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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. 190. A lei regulará e limitará a aquisição ou o arrendamento de propriedade rural por 

pessoa física ou jurídica estrangeira e estabelecerá os casos que dependerão de 

autorização do Congresso Nacional.  

1 – Sugestões localizadas1  

SUGESTÃO:03512 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   JOÃO CUNHA (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS ESTRANGEIRAS NÃO POSSAM SER 
PROPRIETÁRIAS DE TERRAS COM ÁREA SUPERIOR A 10 (DEZ) MÓDULOS  
REGIONAIS DE EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA. 
    
   SUGESTÃO:03919 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE A AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE RURAL POR  
BRASILEIRO E ESTRANGEIRO RESIDENTE NO PAÍS. 
    
   SUGESTÃO:05283 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   SÉRGIO SPADA (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE SEJA VEDADO O DOMÍNIO E POSSE DE TERRAS POR EMPRESAS  
ESTRANGEIRAS. 

                                                      
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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   SUGESTÃO:08384 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE A LEI DISPONHA SOBRE A AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADE RURAL POR  
BRASILEIRO E POR ESTRANGEIRO. 
    
   SUGESTÃO:09516 DT REC:18/05/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA - PA 
MANOEL BENTO RODRIGUES MATOS - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : XINGUARA CEP : 68540 UF : PA) 
Texto:   
   SUGERE SEJA PROIBIDA A VENDA DE PROPRIEDADES E TERRAS BRASILEIRAS A  
FIRMAS OU EMPRESAS DE CAPITAL ESTRANGEIRO OU ESTRANGEIRO NACIONAL. 
    
   SUGESTÃO:09769 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   BETH AZIZE (PSB/AM) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE A CONCESSÃO DE USO DE IMÓVEL RURAL A  
ESTRANGEIRO. 

2 – Audiências públicas 

Não foram localizadas audiências públicas específicas sobre o tema. 
 
Para consultar a íntegra das Audiências Públicas realizadas pela Subcomissão da Política Agrícola e 
Fundiária e da Reforma Agrária, consulte no seguinte endereço: 
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/subcomissao6c 

3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DA POLÍTICA AGRÍCOLA E FUNDIÁRIA E DA REFORMA AGRÁRIA - VIC 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 7º - Pessoas físicas estrangeiras não poderão possuir terras no País cujo 

somatório, ainda que por interposta pessoa, seja superior a três (03) módulos 

rurais.  

Parágrafo único - Esta norma aplica-se às pessoas jurídicas cujo capital não 

pertença majoritariamente a brasileiros. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 11. 

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

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

 

(Consulte na 21ª reunião da Subcomissão da Política Agrícola e Fundiária e da 

Reforma Agrária a votação do substitutivo do relator na Subcomissão.  

Publicação: DANC de 25/7/1987, suplemento, a partir da p. 126 disponível em: 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/subcomissao6c
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/subcomissao6c
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http://www2.camara.leg.br/atividade-

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/subcomissao6c).  

 

4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DA ORDEM ECONÔMICA - VI 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 20.   

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

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

A matéria não foi localizada nesta fase. 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 14.  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

 

Consulte na 14ª reunião da Comissão da Ordem Econômica a votação do parecer 

na Comissão VI.  

Publicação: DANC de 25/7/1987, suplemento, a partir da p. 13, disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/atividade-

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/comissao6.  

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

A matéria não foi localizada nesta fase. 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 6. 

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

 

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

A matéria não foi localizada nesta fase. 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 27. 

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

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

Art. 252 - A lei limitará a aquisição ou arrendamento de propriedade rural por 

pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras, bem como os residentes e domiciliados 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/subcomissao6c
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/subcomissao6c
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/subcomissao6c
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/comissao6
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/comissao6
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/comissao6
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relator no exterior.  

Parágrafo único - A aquisição de imóvel rural por pessoa jurídica estrangeira, ficará 

subordinada à prévia autorização da Câmara Federal e Senado da República. 

 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 17.  

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

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 216 - A lei limitará a aquisição ou arrendamento de propriedade rural por 

pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras, bem como os residentes e domiciliados 

no exterior.  

Parágrafo único - A aquisição de imóvel rural por pessoa jurídica estrangeira ficará 

subordinada à prévia autorização do Congresso Nacional. 

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 224. A lei limitará a aquisição ou arrendamento de propriedade rural por 

pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras.  

Parágrafo único. A aquisição de imóvel rural por pessoa jurídica estrangeira 

depende de autorização do Congresso Nacional. 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 6.  

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 2043, art. 222.  

 

Nota: O texto da Comissão de Sistematização e o texto da emenda nº 02043 do 

Centrão não conseguiram alcançar os 280 votos necessários para aprovação. 

Dessa forma, houve necessidade de apresentação de um novo substitutivo, pelo 

relator Bernardo Cabral, que foi aprovado com 528 votos favoráveis. 

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte, de 11/5/1988, a partir da p. 

10299. 

 

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

2º) 

Art. 195. A lei regulará e limitará a aquisição ou o arrendamento de propriedade 

rural por pessoa física ou jurídica estrangeira e estabelecerá os casos que 

dependerão de autorização do Congresso Nacional. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Não foram localizadas emendas. 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 190. A lei regulará e limitará a aquisição ou o arrendamento de propriedade 

rural por pessoa física ou jurídica estrangeira e estabelecerá os casos que 

dependerão de autorização do Congresso Nacional. 

 

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

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/241anc11mai1988.pdf
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7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

 

Não foram localizadas emendas. 

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 190. A lei regulará e limitará a aquisição ou o arrendamento de propriedade 

rural por pessoa física ou jurídica estrangeira e estabelecerá os casos que 

dependerão de autorização do Congresso Nacional. 

 

 

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

EMENDA:00022 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   AMAURY MULLER (PDT/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao caput do art. 7o. do anteprojeto do  
relator a seguinte redação:  
"Art. 7o. Pessoas físicas e jurídicas  
estrangeiras não poderão possuir terras no País." 
Justificativa: 
   A proposta, longe de refletir qualquer sentimento xenófobo, visa apenas a evitar que grupos 
econômicos multinacionais, cujos tentáculos se estendem aos mais diversos setores da economia 
brasileira, continuem a implantar sua política predatória no País, criando perigosos enclaves 
estrangeiros no território brasileiro. A segurança nacional, por certo, está acima de qualquer coisa. 
   Desde logo, é importante definir prioridades. E certamente os 12 milhões de agricultores sem terra 
ou com pouca terra constituem a prioridade número um do processo de elaboração constitucional. 
   É oportuno lembrar, por igual, que os fluxos migratórios estão interrompidos pelo próprio governo, 
cuja preocupação principal, antes de atrair mão-de-obra, tecnologia ou capital de fora, deve ser a 
valorização do homem brasileiro e o consequente respeito de seus direitos fundamentais. 
Parecer:   
   EMENDA No. 6C 0022-7  
Parecer contrário.  
Embora seja acusado de xenófobo não concordo com a emenda.  
Entendo que a limitação de três módulos prevista no anteprojeto é suficiente. 

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

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
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      EMENDA:00044 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   JORGE VIANNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Propõe à supressão do art. 7o. e seu  
parágrafo no anteprojeto apresentado pelo Relator,  
Constituinte, Oswaldo Lima Filho.  
"Suprima-se o art. 7o. e seu parágrafo". 
Justificativa: 
   Trata-se de matéria a ser regulada por lei ordinária. 
   A possibilidade de uma pessoa física ou jurídica estrangeira possuir terras no país decorre de um 
princípio contido no Capítulo de Direito e Garantias Individuais. Nossa tradição constitucional tem 
equiparado o alienígena ao nacional sempre que ele aqui esteja radicado; trata-se da ratificação de 
experiência histórica do valor do trabalho de novos imigrantes. Foi à custa do braço do imigrante que 
o Brasil adquiriu a dimensão que hoje apresenta. Todos nós temos ascendentes estrangeiros. 
   A matéria, como princípio jurídico, pertence à orbita de outra subcomissão; como mérito específico, 
por ser decorrência de princípio constitucional, deve ser tratada como lei ordinária. 
Parecer:   
   EMENDA No. 6C 0044-8  
Parecer contrário.  
Pelas razões expostas no parecer à emenda 104/5. 
    
   EMENDA:00104 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   UBIRATAN SPINELLI (PDS/MT) 
Texto:   
   Suprimir o art. 7o. e seu parágrafo único do anteprojeto do relator. 
Justificativa: 
   A norma é incompatível com o sistema constitucional historicamente consagrado de conferir a 
estrangeiros com residência permanente e a brasileiros as mesmas proteções e garantias ao direito 
de propriedade. É conflitante, ainda, com o princípio da livre entrada e saída do País com bens e 
valores, em tempos de paz, observados os critérios da lei. A proibição estabelecida no texto inibe, 
ainda, o investimento estrangeiro, situação de todo desaconselhável no nosso sistema de economia 
aberta à iniciativa privada. 
Parecer:   
   EMENDA No. 6C 0104-5  
Parecer contrário.  
Ao contrário do que imagina o autor o sistema constitucional consagrado no Brasil sempre limitou, 
desde 1824, a atividade econômica dos estrangeiros. Enquanto conceder terras a estrangeiros. 
 
   EMENDA:00112 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   FRANCISCO SALES (PMDB/RO) 
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Texto:   
[...]    
Art. 10. Pessoas naturais ou jurídicas  
estrangeiras, ou a estas equiparadas, não poderão  
possuir imóvel rural cujo somatório, ainda que por  
interposta pessoa, seja superior a 500  
(quinhentos) hectares.  
[...] 
Justificativa: 
Ao apresentarmos nossa proposta constitucional, que dispõe sobre a reforma agrária, junto à 
Subcomissão da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária, tivemos em mente trazer à 
apreciação dos Senhores membros uma proposta alternativa, dentro da realidade política do País, 
mas avançada. 
Lamentavelmente, tivemos a impressão de que sequer a nossa proposta foi devidamente examinada 
pelo ilustre Relator, Deputado Constituinte OSWALDO LIMA FILHO. 
Toda a proposta constitucional gira em torno da reforma agrária e da política fundiária, motivo pelo 
qual voltamos a apresenta-la, como EMENDA, pois formam todo um contexto e não pode ser 
apresentada subdividida sob pena de descaracterizá-la. 
A presente emenda é concernente, portanto, à parte referente à reforma agrária e política fundiária, 
do anteprojeto do Relator. 
Entendemos que se deve manter o princípio da função social da propriedade. Ao contrário do que se 
depreende da proposta do ilustre Relator, o princípio da função social não é um conceito clássico no 
sentido de retrógrado. Pelo contrário. É um conceito sedimentado inserido nas Constituições 
ocidentais modernas (ver Constituição da Itália, de 1947 – modificada pelas leis constitucionais de 
9.2.63, 27.12.63, 21.6.67 e 22.11.67; da Venezuela. De 1961, da Espanha, de 29.12.78. 
A adaptação feita tendo como modelo art. 14, 2, da Lei Fundamental alemã, parece-nos incompleta. 
A Lei Fundamental da República Federal da Alemanha, de 23.05.49, prescreve in verbis: 
"Art. 14  
           1 - são garantidos o direito de propriedade e o direito de sucessão. O seu conteúdo e os seus 
limites são estabelecidos em lei. 
            2. A propriedade obriga o seu uso e deve, ao mesmo tempo, servir o bem-estar geral. 
            3. A expropriação tem de ser exigida pelo bem comum ou com base em lei que estabeleça o 
modo e o montante da indenização. Na fixação da indenização, ter-se-ão em justa conta os 
interesses da comunidade e os dos expropriados, e, em caso de litigio, estes podem dirigir-se aos 
tribunais. 
O preceito constitucional alemão é muito mais amplo e abrangente do que a fórmula sugerida pelo 
Relator, visto que reconhece não só o direito de propriedade corno o direito de sucessão. 
Aliás, é; preciso que se faça, de logo, um pequeno reparo histórico. Não foi a Constituição de 
Weimar, de 1919, que primeiro reconheceu a função social da propriedade, mas sim, a Constituição 
Mexicana de 1917 (art.27). 
Por outro lado, tendo sempre presente o conceito de propriedade nos regimes eminentemente 
socialistas ou em fase de transição para o socialismo (ver Constituição de Portugal, de 02.4.76), o 
principio da função social da propriedade está inserida, corno já dissemos, na maioria das 
Constituições ocidentais. 
É evidente, como preconiza ORLANDO GOMES, que a propriedade está hoje convertida em um 
"interesse legítimo", caracterizado por um direito-dever. Não apenas uma prerrogativa, mas também 
obrigações sócio normativas. Ora, no conceito de função social está implícito essa característica. O 
importante é o cumprimento da função. Para que inventar fórmulas milagrosas quando já se tem um 
conceito cristalino e consagrado pelas constituições? 
Por seu turno, a Igreja sempre defendeu o princípio da função social. 
   JOÃO XXIII, in "Mater et Magistra", deixa bem claro que a função social é intrinsecamente inerente 
ao direito de propriedade privada. "O direito de propriedade, em si mesmo legítimo, deve, numa visão 
cristã do mundo, cumprir a sua função e observar a sua finalidade social", afirmou JOÃO PAULO in 
Discurso aos índios e camponeses - México - 29.1.79. Afinal, assevera o Santo Papa, "sobre toda a 
propriedade' privada pesa uma hipoteca social" (in Evangelização do Presente e do Futuro da 
América Latina. Conferência de Puebla. México, Paulinas, 1979, p. 162). 
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Para evitar o impasse que está se configurando nessa Subcomissão, trazemos a presente Emenda, 
uma alternativa mais consentânea com a realidade~ socioeconômica e política-jurídica brasileira, ou 
seja, que seja mantido o princípio da função social já consagra do em nosso Direito Constitucional. 
 2. A limitação da propriedade privada rural é um imperativo ético, além de econômico. E não será 
novidade a inserção de tal mandamento constitucional, basta examinar o art. 44, da Constituição 
italiana. Não se trata, pois, de novidade. Diferentemente do Anteprojeto apresentado pelo Relator, 
sugerimos que à lei compete fixar tais limitações. 
 3. A desapropriação por interesse social, para fins de reforma agrária, deve ser sempre encarada 
como sanção aquele que não utiliza a sua propriedade tendo como princípio a função social. Assim, a 
indenização deve levar em consideração a justiça distributiva, e não a comutativa. Ao mesmo tempo 
que sugerimos que o pagamento ao expropriado deva ser em Títulos, contabilizando os investimentos 
públicos e as dívidas contraídas junto aos bancos oficiais, trazemos um investimento valioso para o 
uso do Poder Público: o arrendamento compulsório. 
4. Finalmente, além de outras alterações e supressões (sempre em termos de reforma agrária e 
política fundiária), tivemos a acuidade de acompanhar o Relator no que tange à política agrícola (arts. 
15 a 19). 
Esta, em síntese, a nossa proposta de EMENDA. 
Parecer:   
   Parecer contrário. 
As emendas deverão se limitar a um dispositivo do anteprojeto. A presente emenda pretende alterar 
14 (quatorze) artigos.  
20.05.87 
    
   EMENDA:00113 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   CARLOS CARDINAL (PDT/RS) 
Texto:   
   Modifica-se o art. 7o.:  
"Art. 7o. Todas as áreas de pessoas físicas  
estrangeiras que não sejam exploradas diretamente  
pelo proprietário ou por seus familiares, que  
excedam 3 módulos rurais, e as áreas pertencentes  
a pessoas jurídicas estrangeiras, ficam  
disponíveis para o Plano Nacional de Reforma Agrária." 
Justificativa: 
   A utilização do Território Nacional por pessoas físicas estrangeiras, deve se enquadrar nos 
princípios modernos de propriedade especialmente no que diz respeito a utilização social e o 
alargamento do direito a propriedade a trabalhadores que dela precisam dispor. 
   No século passado, quando das colonizações alemãs e italianas feitas no império, aqueles bravos 
imigrantes recebiam uma colônia de Terra, desde que garantissem a ocupação e a exploração pela 
própria família. 
   Não podemos na modernidade, retroceder mais de cem anos num tempo de escassez de terra e de 
12 milhões de agricultores sem terra. 
   A tradição agrícola dos brasileiros não pode ser relegada a um segundo plano, como se nossos 
produtores fossem in capazes de desenvolver projetos agrícolas de envergadura; ademais, as 
concessões a poderosos grupos multinacionais, coloca em risco a própria segurança nacional. 
   De outro lado, a permissão para que estrangeiros possam tranquilamente dispor de área de até três 
(03) módulos é suficiente para quem como no passado veio ao Brasil para trabalhar e ajudar esta 
Nação. 
Parecer:   
   EMENDA No. 6C 0113-4  
Parecer contrário.  
A emenda prevê confisco que não parece aceitável. 
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   EMENDA:00120 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   ALDO ARANTES (PC DO B/GO) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 7o. do anteprojeto a seguinte redação:  
"Art. 7o. Pessoas físicas estrangeiras e  
pessoas jurídicas cujo capital não pertençam  
exclusivamente a brasileiros não poderão possuir  
terras no País cujo somatório, ainda que por  
interposta pessoa, seja superior a três módulos rurais.  
Parágrafo Único. Serão desapropriadas  
imediatamente e sem indenização as áreas  
excedentes de imóveis rurais de estrangeiros." 
Justificativa: 
   Melhorou-se a redação do art. 7º, tornando mais claro seu objetivo. 
   Ao mesmo tempo, dispõe sobre as terras de propriedade de estrangeiros, definindo sua destinação. 
Parecer:   
   EMENDA No. 6C 0120-7  
Parecer contrário.  
A emenda prevê confisco que não parece aceitável . 
 
