assistentes ou oponentes, exceto as de falência e  
as de competência da Justiça Eleitoral, da Justiça  
do Trabalho e da Justiça Agrária.  
Art. 3o. Incluam-se, entre as Disposições  
Transitórias da Constituição, os seguintes  
artigos:  
Art. ... São criados desde já cinco Tribunais  
Regionais Agrários: um na capital do Estado do  
Pará; um na capital do Estado de Pernambuco; um no  
Distrito Federal; um na capital do Estado do Rio  
de Janeiro; e um na capital do Estado do Paraná.  
Parágrafo único. Para a primeira nomeação dos  
membros do Tribunal Superior Agrário e dos  
Tribunais Regionais Agrários, o Superior Tribunal  
de Justiça encaminhará as listas tríplices a que  
se referem o artigo 211, parágrafo 2o. e o artigo  
212, parágrafo 2o., desta Constituição, no prazo  
de sessenta dias de sua promulgação, ao Presidente  
da República.  
Art. ... Para a primeira nomeação dos membros  
do Tribunal Superior Agrário e dos Tribunais  
Regionais Agrários, o Superior Tribunal de Justiça  
expedirá, até trinta dias após a promulgação desta  
Constituição, a instrução normativa a que se  
refere o artigo 215.  
Art. ... Passam a integrar a Justiça Agrária  
as Varas Federais Agrárias criadas até a data de  
promulgação desta Carta, ficando o Poder Executivo  
autorizado a promover a criação de novos Juízos  
Agrários.  
Parágrafo único. Para o provimento dos cargos  
de juízes togados de primeiro grau, da  
Magistratura Agrária, criados na forma do caput  
deste artigo, in fine, o Superior Tribunal de  
Justiça promoverá a realização de concursos  
públicos de títulos, no prazo de noventa dias da  
criação. Ressalvada essa primeira investidura, os  
demais concursos serão de provas e de títulos e  
promovidos pelo Tribunal Superior Agrário. 
Justificativa: 

Embora reconheça a importância da Justiça Agrária, para o encaminhamento da solução dos conflitos rurais, o 
Projeto de Constituição, ao cria-la, delega ao legislador ordinário a definição de sua estrutura e parâmetros 
jurisdicionais. Enquanto os demais ramos do Poder Judiciário têm claramente delineado o seu carne e 
competência, a Justiça Agrária, no Projeto, é relegada à condição de Justiça de segunda classe. A proposta de 
Emenda que ora submetemos aos nobres Constituintes, pretende corrigir o equívoco.  
Parecer:   

   Pela aprovação parcial, no tocante à ampliação das competências dessa justiça, igualmente no tocante à 
autoexecutoriedade da implantação da Justiça Agrária. Válidos os fundamentos da justificação da emenda. 
   
   EMENDA:20755 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   RONAN TITO (PMDB/MG) 
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Texto:   

   EMENDA No.  
POPULAR  
Inclui, onde couber, no Capítulo II (Da  
Política Agrícola, Fundiária e da Reforma  
Agrária), do Título VIII (Da Ordem Econômica e  
Financeira), o seguinte:  
Art. - Sobre a área de uma propriedade  
entende-se a soma contínua ou não, pertencente à  
mesma família ou empresa.  
§ 1o. - não se permitirão propriedades rurais  
que não estejam sendo usadas devidamente de acordo  
com as características da terra e necessidade  
sociais da população.  
§ 2o. - o processo de extinção de  
propriedades que não atendem ao § 1o. deste artigo  
far-se-á:  
a) por desapropriação progressiva e ininterrupta.  
b) por desapropriação imediata de todas as  
áreas inexploradas.  
c) por confisco das terras griladas ou com  
títulos ilegais que não se enquadram no § 1o.  
deste artigo.  
Art. - Não se admitirá propriedade rural de  
empresas de capital estrangeiro ou a elas  
associado.  
Art. - Toda terra desapropriada ou  
confiscada, bem como as terras devolutas  
constituirão reservas do Estado que as utilizará  
do seguinte modo:  
a) distribuição de lotes de 20 a 50 hectares,  
segundo a região a camponeses sem terra, e a  
camponeses com áreas inferiores a 20 hectares.  
b) seção de áreas suficientes à implantação  
de cooperativas agropecuárias de pequenos  
produtores e assalariados agrícolas para  
exploração conjunta.  
c) seção de áreas aos estados e municípios,  
destinados à criação de fazendas-modelo.  
d) ocupação de espaço necessário à construção  
de empreendimentos agropecuários de alto  
rendimento a cargo do Estado.  
Art. - O acesso à terra, objeto de execução  
da Reforma Agrária, pressuporá:  
a) manter o domínio dos imóveis sob  
titularidades da União.  
b) concessão de uso real à família  
beneficiária, vetadas a cessão ou transmissão de  
posse e qualquer título.  
c) caso haja desistências, a área se transferirá 
para uso da comunidade ou devolução à União.  
Art. - Que a Reforma Agrária, por direito  
institucional não inclua terras necessárias a uma  
vida digna na civilização indígena.  
Art. - Compete exclusivamente, à União a  
desapropriação por interesse de Reforma Agrária.  
Art. - Os assentamentos de Reforma Agrária  
darão prioridade a:  
a) trabalhadores que trabalhem no campo e lá  
moram.  
b) trabalhadores expulsos do campo e que  
queiram trabalhar.  
Art. - Dar prioridade à produção agrícola a  
serviço do mercado interno, ao invés de incentivos  
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a produtos de exportação.  
Art. - Desenvolver uma política de fixação do  
homem à terra através de mecanismos eficazes que  
evitem o êxodo rural.  
Art. - Garantia de formação e assistência  
técnica ao produtor por parte dos órgãos do  
governo.  
Art. - Garantir financiamento acessível,  
possibilidade armazenamento e comercialização dos  
produtos.  
Art. - Participação dos trabalhadores nas  
decisões de reforma agrária e política agrícola.  
Art. - A Justiça Federal criará varas  
especializadas para diminuir conflitos fundiários,  
onde forem necessários.  
Art. - Durante a execução da Reforma Agrária,  
ficam suspensas todas as ações de despejos e de  
reintegração de posse contra arrendatários,  
parceiros, posseiros e outros trabalhadores rurais  
que mantenham relação de produção com o titular do  
domínio da gleba, ainda que indiretamente.  
ENTIDADES RESPONSÁVEIS:  
- SINDICATOS DOS TRABALHADORES RURAIS  
- SINDICATOS DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS  
DE EXTRAÇÃO DO FERRO E DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS  
DE PATOS DE MINAS  
- ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS  
DE CERRADO  
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO  
1. Indefiro a proposta de emenda oferecida,  
de acordo com as informações da Secretaria.  
2. Dê-se ciência à entidade interessada.  
Item V, Art. 24 do Regimento Interno da  
Assembléia Nacional Constituinte. 
Justificativa: 

Emenda sem justificação.  
Parecer:   

   A Emenda, ora em exame, contém dispositivos que merecem destaque por aperfeiçoamento o texto do 
Projeto;  
- reforma a função social da propriedade;  
- determina a necessidade de promover a desapropriação,  
por interesse social, dos imóveis que não cumpram a sua função social;  
- estabelece os procedimentos para distribuição a trabalhadores rurais sem terra ou com terra insuficiente, das 
terras desapropriadas ou arrecadadas e incorporadas ao patrimônio do Estado.  
- propõe a distribuição aos beneficiários da reforma agrária de títulos de "concessão de direito real de uso", com  
cláusula de inalienabilidade;  
- garante a implementação de uma política de fixação do homem no meio rural, com vistas a impedir o 
recrudescimento do processo migratório;  
- assegura a implantação da Justiça Agrária para dirimir os conflitos fundiários.  
Em face dos aperfeiçoamentos introduzidos pela Emenda, somos pela Aprovação Parcial, nos termos do 
substitutivo. 

__________________________________________________________________ 

FASE O 

   
   EMENDA:20907 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ASDRUBAL BENTES (PMDB/PA) 
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Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se ao Projeto de Constituição, no  
Título V, do Capítulo IV "Do Poder Judiciário",  
uma Seção, com o seguinte dispositivo:  
Seção ...  
Da Justiça Agrária  
Art. Fica criada a Justiça Agrária, composta  
dos seguintes órgãos:  
I - Tribunal Superior Agrário;  
II - Tribunais Regionais Agrários;  
III - Juízes agrários.  
§ Primeiro - Compete à Justiça Agrária e julgar:  
a) causas originadas de discriminação e  
titulação de terras, incluindo as devolutas do  
Município, do Estado e da União;  
b) questões fundiárias decorrentes de  
desapropriações por interesse social ou para  
reforma agrária;  
c) questões relativas às terras indígenas,  
ficando excluídos os dissídios trabalhistas, salvo  
quando envolverem questões agrícolas;  
d) questões relativas ao desapossamento e  
desapropriação por utilidade e necessidade  
públicas em zona rural, para imóveis de até três  
módulos rurais.  
§ Segundo - O processo perante a Justiça  
Agrária será gratuito, prevalecendo os princípios  
de conciliação, localização, economia,  
simplicidade e rapidez;  
§ Terceiro - Lei complementar disporá sobre a  
organização e competência dos Tribunais, dos  
Juízos Agrários e do seu Ministério Público. 
Justificativa: 

A criação da Justiça Agrária é ponto pacífico entre a maioria dos constituintes. Trata-se, também, de aspiração 
unânime de toda a classe ruralista brasileira.  
Apesar de constar nos projetos de Constituição da Comissão Temática e da Comissão de Sistematização, houve 
por bem o ilustre relator BERNARDO CABRAL de excluí-lo do seu Substitutivo. Não sabemos quais os 
argumentos em que se firmou o eminente relator para adotar tal atitude, contrariando os anseios da sociedade 
brasileira, expressa e Congressos, reuniões e manifesta através dos constituintes que, como nós, apresentamos 
sugestões e emendas, aprovadas nas comissões temáticas. 
Todos conhecemos a morosidade da Justiça Brasileira pela falta de autonomia e estrutura, acumulam-se 
milhares de processos à espera de julgamento, mormente na Justiça Federal. Atribuir-lhe, agora, competência 
para dirimir as questões agrárias e fundiárias, é agravar a tensão no campo.  
Quando se prega a implantação de um Plano de Reforma Agrária, é inadmissível que não se lhe deem 
condições para uma efetiva concretização distribuir apenas, a terra aos pequenos agricultores é repetir erros do 
passado e, até mesmo, estimular o latifúndio. O lavrador, sem assistência técnica e creditícia, sem estradas 
vicinais, sem apoio dos setores de educação e de saúde e sem uma JUSTIÇA AGIL, EFICAZ e 
ESPECIALIZADA, não terá, por certo, como se ficar à terra em caráter permanente e definitivo. 
Cremos, pois, que por todos os motivos acima expostos, justifica-se a presente emenda que corresponde aos 
anseios da classe ruralista em especial e de toda a sociedade brasileira.  
Parecer:   

   O Substitutivo da Comissão de Sistematização inclui as questões de direito agrário, na forma de lei 
complementar, na competência dos juízes federais (art. 155, XII).  
Não há como adotar os princípios estabelecidos na emenda,  que é rejeitada. 
   