   EMENDA:00137 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   ROSA PRATA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Suprima-se o art. 7o. e seu parágrafo. 
Justificativa: 
   Trata-se de matéria a ser regulada por lei ordinária. 
   A possibilidade de uma pessoa física ou jurídica estrangeira possuir terras no país decorre de um 
princípio contido no capítulo de Direito de Garantias Individuais. 
   Nossa tradição constitucional tem equiparado o alienígena ao nacional sempre que ele aqui esteja 
radicado, trata-se da ratificação de experiência histórica do valor do trabalho de novos imigrantes. Foi 
à custa do braço do imigrante que o Brasil adquiriu a dimensão que hoje apresenta. Todos nós temos 
ascendentes estrangeiros. 
   A matéria, como princípio jurídico, pertence á órbita de outra subcomissão; como mérito específico, 
por ser decorrência de princípio constitucional, deve ser tratada como lei ordinária. 
Parecer:   
   EMENDA No. 6C 0137-1.  
Parecer contrário.  
Pelas razões expostas no parecer à emenda 104/5. 
    
    
   EMENDA:00166 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
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Texto:   
   Suprima-se o artigo 7o e seu respectivo parágrafo único. 
Justificativa: 
   Observando-se a disponibilidade de novos recursos, assim, como de tecnologia mais avançada é 
interessante que pessoas físicas e jurídicas estrangeiras pudessem participar da produção agrícola 
nacional. 
Parecer:   
   EMENDA No. 6C 0166-5  
Parecer contrário.  
Pelas razões expostas no parecer à emenda 104/5. 
    
   EMENDA:00201 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Art. 7o. Pessoa física estrangeira não  
residente no País, não poderá possuir terras.  
Parágrafo único. Pessoas físicas estrangeiras  
residentes no País não poderão possuir terras no  
País cujo somatório, ainda que por interposta  
pessoa, seja superior a três (3) módulos rurais. 
Justificativa: 
   A pessoa natural não residente no país não nos parece correto a aquisição de imóvel rural. No 
entanto, para as que residem, e trabalham nos parece válido que ocupem na forma estabelecida. 
Parecer:   
   EMENDA No. 6C 0201-7  
Parecer contrário.  
Pelas razões expostas na emenda 22/7. 
 
   EMENDA:00248 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   IRMA PASSONI (PT/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo único do art. 7o. a seguinte redação:  
............................................  
"Art. 7o. ..................................  
Parágrafo único. Esta norma se aplica às  
pessoas jurídicas estrangeiras e às brasileiras  
das quais participem, a qualquer título, direta ou  
indiretamente, pessoas estrangeiras físicas ou  
jurídicas que tenham a maioria de seu capital e  
residam ou tenham sede no exterior." 
Justificativa: 
   A prática tem demonstrado que a cláusula da nacionalidade é in suficiente para classificar uma 
pessoa jurídica. Daí nossa proposta de uma definição mais precisa do que é uma pessoa jurídica 
estrangeira. 
Parecer:   
   EMENDA No. 6C 0248-3  
Parecer contrário.  
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O Anteprojeto prevê: "cujo capital não pertença majoritariamente à brasileiros", definição que me 
parece suficiente. 
    
   EMENDA:00252 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   CARLOS CARDINAL (PDT/RS) 
Texto:   
   Suprima-se o parágrafo único do art. 7o. 
Justificativa: 
   O parágrafo único do art. 7º do anteprojeto, na forma como está redigido, transforma-se numa 
válvula de escape para que empresas estrangeiras continuem a apropriar-se de áreas em território 
brasileiro. 
   A supressão do parágrafo torna o texto taxativo e não permite outras interpretações. 
Parecer:   
   EMENDA No. 6C 0252-1  
Parecer contrário.  
Pelas razões expostas no parecer à emenda 104/5. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

EMENDA:00017 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   IRMA PASSONI (PT/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se onde couber o artigo:  
Art. Pessoas físicas ou jurídicas  
estrangeiras não poderão possuir terras no País  
cujo somatório, ainda que por interposta pessoa,  
seja superior a três (03) módulos regionais de  
exploração agrícola. 
Justificativa: 
   Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Não acolhida por tratar-se de assunto objeto de lei ordinária. 
    
   EMENDA:00070 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:    
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT) 
Texto:   
   PROPOSTA DE EMENDA  
[...]  
Art. 6o. Pessoas físicas estrangeiras,  
doravante, só poderão possuir terras no País cuja  
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dimensão não exceda três (3) módulos rurais.  
Parágrafo Único. Esta norma aplica-se às  
pessoas jurídicas cujo capital não pertença  
majoritariamente a brasileiros.  
[...] 
Justificativa: 
   A apresentação deste conjunto de propostas vem no sentido de garantir, no novo Texto 
Constitucional, a implementação de uma Reforma Agrária ampla e eficiente e de uma Política 
Agrícola fomentadora do desenvolvimento e do progresso no campo, Tendo como parâmetro principal 
o homem do campo e os interesses nacionais. 
  Para a justificação mais detalhada de cada um dos dispositivos poderá se recorrer as nossas 
emendas apresentadas na Subcomissão da Política Agrícola e Fundiárias e da Reforma Agrária. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
    
   EMENDA:00108 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE) 
Texto:   
   Art. Pessoas físicas estrangeiras só poderão  
possuir terras no País cuja dimensão não exceda  
três (3) módulos rurais.  
§ Único - Esta norma aplica-se às pessoas  
jurídicas cujo capital não pertença  
majoritariamente a brasileiros. 
Justificativa: 
   A presente emenda procura reproduzir normas constantes do Anteprojeto da Subcomissão de 
Política Agrícola, Fundiária e de Reforma Agrária, que não foram submetidas à votação por decisão 
antirregimental do Presidente daquela Subcomissão, Senador Edison Lobão. 
Parecer:   
   Não acolhida por não constar do texto do relator. 
    
   EMENDA:00158 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Inclua-se o seguinte dispositivo na  
Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção do  
Estado, Regime de Propriedade do Subsolo e da  
Atividade Econômica:  
Art. - Pessoa física estrangeira não  
residente no País não poderá possuir terras.  
Parágrafo único. - Pessoas físicas  
estrangeiras residente no País, não poderão  
possuir terras no País cujo somatório ainda que  
por interposta pessoa, seja superior a três  
módulos rurais. 
Justificativa: 
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   A pessoa natural não residente no País não nos parece correto a aquisição de imóvel rural. No 
entanto para as que residem, tem domicilio e aqui trabalham, nos parece valido que ocupem na forma 
estabelecida. 
Parecer:   
   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no 
substitutivo. 
    
   EMENDA:00174 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   ALDO ARANTES (PC DO B/GO) 
Texto:   
   Ao anteprojeto da Subcomissão Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária, apresentamos as  
seguintes propostas:  
Art. Fica extinta a grande propriedade latifundiária.  
Parágrafo único - Considera-se grande  
propriedade latifundiária os imóveis rurais que,  
com área contínua ou descontínua, e pertencentes a  
um único proprietário e a seus dependentes,  
ultrapassem as seguintes dimensões:  
I - quinhentos hectares nos Estados de Minas  
Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo,  
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul;  
II - um mil hectares nos Estados do Maranhão,  
Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba,  
Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Goiás, Mato  
Grosso do Sul e Brasília; salvo as regiões de  
carência de terras em relação à população  
necessitada, onde prevalecerá a área máxima de  
quinhentos hectares;  
III - um mil e quinhentos hectares nos  
Estados do Amazonas, Pará, Rondônia, acre, Mato  
Grosso e nos Territórios de Roraima e Amapá.  
Art. - A grande propriedade latifundiária  
será desapropriada, por ato administrativo sem  
efeito suspensivo, de forma progressiva e ininterrupta.  
§ 1o. - A propriedade latifundiária  
inexplorada ou insuficientemente explorada e onde  
exista conflito de posse terá desapropriação imediata.  
§ 2o. - Estarão sujeitas à desapropriação,  
por ato administrativo e sem efeito suspensivo, as  
propriedades onde existam conflitos históricos  
pela posse da terra.  
§ 3o. - Serão desapropriadas imediatamente e  
sem indenização os imóveis rurais de propriedade  
de empresas de capital estrangeiro.  
Art. - É vedada a propriedade rural a empresas de capital estrangeiro ou a ele associado.  
[...] 
Justificativa: 
   A questão agrária é uma das mais importantes a serem de batidas e formalizadas juridicamente na 
Constituinte. O quadro da grave situação no campo mostra a necessidade urgente de modificações 
profundas no sistema de propriedade da terra, hoje fortemente monopolizada. A concentração 
crescente da propriedade rural pode ser observada pelos dados atuais do INCRA e do Censo 
Agrícola de 1980. 
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   Os imóveis de mais de 1000 hectares, correspondendo a apenas 2% do total, ocupavam em 1984, 
58,3% da área dos imóveis rurais. Os de menos de 100 ha, cobrindo somente 14% da área, 
representavam 83,2% do total de imóveis. Destes, 1.700.000 (66,4%) tinham área inferior a 25 ha. Os 
latifúndios, segundo a imprecisa definição do Estatuto da Terra, possuíam 409 milhões de ha e 
tinham 41% da área não explorada. 1% dos proprietários agrícolas domina metade da superfície 
agrária. As grandes empresas estrangeiras, utilizando incentivos governamentais, instalaram-se no 
campo apropriando-se de centenas de milhares de hectares, sobretudo na Amazônia. Enquanto isso, 
existem mais de 12 milhões de camponeses sem terra. E os minifúndios de 2 a 5 há somam 2 
milhões. 
   Em decorrência dessa desigualdade – uns poucos com muita terra e muitos sem nenhuma – 
agravam-se os conflitos no campo. 
Em 1984 ocorreram 903 entrechoques, com mais de 180 mortos entre trabalhadores e líderes 
sindicais. Intensifica-se o êxodo rural com a expulsão de camponeses dos locais onde viviam. Cerca 
de 5 milhões emigram para as cidades. 
   Essa situação reflete o alto nível de concentração fundiária que se entrelaça com o 
desenvolvimento do capitalismo no campo. Nestas últimas décadas constata-se que a maior parte da 
produção agrícola provem das áreas de menos de 300 ha, particularmente na região Centro-Sul onde 
prepondera a produção industrial. No Nordeste, Centro-Oeste e Norte, com a predominância da 
produção agrícola sobre a industrial, as explorações econômico-rurais efetuam-se em moldes 
extensivos. Nessas três regiões também são maiores as áreas não exploradas de extensas 
propriedades. O crescimento da produção agrícola deve-se ao plantio de soja para a exportação e à 
multiplicação das fazendas de café estimulados pela elevação dos preços no mercado internacional. 
O campo movimentou-se, assim, em função do mercado externo. A produção de álcool-motor, como 
substituto do petróleo, propiciou a expansão da área de plantio da cana-de-açúcar. Daí o surgimento 
de grave crise na produção de alimentos para o consumo interno. 
   O desenvolvimento capitalista, que se realiza com a manutenção do latifúndio ocupando imensas 
áreas de terras laboráveis, dificulta o crescimento das forças produtivas, restringe o mercado interno, 
é fator de atraso do País. Provoca sérios problemas sociais. 
   O atual sistema de propriedade rural precisa ser modificado. Por razões econômicas e políticas. 
Constitui o suporte maior da reação, cria verdadeiras oligarquias, hoje mescladas com os bancos e os 
monopólios nacionais e estrangeiros. Sem liquidar a grande propriedade latifundiária não se obterá 
real progresso nem se alcançara a democracia desejada. O atraso político no País reside em boa 
parte no domínio das oligarquias agrárias. Elas têm ponderável representação no Congresso 
Nacional e nos órgãos do Poder Executivo, exercem forte influência no Judiciário. 
   Propomos a extinção da grande propriedade latifundiária ao mesmo tempo que asseguramos, 
explicitamente, a propriedade dos médios e pequenos proprietários. 
    A determinação diferenciada (de 500, 1000 e 1500 hectares) de área máxima divide o País em três 
grandes regiões, adequando o conceito a diversidade de condições de exploração existentes. As 
dimensões das três áreas máximas levam em consideração não só a área de exploração racional 
atualmente existente, como também se coaduna, em geral, com a quantidade de terra a ser 
desapropriada, necessária a atender a demanda do trabalhador rural sem-terra ou com pouca terra. 
Esta desapropriação será simplificada pela adoção do instrumento do ato administrativo e será feita 
progressivamente, a não ser naqueles latifúndios onde haja má exploração ou conflito de posse. 
   As demais propriedades, com dimensões abaixo das áreas máximas, só serão desapropriadas em 
caso de existência de conflito histórico de posse. 
   A indenização destas desapropriações será feita com base no valor médio declarado para fins de 
tributação nos últimos cinco anos, pago em Título da Dívida Agrária, resgatável ao fim de trinta anos. 
   A destinação que será dada as terras desapropriadas deve ser flexível para atender as 
peculiaridades e diversidades da realidade rural brasileira. Propomos, além da distribuição de lotes 
individuais, a cessão de áreas para cooperativas, fazendas modelos e fazendas estatais de alta 
produtividade. Almejamos, assim, preservar a produção agrícola em áreas onde o simples 
parcelamento, levaria a destruição de lavouras importantes. 
   Propomos, também, nas desapropriações por utilidade pública, a obrigatoriedade da permuta, caso 
assim o deseje o desapropriado, por área de terra semelhante, próximo a obra que tenha ensejado a 
desapropriação. 
   Ficará, assim, protegido os pequenos proprietários do êxodo e do desenraizamento cultural. 
   Estimulará, o Estado, a criação de produções coletivas no campo, visando a elevação do nível 
técnico e da produtividade agrícola. 
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   Por fim, fixamos a obrigação do Estado em propiciar aos trabalhadores rurais as condições 
necessárias ao pleno desenvolvimento de suas atividades, seja através do crédito e da assistência 
técnica, seja através da realização de obras de infraestrutura. 
Parecer:   
   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no 
substitutivo. 
    
   EMENDA:00193 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   VICENTE BOGO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda modificativa e aditiva ao artigo 1o. do Relatório da Subcomissão da Política Agrícola,  
Fundiária e da Reforma Agrária:  
"Art. 1o. Ao direito de propriedade de imóvel  
rural corresponde uma obrigação social.  
[...] 
Art. 6o. Pessoas físicas estrangeiras não  
poderão possuir terras no País cujo somatório,  
ainda que por interposta pessoa, seja superior a  
três módulos rurais.  
§ único: Esta norma se aplica às pessoas  
jurídicas cujo capital não pertença  
majoritariamente a brasileiros.  
[...] 
Justificativa: 
No momento em que a sociedade brasileira deixa uma marca histórica, fruto do comportamento cívico 
e dos avanços políticos do povo, elegendo representantes para editar uma nova ordem político social 
ao destino do Brasil, torna-se imprescindível reafirmar a necessidade da Reforma Agrária. Esse tema 
foi e continua sendo uma das maiores palavras de ordem da classe camponesa, operária e até de 
parcela do empresariado brasileiro. 
Isso prova a urgente necessidade de inserção no texto constitucional de novos princípios e diretrizes 
no tratamento da matéria agrária. Propomos, nesse sentido, procurando corresponder aos anseios de 
12 milhões de famílias de trabalhadores rurais, como também da população urbana, que lutam para 
substituir o êxodo rural forçado e o processo de inchação das cidades, pela geração de novos 
empregos e garantia do abastecimento do mercado interno, algumas normas inovadoras no 
disciplinamento constitucional da propriedade da terra. 
Pela relevância do assunto e a magnitude da Reforma Agrária no processo de discussão popular, 
entendemos que o futuro texto constitucional deva acolher a reformulação fundiária com tratamento 
especial dessa questão que se reveste de interesse de toda a nação, ou seja, dispense um capítulo 
específico no conjunto dos dispositivos acerca da ordem econômica. 
A inclusão na nova Constituição de um capítulo particularizado sobre a Política Fundiária, assim 
como, também, da Política Agrícola, decorre de imperativo lógico do processo legislativo que sugere 
regras claras e suficientemente inteligíveis. Da mesma forma, a medida encontra abrigo em 
precedentes do direito constitucional positiva comparado e, fundamentalmente, em sugestões 
formuladas à Constituinte no I Congresso do PMDB e por significativos segmentos da sociedade, 
como, por exemplo, CONTAG, CPT, ABRA, IBASE, CGT, CUT, UNI Movimento dos Trabalhadores 
Sem Terra, INESC, CIMI, Pastoral Operária, Mov. Nac. de Defesa dos Direitos Humanos, FASE, 
CNBB, IECLB, entre outras. 
Necessitamos garantir na nova Constituição mecanismos eficazes na política agrária e agrícola como 
forma de assegurar vida digna a milhões de brasileiros que hoje passam miséria, fome e 
constantemente se encontram com suas vidas ameaçadas. Devemos ter coragem hoje para não 
sermos condenados pela sociedade amanhã. 
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As organizações populares estão acompanhando atentamente as posições de cada Constituinte a 
respeito da Reforma Agrária. E, diga-se de passagem, o resultado obtido na Subcomissão da 
Reforma Agrária está repercutindo muito mal no meio dos trabalhadores. 
Por fim da oligarquia rural. Pela libertação dos pobres. Pelo fim da violência no campo. Pelo Brasil. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
    
   EMENDA:00274 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   RAQUEL CAPIBERIBE (PMDB/AP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva:  
Art. Pessoas físicas estrangeiras não  
poderão possuir terras no País cujo somatório,  
ainda que por interposta pessoa, seja superior a  
três (03) módulos rurais.  
Parágrafo Único - Esta norma aplica-se às  
pessoas jurídicas cujo capital não pertença  
majoritariamente a brasileiros. 
Justificativa: 
Procura-se com essa emenda evitar a desnacionalização do território brasileiro criando-se restrições 
à aquisição de grandes extensões de terras, cuja apropriação por estrangeiro é incompatível com a 
soberania nacional. 
 
Parecer:   
   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no 
substitutivo. 
    
   EMENDA:00305 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   SÉRGIO SPADA (PMDB/PR) 
Texto:   
   DA REFORMA AGRÁRIA  
Acrescente-se o seguinte artigo:  
[...] 
Art. ... - Pessoas físicas ou jurídicas  
estrangeiras não poderão possuir terras no país  
cuja soma, ainda que por interposta pessoas seja  
superior a três módulos regionais de exploração  
agrícola.  
[...] 
Justificativa: 
   A Reforma Agrária é o imperativo de um processo histórico irreversível, apesar das resistências que 
tem encontrado os setores insensíveis à gravidade da questão ou comprometidos por interesses em 
jogo. 
A futura Constituição não pode deixar de considerar a Reforma Agrária como um capítulo especial, 
dadas as repercussões econômicas e sociais que promove em proveito de toda a nação. 
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Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
    
   EMENDA:00356 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao parecer do Relator da Subcomissão da Política Agrícola e Fundiária e da 
Reforma Agrária.  
1a. Parte:  
[...] 
Art. 10. Pessoas físicas estrangeiras não  
residentes no País e pessoas jurídicas  
estrangeiras não poderão possuir terras no País.  
[...] 
Justificativa: 
   A justificação para a nova estrutura agrária do País já está por demais assentada na consciência 
nacional. Dentre os inúmeros argumentos que podem ser arrolados trazemos a palavra da 
Companhia Nacional pela Reforma Agrária, em homenagem ao árduo, profícuo, generoso e patriótico 
trabalho que este movimento vem realizando: 
   A época contemporânea evidencia uma configuração social aplicada ao direito de propriedade da 
terra como decorrência da supremacia dos interesses sociais e coletivos sobre a vontade individual. 
Historicamente, é a partir da Constituição de Weimar que a ordem jurídica moderna começa a 
reconhecer que são direito de propriedade também correspondem deveres. Hoje, a Constituição da 
República Federal da Alemanha (art. 14, 2ª alínea) é exemplo da consagração nesse princípio que 
vem gradativamente recebendo acolhida nas demais legislações contemporâneas. 
   No Brasil, a tradição constitucional, indica com a Carta Imperial de 1824, de qual em muito não foi 
diferente a Constituição republicana de 1891, teve um marco com o texto de 1934 quando se cogitou, 
pela primeira vez, de interesse social como condicionante do direito de propriedade. Embora se 
referindo à desapropriação, a Constituição de 1937 não avançou na matéria, tendo a Constituição de 
1946 lançado rumos um pouco mais definidos no sentido de acentuar as limitações ao direito de 
propriedade da terra. A partir de 1964, o poder saiu-se com evasivas, ainda que formalmente a 
emenda Constitucional nº 10 e o Estatuto da Terra tenham dado alguns passos à frente, que na 
prática pouca eficácia revelaram. 
 A Constituição em vigor, ao condicionar a propriedade ao exercício da função social (art. 160, inciso 
III), estabelece (art. 161 § 2º) uma medida definida à inobservada desse princípio, que é a 
desapropriação por interesse social para fins de Reforma Agrária. De um conceito profundamente 
privatista, a ordem constitucional vigente já chegou à concepção da função social da propriedade 
rural. É, porém, insuficiente, carecendo de aprimoramento e modernização. Além disso, tal conceito, 
hoje elevado à categoria de princípio jurídico, necessita da Reforma Agrária. 
 Em razão disso, sugere-se a previsão constitucional de princípio segundo o qual ao direito de 
propriedade de imóvel rural corresponde uma obrigação social. 
O conceito de obrigação atende à moderna tendência constitucional do direito comparado e é muito 
mais congruente com o fundamento das limitações impostas à propriedade rural. Além disso, trata-se 
de um conceito que demonstra, por si só, a exigência de cumprimento de determinados deveres 
como pressuposto para o exercício do direito de propriedade rural. Constitui, por isso mesmo, uma 
situação jurídica impositiva e explícita de maior peso e substância. Trata-se, enfim, de um preceito 
dirigido à essência do direito de propriedade e não apenas uma prática, uso ou dependência de outra 
realidade. Enquanto que a função adjetiva a propriedade, a obrigação condiciona sua razão de ser. 
 Desse modo, propõe-se um texto constitucional afirmativo e coerente com a atual tendência das 
legislações mais avançadas, consignando-se que ao direito de propriedade de imóvel rural 
corresponde a uma obrigação social. 
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 Na esteira da aplicação desse princípio, propõe-se nos casos de desapropriação por interesse social 
para fins de Reforma Agrária, um critério de indenização calcado na real acepção do conceito de 
indenização. O que é sugerido se fundamenta no fato de tornar indene (sem dano) a propriedade 
desapropriada, ressarcindo seu custo histórico e de investimentos realizados. O atual texto 
constitucional faz com que a desapropriação de um latifúndio seja tratada juridicamente como uma 
simples venda compulsória, quando, neste caso, tem o caráter de intervenção corretiva. O texto 
proposto dirime dúvidas que trouxeram dificuldades operativas e em recursos judiciais. 
Assim, não é exatamente o preço da terra que será pago na desapropriação, mas, isto sim, ocorrerá 
uma indenização a ser conferida ao proprietário. Indenizar, no seu sentido preciso significa deixar 
indene, sem dano, sem prejuízo. O mais corresponderá a premiar o proprietário absentista, dando-lhe 
uma premiação pelo seu comportamento antissocial e altamente prejudicial aos interesses coletivos. 
Essa angulação para enforcar o tema decorre da compreensão exata da desapropriação por 
interesse social para fins de Reforma Agrária, e atenta para a fundamental diferença desse instituto 
com a desapropriação por necessidade ou utilidade pública. Esta se encontra prevista  
no art. 153, § 22, da Constituição Federal, e aquela no art. 161 da mesma Carta Magna. 
 Enquanto a desapropriação por interesse social é privativa da União, na outra modalidade estão 
legitimados a desapropriar, além da União, os Estados e Municípios. Neste caso, o objeto pode ser 
qualquer bem, enquanto que na desapropriação para fins de Reforma Agrária somente a propriedade 
territorial rural em condições especiais. A razão da desapropriação por necessidades ou utilidade 
pública está na conveniência ou interesse do Poder Público. Na Reforma Agrária, a desapropriação 
incide sobre imóvel cuja forma de utilização é avessa aos valores fundamentais da ordem econômica 
e social. Neste caso há um caráter de sanção, em função do interesse coletivo, visando coibir o mau 
uso ou o simples abandono de imóveis rurais. Além disso, cada uma das modalidades tem uma 
processualística própria. A desapropriação por necessidade ou utilidade pública está regulada no 
Decreto Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, enquanto que a desapropriação por interesse social é 
disciplinada basicamente pelo Decreto Lei nº 554, de 25 de abril de 1969.  Diferem, ainda, quando à 
forma de indenização. Na desapropriação por necessidades ou utilidade pública os critérios são 
diferentes daqueles utilizados na Reforma Agrária. Naquela situação, o desapropriado se vê na 
contingência de transferir seu bem ao Poder Público muito mais em função do interesse da 
Administração Pública do que em decorrência de ato ou omissão de sua parte. Na desapropriação 
por interesse social para fins de Reforma Agrária, cuja indenização é fixada em títulos da dívida 
agrária, a União, ao desapropriar, age no interesse de toda a coletividade sobre a propriedade que 
não corresponde à obrigação social a ela imposta em benefício de toda a coletividade. Assim atuando 
na propriedade rural que não cumpre com sua obrigação social, a União, ainda assim, indeniza o 
proprietário, atendendo, porém, a parâmetros bastante diferenciados. 
Nessa linha, propõe-se como teto máximo de indenização o valor cadastral dos tributos honrados 
pelo proprietário. O dispositivo proposto elimina dúvidas e interpretações como as que motivaram a 
declaração da inconstitucionalidade de parte substancial do Decreto-lei nº 554/69. A proposta 
encontra guarida em alguns outros exemplos na seara jurídica e tem respaldo no histórico voto do 
Ministro Francisco Resek no RE julgado em 19.08.1983 pelo STF (constante da Revista dos Tribunais 
nº 581, p. 245). 
Cabe salientar que desde os debates da Constituição de 1945 é reconhecido que a “propriedade 
imobiliária tem os limites que foram estabelecidos na legislação civil” (Atílio Vivacqua). As leis de 
locação que tanto se discute hoje, constituem, em si, um exemplo dessas restrições. 
O aumento da concentração fundiária e a proliferação dos imóveis rurais gigantes levou à 
necessidade de conceber mecanismos para a limitação de área através da figura do latifúndio por 
dimensão criado pelo Estatuto da Terra. 
Nessa linha, a proposta aqui manifesta aperfeiçoa e delimita com maior rigor esse instrumento. Para 
tanto, propõe a fixação da área máxima em 60 módulos que justifica-se em razão da extrema 
concentração da propriedade fundiária observada no País. De acordo com dados do Cadastro de 
Imóveis Rurais do INCRA (1985), os imóveis com área aproveitável superior a 50 módulos fiscais, 
apesar de representarem tão somente 0,5% do total de imóveis rurais cadastrados no País, se 
apropriam de uma área de mais de 100 milhões de hectares, área essa superior a soma da superfície 
dos Estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, bem como ao somatório dos 
territórios de vários países da Europa. Além disso, entidades representativas na questão agrária, 
como CONTAG, CNBB e, entre outras, as próprias associações de engenheiros agrônomos, de 
reconhecida credibilidade técnica, defendem esse limite. 
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Por outro lado, a eficácia da Reforma Agrária também está vinculada ao processamento rápido das 
desapropriações. Deve-se ter sempre em conta que a desapropriação por interesse social para fins 
de Reforma Agrária consiste em medida sancionada de imóvel rural que não esteja cumprindo com 
sua obrigação social. Isso corresponde afirmar que a ação da União, nessa hipótese, se faz em 
atendimento ao interesse geral da coletividade, recaindo sobre o proprietário omisso ou negligente. O 
atual trâmite, administrativo e judicial das desapropriações exige, por consequência, aprimoramento. 
O aperfeiçoamento sugerido está na previsão no texto constitucional de que a declaração de 
interesse social para fins de Reforma Agrária opera automaticamente a imissão da União na posse do 
imóvel. Além disso, sugere-se que a concentração do ato restrinja-se apenas ao “quantum” 
indenizatório. Tal proposta se fundamenta no caráter discriminatório do ato administrativo praticado e 
na delegação política que a Constituição pode fazer por tal dispositivo ao Presidente da República. 
Medida consentânea com as demais aqui propostas, está a suspensão dos despejos. A proposição 
objetiva resguardar direitos de agricultores que mantém a posse transitória da terra alheia. Tenta 
também impulsionar a realização da Reforma Agrária, dado que irá assegurar a permanência na 
gleba dos que a cultivam, de todos os parceiros, arrendatários e outros trabalhadores que 
mantenham relações de produção com o titular domínio do imóvel, ainda que indiretamente. 
As medidas aqui propostas não se descuidam dos pequenos proprietários, seguindo, aliás, a 
orientação do próprio Estatuto da Terra, para isso, propõe-se fixar que estão isentos de 
desapropriação para Reforma Agrária os imóveis rurais explorados direta ou pessoalmente pelo 
trabalhador até três módulos regionais de exploração agrícola. Tal dispositivo protege o patrimônio 
mínimo individual e familiar, propiciando-se, por outra parte, o acesso à posse da terra na mesma 
região onde o beneficiário potencial habita. Explicita-se, ainda, o reconhecimento às formas 
associativas de propriedade da terra agrícola, essencial ao atendimento de uma realidade nacional 
que já incorpora esse tipo de domínio. 
Sugere-se também a outorga do Direito Real de Uso da superfície, para evitar a irreversibilidade que 
traz o título de domínio. A concessão é restrita a pessoas físicas e aos nacionais é fixado o limite de 
área com exceção para cooperativas resultantes do processo de Reforma Agrária. 
No bojo de tais ações, procura-se, ao mesmo tempo, devida legitimação de posse para aqueles que 
tornarem terras públicas produtivas, com seu trabalho e de suas famílias.  
Por último, a proposta constante do art. 15 permite a implementação imediata da Reforma Agrária até 
que a legislação ordinária determine a dimensão do “módulo regional de exploração agrícola”, 
conceito introduzido por este articulado. O objetivo é utilizar provisoriamente o dimensionamento 
modular em vigor na legislação atual para a classificação dos imóveis rurais. 
Registro uma homenagem especial a cada uma das entidades que participaram da Campanha 
Nacional pela Reforma Agrária: 
- Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG); 
- Comissão Pastoral da Terra (CPT); 
- Associação Brasileira pela Reforma Agrária (ABRA); 
- Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE); 
- Central Geral dos Trabalhadores (CGT); 
- União das Nações Indígenas (UNI); 
- Movimento dos Trabalhadores sem Terra; 
- Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC); 
- Conselho Indigenista Missionário (CIMI); 
- Pastoral Operária; 
- Movimento Nacional de Defesa dos Direitos Humanos; 
- Diocese de Goiás; 
- Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (FASE); 
- Apoio Jurídico Popular (AJUP); 
- Centro Ecumênico de Documentação e Informação (CEDI); 
- IECLB; 
- Confederação Nacional dos Bispos do Brasil Linha 6; 
- Central Única dos Trabalhadores (CUT). 
Mas o reconhecimento e a homenagem maior são para os advogados, líderes sindicais e religiosos e 
os trabalhadores do campo que tombaram e são os heróis anônimos na jornada por uma nova e mais 
justa estrutura agrária para o Brasil. 
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Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
    
   EMENDA:00433 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   SANTINHO FURTADO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Da Reforma Agrária  
Inclua-se no anteprojeto:  
[...] 
"Art. É vedado o domínio e posse de mais de 5  
(cinco) módulos rurais a pessoa física ou jurídica  
estrangeira.  
[...] 
Justificativa: 
Estamos representando com pequenas alterações, a Proposta Constitucional que oferecemos na 
Subcomissão da Política Agrícola e Fundiária e da reforma Agrária. Como é do conhecimento geral, 
os debates em torno da transcendental questão não chegaram ao bom termo, pela radicalização de 
posições e por inferências indébitas que não cabe aqui analisar o mérito. 
Somos de parecer que a questão fundiária no País é das mais graves e não podemos fugir a um 
consenso que conduza a um denominador comum. 
Há um processo histórico irreversível que ninguém conseguirá deter, imposto principalmente pela 
exploração democrática que se conjura com uma estrutura arcaica do uso do solo, ademais, avulta o 
problema da produção e abastecimento dos alimentos essenciais que as conciliem em nome da 
justiça e paz sociais. 
Acreditamos que a nível de Comissão temática a Reforma Agrária encontre atmosfera mais propícia 
ao exame sereno da questão e o Brasil consiga um instrumento constitucional a altura de seu estágio 
jurídico, embora de há muito defasado em relação a outras nações, notadamente as de modelo 
capitalistas, que já resolveram os seus problemas de terras. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
    
   EMENDA:00780 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva:  
Acrescente-se ao anteprojeto o seguinte artigo.  
"Art. 8o. - Pessoas físicas estrangeiras não  
poderão possuir terras no País cujo somatório,  
ainda que por interposta pessoa, seja superior a  
três (3) módulos rurais.  
Parágrafo único - Esta norma aplica-se às  
pessoas jurídicas cujo capital não pertença  
majoritariamente a brasileiros. 
Justificativa: 
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   Visa-se com a presente prescrição constitucional limitar, o direito de posse e domínio da terra por 
estrangeiros, regulamentando a aquisição de propriedade, sem impedir o acesso dos mesmos as 
nossas terras. 
Parecer:   
   Não acolhida por não constar do texto do relator. 
    