   EMENDA:20922 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FRANCISCO SALES (PMDB/RO) 
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Texto:   

   Que sejam alteradas as numerações das Seções  
relativas ao Capítulo IV - Poder Judiciário -  
renumerando-as, assim como os artigos do  
Substitutivo, nos seguintes termos:  
Seção IX  
"Art. 171. São órgãos da Justiça Agrária;  
I - Tribunal Superior Agrário;  
II - Tribunais Regionais Agrários; e  
III - Juízes Agrários.  
§ 1o. O Tribunal Superior Agrário compõe-se  
de treze Ministros vitalícios, nomeados pelo  
presidente da República, sendo quatro dentre  
juízes federais; três dentre membros da  
Procuradoria Geral da União; dois dentre  
membros do Ministério Público da União;  
dois dentre magistrados ou membros do Ministério  
Público dos Estados, do Distrito Federal e dos  
Territórios; e dois dentre advogados. Após a  
primeira nomeação dos quatros Juízes  
Federais e dos três Procuradores  
da República, as seguintes só se darão dentre  
Juízes e Procuradores Agrários.  
§ 2o. Serão criados Tribunais Regionais  
Agrários, cada um composto de sete Juízes  
vitalícios nomeados pelo Presidente da República,  
sendo dois dentre Juízes Federais; um dentre  
advogados; dois dentre membros do Ministério  
Público Federal; um dentre membros da Procuradoria  
Geral da União; e um dentre magistrados ou membros  
do Ministério Público dos Estados, do Distrito  
Federal e dos Territórios, respeitada a jurisdição  
de cada Tribunal. Após a primeira nomeação dos  
dois Juízes Federais e dos dois Procuradores da  
República, as seguintes só ocorrerão dentre Juízes  
e Procuradores Agrários.  
§ 3o. Os Juízes Agrários serão nomeados pelo  
Presidente da República, escolhidos em lista  
tríplice, organizada pelo Tribunal Superior  
Agrário. Ressalva a primeira investidura, que se  
baseará em títulos, exigindo-se o mínimo de quinze  
anos de experiência em direito agrário e que não  
seja proprietário rural, o provimento do cargo  
far-se-á mediante concurso público de provas e  
títulos, organizada pelo Tribunal Superior  
Agrário, devendo os candidatos atender aos  
requisitos de idoneidade moral e de idade superior  
a vinte e cinco anos, além dos especificados em lei.  
§ 4o. Compete à Justiça processar e julgar as  
questões oriundas das relações reguladas pela  
legislação agrária, inclusive:  
I - as questões possessórias ou dominiais que  
versem sobre imóvel rural, público ou privado;  
II - as ações discriminatórias de terras  
devolutas, federais ou estaduais;  
III - as desapropriações de imóveis rurais  
por interesse social, para fins de reforma  
agrária, irrigação e proteção ambiental, florestal  
ou indígena;  
IV - as questões que digam respeito a  
aplicação, incidência e cobrança do imposto sobre  
a propriedade territorial rural;  
V - as questões referentes à floresta, água,  
pesca, aos recursos naturais renováveis, desde que  
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atinentes à atividade agrária;  
VI - as questões relativas a contratos  
agrários, compreendidos entre eles também os  
vinculados à atividade de fomento, de produção ou  
comercialização agropecuários;  
VII - as questões que versarem sobre a  
propriedade consorcial indígena;  
VIII - as questões que versarem sobre  
empreitada rural e sobre previdência social rural;  
IX - as relações de direito previstas nas  
leis agrárias e no Código Civil sobre matéria  
jurídico-agrária, quando versarem interesses  
rurais assim definidos em lei.  
§ 5o. A competência e a organização dos  
órgãos jurisdicionais agrários serão estabelecidos  
em lei.  
§ 6o. Das decisões do Tribunal Superior  
Agrário somente caberá recurso para o Supremo  
Tribunal Federal quando contrariarem esta  
Constituição.  
§ 7o. A União, os Estados-membros, o Distrito  
Federal deverão unir seus esforços e recursos  
administrativos e financeiros mediante convênio,  
visando à implantação da Justiça Agrária.  
§ 8o. O processo perante a Justiça Agrária  
será gratuito, para os pequenos proprietários e  
trabalhadores rurais, devendo prevalecer os  
princípios de conciliação, localização, economia,  
simplicidade e rapidez.  
§ 9o. Os Tribunais Regionais Agrários serão  
criados por etapas, levando-se em conta as regiões  
onde as lides agrárias são mais intensas e  
exigem a presença do Estado." 
Justificativa: 

A Justiça Agrária competirá julgar as questões agrárias: o processo discriminatório de terras devolutas, as 
desapropriações por interesse social, para fins de reforma agrária, a propriedade e a posse rural, o imposto 
sobre a propriedade territorial rural, previdência social rural, a preservação dos recursos naturais renováveis, a 
propriedade consorcial indígena, crédito rural e contratos agrários.  
Os problemas agrários não se resumem simplesmente aos conflitos fundiários. Ou como dizem à reforma 
agrária. Essa é uma visão distorcida da atividade agrária.  
A Justiça Agrária deve ter caráter nacional, organizada automaticamente em relação às justiças (federais ou 
estaduais) atualmente existentes e mantidas pelo Anteprojeto. A Justiça Agrária deve-se ocupar de lides 
eminentemente agrárias. O tratamento judiciário especializado que se defende visa tornar a justiça mais célere. 
A presumível perda de competência ou do poder dos magistrados federais (Justiça Federal) ou estaduais, não 
informa que deixam de ter um papel fundamental na sociedade democrática, pois a instituição “Poder Judiciário” 
permanece inalterada, intacta.  
O eminente relator ficaria na história da administração da justiça como o homem que encontrou o caminho 
adequado, correto, para a solução das lides agrárias. Seria um grande favor ao País. Ao homem do campo.  
É preciso enfrentar corajosamente as correntes doutrinárias contrárias à sua criação, ou de natureza 
conservadora e obstrucionista ou de natureza demagógica e agitacionaista. Também a alegação da falta de 
verbas ou da grande despesa que se faria em face da implantação de tal justiça não mais se justifica.  
C.J. ASSIS RIBEIRO, com muita propriedade e ênfase, diz que “esse argumento”, apesar de velho, impressiona. 
E, por isso, nunca deixou de ser repetido pelos conservadores e obstrucionistas, conforme o tipo de justiça 
especializada que está na ordem do dia. Combateram a criação da Justiça Eleitoral (...) investiram contra os 
tribunais federais de recursos; (...) debateram contra a Justiça do Trabalho, ainda com ênfase, batendo nessa 
mesma tecla de economia; atacaram a criação dos juízes federais, em face de idêntico ponto de vista. Acontece, 
porém, que o problema da organização e do funcionamento do Poder Judiciário não pode ser apreciado e 
julgado em termos tais, isto é, em termos de despesas. O destino da comunidade nacional, em grande parte, 
para constituir elemento de vida do organismo do Estado, depende do harmônico funcionamento do Poder 
Judiciário. E essa harmonia decorre, inegavelmente, da especificação da Justiça, que contribui para a segurança 
nacional, no que esta expressão ressalta de preservante do complexo do organismo nacional, frente à reação 
dos antagonismos que podem incidir sobre os sistemas fundamentais que integram” (monografia apresentada ao 
IAB, em 1976).  
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A prestação jurisdicional é um dever inarredável do Estado. E a criação de uma Justiça Agrária nacional e 
autônoma é um imperativo histórico.  
As questões agrárias necessitam de tratamento judiciário especializado. O que justifica a criação da Justiça 
Agrária não é o conflito fundiário, tampouco a reforma agrária. Há de se buscar o conteúdo do Direito Agrário, 
isto é, a atividade agrária. Nesse contexto, quatro são os elementos que integram o conceito da atividade 
agrária: o elemento que integram o conceito da atividade agrária: o elemento suporte físico ou seja a TERRA; o 
elemento agrobiológico ou seja o processo de aproveitamento da vida vegetal ou animal para transformá-la em 
produção agropecuária; o elemento direção ou seja o comando de todos os procedimentos pelo homem; e o 
elemento remuneração ou seja que a ação tenha aspecto econômico, dando ensejo à produção.  
Por outro lado, a Justiça Agrária não pode surgir capenga, como a prima pobre das Justiças. Ou apenas como 
apêndice da Justiça Federal, burocratizando e promovendo um verdadeiro inchaço nesse Órgão. Há de ser 
independente. Das suas decisões somente caberá recursos para o Supremo Tribunal Federal, quando 
contrariarem normas constitucionais.  
É de se ressaltar que o assunto da especialização de uma justiça de terras (clamada por RUI BARBOSA, na 
plataforma da Campanha Civilista, lida no Politema baiano em 1910) merece tratamento sério, isento e objetivo, 
não se prestando a ficar ao sabor das conveniências de pessoas ou grupos de interesses.  
A criação de varas especializadas, dentro da Justiça Federal, para tratar das relações jurídicas oriundas dos 
conflitos de terra é medida inócua e paliativa, alheia ao homem do campo e que consulta apenas aos interesses 
data vênia, de alguns magistrados, que não desejam ver as suas competências subtraídas, com vistas à criação 
de novos cargos, especialmente nas instâncias revisoras.  
A criação da Justiça Agrária não objetiva retirar competência de outros tribunais, mas sim de reunir matéria 
agrária, de reunir competência, de reunir atribuições e poderes, de especificar funções, para proporcionar um 
melhor atendimento à população rural. 
A especialização da Justiça Agrária – autônoma e nacional – proporcionará as seguintes vantagens: 
a) maior rapidez na condução dos processos;  
b) desafogo dos outros tribunais; 
c) maior segurança na aplicação do Direito, com uniformidade da jurisprudência;  
d) maior especialização, capacitação profissional, com os juízes de mentalidade agrarista;  
e) maior independência da política local;  
f) maior proteção ao economicamente mais fraco;  
g) maiores facilidades ao usuário da Justiça, pela reunião das competências dispersas, que implicam em gastos 
de tempo e dinheiro desnecessários.  
A Justiça do Trabalho surgiu para proteger o operário pós Revolução Industrial. Surge a Justiça Agrária para 
proteger o camponês, o homem sem terra, o trabalhador rural marginalizado, os “bóias-frias” e, também, os 
homens que fazem da agricultura a razão de suas vidas.  
Por outro turno, a Justiça Agrária deve ser composta exclusivamente por juízes togados, em todas as suas 
instâncias, em razão das dificuldades reais da organização das comunidades rurais, onde as relações 
empregado e empregador são minoritárias e os conflitos são travados entre os pequenos e os grandes 
proprietários, entre eles e os “sem terra”, entre posseiros e proprietários, entre índios e posseiros ou 
proprietários, entre o INCRA e a FUNAI, entre dois posseiros ou entre dois proprietários, entre o proprietário e o 
arrendatário, entre empregado ou empregador e o INPS, entre posseiro ou proprietário e parceiro, dentre outras.  
Remarque-se que a Ordem dos Advogados (V, VI, IX Conferência Nacional), como, também, em 1986, através 
do seu Conselho Federal), o Instituto dos Advogados Brasileiros, a CNBB, CONTAG, ABRA, ANDRA, CNA e 
SNA, todos, sem exceção, têm defendido a criação da Justiça Agrária.  
Nessas condições, o Substitutivo apresentado pelo Sr. Relator não poderá deixar de contemplar a criação da 
JUSTIÇA AGRÁRIA, um compromisso inarredável e impostergável da Assembleia Nacional Constituinte.  
Parecer:   