   EMENDA:00820 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   FERNANDO SANTANA (PCB/BA) 
Texto:   
   Inclua-se onde couber:  
Art... "É vedado as pessoas físicas ou  
jurídicas estrangeiras a aquisição de imóveis rurais". 
Justificativa: 
A proposta pretende evitar a desnacionalização do território, vedando a aquisição de terras por 
estrangeiros cuja apropriação é incompatível com a soberania do país. 
Parecer:   
   Não acolhida por tratar-se de assunto objeto de lei ordinária. 
    
   EMENDA:00863 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se, com letra h do § único do  
artigo 1o. do projeto da Subcomissão da Política  
Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária o que se  
segue:  
h - O Senado se pronunciará obrigatoriamente  
sobre a alienação de terras devolutas, a nacionais  
e estrangeiros, em área igual ou superior a cinco  
mil hectares. 
Justificativa: 
Urge maior policiamento, por parte dos representantes do povo, na posse e exploração efetiva da 
terra, com vistas a impedirem-se a formação de latifundiários improdutivos e a posse indiscriminadas 
por estrangeiros de grande parte do território nacional. A intervenção da Câmara Alta no processo 
fundiário visa a moralização e a rigorosa verificação das razões do interesse na obtenção de 
determinada área de terras. Nem sempre está em jogo o exercício da atividade agropastoril, mas a 
ocultação propositada, para exploração posterior e clandestina, de petróleo, ouro prata, pedras 
preciosas e minerais estratégicos de importância nela existentes. O cuidado na análise de cada caso 
contribuirá para a seleção melhor dos comtemplados, contribuirá, sobretudo, para evitar que as 
multinacionais se assenhoreiem do território brasileiro, depois que haverem se apossado de fatias 
crescentes da nossa economia. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
    
   EMENDA:00864 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se, com legra g do parágrafo único  
do artigo 1o. do Projeto da Subcomissão da  
Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária  
o que se segue:  
g - Para efeito da reforma agrária, a União  
reexaminará, no interesse da soberania e da  
segurança nacionais, a concessão de terras a  
estrangeiros feita sem prévia autorização do  
Senado Federal, e na qual não tenha sido  
implantado o projeto agropecuário que a motivara. 
Justificativa: 
As continuadas concessões a estrangeiros de extensas áreas de terras, em passado recente, 
puseram em sério risco a soberania e segurança do nosso país. Cada indivíduo, ou empresa, que se 
propôs a executar projetos agropecuários, sobretudo na Amazônia, mas, na verdade, informado, 
antes do próprio governo brasileiro, pelos Satélites espiões, se preocupou em assegura-se e o 
domínio e pose de áreas de terras onde se localizem abundantes matérias primas, minerais nobres e 
estratégicos, petróleo e riquezas vegetais, a serem exploradas no momento oportuno. Caso 
significativo foi a campanha anos atrás, para a formação de grande lago amazônico, defendida pelo 
Instituto Hudson, dos Estados Unidos, e, agora, na região indicada, surgiu a rica jazida de petróleo de 
Urucum. Essas distorções conspiram contra os interesses do Brasil, motivo pelo qual urge a revisão, 
em cancelamento, quando for o caso, de apressadas e irresponsáveis concessões de terras a 
estrangeiros. 
O Senado deve voltar a ser ouvido e acatado quando trata-se da concessão, por venda ou doação, 
de terras igual ou superior a dois mil alqueires paulistas.  
Parecer:   
   Não acolhida por não constar do texto do relator. 
    
   EMENDA:00945 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Coloque-se onde couber:  
- Pessoas físicas estrangeiras não poderão  
possuir terras no País cujo somatório, ainda que  
por interposta pessoa, seja superior a três (03)  
módulos rurais.  
Parágrafo Único. Esta norma aplica-se às  
pessoas jurídicas cujo capital não pertença  
majoritariamente a brasileiros. 
Justificativa: 
É importante reverter o quadro perverso no campo e na cidade que haja uma ampla Reforma Agrária, 
Agrícola e Agronômica. 
Definitivamente a Constituinte se colocará entre o moderno, transformados, de acordo com a maioria 
da população brasileira, e os retrógrados, conservadores, privilegiados e minoritários. 
Quanto a Reforma Agrária a situação é trágica. Países capitalistas, desenvolvidos a concentração da 
terra tem um padrão médio; em sociedades miseráveis como Índia e Paquistão ela é muito forte e no 
Brasil é considerada absoluta. 
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O capitalismo selvagem praticado no País nos deixa num primitivismo agrário, onde 0,9% das 
propriedades rurais (47.800 grandes propriedades) somam 31% da área agricultável. 
Por outro lado, 88,6% das pequenas propriedades (quatro milhões, cento e sessenta e quatro mil e 
oitocentos proprietários), somam apenas 13,9% da área agricultável. Por isso, esse antigo e grave 
problema nacional precisa ser alacado. 
Deve a Reforma Agrária buscar resultados políticos (paz social); sociais (dignificar a vida no campo), 
econômicos (possibilitando o ingresso no mercado interno de milhões de brasileiros e a distribuição 
da renda). 
Reforma Agrícola mais do que nunca precisamos definir a agricultura como função social. 
A Agricultura precisa ter função social, transformando-se em fim e não meio. 
Agricultura fim significa abastecer de alimentos o mercado interno, diminui as distâncias das regiões, 
fixar dignamente o homem no campo e exportar os excedentes. 
Precisamos da Reforma Agronômica para desenvolver tecnologia a uma realidade, respeitando o 
zoneamento agrícola e o manejo dos solos e das águas. 
Acresce-se, ainda que o Brasil precisa urgentemente de um Plano Agrícola de médio e longo prazo, 
para possibilitar o planejamento, a organização e a segurança no meio rural.  
Parecer:   
   Não acolhida por não constar do texto do relator. 
    
   EMENDA:01023 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   FRANCISCO SALES (PMDB/RO) 
Texto:   
   Art. 1o. - É reconhecido o direito à propriedade privada rural.  
[...]  
Art. 10. Pessoas naturais ou jurídicas estrangeiras, ou a  
estas equiparadas, não poderão possuir imóvel  
rural cujo somatório, ainda que por interposta  
pessoa, seja superior a 500 (quinhentos hectares).  
[...] 
Justificativa: 
Nossa presente proposta de Emenda ao anteprojeto originário da Subcomissão de Política Agrícola e 
Fundiária e da Reforma Agrária objetiva a resolver o impasse ocorrido naquela subcomissão e, ao 
mesmo tempo, sugerir um ponto de equilíbrio. 
 Na realidade, o que ocorreu na subcomissão, veio demonstrar a necessidade de se encontrar 
fórmulas conciliatórias. O radicalismo de posições, a visão ideológica maniqueísta que se 
estabeleceu entre os chamados “Conservadores” e “Progressistas”’ não pode vir de encontro ao 
anseio da sociedade brasileira, na busca de um regime democrático. As mudanças precisam e devem 
acontecer, as reivindicações sociais não podem ser olvidadas. 
Nossa proposta de emenda é uma proposta alternativa, dentro da realidade política e social do País. 
 Trata-se, em verdade, de um substitutivo ao Anteprojeto apresentado pela subcomissão, pois forma 
todo um contexto e não pode ser apresentada subdividida sob pena de descaracterizá-la. Ademais, 
tem por objetivo, como já afirmamos, encontrar o equilíbrio necessário entre interesses contrários. 
Assim, entendemos que se deve manter o princípio da função social e da propriedade. Ao contrário 
do que dizem alguns, o princípio de função social não é conceito clássico no sentido de retrógrado, é 
um direito sedimentado inserido nas Constituições Ocidentais modernas (ver constituição da Itália, 
Espanha e Venezuela). 
É evidente, como preconiza ORLANDO GOMES, que a propriedade está hoje convertida em um 
“interesse legítimo”, caracterizado por um direito-dever. Não apenas uma prerrogativa, mas também 
obrigações sócio normativas. Ora, no conceito de função social está implícito esse interesse.  
O importante é o cumprimento da função. 
Por seu turno, a Igreja sempre defendeu o princípio da função social. 
JOÃO XXIII, in “Mater et Magistra”, deixa bem claro que a função social é intrinsecamente inerente ao 
direito de propriedade privada. ‘O direito de propriedade, em si mesmo legítimo, deve uma visão 
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cristã do mundo, cumprir a sua função e observar a sua finalidade social”, afirmou JOÃO PAULO II – 
in Discurso aos índios e camponeses – México – 29.01.79. Afinal, assevera o Santo papa, “sobre 
toda a propriedade privada pesa uma hipoteca social” (in Evangelização do Presente e do Futuro da 
América Latina. Conferência de Puebla. México, Paulinas, 1979, p.162). 
A limitação da propriedade privada mal é um imperativo ético, além de econômico. 
A Lei nº 4.504 de 30.11.64, opção democrática pela reforma agrária, já prevê a eliminação dos 
latifúndios (art. 20º). E vai mais: limitar o direito de propriedades, (o que não poderia fazer, pois se 
trata de matéria constitucional), estabelece que os imóveis rurais superiores a 600 vezes o módulo 
são “latifúndios por exploração” (art. 4º, V, alínea a”, e 46, § 1º, alínea “b”). 
A opção pela Reforma Agrária previu-se sobretudo e imediatamente à visão da estrutura fundiária 
como obstáculo estrutural a modernização e a industrialização. O projeto reformista de Castelo 
Branco, que originou o Estatuto da Terra (aprovado pelo Congresso Nacional), ultrapassava os limites 
da retórica e da resposta política ao conjunto de movimento pelas reformas de base. A racionalidade 
econômica de sua proposta encontra-se amplamente justificada no PAEG que detecta o latifúndio 
como obstáculo estrutural a continuidade do crescimento econômico e como limitador efetivo a 
possibilidade de modernização tecnológica (tal fato é do conhecimento de alguns Constituintes 
membros desta Comissão que, à época, participaram da elaboração do projeto do Estatuto da Terra). 
Não é possível que, agora, haja um total retrocesso. Um desprezo, temerário, pela história. 
A inserção do preceito constitucional limitando a propriedade rural não é novidade, basta examinar o 
art. 44º da Constituição Italiana. Dentro deste espírito a nossa proposta é de que a Lei estabeleça 
esse limite, definindo critérios. 
A desapropriação por interesse social, para fins de reforma agrária, deve ser sempre encarada como 
sanção àquele que não utiliza a sua prioridade tendo como obrigação a função social. Assim, a 
indenização deve levar em consideração a justiça distributiva, e não a comutativa. Sugerimos, 
outrossim, que o pagamento ao expropriado deva ser em Títulos de Dívidas Públicas, contabilizando 
os investimentos públicos e as dívidas contraídas junto aos bancos oficiais. 
Propomos, também, a instituição do “arrendamento compulsório” cujos critérios serão fixados por Lei. 
É uma maneira do Poder Público utilizar a propriedade privada sendo – inexplorada ou má explorada 
– através de particulares, em tempo determinado, por um custo menor, além do proprietário manter o 
domínio direto sobre o imóvel. 
Somos favoráveis a institucionalização da Justiça Agrária, porém, é assunto de outra comissão. 
Senhores membros da Comissão da Ordem Econômica, cremos que, assim estaremos dando um 
passo à frente, propondo a presente emenda, na busca de um entendimento baseado nos interesses 
nacionais. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
    
   EMENDA:01042 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Anteprojeto da Subcomissão  
da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma  
Agrária, onde couber:  
Art. ... - O acesso às terras desapropriadas  
por interesse social fundiário rural será  
permitido a trabalhadores rurais brasileiros ou  
estrangeiros que morem no Brasil há mais de cinco  
anos, não proprietários de outro imóvel rural que  
lhes assegure renda familiar suficiente para viver  
com dignidade e será feito mediante cessão de  
direito real do uso da superfície, onde os  
ressarcimentos devem sempre ser compatíveis com os  
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recursos obtidos da exploração do imóvel cedido,  
respeitada a subsistência familiar digna, vedada a  
sua venda, arredamento ou cessão a terceiros  
durante o prazo de no mínimo cinco anos - (para a  
aprovação da capacidade do cessionário como  
produtor), após o qual, comprovada esta  
capacidade, ser-lhe á outorgada a respectiva  
escritura definitiva da área cedida. 
Justificativa: 
A redação acima objetiva garantir o sucesso dos assentamentos na medida em que limita 
trabalhadores rurais não “proprietários o benefício da doação pública. Por outro lado, previne a vida 
digna do assento dando-lhe as condições necessárias ao sucesso como produtor proprietário. 
Parecer:   
   Não acolhida por não constar do texto do relator. 
    
   EMENDA:01056 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   JONAS PINHEIRO (PFL/MT) 
Texto:   
   Proposta para o capítulo de Reforma Agrária, Fundiária e Política Agrícola.  
Art. 1o. - É garantido o direito de  
propriedade de imóvel rural, que deve cumprir uma  
função social.  
[...]  
Art. 4o. - As terras públicas da União,  
Estados, Distrito Federal, Territórios e  
Municípios serão subordinadas prioritariamente ao  
Plano Nacional de Reforma Agrária, e somente serão  
transferidos a pessoas físicas brasileiras,  
naturalizadas ou estrangeiras com mais de 5  
(cinco) anos no Brasil, que se qualificam para o  
trabalho rural, ficando limitada a extensão do 30  
(trinta) módulos rurais, excetuados os casos de  
cooperativas de produção originárias do processo  
de Reforma Agrária.  
[...] 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
    
   EMENDA:01060 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   JONAS PINHEIRO (PFL/MT) 
Texto:   
   Proposta para o Capítulo de Reforma Agrária,  
Fundiária e Política Agrícola.  
Art.(...) - As terras públicas da União,  
Estados, Distrito Federal, Territórios e  
Municípios serão subordinadas prioritariamente ao  
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Plano Nacional de Reforma Agrária, e somente serão  
transferidos a pessoas físicas brasileiras,  
naturalizadas ou estrangeiras com mais de 5  
(cinco) anos no Brasil, que se qualificam para o  
trabalho rural, ficando limitada a extensão de 30  
(trinta) módulos rurais, excetuados os casos de  
cooperativas de produção originárias do processo  
de Reforma Agrária. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Não acolhida por tratar-se de assunto objeto de lei ordinária. 
    
   EMENDA:01071 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   JONAS PINHEIRO (PFL/MT) 
Texto:   
   Quanto ao anteprojeto da "Subcomissão de  
Princípios Gerais, Intervenção do Estado, Regime  
da Propriedade do Subsolo e da Atividade  
Econômica":  
TEXTO ATUAL: 
"Art. 2o. - § 1o. - O Poder Público  
estabelecerá as formas de tornar a propriedade  
acessível a todos."  
TEXTO PROPOSTO:  
"Art. 2o. - § 1o. - O Poder Público  
estabelecerá as formas de tornar a propriedade  
acessível a todos, observadas, quanto à aquisição  
de imóvel rural por estrangeiro residente no País,  
as condições, restrições, limitações e demais  
exigências fixadas em lei." 
Justificativa: 
Convém seja desde logo ressalvando que a aquisição da propriedade rural por estrangeiro está 
sujeita a exigências próprias, fixadas em lei, já que o uso da palavra “todos” poderia dar margem a 
outra interpretação. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

EMENDA:00073 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   VICENTE BOGO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda aditiva ao Capítulo III - Da Questão  
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Agrária - do Esboço do Relatório do Sen. Severo  
Gomes, onde couber:  
Art. "Pessoas físicas ou jurídicas  
estrangeiras não poderão possuir terras no País,  
contínuas ou não, com área superior a três módulos  
rurais; no caso das pessoas jurídicas, em hipótese  
alguma poderão se beneficiar da concessão de  
terras públicas. Serão declaradas caducas as  
concessões ou transações realizadas anteriormente à  
vigência desta norma." 
Justificativa: 
Essa é uma emenda que visa recobrar uma proposta que foi colocada desde o início das discussões 
na Subcomissão da Reforma Agrária. Pelo fato do Relatório da Subcomissão ter sido reduzido a 
meros dois artigos, a proposta de limitar a apropriação de terras por estrangeiros foi abandonada. 
Por outro lado, cito o I Congresso do PMDB como base para encaminhamento da emenda. Naquele 
Congresso, o PMDB aprovou tese exatamente nos termos da presente emenda. Por conseguinte, 
creio ser uma necessidade partidária aprovar esta emenda. 
As propostas do PMDB devem ser defendidas por todos Constituintes eleitos nesta sigla. Nossos 
compromissos históricos devem ser lembrados. 
Parecer:   
   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no 
substitutivo. 
    
   EMENDA:00089 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   FRANCISCO SALES (PMDB/RO) 
Texto:   
   O art. 35 do Anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 35. Pessoas naturais ou jurídicas  
estrangeiras, ou a estas equiparadas, não poderão  
possuir imóvel rural cujo somatório, ainda que por  
interposta pessoa, seja superior a 500 (quinhentos  
hectares)". 
Justificativa: 
O art. 35 do Anteprojeto na forma de redação proposta é despiciendo. Em verdade, a citação de 
varas especiais para dirimir conflitos fundiários na Justiça Federal, o que, aliás, é uma visão 
distorcida dos problemas agrários, é matéria da Comissão da Organização dos Poderes em Sistemas 
de Governo. 
Nessas condições, sugerimos a supressão do teor contido no referido artigo, substituindo-o por uma 
questão não levada em conta pelo eminente Constituinte SEVERO GOMES: trata-se da aquisição de 
imóveis rurais por estrangeiros. A não referência desse problema pelo Relator representa um 
retrocesso se examinarmos o contido no art. 153, §34, da atual Carta Política. 
Os dados oficiais indicam que sete milhões de hectares estão entregues a estrangeiros, pessoas 
naturais e jurídicas (ou a elas equiparadas). Mas sabe-se, perfeitamente, que esse número aumenta 
se considerarmos os testes de ferro e as sociedades de palha, podendo chegar a vinte milhões de 
hectares. 
Diante do exposto, apresentamos a presente Emenda limitando, a partir da promulgação da nova 
Constituição, a aquisição de imóveis rurais por estrangeiros. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
    
   EMENDA:00138 REJEITADA 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Substitua-se o Art. 31 do Substitutivo  
Preliminar do Relator da Comissão da Ordem  
Econômica, pela seguinte redação:  
Art. 31 - O acesso às terras desapropriadas  
por interesse social fundiário rural será  
permitido a trabalhadores rurais brasileiros ou  
estrangeiros que morem no Brasil há mais de cinco  
anos, não proprietários de outro imóvel rural que  
lhes assegure renda familiar suficiente para viver  
com dignidade e será feito mediante cessão de  
direito real do uso da superfície, onde os  
ressarcimentos devem sempre ser compatíveis com os  
recursos obtidos da exploração do imóvel cedido,  
respeitada a subsistência familiar digna, vedada a  
sua venda, arrendamento ou cessão a terceiros  
durante o prazo de no mínimo cinco anos - (para a  
aprovação da capacidade do cessionário como  
produtor), após o qual, comprovada esta  
capacidade, ser-lhe-á outorgada a respectiva  
escritura definitiva da área cedida. 
Justificativa: 
A redação acima objetiva garantir o sucesso dos assentamentos na medida em que limita a 
trabalhadores rurais não proprietários o benefício da doação pública. Por outro lado, previne a vida 
digna do assentado dando-lhe as condições necessárias ao sucesso como produtor proprietário. 
Parecer:   
   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no 
substitutivo. 
    
   EMENDA:00182 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   ALDO ARANTES (PC DO B/GO) 
Texto:   
   Emenda  
Inclua-se onde couber:  
"Art. - Pessoas físicas estrangeiras e  
pessoas jurídicas cujo capital não pertence  
exclusivamente a brasileiros não poderão possuir  
terras no País cujo somatório, ainda que por  
interposta pessoa seja superior a 100 hectares.  
Parágrafo Único - Serão desapropriadas  
imediatamente e sem indenização as áreas  
excedentes de imóveis rurais de estrangeiros". 
Justificativa: 
Emenda sem Justificativa. 
Parecer:   
   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no 
substitutivo. 
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   EMENDA:00205 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   JOÃO CUNHA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte parágrafo ao artigo 33:  
§ 1o - Pessoas físicas ou jurídicas  
estrangeiras não poderão ser proprietários de  
terras que tenham área superior a dez módulos  
regionais de exploração agrícola. 
Justificativa: 
A moderna história do Brasil documenta a necessidade de ser criada uma rede de contenção 
normativa ao exercício do direito de propriedade em nome da satisfação do interesse público. 
A história geral documenta vários episódios de perda da Soberania Nacional pela aquisição de 
grandes propriedades por estrangeiros. 
Para que sejam resguardados os interesses Nacionais, é fundamental que a ocupação de nossas 
terras seja feita pelo povo brasileiro e que pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras tenham 
propriedade no Brasil, dentro dos limites estabelecidos de acordo com a emenda apresentada. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
    
   EMENDA:00278 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   Acrescente-se, como § 3o. do artigo 24 do Substitutivo da Comissão da Ordem Econômica, o que  
se segue:  
§ 3o. - O Senado se pronunciará  
obrigatoriamente sobre a alienação de terras  
devolutas, a nacionais e estrangeiros, em área  
igual ou superior a cinco mil hectares. 
Justificativa: 
Urge maior policiamento, por parte dos representantes do povo, na posse e exploração efetiva da 
terra, com vistas a impedirem-se a formação de latifundiários improdutivos e a posse indiscriminadas 
por estrangeiros de grande parte do território nacional. 
A intervenção da Câmara Alta no processo fundiário visa a moralização e a rigorosa verificação das 
razões do interesse na obtenção de determinada área de terras. Nem sempre está em jogo o 
exercício da atividade agropastoril, mas a ocultação propositada, para exploração posterior e 
clandestina, de petróleo, ouro prata, pedras preciosas e minerais estratégicos de importância nela 
existentes. O cuidado na análise de cada caso contribuirá para a seleção melhor dos contemplados, 
contribuirá, sobretudo, para evitar que as multinacionais se assenhoreiem do território brasileiro, 
depois de haverem se apossado de fatias crescentes da nossa economia. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
    
   EMENDA:00279 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 31  

 

Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   Acrescente-se, como § 4o. do artigo 24 do  
Substitutivo da Comissão da Ordem Econômica, o que se segue:  
§ 4o. - A União reexaminará, no interesse da  
soberania e da segurança nacionais, a concessão de  
terras a estrangeiros sem prévia autorização do  
Senado Federal, e em que não tenha sido implantado  
o projeto pré-estabelecido. 
Justificativa: 
As continuadas concessões a estrangeiros de extensas áreas de terras, em passado recente, 
puseram em sério risco a soberania e segurança do nosso país. Cada indivíduo, ou empresa, que se 
propôs a executar projetos agropecuários, sobretudo na Amazônia, mas, na verdade, informado, 
antes do próprio governo brasileiro, pelos Satélites espiões, se preocupou em assegura-se e o 
domínio e pose de áreas de terras onde se localizem abundantes matérias primas, minerais nobres e 
estratégicos, petróleo e riquezas vegetais, a serem exploradas no momento oportuno. Caso 
significativo foi a campanha anos atrás, para a formação de grande lago amazônico, defendida pelo 
Instituto Hudson, dos Estados Unidos, e, agora, na região indicada, surgiu a rica jazida de petróleo de 
Urucum. Essas distorções conspiram contra os interesses do Brasil, motivo pelo qual urge a revisão, 
em cancelamento, quando for o caso, de apressadas e irresponsáveis concessões de terras a 
estrangeiros. 
O Senado deve voltar a ser ouvido e acatado quando trata-se da concessão, por venda ou doação, 
de terras igual ou superior a dois mil alqueires paulistas.  
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
    
   EMENDA:00382 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT) 
Texto:   
   Acrescente-se onde couber o seguinte dispositivo:  
Art. Pessoas físicas estrangeiras,  
doravante, só poderão possuir terras no País cuja  
dimensão não exceda três (3) módulos rurais.  
Parágrafo único. Esta norma aplica-se às  
pessoas jurídicas cujo capital não pertença  
majoritariamente a brasileiros. 
Justificativa: 
A limitação da propriedade em 3 módulos rurais a estrangeiros e a completa proibição de pessoa 
jurídica beneficiar-se da concessão de terras públicas, vem no sentido de garantir a soberania 
nacional e a manutenção do principal objetivo da Reforma Agrária que é a de terra para o 
campesinato e não para os grupos econômicos. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
    
   EMENDA:00468 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   EXPEDITO JÚNIOR (PMDB/RO) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Substitutivo da Comissão da  
Ordem Econômica o seguinte Artigo.  
Art. Pessoas jurídico estrangeira não  
poderão possuir terras no país cujo somatório  
ainda que por interposta pessoa, seja superior a  
três (03) módulos regionais de exploração agrícola. 
Justificativa: 
A opinião pública nacional jamais aceitará que a nova Constituição não enfrente, com realismo, este 
problema, consagrando princípios e normas que sejam implementados concretamente. 
Parecer:   
   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no 
substitutivo. 
    
   EMENDA:00553 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   RACHID SALDANHA DERZI (PMDB/MS) 
Texto:   
   Acrescente-se ao "caput" do art. 2o.:  
"...observadas quanto à aquisição de imóveis  
rurais, por pessoas físicas estrangeiras  
residentes no Brasil e por pessoas jurídicas  
estrangeiras autorizadas a funcionar no País, as  
condições, restrições, limitações e demais  
exigências previstas em lei." 
Justificativa: 
Convém seja desde logo ressalvado que a aquisição de imóvel rural por estrangeiro está sujeita a 
exigências próprias, fixadas em lei, já que o uso das expressões “acessível a todos” poderia dar 
margem a outra interpretação. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
    
   EMENDA:00648 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   AMAURY MULLER (PDT/RS) 
Texto:   
   Inclua-se o seguinte artigo, com respectivo  
parágrafo, no substitutivo do relator da Comissão  
da Ordem Econômica:  
Art. - Pessoas jurídicas estrangeiras não  
poderão possuir terras no País.  
§ único. - Às pessoas físicas estrangeiras  
será assegurado o direito de possuir imóvel rural  
no País com área máxima equivalente a três (3)  
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módulos fiscais, desde que residente há mais de  
cinco (5) no Brasil. 
Justificativa: 
A existência de imensos feudos, que representam perigosos enclaves estrangeiros no País e põem 
em risco a própria soberania nacional, é argumento suficiente para justificar a proibição. 
Contudo, para que não se atribua uma discutível xenofobia à posição do legislador, proponho que o 
cidadão estrangeiro, que não vem pilhar ou saquear a riqueza nacional mas participar diretamente da 
vida brasileira, tenha o direito de possuir imóvel rural não superior a três módulos fiscais. Na 
Amazônia, por exemplo, essa área corresponderia a algo como 330 hectares. É preciso convir que 
essa superfície e suficientemente grande para a pessoa física estrangeira cultivar a terra e dela retirar 
renda compatível com suas necessidades vitais e desfrutar de um padrão de vida compatível com a 
dignidade humana. 
Parecer:   
   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no 
substitutivo. 
    
   EMENDA:00671 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   RAQUEL CAPIBERIBE (PMDB/AP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva:  
Art. ................. 
- Pessoas físicas estrangeiras não poderão  
possuir terras no País cujo somatório, ainda que  
por interposta pessoa, seja superior a 3 (três)  
módulos rurais.  
Parágrafo único  
- Esta norma aplica-se às pessoas jurídicas  
cujo capital não pertença majoritariamente a  
brasileiros. 
Justificativa: 
Procura-se com essa emenda evitar a desnacionalização do território brasileiro criando-se restrição à 
aquisição de grandes extensões de terras, cuja apropriação por estrangeiro é incompatível com a 
soberania nacional. 
Parecer:   
   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no 
substitutivo. 
    
   EMENDA:00702 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   FERNANDO SANTANA (PCB/BA) 
Texto:   
   Inclua-se, onde couber:  
"Art. ... É vedado às pessoas físicas ou  
jurídicas estrangeiras a aquisição de imóveis rurais." 
Justificativa: 
A proposta pretende evitar a desnacionalização do território nacional, vedando a aquisição de terras 
por estrangeiros cuja apropriação é incompatível com a soberania do país. 
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Parecer:   
   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no 
substitutivo. 
    
   EMENDA:00755 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   IRMA PASSONI (PT/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se no relatório da Comissão de Ordem Econômica, Capítulo III - "Da Questão  
Agrária", o seguinte artigo:  
Art. - Pessoas físicas ou jurídicas  
estrangeiras não poderão possuir terras no País  
cujo somatório, ainda que por interposta pessoa,  
seja superior a 3 (três) módulos regionais de  
exploração agrícola. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no 
substitutivo. 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

   EMENDA:01708 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EXPEDITO JÚNIOR (PMDB/RO) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: art. 328  
Inclua-se no art. 328 do Anteprojeto, o  
seguinte Parágrafo único:  
Parágrafo único - As pessoas jurídicas  
estrangeiras não poderão possuir terras no país  
cujo somatório, ainda que por interposta pessoa,  
seja superior a três (3) módulos regionais de  
exploração agrícola. 
Justificativa: 
A opinião pública nacional jamais aceitará que a nova constituição não enfrenta, com realismo, este 
problema, consagrando princípios e normas que sejam implementados concretamente. 
   
 EMENDA:01867 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANTINHO FURTADO (PMDB/PR) 
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Texto:   
   Dê-se aos dispositivos abaixo enumerados do  
Anteprojeto de Constituição a seguinte redação:  
[...]  
"Art. 328. A alienação ou concessão, a  
qualquer título, de terras públicas federais,  
estaduais ou municipais, com áreas superiores a  
3.000 ha (três mil hectares), a uma só pessoa  
física ou jurídica, dependerá de aprovação pelo  
Senado Federal, sendo vedado o domínio e posse de  
mais de 5 (cinco) módulos regionais de exploração  
agrícola a pessoa física ou jurídica estrangeira."  
[...] 
Justificativa: 
Estamos representando à comissão de Sistematização que já submetemos à consideração da 
Comissão da Ordem Econômica da Assembleia Nacional Constituinte, tentando levar ao relator e 
demais membros dessa Comissão a nossa contribuição para que o tema seja tratado com menos 
radicalização para o bem do Brasil. 
Os debates em torno da Política Agrícola, Fundiária e da Reforma Agrária não tem chegado a bom 
termo, mesmo porque é um assunto grave e que envolve muitos interesses.  
Há um processo histórico irreversível, imposto principalmente pela exploração demográfica, 
conjugado com uma estrutura arcaica do uso do solo e que avulta o problema do abastecimento de 
alimentos à população e incentiva o êxodo rural. 
Essas questões exigem solução que as coincidem com a justiça e a paz sociais. 
Acreditamos que no âmbito da Comissão de Sistematização, esses três assuntos do Capítulo II 
encontrem uma atmosfera mais propícia ao seu exame e o Brasil, com isso, consiga um instrumento 
constitucional à altura de outras nações, inclusive de modelo capitalista, para resolver seus 
problemas fundiários e poder produzir o alimento necessário ao seu povo e amenizar a sua dívida 
externa. 
    
   EMENDA:01917 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Art. 325 a 334 renumerando os demais  
[...] 
Art. 6o. Pessoas físicas estrangeiras,  
doravante, só poderão possuir terras no País cuja  
dimensão não exceda 3 (três) módulos rurais.  
Parágrafo único. Esta norma aplica-se às  
pessoas jurídicas cujo capital não pertença  
majoritariamente a brasileiros.  
[...] 
  Justificativa: 
A apresentação deste conjunto de propostas vem no sentido de garantir, no novo texto 
Constitucional, a implementação de uma Reforma Agrária ampla e eficiente e de uma Política 
Agrícola fomentadora do desenvolvimento e do progresso no campo, tendo como parâmetro principal 
o homem do campo e os interesses nacionais. 
Para a justificação mais detalhada de cada um dos dispositivos poderá se recorrer as nossas 
emendas apresentadas na Subcomissão da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária. 
    
EMENDA:02681 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO. ART. 328  
Acrescente-se ao art. 328 do anteprojeto o § único.  
§ Único - Pessoas físicas estrangeiras não  
poderão possuir terras no País cujo somatório,  
ainda que por interposta pessoa, seja superior a  
três (3) módulos rurais.  
a) Esta norma aplica-se às pessoas jurídicas  
cujo capital não pertença majoritariamente a brasileiros. 
 Justificativa: 
Visa-se com a presente prescrição constitucional limitar, o direito de posse e domínio da terra por 
estrangeiros, regulamentando a aquisição de propriedade, sem impedir o acesso dos mesmos as 
nossas terras. 
    
EMENDA:03112 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADEMIR ANDRADE (PMDB/PA) 
Texto:   
   PROPOSTA: EMENDA ADITIVA - Art. 13, item XIII  
Inclua-se, no Anteprojeto, no Art. 13, item XIII, a alínea seguinte:  
"Art. 13 - São direitos e liberdades individuais invioláveis: ...  
XIII - A propriedade privada, assegurada e protegida pelo estado. ...  
e) a aquisição de imóvel rural por estrangeiro  
fica restrita às pessoas físicas estrangeiras residentes no Brasil e às jurídicas estrangeiras auto-  
rizadas a funcionar no País, observadas, em ambas  
as hipóteses, as condições, limitações e demais  
exigências previstas em lei." 
 Justificativa: 
  Pela redação atual do Anteprojeto, não haveria qualquer diferença entre brasileiros e estrangeiros, 
quanto à aquisição de imóveis rurais, o que, evidentemente não é o pensamento da Nação. 
Seria um retrocesso, a todos os títulos injustificável, se, relativamente a imóveis rurais, fosse 
permitida sua aquisição: a) por pessoas físicas estrangeiras residentes no Exterior; b) por pessoas 
físicas estrangeiras residentes no País, quando o número delas ou a extensão de suas terras, em um 
mesmo Município, forem contrários ao interesse nacional; c) por pessoas jurídicas estrangeiras que 
não pretendam funcionar no País, mas apenas aqui manter reservas fundiárias. 
Impõe-se, em decorrência, seja desde logo esclarecido que os estrangeiros, na aquisição de imóveis 
rurais no Brasil, ficam sujeitos às limitações previstas em lei. 
 