   A presente Emenda visa à criação da Justiça Agrária, entendimento conflitante com a opinião predominante 
na Comissão de Sistematização. Assim, somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:27683 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   EDUARDO BONFIM (PC DO B/AL) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Capítulo IV do Título V do  
Substitutivo do Relator.  
Inclua-se onde couber:  
"Art. - A lei disporá sobre a organização,  
a competência e o processo da Justiça Agrária  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 62  
 

 

e a situação do Ministério Público, observados  
os princípios desta Constituição e os seguintes.  
I - Compete à Justiça Agrária:  
a) Julgar as lides referentes à propriedade,  
à posse, a titulação e a utilização da terra rural:  
b) Zelar pelo princípio constitucional do  
limite máximo da propriedade agrária, do respeito  
à função social da propriedade agrária, do  
respeito à função social da propriedade  
territorial rural e a progressiva realização da  
reforma agrária.  
II - O processo perante a Justiça Agrária  
será gratuito prevalecendo os princípios de  
conciliação, localização, economia, simplicidade,  
rapidez e oralidade.  
III - Enquanto não instalada nos seus  
diversos graus de jurisdição, os processos  
correrão perante os Tribunais e Juízes Estaduais. 
Justificativa: 

A Justiça Agrária é uma velha aspiração dos camponeses e assalariados agrícolas que lutam pela transformação 
da estrutura agrária em nosso País.  
A criação desta Justiça deve estar ligada necessariamente, a determinação constitucional da reforma agrária 
como tarefa histórica. Além disso, servirá para resolver a complexidade de litígios que surgem no campo 
relativamente à posse, à propriedade e a utilização das terras.  
Parecer:   

   Pela rejeição, de acordo com entendimento predominante na Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:28623 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   

   Emenda no.  
Dê-se ao art. 155 a seguinte redação,  
renumerando-se o atual art. 155 e seguintes:  
Art. 154 - Lei Complementar criará na Justiça  
Federal varas especializadas de jurisdição  
agrária, cujas sedes poderão, com seus respectivos  
titulares, ser deslocadas, de acordo com as  
necessidades aferidas pelos Tribunais regionais  
Federais.  
Parágrafo único - Criar-se-ão, também, nos  
Tribunais Regionais Federais, turmas  
especializadas em Direito Agrário. 
Justificativa: 

A criação e funcionamento de varas de jurisdição agrária, na Justiça Federal, é providencia suficiente para 
atender às necessidades de solução e composição dos conflitos interpessoais que acontecem atualmente nas 
zonas rurais do País. Desnecessário uma justiça agrária, com todo o aparelho que implicaria. As questões 
agrárias são – espera-se – conjunturais, transitórias, suscetíveis de solução de caráter político-econômico. Na 
Constituição, que todos queremos duradoura, não convém constarem normas de necessidade momentânea. A 
solução ora proposta prevê a sociedade de mecanismo judiciário eficiente e que, pode ser ampliado ou 
diminuído, e mesmo extinto, na medida das necessidades concretas.  
Parecer:   

   Se a inamovibilidade é considerada essencial à independência do Juiz, não é razoável que alguns Juízes 
possam ser removidos, compulsoriamente, para as piores localidades do país.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30181 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 63  
 

 

Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   SARNEY FILHO (PFL/MA) 
Texto:   

   Projeto de Constituição (da comissão de  
Sistematização)  
Emenda Aditiva  
Incluam-se onde couberem, no Título V,  
Capítulo IV, referente ao Poder judiciário, os  
seguintes dispositivos:  
I - Art. O Poder Judiciário é exercido pelos  
órgãos:  
............................................  
- Tribunal Federal de Recursos, Juízes  
Federais e Juízes Agrários;  
............................................  
............................................  
II - "Seção - Dos Juízes Agrários  
Art. Os Juízes Agrários serão nomeados pelo  
Presidente da República.  
Parágrafo único. Para o provimento do cargo  
o candidato deverá prestar concurso público de  
provas e títulos, organizado pelo Tribunal Federal  
de Recursos e atender aos requisitos de idoneidade  
moral, de idade superior a vinte e cinco anos,  
além dos especificados em lei.  
Art. Será constituída uma Seção Judiciária  
em cada Estado, Distrito Federal e Territórios  
Federais, com sede na respectiva Capital, e varas  
onde a lei estabelecer.  
§ 1o. O Território Federal de Fernando de  
Noronha compreender-se-á na Seção Judiciária do  
Estado de Pernambuco.  
§ 2o. Poderão ser criados por lei outros  
órgãos da Justiça Agrária.  
Art. A lei poderá atribuir a juízes agrários  
exclusivamente funções de substituição em uma ou  
mais Seções Judiciárias e, ainda, as de auxílio a  
juízes titulares de varas, quando não se  
encontrarem no exercício de substituição.  
Art. Aos juízes agrários compete processar e  
julgar, em primeira instância, todas as questões  
oriundas de relações reguladas pela legislação  
agrária, especialmente:  
I - causas relativas às terras públicas e  
particulares, quanto ao domínio, posse ou ocupação;  
II - questões relacionadas com a Reforma Agrária;  
III - causas originárias de discriminação e  
titulação de terras;  
IV - causas pertinentes às ações de usucapião  
de terras particulares;  
V - questões relativas aos meios de acesso à  
propriedade, como: desapropriação por interesse  
social, doação, compra e venda, arrecadação dos  
bens vagos, reversão à posse do Poder Público de  
terras de sua propriedade e herança ou legado;  
VI - causas referentes às ações de divisão e  
de demarcação das terras particulares;  
VII - questões relacionadas com o Imposto  
Territorial Rural;  
VIII - causas relativas aos programas de  
colonização;  
IX - questões fundadas em contratos agrários  
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compreendidos os de arrendamento ou parceria e  
demais vinculados às atividades de produção e os  
de comercialização agrícola.  
X - os dissídios individuais ou coletivos  
entre trabalhadores e empregados rurais e qualquer  
outra controvérsia relativa ao trabalho rural;  
XI - os litígios relacionados com acidente do  
trabalho rural;  
XII - questões relativas à assistência e  
previdência social rural;  
XIII - causas relacionadas com a assistência  
e proteção à economia rural, como as que versarem  
sobre crédito e seguro rural.  
Parágrafo único. A lei especificará as  
hipóteses em que as decisões, nos dissídios  
coletivos, poderão estabelecer normas e condições  
de trabalho.  
Art. A lei poderá permitir que as causas  
sejam promovidas, nas comarcas do interior, que  
não tenham vara do juízo agrário, perante a  
justiça do Estado ou do Território, e com recurso  
para o Tribunal Federal de Recursos.  
Art. Das decisões do juiz agrário caberá  
recurso para o Tribunal Federal de Recursos." 
Justificativa: 

A criação da Justiça Agrária já foi levada por nós à discussão do Congresso Nacional durante a tramitação da 
Emenda à Constituição n° 49, de 1984, com o objetivo de dar solução aos conflitos originados no campo.  
Essa é uma verdadeira reivindicação quase unânime dos setores ligados à agricultura e aconselha por inúmeras 
pessoas que se dedicaram ao assunto.  
Com o advento da Emenda Constitucional n° 10, de 10.11.1964 e da Lei n° 4.504, de 30 de novembro daquele 
mesmo ano – Estatuto da Terra – o Direito Agrário passou a constituir um ramo autônomo de nosso direito e, 
portanto, requer uma justiça especialista.  
É sabido que já por ocasião da elaboração do Estatuto de Terra seus autores cogitaram de uma justiça 
especializada para o campo, não se concretizando devido aos entraves políticos que envolveram a votação 
daquele diploma legal.  
A Lei n° 7.583, de 6 de janeiro de 1987, cria 68 varas na Justiça Federal de Primeira Instância e, no art. 4°, 
atribui ao Conselho da Justiça Federal “especializar Varas em matéria de natureza agrária, estabelecendo a 
respectiva localização, competência e atribuição, bem como transferir sua sede de um município para outro, de 
acordo com a necessidade de agilização da prestação jurisdicional”.  
Consideramos válida a iniciativa, mas um pouco tímido diante dos problemas a serem solucionados no campo. 
As estatísticas têm apontado centenas de questões que se arrastam por muitos anos, sem qualquer 
pronunciamento judicial.  
Esses litígios se devem ao crescimento das atividades ligadas ao setor rural e ao elevado número de ações 
discriminatórias ou expropriatórias em curso na Justiça Federal.  
Razões de natureza orçamentária ou quaisquer outras, por mais ponderáveis que sejam, não devem servir de 
entrave à busca de tal solução.  
A morosidade dos órgãos judiciais quase sempre levam a lamentáveis tragédias, que enlutam os lares do 
homem do campo. E, sem tranquilidade, jamais alcançaremos as metas de produção agropecuária programadas 
pelo Governo.  
Estes, pois, os fundamentos de nossa Emenda Aditiva que esperamos receber o apoio de nossos ilustres Pares, 
para que a justiça no Brasil também atinja o homem do campo, através do novo texto constitucional.  
Parecer:   

   Pela rejeição, de acordo com entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30218 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   

   Emenda Aditiva - Cria a Justiça Agrária  
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Dispositivo Emendado - Acresce-se ao Título V -  
Capitulo IV, seção V, renumerando-se as sessões e  
artigos subsequentes; e artigos ao Título X,  
Disposições Transitórias:  
Seção V da Justiça Agrária  
Art. 157 São órgãos da Justiça Agrária:  
I - Tribunal Superior Agrário;  
II - Tribunais Regionais Agrário;  
III - Juntas agrárias de conciliação e julgamento.  
§ 1o. O Tribunal Superior Agrário compor-se-á  
de dezessete Ministros, nomeados pelo Presidente  
da República, sendo:  
a) onze togados e vitalícios, sendo sete juízes de  
carreira da Magistratura Agrária, dois dentre  
advogados, com pelo menos dez anos de experiência  
profissional, e dois dentre membros do Ministério  
Público;  
b) seis classistas e temporários, em  
representação paritária dos empregados e dos  
empregadores;  
§ 2o. - para nomeação, o Tribunal encaminhará  
ao Presidente da República listas tríplices  
resultantes de eleições realizadas:  
a) para as vagas destinadas à Magistratura  
Agrária, pelos membros do próprio Tribunal;  
b) para as de advogado e de membro do  
Ministério Público, pelo Conselho Federal da Ordem  
dos Advogados do Brasil e por um colégio eleitoral  
constituído por Procuradores da Justiça Agrária,  
respectivamente;  
c) para as de classista, por um colégio  
eleitoral integrado, conforme o caso, pelas  
federações estaduais de trabalhadores e de  
empresários agrícolas.  
Art. 158 Haverá em cada Região geográfica do  
País, pelo menos um Tribunal Regional Agrário, que  
será instalado na forma da lei.  
§ 1o. - Os Tribunais Regionais Agrários serão  
compostos de treze juízes, nomeados pelo  
Presidente da República, sendo:  
a) nove togados vitalícios, sendo cinco  
dentre juízes de carreira da Magistratura Agrária,  
dois entre advogados, com pelo menos dez anos de  
experiência profissional, e dois dentre membros do  
ministério público.  
b) quatro classistas e temporários, em  
representação paritária dos empregados e dos  
empregadores;  
§ 2o. Para a nomeação, o Tribunal Superior  
Agrário encaminhará, ao Presidente da República,  
lista tríplices de eleições realizadas:  
a) para as vagas destinadas à magistratura  
Agrária, pelos membros do respectivo Tribunal  
Regional Agrário;  
b) para as de advogado e de membro do  
Ministério Público, pelos Conselhos Seccionais da  
Ordem dos Advogados do Brasil, das respectivas  
regiões, e por um colégio eleitoral constituído  
por Procuradores da Justiça Agrária, conforme o  
caso;  
c) para as de classistas, por um colégio  
eleitoral integrado, conforme o caso, pelos  
sindicatos de trabalhadores e de empresários  
agrícolas, existentes na área jurisdicionada pelo  
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Tribunal Regional.  
Art. 159 Compete à Justiça Agrária processar  
e julgar as questões oriundas das relações  
reguladas pela legislação agrária, inclusive:  
I - as questões possessórias ou dominiais que  
versem sobre imóvel rural, público ou particular;  
II - as ações discriminatórias de terras  
devolutas federais ou estaduais;  
III - as ações demarcatórias,  
reivindicatórias ou divisórias de terras públicas,  
federais, estaduais ou municipais;  
IV - as desapropriações de imóveis rurais por  
interesse social, para fins de reforma agrária,  
irrigação e proteção ambiental, florestal ou  
indígena;  
V - as questões que digam respeito à  
aplicação, incidência e cobrança do imposto sobre  
a propriedade territorial rural;  
VI - as questões relativas a contratos  
agrários, compreendidos entre eles, também, os  
vinculados à atividade de fomento, de produção ou  
comercialização agropecuários;  
VII - as questões referentes a floresta,  
água, pesca, aos recursos naturais renováveis,  
desde que atinentes à atividade agrária;  
VIII - os dissídios relativos a acidentes do  
trabalho rural;  
IX - as questões que versem sobre contratos  
de empreitada rural;  
X - as relações de direito previstas nas leis  
agrárias e no Código Civil, sobre matéria  
jurídico-agrária, quando envolverem interesses  
rurais assim definidos em lei;  
XI - os dissídios individuais ou coletivos,  
oriundos de relações de trabalho entre  
empregadores e trabalhadores rurais, regulados em  
lei de natureza agrária; e  
XII - as questões que versarem sobre a  
propriedade consorcial indígena.  
§ 4o. Das decisões do Tribunal Superior Agrário  
somente caberá recurso para o Supremo Tribunal  
Federal, em se tratando de questões de natureza  
constitucional.  
§ 5o. - A competência e a organização dos  
órgãos jurisdicionais agrários serão estabelecidas  
em lei.  
§ 6o. - O Ministério Público Federal Agrário  
será criado por lei.  
Art. 160. As Juntas Agrárias de Conciliação e  
Julgamento serão compostas por um Juiz Agrário,  
que as presidirá, e por dois Juízes classistas  
temporários, representantes dos empregados e dos  
empregadores rurais, respectivamente.  
§ 1o. Os Juízes classistas das Juntas  
Agrárias de Conciliação e julgamento serão  
eleitos, por voto direto e secreto pelos  
associados do sindicato respectivo, com sede na  
área jurisdicionada pela Junta, e nomeados pelo  
Presidente do Tribunal Regional Agrário.  
§ 2o. Os Juízes classistas, em todas as  
instâncias, terão suplentes e mandatos de três  
anos, permitida uma recondução.  
§ 3o. O Tribunal Superior Agrário expedirá  
instrução normativa, disciplinando o processo  
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eleitoral para todos os casos em que os juízes da  
Justiça Agrária forem eleitos.  
Incluam-se, entre as Disposições  
Transitórias, Título X, da Constituição, os  
seguintes artigos:  
Art... Ficam criados cinco Tribunais Regionais  
Agrários: um na capital do Estado do Pará, um na  
Capital do Estado de Pernambuco; um no Distrito  
Federal; um na Capital do Estado de São Paulo; e  
um na Capital do Estado do Rio Grande do Sul.  
Parágrafo único. Para a primeira nomeação dos  
membros do Tribunal Superior Agrário e dos  
Tribunais Regionais Agrários, o Superior Tribunal  
de Justiça encaminhará as listas tríplice a que se  
referem o artigo 157, parágrafo 2o. e o artigo158,  
parágrafo 2o., desta Constituição, no prazo de  
sessenta dias de sua promulgação, ao Presidente da  
República.  
Art... Para a primeira nomeação dos membros do  
Tribunal Superior Agrário e dos Tribunais  
Regionais Agrários, o Superior Tribunal de Justiça  
expedirá, até trinta dias após a promulgação desta  
Constituição, a instrução normativa que se refere  
o artigo 215.  
Art... Passam a integrar a Justiça Agrária as  
Varas Federais Agrárias criadas até a data de  
promulgação desta Carta, ficando o Poder Executivo  
autorizado a promover a criação de novos Juízos  
Agrários.  
Parágrafo único. Para o provimento dos cargos  
de juízes togados de primeiro grau, da  
Magistratura Agrária criados na forma do caput  
deste artigo, in fine, o Superior Tribunal de  
Justiça promoverá a realização de concurso Público  
de Títulos, no prazo de noventa dias da criação.  
Ressalvada essa primeira investidura, os demais  
concursos serão de provas e de títulos e  
promovidos pelo Tribunal Superior Agrário. 
Justificativa: 

A criação da Justiça Agrária é fundamental para a eliminação dos conflitos no campo brasileiro e para a 
necessária agilização dos processos de desapropriação para fins de reforma Agrária.  
Parecer:   

   Pela rejeição, de acordo com entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30315 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO (PT/SP) 
Texto:   