   EMENDA:05445 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Substitua-se a redação do art. 330, constante  
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do anteprojeto, pela seguinte:  
Art. 330. O acesso às terras desapropriadas  
por interesse social fundiário rural será  
permitido a trabalhadores rurais brasileiros ou  
estrangeiros que morem no Brasil a mais de cinco  
anos, não proprietários de outro imóvel rural que  
lhes assegura renda familiar suficiente para viver  
com dignidade e será feito mediante cessão de  
direito real do uso da superfície, vedada sua  
venda, arrendamento ou cessão a terceiros,  
exceção feita para o caso de sucessão  
hereditária, durante o prazo de no mínimo cinco  
anos (para a aprovação da capacidade do  
cessionário como produtor), após o qual,  
comprovada esta capacidade, ser-lhe-á outorgada a  
respectiva escritura definitiva da área cedida.  
Parágrafo único. Se não ficar comprovada a  
capacidade como produtor, referida no "caput"  
deste artigo, o órgão federal arrecadará a área  
para novo assentamento de outro trabalhador rural. 
Justificativa: 
A redação acima objetiva garantir o sucesso dos assentamentos na medida em que limita a 
trabalhadores rurais mão proprietários o benefício da doação pública. Por outro lado, exige que o 
assentado prove realmente sua capacidade como produtor e sua vontade de produzir para fazer jus à 
posse da terra. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

EMENDA:01600 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EXPEDITO JÚNIOR (PMDB/RO) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: art. 320  
Inclua-se no art. 320 do Anteprojeto, o  
seguinte Parágrafo único:  
Parágrafo único - As pessoas jurídicas  
estrangeiras não poderão possuir terras no país  
cujo somatório, ainda que por interposta pessoa,  
seja superior a três (3) módulos regionais de  
exploração agrícola. 
Justificativa: 
A opinião pública nacional jamais aceitará que a nova constituição não enfrente, com realismo, este 
problema, consagrando princípios e normas que sejam implementadas concretamente. 
Parecer:   
   O dispositivo que regula a aquisição de propriedade rural por pessoa física e jurídica estrangeira 
merece acolhimento.  
O nível de detalhamento, objeto desta emenda, no que concerne à determinação do tamanho da 
área, é, porém, matéria de legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:01756 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANTINHO FURTADO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se aos dispositivos abaixo enumerados do Anteprojeto de Constituição a seguinte redação:  
[...]  
"Art. 320. A alienação ou concessão, a  
qualquer título, de terras públicas federais,  
estaduais ou municipais, com áreas superiores a  
3.000 ha (três mil hectares), a uma só pessoa  
física ou jurídica, dependerá de aprovação pelo  
Senado Federal, sendo vedado o domínio e posse de  
mais de 5 (cinco) módulos regionais de exploração  
agrícola a pessoa física ou jurídica estrangeira."  
[...] 
Justificativa: 
Estamos representando à Comissão de Sistematização que já submetemos à consideração da 
Comissão da Ordem Econômica da Assembleia Nacional Constituinte, tentando levar ao relator e 
demais membros dessa Comissão a nossa contribuição para que o tema seja tratado com menos 
radicalização para o bem do Brasil. 
Os debates em torno da Política Agrícola, Fundiária e da Reforma Agrária não tem chegado a bom 
termo, mesmo porque é um assunto grave e que envolve muitos interesses.  
Há um processo histórico irreversível, imposto principalmente pela exploração demográfica, 
conjugado com uma estrutura arcaica do uso do solo e que avulta o problema do abastecimento de 
alimentos à população e incentiva o êxodo rural. 
Essas questões exigem solução que as coincidem com a justiça e a paz sociais. 
Acreditamos que no âmbito da Comissão de Sistematização, esses três assuntos do Capítulo II 
encontrem uma atmosfera mais propícia ao seu exame e o Brasil, com isso, consiga um instrumento 
constitucional à altura de outras nações, inclusive de modelo capitalista, para resolver seus 
problemas fundiários e poder produzir o alimento necessário ao seu povo e amenizar a sua dívida 
externa. 
 
Parecer:   
   Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo. 
    
   EMENDA:01803 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 317 a 326  
RENUMERANDO OS DEMAIS  
[...] 
ART. 6o. - Pessoas físicas estrangeiras,  
doravante, só poderão possuir terras no País cuja  
dimensão não exceda 3 (três) módulos rurais.  
PARÁGRAFO ÚNICO. - Esta norma aplica-se às  
pessoas jurídicas cujo capital não pertença  
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majoritariamente a brasileiros.  
[...] 
Justificativa: 
   A apresentação deste conjunto de propostas vem no sentido de garantir, no novo Texto 
Constitucional, a implementação de uma Reforma Agrária ampla e eficiente e de uma Política 
Agrícola fomentadora do desenvolvimento e do progresso no campo, Tendo como parâmetro principal 
o homem do campo e os interesses nacionais. 
  Para a justificação mais detalhada de cada um dos dispositivos poderá se recorrer as nossas 
emendas apresentadas na Subcomissão da Política Agrícola e Fundiárias e da Reforma Agrária. 
Parecer:   
   Pela aprovação parcial.  
O autor desta Emenda propõe a substituição dos nove artigos do projeto constitucional por outros 27 
artigos, que oferecem excelentes contribuições, embora mereçam alguns reparos, além da retirada 
das matérias passíveis de tratamento através da legislação ordinária.  
Concordamos com o autor no que se refere:  
1) ao condicionamento da propriedade rural pelo cumprimento da função social que, entretanto, deve 
ser definida através de lei específica;  
2) concordamos com a forma de indenização proposta, porém incluímos um prazo de carência de 
dois anos para o resgate dos títulos da dívida agrária;  
3) enquanto a Emenda exclui da desapropriação imóveis com até 3 módulos, consideramos mais 
conveniente a forma "pequenos e médios imóveis rurais, na forma que dispuser a lei";  
4) somos de opinião que a Constituição deve estabelecer a restrição da aquisição ou  
arrendamento da propriedade rural a estrangeiros, e que a autorização deve ser submetida ao 
Congresso Nacional, deixando a limitação da área e outros critérios para regulamentação pela 
legislação comum;  
5) igualmente, outras contribuições desta Emenda estão atendidas pelo Substitutivo, ao estabelecer 
que o Plano Nacional de Desenvolvimento Agrário, de execução plurianual, englobará 
simultaneamente as ações da Política Agrícola, Política Agrária e Reforma Agrária - definidas em lei 
comum. 
    
   EMENDA:02535 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO. Art. 320  
Acrescente-se ao art. 320 do Projeto o parágrafo único.  
Parágrafo Único - Pessoas físicas  
estrangeiras não poderão possuir terras no País  
cujo o somatório, ainda que por interposta pessoa,  
seja superior a três (3) módulos rurais.  
a) Esta norma aplica-se às pessoas jurídicas  
cujo capital não pertença majoritariamente a  
brasileiros. 
Justificativa: 
   Visa-se com a presente prescrição constitucional limitar, o direito de posse e domínio da terra por 
estrangeiros, regulamentando a aquisição de propriedade, sem impedir o acesso dos mesmos as 
nossas terras. 
Parecer:   
   Transferimos para a legislação ordinária a limitação da aquisição ou arrendamento de propriedade 
rural por estrangeiros, subordinando à prévia autorização da Câmara e do Senado a aquisição por 
pessoas físicas.  
Somos, pois, pela rejeição da Emenda. 
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   EMENDA:02947 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADEMIR ANDRADE (PMDB/PA) 
Texto:   
   Proposta: Emenda Aditiva - art. 12, item XIII  
Inclua-se, no projeto, no art. 12, item XIII, a alínea seguinte:  
"Art. 12. São direitos e liberdades  
individuais invioláveis:...  
XIII - A propriedade privada, assegurada e  
protegida pelo estado. ...  
e) a aquisição de imóvel rural por  
estrangeiro fica restrita às pessoas físicas  
estrangeiras residentes no Brasil e às pessoas  
jurídicas estrangeiras autorizadas a funcionar no  
País, observadas, em ambas as hipóteses, as  
condições, limitações e demais exigências  
previstas em lei." 
Justificativa: 
  Pela redação atual do Anteprojeto, não haveria qualquer diferença entre brasileiros e estrangeiros, 
quanto à aquisição de imóveis rurais, o que, evidentemente não é o pensamento da Nação. 
Seria um retrocesso, a todos os títulos injustificável, se, relativamente a imóveis rurais, fosse 
permitida sua aquisição: a) por pessoas físicas estrangeiras residentes no Exterior; b) por pessoas 
físicas estrangeiras residentes no País, quando o número delas ou a extensão de suas terras, em um 
mesmo Município, forem contrários ao interesse nacional; c) por pessoas jurídicas estrangeiras que 
não pretendam funcionar no País, mas apenas aqui manter reservas fundiárias. 
Impõe-se, em decorrência, seja desde logo esclarecido que os estrangeiros, na aquisição de imóveis 
rurais no Brasil, ficam sujeitos às limitações previstas em lei. 
Parecer:   
   A matéria, objeto da emenda, mereceu dos Constituintes empenhados na presente fase de 
elaboração da nova Carta atenção muito especial, e acreditamos que ao tema foi dado o tratamento 
condizente com a sua importância.  
Nesta etapa do processo de elaboração Constitucional, parte da emenda deve ser acolhida pelo 
Substitutivo.  
Opinamos pois, pela aprovação parcial. 
    
   EMENDA:05065 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda substitutiva ao Art. 322 do anteprojeto do Relator  
Substitua-se a redação do art. 322, constante do Projeto, pela seguinte:  
Art. 322. O acesso às terras desapropriadas  
por interesse social fundiário rural será  
permitido a trabalhadores rurais brasileiros ou  
estrangeiros que morem no Brasil a mais de cinco  
anos, não proprietários de outro imóvel rural que  
lhes assegura renda familiar suficiente para viver  
com dignidade e será feito mediante cessão de  
direito real do uso da superfície, vedada sua  
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venda, arrendamento ou cessão a terceiros,  
exceção feita para o caso de sucessão  
hereditária, durante o prazo de no mínimo cinco  
anos (para a aprovação da capacidade do  
cessionário como produtor), após o qual,  
comprovada esta capacidade, ser-lhe-á outorgada a  
respectiva escritura definitiva da área cedida.  
Parágrafo único. Se não ficar comprovada a  
capacidade como produtor, referida no "caput"  
deste artigo, o órgão federal arrecadará a área  
para novo assentamento de outro trabalhador rural. 
Justificativa: 
A redação acima objetiva garantir o sucesso dos assentamentos na medida em que limita a 
trabalhadores rurais mão proprietários o benefício da doação pública. Por outro lado, exige que o 
assentado prove realmente sua capacidade como produtor e sua vontade de produzir para fazer jus à 
posse da terra. 
Parecer:   
   A emenda propõe alteração na distribuição de imóveis rurais pela reforma agrária, a brasileiros e 
estrangeiros, vedada a venda por prazo de cinco anos, outorgando-lhe após isso, a escritura 
definitiva. No caso de ser atestada sua incapacidade para produzir, o beneficiário perderá o imóvel. 
Entendemos que há que haver diferenciação na regulamentação quanto a brasileiros e estrangeiros o 
prazo de cinco anos é pequeno. Optamos pelo de dez anos porque foi o que obteve consenso. O 
restante, consideramos matéria específica de legislação ordinária.  
Pela rejeição da emenda. 
    
   EMENDA:07957 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda no. Ao Projeto de Constituição  
Acrescente-se como parágrafo 2o. do artigo 319, o seguinte texto, passando o atual parágrafo  
único a § 1o:  
Art. 319 - ............................ 
§ 2o. - A lei disporá sobre a aquisição da  
propriedade rural por brasileiro e estrangeiro  
residente no país, assim como por pessoa jurídica  
nacional, estabelecendo condições, restrições,  
limitações e demais exigências, para a defesa da  
integridade, desenvolvimento do território,  
segurança do Estado e justa distribuição e  
aproveitamento da propriedade. A propriedade rural  
será no máximo de 5.000 ha. para as pessoas  
físicas e 10.000 ha. para as jurídicas. Qualquer  
propriedade, além destes limites, dependerá de  
licença do Senado federal, válida pelo período de 30 anos. 
Justificativa: 
A primeira parte da proposta consta do § 34 do art. 153 da atual Constituição modificada para 
proibição de firmas estrangeiras possuírem propriedades rurais, o que não se justifica. 
A existência da propriedade privada, individual, é uma necessidade que se impõe como condição da 
personalidade e uma exteriorização da liberdade. Ela precisa de reconhecimento e defesa por parte 
do Estado. 
A propriedade constitui o condicionamento da família monogâmica, que, por sua vez, criou o 
condicionamento neuropsíquico dos povos e indivíduos mais desenvolvidos. 
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O direito de propriedade é bom, reclamado e necessário quando se opõe ao absolutíssimo do Estado, 
como forma de garantia individual. 
Quando, porém, degenera na grande e descomunal propriedade, quando esmaga e impede a 
constituição da pequena e média propriedade, provoca profundas e clamorosas injustiças. Ela é 
antissocial e antieconômica. 
Sumum Jus Suma injuria 
A pequena propriedade (não o mini latifúndio) é fecundante, a grande resulta esterilizante. O grande 
latifúndio não pode ser bem administrado e o rendimento da terra se torna mínimo. Seu 
aproveitamento baixíssimo, os investimentos necessários devem ser altíssimos. 
Nas terras férteis, as propriedades são menores; nas terras áridas maiores. Uma propriedade que, 
numa região é grande, noutra, se torna pequena. 
Para cultura de hortaliças dois ou três hectares são suficientes, para a plantação de arroz, soja e 
trigo, entre outros, são necessários maiores extensões; para criação extensiva do gado, muito 
maiores ainda. 
Injustificável, incompreensível, atentatório à economia e à justiça é uma propriedade de 100.000 ha. e 
há as de 400.000 ha. 500.000 ha. 1.000.000 ha e até 6.000.000 ha... 
Elas jamais podem ter por objeto a sua exploração. 
Não há quem possa, mesmo em regime empresarial, explorar uma propriedade de tamanha 
extensão. 
Elas se destinam à comercialização, ao emprego de capital, na espera de valorização, a constituírem 
reservas de cadastros bancários. 
O argumento de que elas se destinam à colonização, para serem divididas em lotes e vendidas ao 
público, não pode prevalecer. Nestas condições, o Estado abdica de sua função colonizadora para o 
que possui a terra, conta com a legislação adequada e dispõe da organização administrativa, além 
dos recursos econômicos necessários. Se não os tem, deve promovê-los. 
O Estado não pode jamais renunciar à sua específica função colonizadora, e, no caso do Brasil, 
primordial, atribuindo aos particulares a venda daquilo que se devia distribuir. Ele não pode deixar em 
inatividade a sua máquina administrativa, largando os seus filhos laboriosos nas mãos de 
intermediários gananciosos. Eles negociam com o bem inalienável da terra, patrimônio público, 
defendido e administrado pelo Estado. 
Não se pode ignorar esses fatos, estas circunstâncias e se pretender ocupar, colonizar, devastar, 
vivificar a grande área da Amazônia com propriedades sem vida e sem interesse humano, com cem 
mil, quinhentos mil e hum milhão de hectares. Um regime de propriedade descomunal que não 
necessite de gente e só queira máquinas e que, para se instalar, tenha de expulsar os milhares de 
posseiros que ali estão ou transformá-los de agricultores em proprietários. 
Toda a exploração da Amazônia, na base da grande empresa, financiada com incentivos fiscais, 
como pretenderam os Governos Médici e Geisel, não produziu abundância de cereais, nem mesmo 
de carne. 
Não é possível conceder-se extensões de 1 milhão de hectares para serem loteados e 
comercializados por firmas comerciais e industriais. A terra é um bem inalienável. Se a Nação 
Brasileira ao escolher sua nova sede, Brasília, o DF, necessitou apenas de 520.000 ha.; como se 
admitir que firmas estrangeiras camufladas de nacionais, necessitam para sua exploração de 
extensões de 6.000.000 ha. ou seja 12 vezes o DF? 
A solução é realmente a da pequena e média propriedade, produtiva e revitalizadora, de base 
familiar. Ela deve acolher um povo, ser o seu sustentáculo físico, ser um trecho da pátria. Ela deve 
também produzir gêneros de abastecimento, riquezas e demonstradora da beleza de vida e não 
apenas de exportação, uniforme e triste. 
Grande parte do abastecimento de cereais, de feijão, de milho, etc. para o Brasil, provém do oeste 
Paranaense, onde vigora a pequena propriedade. São Paulo abastece o Brasil, de produtos agrícolas 
e hortigranjeiras e ali não existe uma só das grandes propriedades que se instalaram no Centro-
Oeste. Domina ali a pequena e média propriedade. 
Se o governo não estabelece o limite das propriedades tem de fixar o número de filhos. 
No regime das sesmarias que vigorou no Brasil durante 3 séculos, iniciado com Tomé de Sousa na 
Bahia em 1548 e terminado em 1822 pela Carta Régia de 17 VII, as dadas eram limitadas e 
condicionadas à imediata exploração, como tinham sido as capitanias hereditárias. Escreveu El Rei 
Dom João III a Martin Afonso de Sousa dando conta da instituição das capitanias hereditárias que 
“todos donatários fazem obrigação de levarem gente e navios à sua custa, em tempo certo”. 
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Logo no começo do regime das sesmarias, transplantado e adaptado para o Brasil (pois fora em 
Portugal, ordenado por Dom Fernando IV, em 1375, a mais perfeita, completa, radical, pacífica e 
contínua reforma agrária) começaram a se verificar abusos provocando providências da Coroa e do 
Governador Geral. 
A primeira limitação foi referente à extensão das sesmarias e ao número que cada indivíduo poderia 
receber. Na Bahia, foi concedida aos Garcia D’Avila, uma sesmaria de trezentas léguas e no Ceará, 
um só indivíduo (da família Feitosa) recebeu vinte dadas. Pela Carta Régia de 27. XII. 1695, foi fixado 
o limite máximo para cada sesmaria de quatro léguas de frente por uma de fundo. Esta extensão foi 
reduzida para três léguas pela Carta Régia de 07. XII. 1697. A provisão de 13.IV.1738 do Cap. Gen 
do Rio de Janeiro determinou não se concedesse sesmarias de mais de uma légua em quadro (3.600 
ha) e que somente no sertão se concedesse de três léguas, como nas demais partes do Brasil. 
O Alvará de 1º de abril de 1680, § 40 e lei de 06 de junho de 1635, declarava que, na concessão de 
sesmarias sempre se respeitasse o direito dos hereus (confinantes), considerando-se esta disposição 
vigente, ainda que ela não estivesse escrita. 
O Al. de 5.I.1785 declarou que as sesmarias eram concedidas com a condição essencialíssima de 
serem cultivadas. 
 O Al. de 3.III.1770 estabeleceu que as dadas poderiam ser embargadas. A Carta Régia de 
4.VIII.1768 facultou a concessão de sesmarias de terrenos incultos das corporações de mão morta. O 
Al. de 5.X.1795 estabeleceu a exigência de serem ouvidas, previamente as Câmaras Municipais na 
concessão das sesmarias, aliás suspensa por Al. de 10.XII.1796. Por dec. 22.VI.1808 a concessão de 
sesmarias ficou sujeita à ratificação da mesa de Desembargo do Paço, o que antes era pelo Rei. O 
dec. de 25.XI.1808 permitiu fossem concedidas sesmarias a estrangeiros desde que residentes no 
Brasil. Muitas outras disposições complementares foram baixadas, porém a mais importante foi a 
provisão de 14.III.1822 determinando que a medição da sesmaria não pode prejudicar nem prefere a 
quem está de posse da terra, antes da concessão da respectiva dada. Esta provisão enfatizou uma 
doutrina e prática antigas qual seja a dos posseiros preferirem os donatários, das sesmarias. A posse 
era um processo de aquisição (legítimo da propriedade). Se na área da concessão da sesmaria, 
existissem posseiros, estes preferiam ao titular da sesmaria, pois a concessão era sempre concedida, 
respeitados os direitos dos hereus. Por outro lado, ao requererem a concessão da sesmaria, os 
pretendentes declaravam estarem as terras devolutas, incultas, desocupadas. Caso viesse a se 
verificar estarem elas ocupadas por posseiros, o que se constataria na ocasião da mediação, os 
posseiros, (no caso hereus) preferiam aos titulares do domínio. Estes, seriam réus do crime de 
perjúrio, o que não era de fácil desvencilhamento. Além disso, podiam perder a sesmaria por nulidade 
do ato.  
Enganar a El Rei, era um crime gravíssimo e a justiça régia era de um rigorismo extraordinário. Por 
isto, os posseiros eram sempre respeitados; com eles, os donos de sesmarias procuraram entrar em 
acordo e com eles se acomodavam. Sempre se sustentou, mesmo na vigência das Ordenações, que 
as sesmarias podiam ser contestadas pelos posseiros e que “ a posse vale contra a sesmaria” 
(Macedo Soares, Trat. de Medição e Demarcação de Terras nº 316). Isto será uma decorrência do 
fato da sesmaria ser concedida para o fim essencialismo de se cultivar. Jamais, como investimento à 
espera de valorização ou para fins de comercialização. (loteamento). 
No regime das sesmarias, a base da aquisição da terra no Brasil, durante 3 séculos, a concessão de 
terras era sempre concentrada no poder do Estado, era condicionada à posse exploração, por 3 anos 
e respeitava os posseiros, a quem dava preferência, devendo ser demarcada. 
Em 1821, José de Bonifácio, o Patriarca, com sua visão genial de estadia, escrevia aos Deputados da 
Província de São Paulo às cortes de Lisboa ser necessário legislar dispondo: 
X -  que as terras que foram dadas em sesmarias e que não se achavam cultivadas, entrem outra vez 
na massa dos bens nacionais, deixando-se somente aos donos das terras, meia légua quadrada, 
quando muito, com a condição de começarem logo a cultivá-las, em tempo determinado que parecer 
justo: 
III – que de todas terras que reverterem, por este modo, à Nação e de outras que estiverem vagas, se 
vendam em lotes que nunca excedem meia légua quadrada (77ha) avaliado segundo a natureza e 
bondade da terra. 
Nunca houve, em tempo algum, em parte alguma do mundo, um regime tão anárquico como o 
imperante no Brasil, a partir do regime republicano e agravado depois da instalação de Brasília. As 
concessões de terras, concedidas pelos Estados e até Municípios, em extensões que ultrapassavam 
os limites do Brasil, sem respeitar os posseiros, foram muitas vezes a origem de conflitos sangrentos. 
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Mas o grande processo vigente foi o da grilagem pelo qual foram transferidos para particulares e 
firmas nacionais e estrangeiras, muitos milhões de hectares, sem qualquer controle governamental, 
forjadas que eram entre grileiros, escrivães, oficiais de registros de imóveis e até juízes. Assim foram 
adquiridas vastíssimas propriedades, de centenas de milhares e até milhões de hectares, em regime 
absoluto e ilimitado, origem de muitos conflitos. Não há imaginação que possa descrever todos os 
artifícios usados na grilagem de terras no Brasil. 
A propriedade rural não pode ser absoluta nem ilimitada. A função social implantada pelas 
Constituições Brasileiras (1934, 1946 e 1969) acabou, pelo menos em teoria, com o absolutismo da 
propriedade. 
Resta impor-lhe limite. 
Vários países do mundo, inclusive os em desenvolvimento (Angola, Bolívia, Paraguai, etc.) limitam a 
propriedade rural em 10.000 ha. 
Mas o dispositivo permite, que, em casos especiais (silvicultura, mineração, etc.) a serem previstas 
em lei, seja dada autorização pelo Senado Federal, válida por 30 anos, para propriedade 
ultrapassarem estes limites. 
Parecer:   
   Pela aprovação parcial, nos termos do Substitutivo. 
    
   EMENDA:08565 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva.  
Dispositivo emendado: art. 301 do Projeto de Constituição.  
Acrescente-se um § 3o. ao artigo 301 do  
Projeto de Constituição nos seguinte termos:  
"§ 3o. - A Lei regulará o limite de áreas  
para aquisição de propriedade rural por estrangeiros". 
Justificativa: 
A presente emenda visa delimitar através de futura legislação ordinária, os direitos dos estrangeiros, 
no que respeita à aquisição de imóveis rurais, visando o fortalecimento do empresariado nacional. 
Parecer:   
   Ao definir a empresa nacional, o projeto de constituição cria as regras gerais de funcionamento da 
economia para as atividades do capital externo.  
Por essa razão, não há motivo para inclusão, no texto constitucional, da Emenda em tela.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:09053 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: Capítulo II Título VIII  
Inclua-se no Capítulo II, Título VIII  
"Art. - Pessoas físicas estrangeiras e  
pessoas jurídicas cujo capital não pertençam  
exclusivamente a brasileiros não poderão possuir  
terras no País cujo somatório, ainda que por  
interposta pessoa seja superior a 100 hectares.  
Parágrafo único - Serão desapropriadas  
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imediatamente e sem indenização as áreas excedentes  
de imóveis rurais de estrangeiros." 
Justificativa: 
É injustificável que pessoas físicas e jurídicas estrangeiras possuam grandes extensões de terras no 
País. Essa limitação que propomos depende a soberania nacional e garante o acesso à terra aos 
pequenos proprietários estrangeiros em sua grande maioria imigrante. 
Parecer:   
   A Emenda não se coaduna com os princípios centrais do projeto.  
Nosso sistema constitucional não admite a pena de confisco. A matéria pode ser disciplinada em lei 
ordinária.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:09255 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADEMIR ANDRADE (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado - Art. 12, Item XIII  
Inclua-se, no Anteprojeto, no art. 12, item  
XIII, a alínea seguinte:  
"Art. 12 - São direitos e liberdades invioláveis:...  
XIII - A propriedade privada, assegurada e  
protegida pelo Estado...  
e) a aquisição de imóvel rural por  
estrangeiros fica restrita às pessoas físicas  
residentes no Brasil e às pessoas jurídicas  
autorizadas a funcionar no País, observadas, em  
ambas as hipóteses, as condições, limitações e  
demais exigências previstas em lei." 
Justificativa: 
Pela redação atual do projeto, não haveria qualquer diferença entre brasileiros e estrangeiros, quanto 
a aquisição de imóveis rurais, o que, evidentemente não é o pensamento da nação. 
Seria um retrocesso, a todos os títulos injustificável, se, relativamente a imóveis rurais, fosse 
permitida sua aquisição a) por pessoas físicas estrangeiras residentes no Exterior, b) por pessoas 
físicas estrangeiras residentes no País, quando o número delas ou a extensão de suas terras, forem 
contrários ao interesse nacional, c) por pessoas jurídicas estrangeiras que não pretendam funcionar 
no País, mas apenas aqui manter reservas fundiárias. 
Impõe-se, em decorrência, seja desde logo esclarecido que os estrangeiros, na aquisição de imóveis 
rurais no Brasil, ficam sujeitos as limitações previstas em lei. 
Parecer:   
   A matéria, objeto da emenda, mereceu dos Constituintes empenhados na presente fase de 
elaboração da nova Carta atenção muito especial, e acreditamos que ao tema foi dado o tratamento 
condizente com a sua importância.  
Nesta etapa do processo de elaboração Constitucional, parte da emenda deve ser acolhida pelo 
Substitutivo.  
Opinamos pois, pela aprovação parcial. 
    
   EMENDA:10389 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AMAURY MULLER (PDT/RS) 
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Texto:   
   DÊ-SE A SEGUINTE REDAÇÃO ao art. 317 e  
subsequentes, no capítulo II (Política agrícola e  
fundiária e da Reforma Agrária), do Projeto da Comissão de Sistematização:  
[...] 
Art. 324 - Pessoas jurídicas estrangeras não  
poderão possuir imóveis rurais no País.  
Parágrafo único - Fica assegurado o acesso à  
propriedade rural das pessoas físicas estrangeiras  
em área não superior a 3 (três) módulos fiscais,  
desde que residentes há mais de 5 (cinco) anos no País.  
[...] 
Justificativa: 
A implantação de profundas modificações na estrutura fundiária do País, de modo a democratizar o 
meio rural e transformá-lo em poderoso instrumento de promoção social do homem do campo, está a 
exigir um conjunto de normas constitucionais capaz de viabilizar a reforma agrária. 
Desde logo, importa reconhecer que a terra deve e precisa representar uma obrigação social, 
compelindo seu proprietário e utilizá-la racionalmente, desde que tenha a seu alcance os 
mecanismos de uma política agrícola ajustada às peculiaridades de cada região, ao tipo de solo, à 
topografia e sobretudo a culturas praticadas. Sob esse prisma, a terra terá que ser aproveitada para a 
produção de alimentos e matérias primas, e não como agora, quando ela estocada, em muitos casos, 
para a especulação imobiliária rural. 
Dentro dessa perspectiva, é fundamental que a declaração de interesse social para fins da reforma 
agrária opere automática e imediatamente a imissão da União na posse do imóvel desapropriado. 
Sem a inclusão desse dispositivo no texto constitucional, todo e qualquer programa de reforma 
agrária esbarrará em obstáculos intransponíveis, conforme comprova a própria realidade nacional. O 
prazo atual (48 horas) confere ao proprietário o direito de ajuizar a ação no sentido de sustar o 
processo desapropriatório. Concedida a liminar, fato comum na prática forense, a terra desapropriada 
fica sub-judice, impossibilitando legalmente a sua posse e domínio pelos agricultores sem-terra. 
Como o julgamento do mérito é geralmente demorado, a reforma agrária é jogada às calendas 
gregas, agravando o quadro de tensões políticas e sociais que, hoje, caracteriza o meio rural.  Aliás, 
convém ressaltar que sem esse dispositivo, todos os possíveis avanços da reforma agrária serão 
prejudicados. 
Demais, não se pode compreender que a propriedade rural não tenha um limite máximo. A lei e a 
vida tem um limite. A própria Constituição do Paraguai, País que há largos anos vive sob o tacão de 
uma ditadura militar policialesca e repressiva, estabelece parâmetros limitadores do direito de 
propriedade (art. 129). Por que, então, impedir que a Lei Maior do Brasil não estabeleça mecanismos 
que limitem a dimensão do imóvel rural? Não custa lembrar que algumas pessoas jurídicas, nacionais 
e estrangeiras, possuem imensos feudos no País. A Madeireira Nacional, aqui mencionada como 
simples ilustração, possui propriedades no coração da Amazônia que, somadas, são superiores a 4 
milhões e 300 mil hectares, ou seja, uma área comparável à superfície geográfica do Estado do Rio 
de Janeiro. 
Será justo que uma empresa estrangeira detenha tanta terra e mais de 12 milhões de brasileiros não 
possuam um plano sequer de chão? Esse quadro está a demonstrar, de outra parte, que, além de 
limitação da propriedade, é vital proibir o acesso à propriedade rural de pessoas jurídicas não 
nacionais. Afinal, esses imensos latifúndios representam, na verdade, perigosos enclaves 
estrangeiros no País, colocando em risco a segurança e a própria soberania nacional. 
O processo legal deve, também, conter mecanismo, em suas disposições transitórias, que permita a 
revisão, pelo Ministério Público Federal, de todas as doações, vendas e concessões de terras, feitas 
nos últimos 25 anos. Comprovada a ilegalidade dessas operações, as terras havidas ilegitimamente 
reverterão ao patrimônio da União e passarão a integrar o Fundo Nacional de Reforma Agrária. 
Parece importante destacar, por fim, que as mudanças que a presente emenda sugere não contém 
quaisquer veleidades estatizantes ou coletivistas. Com efeito, a proposta é clara e palmarmente neo-
capitalista, na medida em que consagra e amplia o direito de propriedade, sem ferir ou violentar a lei. 
Todavia, sem a inscrição desses mecanismos no texto constitucional, a reforma agrária continuará 
limitada ao papel e ao discurso, ao tempo em que os conflitos e violências pela posse e domínio da 
terra crescerão assustadoramente, pondo em risco a própria estabilidade político-institucional do País 
com desdobramentos sociais extremamente inquietadores. A paz no meio rural está, pois, 
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intimamente associada à reforma agrária. Sem ela, o campo continuará ensanguentado, os fluxos 
migratórios em direção a fímbria das cidades não cessarão e a produção de alimentos permanecerá 
estacionada em torno de 60 milhões de toneladas, atendendo precariamente a menos da metade da 
população brasileira. Negar esses avanços corresponderá a condenar mais de 70 milhões de 
homens, mulheres e crianças à fome, ao desespero e à revolta. Amanhã, poderemos ser uma 
multidão de pigmeus físicos e intelectuais, de famintos e esfarrapados, de rejeitados e revoltados. Só 
a verdadeira reforma agrária poderá evitar essa sombria e desalentadora perspectiva.  
Parecer:   
   Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo. 
    
   EMENDA:10621 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EXPEDITO JÚNIOR (PMDB/RO) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo emendado: art. 322  
Inclua-se no art. 322 do Projeto de  
Constituição, o seguinte parágrafo único:  
Parágrafo único - As pessoas jurídicas  
estrangeiras não poderão possuir terras no país  
cujo somatório, ainda que por interposta pessoa,  
seja superior a 3 (três) módulos regionais de  
exploração agrícola. 
Justificativa: 
A opinião pública nacional jamais aceitará que a nova constituição não enfrente, com realismo, este 
problema, consagrando princípios e normas que sejam implementadas concretamente. 
Parecer:   
   O título VIII- "Da Ordem Econômica e Financeira", capítulo 1 - "Dos Princípios Gerais, da 
Intervenção do Estado, do Regime de Propriedade do Subsolo e da Atividade Econômica" conceitua 
a empresa estrangeira e define, em linhas gerais, seus direitos e obrigações. O aprofundamento da 
questão é matéria de lei ordinária.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:11541 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado.Art.320  
Acrescente-se ao art. 320 do Projeto o  
parágrafo único.  
Parágrafo único. Pessoas físicas estrangeiras  
não poderão possuir terra no País cujo o  
somatório, ainda que por interposta pessoa seja  
superior a 3 (três) módulos rurais.  
a) Esta norma aplica-se às pessoas jurídicas  
cujo capital não pertença majoritariamente a brasileiros. 
Justificativa: 
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Visa-se com a presente prescrição constitucional limitar, o direito da posse e domínio da terra por 
estrangeiros, regulamentando a aquisição de propriedade, sem impedir o acesso dos mesmos as 
nossas terras. 
Parecer:   
   Pela Rejeição, ordinária. Matéria legislação. 
    