   - Incluir no Projeto de Constituição, no  
Capítulo IV, do Título V, onde couber:  
Art. A lei disporá sobre a organização, a  
competência e o processo da Justiça Agrária e  
atuação do Ministério Público, observado os  
princípios desta Constituição e os seguintes:  
I - Compete à Justiça Agrária processar e julgar:  
a) causas originadas de discriminação e  
titulação de terras, incluídas as devolutas do  
Município, do Estado e da União;  
b) questões fundiárias em terras  
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particulares, e as ações de desapropriação por  
interesse social ou reforma agrária;  
c) questões relativas às terras indígenas;  
d) questões relativas a contratos agrários,  
excluídos os dissídios trabalhistas;  
II - O processo perante a Justiça Agrária  
será gratuito, prevalecendo os princípios da  
oralidade, conciliação, localização, economia,  
simplicidade e rapidez.  
III - funcionarão perante a Justiça Agrária,  
Conselheiros classistas, com as mesmas  
características daquelas criadas na Justiça do  
Trabalho;  
IV - enquanto não instalada nos diversos  
graus de jurisdição, os processos correrão perante  
os Tribunais e Juízes estaduais, com Câmaras  
especializadas e Juízes com função itinerante. 
Justificativa: 

A única condição de se atribuir ao homem do campo uma cidadania política e econômica efetiva, real e concreta, 
é conceder-lhe, como se fez com o trabalhador urbano, a sua própria justiça, para que os direitos reconhecidos 
na Constituição e no ordenamento jurídico sejam efetivados concretamente.  
Parecer:   

   A matéria, objeto da presente Emenda, já foi discutida exaustivamente, não merecendo acolhida da maioria 
dos membros da Comissão de Sistematização. Assim, somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:30907 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Inclua-se na Seção IV, do Cap. IV, do Título  
V um art. a ser numerado como art. 157,  
renumerando-se o atual art. 157 e seguintes:  
Art. 157 - .................... 
"A Justiça Agrária será estruturada nos  
Estados, através de Tribunais Regionais e de  
Juntas de Justiça agrária, na forma que a lei  
determinar". 
Justificativa: 

A Justiça Agrária deverá ser estruturada, obedecendo-se prioritariamente à participação das partes interessadas 
nas lides judiciais, dando assim legitimidade nos pleitos oriundos das questões e conflitos rurais.  
Parecer:   

   Pela rejeição, de acordo com entendimento predominante na Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:32626 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   

   Emenda Aditiva.  
Acrescente-se, no Capítulo IV do Título V do  
Substitutivo do Projeto Constitucional, a  
seguinte seção, dando-lhe a devida numeração:  
Título V  
Capítulo IV Seção  
Da Justiça Agrária  
Art. - A lei disporá sobre a organização, a  
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competência e o processo da Justiça Agrária.  
Art. - compete à Justiça Agrária processar e julgar:  
I - Causas originadas de discriminação e  
titulação de terras, incluindo as devolutas do  
Município, do Estado e da União;  
II - Questões fundiárias decorrentes de  
desapropriação por interesse social ou para  
reforma agrária.  
Art. - O processo perante a Justiça Agrária  
será gratuito, prevalecendo os princípios de  
conciliação, localização, economia, simplicidade e  
rapidez. 
Justificativa: 

É do conhecimento de todos os graves conflitos sociais originados da questão agrária em nosso país, os quais 
nos últimos anos vêm atingindo as raias do insuportável e do inadmissível.  
A constituição de uma Justiça Agrária, certamente agilizará a resolução das lides provocadas pelas disputas 
fundiárias, além de acelerar o processo de reforma agrária, que hoje caminha com lentidão inaceitável.  
O Substitutivo apresentado pelo nobre relator, para surpresa nossa, retirou do Título no qual está inserido o 
Poder Judiciário, a seção referente à Justiça agrária. A nossa emenda tem o sentido de restabelece-la.  
Parecer:   

   O que propõe a emenda é restaurar no texto a justiça agrária, de forma contrária ao sistema por que optamos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32633 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Capítulo IV  
Acrescente-se no Capítulo IV, Título V, do  
substitutivo do Projeto Constitucional, a seguinte  
seção, dando-lhe a numeração devida.  
Seção  
Da Justiça Agrária  
Art. - Para prevenir e dirimir conflitos  
fundiários, o Tribunal de Justiça designará juízes  
de entrância especial, com competência exclusiva  
para questões agrárias.  
Parágrafo único - Para o exercício das  
funções previstas no "caput" deste artigo, o Juiz  
se deslocará até o local do conflito sempre que  
necessário á eficiente prestação jurisdicional.  
Art. - O disposto no artigo anterior se  
aplica, especialmente no que se refere à reforma  
agrária. 
Justificativa: 

Em um país como o nosso, no qual a questão da terra contém a explosividade social que todos sabemos, é de 
fundamental importância seja constituída a justiça agrária, com o fim de dirimir os conflitos que tem causado a 
morte de muitos brasileiros.  
Para nossa surpresa, o substitutivo do nobre relator, extraiu da proposta de texto constitucional, a seção 
referente a justiça agrária. Nossa emenda busca restabelecer a seção a ela dedicada.  
Parecer:   

   A emenda propõe a inclusão de uma justiça agrária diversa da que previmos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33552 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   

   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
No artigo 156, acrescente-se o § 1o. com a  
seguinte redação, renumerando-se o atual parágrafo  
único como § 2o:  
§ 1o. - Ficam criadas trezentas (300) Varas  
da Justiça Federal, com competência privativa para  
processar e julgar questões oriundas das relações  
reguladas pela legislação agrária, que serão  
instaladas, de acordo com a conveniência e a  
oportunidade, pelo Conselho da Justiça Federal. 
Justificativa: 

Um dos problemas mais graves de nosso país é fora de qualquer dúvida, o da prestação jurisdicional. 
A institucionalização da Justiça Agrária é um imperativo que, uma vez mais, se prorroga. Na sua falta, entretanto, 
é mister e urgente que se especializem varas para dirimir questões agrárias. 
Este é o objetivo da presente Emenda, sequiosa por levar aos nossos irmãos do campo uma justiça verdadeira, 
inspirada nos princípios próprios do Direito Agrário, e de há muito postergada.  
Parecer:   

   Pela rejeição, de acordo com entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34591 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Inclua-se no Projeto de Constituição, no  
Capítulo IV, do Título V:  
"Art. - A lei disporá sobre a organização, a  
competência e o processo da Justiça Agrária  
Federal e atuação do Ministério Público, observado  
os princípios desta Constituição e os seguintes:  
I - Compete à Justiça Agrária processar e julgar:  
a) causas originadas de discriminação e  
titulação de terras, incluídas as devolutas do  
Município, do Estado e da União;  
b) as ações de desapropriação por interesse  
social para fins de reforma agrária;  
c) questões relativas às terras indígenas;  
d) questões decorrentes de conflitos na  
aplicação do estatuto do trabalhador rural;  
e) questões relativas a posse e propriedade  
de imóvel rural e a contratos agrários.  
II - O processo perante a Justiça Agrária  
será gratuito para as partes que demonstram  
carência de recursos para o custeio, prevalecendo  
os princípios da oralidade, conciliação,  
localização, economia, simplicidade e rapidez.  
III - Funcionarão perante a Justiça Agrária,  
Conselheiros classistas, com as mesmas  
características da Justiça do Trabalho.  
Inclua-se onde couber, nas Disposições  
Transitórias, Título X, artigo com a seguinte redação:  
"Art. - A Justiça Agrária enquanto não  
instalada nos diversos graus de jurisdição, os  
processos correrão perante os Tribunais e Juízes  
estaduais, com Câmaras especializadas e Juízes com  
função itinerante. 
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Justificativa: 

A única condição de se atribuir ao homem do campo uma cidadania política e econômica efetiva, real e concreta, 
é conceder-lhe, como se fez com o trabalhador urbano, a sua própria justiça, para que os direitos reconhecidos 
na Constituição e no ordenamento jurídico sejam efetivados concretamente.  
Parecer:   

   Procedente em parte.  
Alguns aspectos dos dispositivos sugeridos podem e merecem ser levados em conta.  
O relator, poderá incorporá-los ao substitutivo nos termos que lhe parecerem apropriados.  
Pela aprovação parcial. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

   
   EMENDA:00335 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ASDRUBAL BENTES (PMDB/PA) 
Texto:   

   Art. 133 - Aos juízes federais compete  
processar e julgar: -  
I a XI - ..................  
XII - As questões de direito agrário na forma de lei. 
Justificativa: 

A) – O problema da Justiça Agrária, embora levantado desde 1910 na Campanha Civilista de Rui Barbosa, 
tornou-se inadiável na medida em que se agravou a turbulência rural de forma notória e galopante. Para resolvê-
lo, têm sido apresentadas soluções diferentes, que se podem grupar em três diretrizes: - Organizar um ramo 
autônomo do Poder Judiciário, a exemplo das Justiças Trabalhistas, Militar e Eleitoral; subordinar as questões 
agrárias à Justiça Federal, criando varas especializadas, ou submetê-las à competência da Justiça comum 
estadual. 
B) – Na Constituinte, a evolução do tema foi a seguinte. – 

a) – Na Subcomissão do Poder Judiciário, os Tribunais e Juízes Agrários apareciam, como item 
autônomo, na enumeração dos órgãos judiciários. Sua competência, organização e processo eram 
remetidos à legislação complementar, apenas fixadas algumas regras fundamentais enquanto não 
instalados, os processos correriam perante a Justiça Estadual, com Câmaras e Juízes itinerantes 
(maio/87).  
b) – A III Comissão Temática (Organização dos Poderes), bem assim, o anteprojeto apresentado por 
Bernardo Cabral à Comissão de Sistematização e o primeiro Substitutivo por está aprovado mantiveram 
tal diretriz, apenas deslocando a competência para a Justiça Federal até que se implantasse o foro 
especializado (junho/julho/87).  
c) – No segundo Substitutivo do Relator (setembro/87) a Justiça Agrária desaparece como setor 
autônomo, incluindo-se, entretanto, na competência dos Juízes Federais “as questões de direito agrário, 
na forma da lei” (art. 128, XII).  
d) – No projeto final de Sistematização foi suprimido o item XII do antigo artigo 128, agora 133 

(competência dos juízes federais) e incluído o 150 determinando aos Tribunais de Justiça designarem Juízes de 
entrância especial com competência exclusiva para questões agrárias. (novembro/87).  
C) – A competência da Justiça Federal é preferível à estadual por várias circunstancias. Os Estados, pelo menos 
na Amazônia, onde os conflitos agrários são os mais intensos, não possuem recursos para dotar o seu Judiciário 
dessas varas itinerantes que, evidentemente, reclamam estrutura ainda mais complexa que as fixas. Além disso, 
presume-se que a magistratura federal seja menos sujeita a influências locais capazes de comprometer sua 
isenção em litígios geralmente apaixonados como são relativos à terra. 
D) – Duas Leis em vigor já regularam o assunto:  

a) – Lei 7583, de 06/1/87, art. 4°.: - 
“Caberá ao Conselho da Justiça Federal, mediante ato próprio, especializar varas em matéria de 
natureza agrária, estabelecendo a respectiva competência e atribuição, bem como transferir sua sede 
de um município para outro, de acordo com a necessidade de agilização da prestação jurisdicional”.  
b) Lei 7595, art. 8°: -  
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“Consideram-se de interesse da União os litígios referentes ao domínio, posse, uso, exploração e 
conservação das terras públicas ou particulares situadas nas áreas declaradas de interesse social, por 
ato do Poder Executivo, para fins de desapropriação”.  

E) – Nesses dois dispositivos encontra-se uma diretriz razoável, embora imperfeita, para o funcionamento 
imediato da Justiça Agrária. O primeiro utilizou permissões vigentes na Constituição (arts. 121, § 2°; 123, § 2°, 24 
e 126), na Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Lei Complementar 35/79-arts. 5°, § 1°, 89 e 90) e na Lei da 
Justiça Federal (Lei 5010/66-arts. 4°, 11, 14 e 30) para a especialização de varas nos processos rurais. A 
segunda tornou a União litisconsorte necessárias em todos os feitos dessa natureza, de vez que os Planos 
Regionais de Reforma Agrária declararam zonas prioritárias a totalidade dos territórios estaduais, excluídas as 
áreas urbanas, como sucedeu, quanto ao Pará, com o Dec. 92.623, de 02/V/86. Tornando assim, a indubitável 
competência do foro federal em quaisquer litígios vinculados à terra (const. 125, I), bastaria haver varas 
suficientes, com estrutura adequada, para reduzir, senão eliminar, o perigoso vácuo antes aberto.  
Parecer:   

   A emenda do ilustre Constituinte quer trazer ao bojo do art. 133, o problema da Justiça Agrária.  
Nas diversas fases de discussão do Projeto de Constituição ora em elaboração, abordou-se tal assunto de 
maneira clara e precisa.  
Justifica o autor da emenda, de maneira brilhante e bem fundamentada, o porquê da inclusão do item XII ao art.  
133 do atual projeto de Constituição.  
Ora, a viabilização da matéria já vem explicita no art. 150 e seu parágrafo único do Projeto em discussão.  
Assim sendo, a adição do item proposto pelo nobre Constituinte não se faz necessária, por isso, somos pela 
rejeição da presente emenda. 
   
   EMENDA:00741 APROVADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   LOURIVAL BAPTISTA (PFL/SE) 
Texto:   

   Emenda ao Projeto de Constituição  
Dê-se ao art. 150 e seu parágrafo único, a  
seguinte redação:  
"Art. 150 - Compete à Justiça Estadual  
processar e julgar, em primeiro grau de  
jurisdição, as questões de direito agrário, ainda  
que nelas figurem como partes as entidades  
mencionadas no artigo 133, inciso I, desta  
Constituição.  
Parágrafo único - O Tribunal de Justiça  
designará juízes de entrância especial, com  
competência exclusiva para as questões mencionadas  
neste artigo, que se deslocarão até o local do  
conflito, se necessário à eficiente prestação  
jurisdicional. O recurso cabível será sempre para  
o Tribunal Regional Federal em cuja jurisdição  
situar-se o juiz de primeiro grau. 
Justificativa: 

A finalidade do preceito emendado é estabelecer que as causas agrárias, notadamente as relativas à reforma 
agrária, sejam julgadas, em primeiro grau, pelo juiz estadual e, em grau de recurso, pelos Tribunais Regionais 
Federais. No entanto, o texto colide com o art. 133, inciso I. Com efeito, é da competência exclusiva da União 
promover a desapropriação por interesse social, para fins de reforma agrária, sendo o seu foro o da Justiça 
Federal. Daí ser necessário que o dispositivo seja claro a respeito.  
Na redação do dispositivo, procurou-se ter em conta o inciso II do artigo 132 e a técnica constante da parte final 
do § 2° do artigo 133.  
Parecer:   

   A emenda em análise pretende dar uma melhor definição  para as questões relativas as demandas no âmbito 
do direito agrário.  
Visa dar uma redação mais consubstancial ao texto do art. 150 e seu parágrafo único do Projeto de 
Constituição "A".  
A finalidade do preceito é estabelecer para os conflitos fundiários um ordenamento jurídico mais eficaz e prático,  
pois da maneira como está definido no texto atual, praticamente só definia o assunto no âmbito estadual, ou seja, 
em primeiro grau jurisdicional; agora, com esse novo texto, definirá sobremaneira a forma de como se 
processará um recurso quando couber o caso, ou seja, será julgado pelo Tribunal  Regional Federal a que 
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estiver subordinado.  
Dessa maneira, vimos que o nobre Constituinte preocupou-se em aperfeiçoar o texto constitucional dando-lhe 
melhor forma redacional ao fundir os textos do inciso II do art. 132 e parágrafo 2o. do art. 133, resultando daí a 
elaboração necessária ao dispositivo.  
Em assim sendo, somos pela aprovação da presente emenda. 
   
   EMENDA:00968 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   

   Emenda aditiva  
À seção IV, do Capítulo IV - Do Poder  
Judiciário seja acrescentado artigo, com a  
seguinte redação:  
Art. A lei substituirá varas regionais de  
Justiça Agrária com competência exclusiva para  
dirimir conflitos fundiários, cujas sedes poderão  
ser removias, com transferência de seus titulares,  
as quais serão preenchidas por juízes federais,  
com curso de especialização, ou providas mediantes  
concurso público especial.  
§ 1o. Na conciliação das partes e na  
instrução dos processos, participarão  
representantes dos trabalhadores e dos  
proprietários rurais.  
§ 2o. Os Tribunais Regionais instituirão  
seções ou turmas especializadas em Justiça  
Agrária.  
Aprovada a presenta emenda, suprima-se o art.  
150 e seu parágrafo único, do Projeto. 
Justificativa: 

O Projeto, no art. 150 e seu parágrafo único, prevê no âmbito de Justiça Estadual, varas especializadas em 
questões agrárias.  
Entendo, porém, que a solução dos conflitos fundiários deve ficar adstrita à Justiça Federal.  
A Justiça Federal, por não se local, estará menos sujeita ao circunstancial. Depois, por sua própria amplitude, as 
Varas respectivas poderão estender a sua jurisdição ao território de Estados diversos, o que facilitará a 
prestação jurisdicional.  
Parecer:   

   A proposta do nobre Constituinte é meritória, choca-se, porém, com a emenda proposta pelo Constituinte 
Roberto Freire em fase anterior, que institui o texto do art. 150 e parágrafo do atual Projeto de Constituição "A".  
Isto posto, somos pela rejeição da presente emenda. 
   
   EMENDA:02040 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
Texto:   

   Dispositivo emendado – Capítulos I, IV, e V do TÍTULO IV 
Dê-se aos Capítulos I, IV do Título IV do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a seguinte 
redação. 
TÍTULO IV 
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO 
[...] 
CAPÍTULO IV 
DO PODER JUDICIÁRIO 
[...] 
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SEÇÃO VIII 
DOS TRIBUNAIS E JJUÍZES DOS ESTADOS 
[...] 
Art. 148. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de justiça designará Juízes de entrância especial, com 
competência exclusiva para questões agrárias. 
Art. 149. Para o exercício das funções previstas no artigo 148, o Juiz se deslocará até o local do conflito sempre 
que necessário à eficiente prestação jurisdicional. 
[...] 

 
Assinaturas  
 

1. Eraldo Tinoco 

2. José Elias 

3. Rodrigues Palma 

4. Levy Dias 

5. Rubem Figueiro 

6. Rachid Saldanha Derzi 

7. Ivo Cersosimo 

8. Sergio Werneck 

9. Raimundo Rezende 

10. Jose Geraldo 

11. Alvaro Antonio 

12. Oscar Correa 

13. Mauricio Campos 

14. Asorubal Bentes 

15. Jorge Arbage 

16. Jarbas Passarinho 

17. Gerson Peres 

18. Carlos Vinagre 

19. Fernando Gasparian 

20. Arnaldo Moraes 

21. Fausto Fernandes 

22. Domingos Juvenil 

23. Matheus Jensen 

24. Antonio Ueno 

25. Dionísio Dal-Pra 

26. Jacy Scanagata 

27. Basílio Vilani 

28. Osvaldo Trevisan 

29. Renato Johnsson 

30. Ervin Bonkoski 

31. Jovanni Masini 

32. Paulo Pimentel 

33. Jose Carlos Martinez 

34. Inocencio Oliveira 

35. Osvaldo Coelho 

36. Salatiel Carvalho 

37. Jose Moura 

38. Marco Maciel 

39. Gilson Machado 

40. Jose Mendonça Bezerra 

41. Ricardo Fiuza 

42. Paulo Marques 

43. Jose Luiz Maia 

44. João Lobo 

45. Denisar Arneiro 

       48. Jorge Leite 
       49. Aloisio Teixeira 
       50. Roberto Augusto 
       51. Mesias Soares 
       52. Dalton Canabrava 
       53. Telmo Kirst 
       54. Darcy Pozza 
       55. Arnaldo Prieto 
       56. Osvaldo Bender 
       57. Adylson Motta 
       58. Hilário Braun 
       59. Paulo Mincarone 
       60. Adroaldo Streck 
       61. Victor Faccioni 
       62. Luiz Roberto Ponte 
       63. Joao de Deus Antunes 
       64. Arolde de Oliveira 
       65. Rubem Medina 
       66. Jose Lourenço 
       67. Luis Eduardo 
       68. Benito Gama 
       69. Jorge Viana 
       70. Agnelo Magalhes 
       71. Leur Lomanto 
       72. Jonival Lucas 
       73. Sergio Britto 
       74. Robeto Balestra 
       75. Waldeck Ornellas 
       76. Francisco Benjamin 
       77. Etevaldo Nogueira 
       78. Joao Alves 
       79. Francisco Diogenes 
       80. Antonio Carlos Mendes 
Thame 
       81. Jairo Carneiro 
       82. Rita Furtado 
       83. Jairo Azi 
       84. Fabio Raunheiti 
       85. Feres Nader 
       86. Eduardo Moreira 
       87. Manoel Ribeiro 
       88. Naphtali Alvez De Souza 
     89. Jose Melo 
     90. Jesus Tarja 
     91. Aecio de Borba 
     92. Bezerra de Melo 
     93. Nyder Barbosa 
     94. Pedro Ceolin 
     95. Jose Lins 
     96. Homero Santos 
     97. Chico Humberto 

     98. Osmundo Rebouças 
     99. Irapuan Costa Jr. 
     100. Luiz Soyer 
     101. Delio Braz 
     102. Jalles Fontoura 
     103. Paulo Roberto Cunha 
     104. Pedro Canedo 
     105. Lucia Vania 
     106. Nion Albernaz 
     107. Fernando Cunha 
     108. Antonio de Jesus 
     109. Enoc Vieira 
     110. Joaquim Hayckel 
     111. Edison Lobao 
     112. Victor Trovao 
     113. Onofre Correa 
     114. Albérico Filho 
     115. Vieira da Silva 
     116. Costa Ferreira 
     117. Eliezer Moreira 
     118. José Teixeira 
     119. Julio Campos 
     120. Ubiratan Spinelli 
     121. Jonas Pinheiro 
     122. Louremberg Nunes Rocha 
     123. Roberto Campos 
     124. Cunha Bueno 
     125. Francisco Carneiro 
     126. Meira Filho 
     127. Márcia Kubitscheck 
     128. Milton Reis 
     129. José Dutra 
     130. Sadie Hauache 
     131. Ezio Ferreira 
     132. Carrel Benevides 
     133. Annibal Barcellos 
     134. Geovani Borges 
     135. Eraldo Trindade 
     136. Antonio Ferreira 
     137. Rubem Branquinho 
     138. Maria Lúcia 
     139. Maluly Neto 
     140. Carlos Alberto 
     141. Gidel Dantas 
     142. Adauto Pereira 
     143. Rosa Prata 
     144. Mário de Oliveira 
     145. Silvio Abreu 
     146. Luiz Leal 
     147. Genesio Bernardino 
     148. Alfredo Campos 
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     149. Virgilio Galassi 
     150. Theodoro Mendes 
     151. Amilcar Moreira 
     152. Osvaldo Almeida 
     153. Ronaldo Carvalho 
     154. Jose Freire 
     155. Vinicius Cansanção 
     156. Ronaro Correa 
     157. Paes Landim 
     158. Alércio Dias  
     159. Mussa Demes 
     160. Jessé Freire 
     161. Gandi Jamil 
     162. Alexandre Costa 
     163. Albérico Cordeiro 
     164. Ibere Ferreira 
     165. Jose Santana de 
Vasconcellos 
     166. Christovam Chiaradia 
     167. Carlos Santana  
     168. Nabor Junior 
     169. Geraldo Fleming 
     170. Osvaldo Sobrinho 
     171. Edivaldo Motta 
     172. Paulo Zarzur (Apoiamento) 
     173. Nilson Gibson 
     174. Marcos Lima 
     175. Milton Barbosa 
     176. Ubiratan Aguiar 
(Apoiamento) 
     177. Djenal Gonçalvez 
     178. Jose Egreja 
     179. Ricardo Izar 
     180. Afif Domingos 
     181. Jayme Paliarin 
     182. Delfim Netto 
     183. Farabulini Junior 
     184. Fausto Rocha 
     185. Tito Costa 
     186. Caio Pompeu 
     187. Felipe Cheidde 
     188. Manoel Moreira 
     189. Victor Fontana 
     190. Orlando Pacheco 
     191. Orlando Bezerra 
     192. Ruberval Pilotto 
     193. Alexandre Puzyna 
     194. Artenir Werner 

     195. Chagas Duarte 
     196. Marluce Pinto 
     197. Ottomar Pinto 
     198. Olavo Pires 
     199. Francisco Sales 
     200. Assis Canuto 
     201. Chagas Neto 
     202. José Viana 
     203. Lael Varella 
     204. Amaral Netto 
     205. Antonio Salim Curiati 
     206. Carlos Virgilio 
     207. Mario Bouchardet 
     208. Melo Freire 
     209. Leopoldo Bessone 
     210. Aloisio Vasconcelos 
     211. Messias Gois 
     212. Luiz Marques 
     213. Furtado Leite 
     214. Expedido Machado 
     215. Manuel Viana 
     216. Roberto Torres 
     217. Arnaldo Faria de Sá 
     218. Solon Borges dos Reis 
     219. Daso Coimbra 
     220. Joao Resek 
     221. Roberto Jefferson 
     222. Joao Menezes 
     223. Vingt Rosado 
     224. Cardoso Alvez 
     225. Paulo Roberto 
     226. Lourival Baptista 
     227. Cleonancio Fonseca 
     228. Bonifácio de Andrada 
     229. Agripino de Oliveira Lima 
     230. Marcondes Gadelha 
     231. Mello Reis 
     232. Arnold Fioravante 
     233. Alvaro Pacheco 
     234. Felipe Mendes 
     235. Alysson Paulinelli 
     236. Aloysio Chaves 
     237. Sorteio Cunha 
     238. Gastone Righi 
     239. Dirce Tutu Quadros 
     240. Jose Elias Murad 
     241. Mozarildo Cavancanti 
     242. Flavio Rocha 

     243. Gustavo de Faria 
     244. Flavio Palmier da Veiga 
     245. Gil Cesar 
     246. Joao da Mata 
     247. Dionisio Hage 
     248. Leopoldo Peres 
     249. Siqueira Campos 
     250. Aluizio Campos 
     251. Eunice Michiles 
     252. Samir Achoa 
     253. Mauricio Nasser 
     254. Francisco Dornelles 
     255. Mauro Sampaio 
     256. Stelio Dias 
     257. Airton Cordeiro 
     258. José Camargo 
     259. Mattos Leão 
     260. Jose Tinoco 
     261. Joao Castelo 
     262. Guilherme Plmeira 
     263. Carlos Chiarelli 
     264. Joaquim Sucena 
(Apoiamento) 
     265. Fernando Gomes 
     266. Ismael Wanderley 
     267. Antonio Camara 
     268. Henrique Eduardo Alvez 
     269. Carlos de Carli 
     270. José Carlos Coutinho 
     271. Albano Franco 
     272. Cesar Cals Neto 
     273. Antonio Carlos Franco 
     274. Eliel Rodrigues 
     275. Joaquim Bevilacqua 
     276. João Machado Rollemberg 
     277. Francisco Coelho 
     278. Erico Pegoraro 
      279. Sarney Filho 
      280. Odacir Soares 
     281. Mauro Miranda 
     282. Evaldo Gonçalves 
(Apoiamento) 
     283. Raimundo Lira (Apoiamento) 
     284. Wagner Lago 
     285. Mauro Borges 
     286. Miraldo Gomes 

Justificativa:   

   Em linhas gerais, o Título IV do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização não é alterado profundamente pela 
presente emenda. 
Quanto à competência exclusiva do Congresso Nacional deu-se uma redação mais compatível com a realidade mundial à 
questão do trânsito de forças estrangeiras em território nacional, bem como à autorização para afastamento do País do 
Presidente da República e do Primeiro-Ministro, ademais extinguiu-se a obrigatoriedade de aquelas autoridades apresentarem 
relatório circunstanciado dos resultados de viagem, procedida ao exterior, ao Congresso Nacional. 
Tomando por base o princípio da representatividade expresso no texto suprimiu-se a iniciativa popular para proposta de 
emenda à Constituição, bem como o referendo popular, previsto no artigo 75, parágrafo 3º. 
No que concerne ao Poder Judiciário, as alterações foram de modo a melhor aparelha-lo e adaptá-lo às realidades de nosso 
País com o intuito exclusivo de dotá-lo de meios concretos a fim de que proceda, com maior celeridade, à distribuição da 
Justiça. 
Da mesma forma procedeu-se quanto ao Ministério Público, a Advocacia da União e a Advocacia e Defensoria Pública. 
Parecer:   

   Acolho, na forma regimental, e em atenção ao elevado número de ilustres signatários. Como Constituinte, votarei pela 
aprovação, nos termos da emenda do "Centrão". 
CAPÍTULO I 
SEÇÃO I: 
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PELA APROVAÇÃO: Art. 54; Art. 55, §§ 1º e 3º ; Art. 56, §§ 1º , 2º e 3º. 
PELA REJEIÇÃO: § 2º do Art. 55 (Emenda nº 1863-7, Ulysses Guimarães). 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 57 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X XII, XIII, XIV, XV; Art. 58 ("caput"), incisos I, II, 
III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV. 
PELA REJEIÇÃO: Inciso XI do Art. 57 (do qual deve ser destacado o inciso XII do Art. 58 do Projeto da Comissão de 
Sistematização); inciso XVI do Art. 58; Art. 61. 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 62 ("caput"), incisos I, II, III, (alíneas "a" e "b") incisos IV eV. 
Pela REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 63 ("caput"), incisos I, II, III, com as alíneas "a", "b", "c", "d", "e", incisos IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e 
Parágrafo único. 
Pela REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO V: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 64 ("caput"), §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º ; incisos I, II, III, V do Art. 65; Art. 66 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, 
VI e §§ 1º, 2º , 3º; Art.67 ("caput"), inciso II e §§ 1º, 2º. 
PELA REJEIÇÃO: § 1º do Art. 64; "caput" do Art. 65 (Emenda nº 966-2, Egydio Ferreira Lima) e inciso IV; inciso I do Art. 67, § 
3º; Art. 68 (Emenda nº 1950, Antônio Britto). 
SEÇÃO VI: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 69 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º, 4º, incisos I, II, III, IV; §§ 5º, 6º, 7º , 8º (incisos I e II) e 9º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO VII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 70 ("caput"), §§ 1º e 4º. 
PELA REJEIÇÃO: §§ 2º e 3º do Art. 70. 
SEÇÃO VIII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 71 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI e Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SUBSEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 72 ("caput"), incisos I, II, III, IV, §§ 1º, 2º, 3º, 4º , incisos 
I, II, III, IV e § 5º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SUBSEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Parágrafo único do Art. 73, incisos I e II, a1ineas "a", "b", "c", "d" 
e "e"; Parágrafo único do Art. 74; Art. 75 ("caput"), incisos I e II; Art. 76 ("caput") §§ 1º , 2º, 3º e 4º ; Art. 77 ("caput") e seu 
Parágrafo único; Art. 78 ("caput") e seus §§ 1º , 2º , 3º , 5º, 6º e 7º; Art. 79 ("caput"); Art. 80 (“caput”), § 1º, incisos I, II e III; §§ 
2º e 3º; Art. 81 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 73("caput") e 74("caput"). 
SEÇÃO IX: 
PELA APROVAÇÃO: Parágrafo único do Art. 82; incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e XI do Art. 83; §§ 3º e 4º do Art. 83; Art. 84 
("caput") e seus §§ 1º e 2º; § 1º do Art. 85 e os incisos I, II, alíneas "a" e "b" e §§ 2º , 3º e 4º; Art. 86 ("caput") incisos I, II, III, 
IV e § 1º ; Art. 87 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 82 ("caput"); Art. 83 ("caput"), incisos VI e X, §§ 1º e 2º; Art. 85 ("caput"), § 2º do Art. 86; Parágrafo 
único do Art. 87. 
CAPÍTULOS II e III: 
A Emenda nº 2040-2 omite os Capítulos II e III do Projeto. 
CAPÍTULO IV: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 110 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e seu Parágrafo único; Art. 111 ("caput"), inciso II, alíneas 
"a" e "b", incisos IV, V e X; Art. 113 (“caput "), incisos II, III; § 1º, incisos I, II, e III e § 2º; Art. 114 ("caput"), incisos I, II, III; Art. 
115 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c" e "d" e inciso II; Art. 116; ("caput"); Art. 117 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 119 ("caput"), 
§§ 1º e 2º, incisos I e II; Art. 120 ("caput"), §§ 12 e 22 ; Art. 121 ("caput"), §§ 1º e 2º Art. 122 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Inciso I do Art. 111 (Emenda nº 757-1, Konder Reis), alíneas "b" e "c" e incisos III, VI, VIII e IX; Art. 112 
("caput"); inciso I do Art. 113; inciso IV do Art. 114; Art. 118 ("caput") (Emenda n 2 1036-9 - Paulo Roberto, Emenda nº 1255-8 
- Manoel Costa e Emenda nº 1348-8 Roberto D'Ávila). 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 123 ("caput"); Art. 124 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d", "h", "i", "j", "l", "m"', "n”, "o", "p”, "q" 
e "r"; inciso II, alíneas “a" e "b"; inciso III, alíneas "a", "b" e "c"; Art. 125 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e X; §§ 1º, 
2º e 3º. 
PELA REJEIÇÃO: Parágrafo único do Art. 123; Parágrafo único do Art. 124; inciso IX do Art. 125; 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 126 ("caput") e seu Parágrafo único, incisos I e II; Art. 127 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d", 
"e", "f" e "g"; inciso II e suas alíneas "a", "b" e "c"; inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”; Parágrafo único do Art. 127; 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 128 (“caput” ), incisos I e II; Art. 129 (“caput “), incisos I e II; § 2º do Art. 129; Art. 130 ("caput"), 
inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d" e "e"; inciso II; Art. 131 ("caput") e incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI; §§ 1º e 2º ; Art. 
132 ("caput") e § 2º. 
PELA REJEIÇÃO: § 1º do Art. 129. 
SEÇÃO V: 
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PELA APROVAÇÃO: Art. 133 ("caput"), incisos I, II e III, Parágrafo único, e seus incisos I e II; § 2º do Art. 135; Art. 136 
("caput"), Parágrafo único e seus incisos I e II; Art. 137 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 134 ("caput"); Art. 135 ("caput"), § 1º ; inciso II do Art. 136; Parágrafo único do Art. 137; Art. 138 
("caput"). 
SEÇÃO VI: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 139 ("caput"), inciso I, II, III e IV e Parágrafo único; Art. 140 ("caput"), inciso I, alíneas “a” e "b" e 
Parágrafo único; Art. 141 ("caput"), inciso I, alíneas "a" e "b", inciso III e Parágrafo único; Art. 142 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 143 
("caput"), incisos I, II, III, IV e V e 
Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: Inciso II do Art. 140; inciso III do Art. 141. 
SEÇÃO VII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 144 ("caput"); Art. 145 ("caput"), Parágrafo único e seus incisos I e II; Art. 146 ("caput") e seu 
Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO VIII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 147 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º e 4º; Art. 149 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 148 ("caput"), (Emenda nº 741-4, Lourival Batista). 
CAPÍTULO V: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 150 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 155 ("caput"), incisos I, IV, V, VI, VII, VIII e §§ 1º, 2º, 3º e 5º. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 151 (“caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d", e II; Art. 152 ("caput") e Parágrafo único; Art. 153 
("caput"); Art. 154 (“caput”), Parágrafo único; incisos II e III do Art. 155; § 4º do Art. 155. 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 156 ("caput"), §§ 1º, 2º , 3º e 4º; Art. 157 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 158 (“caput "); Art. 159 ("caput ") e seu Parágrafo único. 
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FASE U 

   
   EMENDA:00282 APROVADA 
Fase:   

   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ROBSON MARINHO (PSDB/SP) 
Texto:   

   EMENDA PARCIALMENTE SUPRESSIVA DE EXPRESSÃO  
DO ARTIGO 132 DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO "B"  
(redação para o 2o. Turno), a fim de suprimir a  
expressão "... de entrância especial..." 
Justificativa: 

As questões agrárias não se identificam apenas com as questões fundiárias, onde os conflitos reclamam, pela sua 
repercussão social, especial atenção e particular disciplina. Envolvem, frequentemente, questões menores, como as 
relativas a parcerias agrícolas. Essas questões de menos expressão social devem ser solucionadas pelo Juiz da 
respectiva comarca, autoridade judiciária mais próxima desses fatos, com melhor condição para compreendê-los, não por 
um Juiz de entrância especial, sediado nas Capitais dos Estados, sem a vivencia atual desse problemas. Aliás, a 
referência a “entrância especial” apenas é adequada para alguns Estados, com os de São Paulo e Rio de Janeiro, onde 
existe entrância com essa denominação. Em vários outros provavelmente na maioria dos Estados essa entrância, que 
pode até não ser a de maior hierarquia judiciária em primeiro grau, nem existe com esse título. A referência, que se 
objetiva suprimir, é inconveniente aos interesses dos protagonistas desses litígios e supõe uma uniformidade de 
classificação de Comarcas que não corresponde à realidade brasileira. 
Parecer:   

   A previsão contida no "caput" do art. 132, em sua redação atual, no sentido de que, para dirimir questões agrárias,  
fossem designados "juízes de entrância especial" ignorou a realidade fática e legal presente na quase totalidade dos  
Estados, cujas leis da organização judiciária não contemplam dita categoria judiciária. Assim, promulgada a nova Carta,  
longo tempo demandaria a institucionalização da Justiça Agrária de primeiro grau, até que os Estados adaptassem suas  
carreiras judiciais à situação vertente da Lei Maior. Daí o acerto e a procedência que embasam a providência colimada  
pela Emenda em apreço, sem prejuízo ao comando normativo constante do "caput" do art. 132.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:01574 APROVADA 
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Fase:   

   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PLÍNIO MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   

   Art. 132, caput - Projeto (B)  
Suprimir do caput do art. 132 do Projeto a  
expressão "de entrância especial'. 
Justificativa: 

A palavra entrância é categoria de conceito dependente da organização judiciária de cada Estado e do Distrito Federal. 
Normalmente, os juízes têm sua carreira organizada por entrâncias, numeradas, desde a primeira até a mais elevada. 
Raramente as leis de organização judiciária contemplam uma “entrância especial”, categoria inexistente em muitos 
Estados da Federação. Assim, tornar-se-ia inviável designar um juiz de entrância especial onde não houvesse dita 
entrância. A supressão não acarreta prejuízo porque, de qualquer maneira, será um juiz com competência exclusiva para 
questões agrárias.  
Parecer:   

   A previsão contida no "caput" do art. 132, em sua redação atual, no sentido de que, para dirimir questões agrárias,  
fossem designados "juízes de entrância especial" ignorou a validade fática e legal presente na quase totalidade dos  
Estados, cujas leis da organização judiciária não contemplam dita categoria judiciária. Assim, promulgada a nova Carta,  
longo tempo demandaria a institucionalização da Justiça Agrária de primeiro grau, até que os Estados adaptassem suas  
carreiras judiciais à situação vertente da Lei Maior. Daí o acerto e a procedência que embasam a providência colimada  
pela Emenda em apreço, sem prejuízo ao comando normativo constante do "caput" do art. 132.  
Pela aprovação. 
 

___________________________________________________________________ 
 

Nota: Como citar no formato Documento Eletrônico (ABNT): BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Centro de 
Documentação e Informação. Quadro histórico artigo 126 da Constituição Federal de 1988. [Mensagem institucional]. 
Disponível em: <colocar link da BD aqui>. Acesso em: colocar a data da consulta, por exemplo, 10 nov. 2014.  

 