    
   EMENDA:14565 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANTINHO FURTADO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se aos dispositivos abaixo enumerados do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
[...] 
"Art. 320 - A alienação ou concessão, a  
qualquer título, de terras públicas federais,  
estaduais ou municipais, com áreas superiores a  
3.000 (três mil hectares), a uma só pessoa física  
ou jurídica, dependerá de aprovação pelo Senado  
Federal, sendo vedado o domínio e posse de mais de  
5 (cinco) módulos regionais de exploração agrícola  
a pessoa física ou jurídica estrangeira."  
[...] 
Justificativa: 
Estamos reapresentando em plenário, emenda que já submetemos à consideração da Comissão da 
Ordem Econômica e de Sistematização da Assembleia Nacional Constituinte, com algumas 
modificações, tentando levar ao relator e demais membros, a nossa contribuição para que o tema 
seja tratado com menos radicalização para o bem do Brasil. 
Os debates em torno da Política Agrícola, Fundiária e da Reforma Agrária não tem chegado a bom 
termo, mesmo porque é um assunto grave e que envolve muitos interesses. 
Há um processo histórico e irreversível, imposto principalmente pela explosão demográfica, 
conjugado com uma estrutura arcaica do uso do solo e que avulta o problema do abastecimento de 
alimentos à população e incentiva o êxodo rural. 
Essas questões exigem solução que as conciliem com a justiça e a paz social. 
Acreditamos que no âmbito de Plenário, esses três assuntos do Capítulo II encontrem uma atmosfera 
mais propícia ao seu exame e o Brasil, com isso, consiga um instrumento constitucional à altura de 
outras nações, inclusive de modelo capitalista para resolver seus problemas fundiários e poder 
produzir o alimento necessário ao seu povo e amenizar a sua dívida externa. 
Parecer:   
   Pela aprovação parcial.  
O autor propõe alteração em 5 artigos.  
art. 317 - Enquanto condiciona a propriedade rural ao cumprimento da função social (matéria 
pacífica), conceitua a função social que é passível de tratamento pela legislação comum.  
art. 318 - Rejeitada nos termos do substitutivo.  
art. 319 - Aprovada em parte.  
art. 320 - A tendência das demais proposições, de constituintes e populares, é pela redução do limite 
de 3.000 ha de terras públicas sujeitas à aprovação do Senado nos casos de alienação ou 
concessão. Quanto à limitação da propriedade rural de estrangeiros, a questão está assegurada no 
substitutivo, que, também, condiciona a aquisição à prévia autorização da Câmara e Senado.  
art. 321 - Dada a dinamicidade dos setores produtivos, não é conveniente incluir no texto 
constitucional a forma de tratamento a um deles. Do mesmo modo, a despesa setorial do Governo 
deve ser flexível, razão por que não é matéria constitucional.  
Pela aprovação parcial. 
    
   EMENDA:14588 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICENTE BOGO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo emendado: Art. 317 a 323 e 496 do Projeto de Constituição.  
Dê-se a seguinte redação.  
[...] 
Art. 320 - A alienação ou concessão, a  
qualquer título, de terras públicas federais,  
estaduais ou municipais, a uma só pessoa física ou  
jurídica nacionais, fica limitada em no máximo  
três (03) módulos rurais, excetuados os casos  
de projetos agropecuários aprovados pela Câmara  
dos Deputados e os das cooperativas originárias do  
processo de reforma agrária.  
Parágrafo Único: Fica terminantemente  
proibida a concessão ou alienação de terras  
públicas a pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras.  
[...] 
Justificativa: 
Alinho como justificativa à presente emenda a realidade social vivida hoje no campo: a violência, a 
miséria, a falta de terra, a concentração dela na mão de poucos, a necessidade de democratizar o 
poder político. 
As razões da justificativa encontram segurança nos subsídios colhidos no I Congresso do PMDB 
(1986), no documento “Esperança e Mudança” do PMB, no “Documento Básico” da Campanha 
Nacional da Reforma Agrária, no “Documento Básico” da Campanha Nacional da Reforma Agrária, no 
documento “Política Agrária e Reforma Agrária na perspectiva da Nova Constituição” elaborado pelo 
MIRAD e, no que tange a política agrícola, busquei elementos no documento da CONTAG, elaborado 
com Federações e Sindicatos de Trab. Rurais. 
Parecer:   
   A Emenda não apresenta contribuição de natureza jurídica ou técnica ao aprimoramento do 
Projeto.  
Rejeição 
    
   EMENDA:14620 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE) 
Texto:   
   Título VIII da Ordem Econômica e Financeira -  
Capítulo II -  
Acrescente-se onde couber:  
Art. - Pessoas físicas ou jurídicas  
estrangeiras só poderão possuir terras no país  
cuja dimensão não exceda dez (10) módulos rurais.  
§ Único - A aquisição de imóvel rural por  
pessoa jurídica estrangeira ficará subordinada a  
prévia autorização do Congresso Nacional. 
Justificativa: 
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Em um país onde sete milhões de famílias de trabalhadores rurais não tem acesso à propriedade 
rural, a aquisição de propriedade de imóvel rural por estrangeiro deve ser limitada. Essa limitação, 
como é natural e evidente, não se pode estender aos brasileiros naturalizados. 
Parecer:   
   Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo. 
    
   EMENDA:15788 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDMILSON VALENTIM (PC DO B/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Capítulo II Título VIII  
Inclua-se no Capítulo II, Título VIII, onde couber:  
"Art. - Pessoas físicas estrangeiras e  
pessoas jurídicas cujo capital não pertençam  
exclusivamente a brasileiros não poderão possuir  
terras no país cujo somatório, ainda que por  
interposta pessoa seja superior a 100 hectares.  
Parágrafo único - Serão desapropriadas  
imediatamente e sem indenização as áreas excedentes  
de imóveis rurais de estrangeiros ." 
Justificativa: 
É injustificável que pessoas físicas e jurídicas estrangeiras possuam grandes extensões de terras no 
País. Essa limitação que propomos depende a soberania nacional e garante o acesso à terra aos 
pequenos proprietários estrangeiros em sua grande maioria imigrante. 
Parecer:   
   Pela aprovação parcial nos termos do substitutivo. 
    
   EMENDA:17039 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRMA PASSONI (PT/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao Capítulo II do Título VIII do  
Projeto de Constituição do Relator da Comissão de  
Sistematização a seguinte redação:  
Capítulo II:  
Da Política Agrícola, Fundiária e da Reforma Agrária.  
[...] 
Art. 8o. - Pessoas Físicas ou jurídicas  
estrangeiras não poderá possuir terras no País  
cujo somatório, ainda que por interposta pessoa,  
seja superior a 3 (três) módulos regionais de  
exploração agrícola.  
[...] 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo. 
    
   EMENDA:18331 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Substitua-se onde couber, os artigos  
abaixo pelos constantes do capítulo II, título VIII:  
[...] 
Art. - A aquisição ou arrendamento de imóvel  
rural por pessoa física, pessoa jurídica  
brasileira de propriedade estrangeira ou jurídica  
estrangeira, será imitada em lei, não podendo  
exceder a 5.000 ha. e dependendo, no caso de  
pessoa jurídica, de prévia autorização do  
Congresso Nacional. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo. 
    
   EMENDA:18684 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERICO PEGORARO (PFL/RS) 
Texto:   
   Da ordem econômica e financeira - Título VIII  
Capítulo II - Da política agrícola fundiária e da reforma agrária  
Incluir artigo:  
"Art. - A lei limitará a aquisição ou  
arrendamento de propriedade rural por pessoa  
física ou jurídica estrangeira, bem como os  
residentes e domiciliados no exterior.  
Parágrafo Único: A aquisição de imóvel rural  
por pessoa jurídica estrangeira, ficará  
subordinada a prévia autorização do Congresso Nacional. 
Justificativa: 
A presente emenda visa cobrir a pose e uso de propriedade rural por empresa ou pessoas 
estrangeiras, sem a prévia autorização do Congresso, protegendo assim, de uma forma mais direta, a 
propriedade rural. 
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do substitutivo. 
    
   EMENDA:18858 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 317, 318, 319 e  
seus parágrafos; e o parágrafo 2o. art. 325.  
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Os arts. 317, 318, 319 e § 2o. do art. 325 da  
capítulo II - da política agrícola, fundiária da  
reforma agrária, do título VIII - da ordem  
econômica, passam a ter a seguinte redação:  
[...] 
Art. 319 - A lei deverá determinar a fixação  
dos limites máximos e mínimo da propriedade rural,  
em conformidade com as características da  
exploração agrícola, ficando vedada a pessoas  
físicas ou jurídicas estrangeiras a aquisição de  
imóveis rurais.  
[...] 
Justificativa: 
A presente emenda procura contribuir para a simplificação do texto da futura Constituição, razão 
porque obedecendo ao princípio da boa técnica legislativa exclui o § único do artigo 317 que, ao 
nosso ver, aborda questões que devem ser remetidas à legislação ordinária. 
A redação proposta para o artigo 318 procura compatibilizá-lo com o dispositivo no artigo 12, item 
XIII, alínea “d” do projeto de Constituição, optando ainda pelo restabelecimento dos princípios 
aprovados na Comissão de Direitos e Garantias Individuais e na Ordem Social que, segundo nosso 
entendimento, definem a questão de forma mais correta. 
Ainda nessa linha, alteramos a redação do atual § 5º do artigo 318, do Projeto, expurgando de seu 
texto a possibilidade de aceitação dos títulos da dívida agrária como meio de pagamento pelo 
desapropriado ou pelo seu portador, de qualquer tributo federal, obrigações para com a União, bem 
como para qualquer outra finalidade prevista em lei, o que dificultaria o processo de Reforma Agrária, 
pois daria ao pagamento de indenização em títulos da dívida agrária o mesmo efeito do pagamento 
em dinheiro. 
Assim entendemos mais aconselhável reproduzir com § 1º a parte final do art. 161 de Constituição 
vigente, que assegura a aceitação dos títulos da dívida agrária apenas como pagamento de até 
cinquenta por cento do imposto territorial rural e como o pagamento do preço das terras públicas. 
A emenda suprime o disposto no art. 319 do Projeto que se refere a matéria que deve ser 
regulamentada na legislação ordinária, dando nova redação a esse artigo para estabelecer princípios 
de política fundiária colhidos na legislação vigente em diversos países, remetendo, também, a sua 
regulamentação à lei ordinária. 
Finalmente, entre as medidas complementares à Reforma Agrária já prevista no § 2º do art. 325, 
incluímos os incentivos que, continuando a ser concedidos à grande propriedade, com maior razão 
deverão ser concedidos a pequena e média propriedade. 
Parecer:   
   Pela aprovação parcial da Emenda, nos termos do Substitutivo. 
    
   EMENDA:19057 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EUCLIDES SCALCO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Inclua-se, onde couber, no Capítulo II, que  
trata da Política Agrícola, Fundiária e da Reforma  
Agrária, do Título VIII, do Projeto de  
Constituição, um artigo com a seguinte redação:  
"Art. - A lei limitará a aquisição ou  
arrendamento de propriedade rural por pessoas  
físicas ou jurídicas estrangeiras, bem como os  
residentes e domiciliados no exterior.  
Parágrafo único - A aquisição de imóvel rural  
por pessoa jurídica estrangeira, ficará  
subordinada à prévia autorização do Congresso Nacional." 
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Justificativa: 
O Projeto foi inteiramente omisso quanto à aquisição ou arrendamento, por estrangeiros, de 
propriedades rurais. 
Assim, para suprir essa grave lacuna, propõe-se a norma deste artigo, em que se estabelecem os 
parâmetros necessários e se deixa à lei ordinária a atribuição de regulamentar a matéria.  
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do substitutivo. 
    
   EMENDA:19235 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dê-se ao Capítulo II da Política Agrícola,  
Fundiária e da Reforma Agrária, a seguinte  
redação, renumerando-se os Capítulos subsequentes:  
[...] 
Art. 324 - Pessoas físicas ou jurídicas  
estrangeiras não poderão possuir terras no País  
cujo somatório, ainda que por interposta pessoa,  
seja superior a três (03) módulos regionais de  
exploração agrícola.  
[...] 
Justificativa: 
Subscreveram emenda idêntica milhares de eleitores de todo o país. Ao apresenta-la, nos mesmos 
moldes, queremos prestigiar iniciativa de tão grande alcance social. 
Parecer:   
   Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo 
    
   EMENDA:19431 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Inclua-se § único ao art. 320 com a seguinte redação:  
Pessoas físicas estrangeiras não poderão  
possuir terras no País cujo somatório, ainda que  
por interposta pessoa cuja superior a três (03)  
módulos rurais.  
Esta norma aplica-se às pessoas jurídicas  
cujo capital não pertença majoritariamente a  
brasileiras. 
Justificativa: 
É importante reverter o quadro perverso no campo e na cidade que haja uma ampla Reforma Agrária, 
Agrícola e Agronômica. 
Definitivamente a Constituinte se colocará entre o moderno, transformador, de acordo com a maioria 
da população brasileira, e os retrógrados, conservadores, privilegiados e minoritários. 
Quanto a Reforma Agrária a situação é trágica. Países capitalistas, desenvolvidos a concentração da 
terra tem um padrão médio; em sociedades miseráveis como Índia e Paquistão ela é muito forte e no 
Brasil é considerada absoluta. 
O capitalismo selvagem praticado no País nos deixa num primitivismo agrário, onde 0,9% das 
propriedades rurais (47.800 grandes propriedades) somam 31% da área agricultável. 
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Por outro lado, 88,6% das pequenas propriedades (quatro milhões, cento e sessenta e quatro mil e 
oitocentos proprietários), somam apenas 13,9% da área agricultável. Por isso, esse antigo e grave 
problema nacional precisa ser alacado. 
Deve a Reforma Agrária buscar resultados políticos (paz social); sociais (dignificar a vida no campo), 
econômicos (possibilitando o ingresso no mercado interno de milhões de brasileiros e a distribuição 
da renda). 
Reforma Agrícola mais do que nunca precisamos definir a agricultura como função social. 
A Agricultura precisa ter função social, transformando-se em fim e não meio. 
Agricultura fim significa abastecer de alimentos o mercado interno, diminui as distâncias das regiões, 
fixar dignamente o homem no campo e exportar os excedentes. 
Precisamos da Reforma Agronômica para desenvolver tecnologia a uma realidade, respeitando o 
zoneamento agrícola e o manejo dos solos e das águas. 
Acresce-se, ainda que o Brasil precisa urgentemente de um Plano Agrícola de médio e longo prazo, 
para possibilitar o planejamento, a organização e a segurança no meio rural.  
Parecer:   
   Matéria não constitucional.  
Pela Rejeição. 
    
      EMENDA:20729 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EMENDA POPULAR (/) 
Texto:   
   EMENDA No.  
POPULAR  
1. Inclui, onde couber, no Capítulo II (Da  
Política Agrícola, Fundiária e da Reforma  
Agrária), do Título VIII (Da Ordem Econômica e  
Financeira), os seguintes dispositivos:  
[...]  
Art. 8o. - Pessoas físicas ou jurídicas  
estrangeiras não poderão possuir terras no País  
cujo somatório, ainda que por interposta pessoa,  
seja superior a três (03) módulos regionais de  
exploração agrícola.  
[...] 
Justificativa: 
Na primeira metade do século XX, o crescimento demográfico e a industrialização impuseram 
algumas modificações na rigidez do sistema latifundiário. A fronteira agrícola expandiu-se 
consideravelmente e, em períodos de crise, numerosas fazendas e engenhos foram desmembrados. 
Mas, a despeito de todos esses acontecimentos, o sistema latifundiário se manteve e vem se 
expandindo de forma surpreendente nos últimos trinta anos. Graças à política de ocupação da 
Amazônia adotada pelos vários governos ditatoriais as próprias multinacionais passaram a adquirir 
imensas áreas, onde os fins especulativos são disfarçados por fabulosos projetos de pecuária 
extensiva ou de expulsão crescente de famílias de moradores e colonos das grandes plantações 
provocaram um incrível inchaço do trabalho volante e da busca de novas terras de posse. 
Configura-se aqui, cada vez mais, uma situação semelhante à que engendrou a maioria das reformas 
agrárias. De um lado uma grande massa de párias migrando pelo País afora à procura de trabalho. 
De outro, uma concentração constante da propriedade fundiária que lhes proíbe o acesso a seu 
principal ganha-pão. Os dados são chocantes as propriedades classificadas oficialmente como 
latifúndios, isto é, mantidas “deficiente ou inadequadamente exploradas”, detêm mais de ¾ da área 
agrícola do País. Como é bem fácil escapar dessa qualificação através de declarações ao INCRA 
sobre áreas “florestais produtivas”, deve-se pensar inclusive que o quinhão dos latifundiários seja 
ainda maior. 
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Encontramo-nos, portanto, numa situação semelhante à que engendrou todas as reformas agrárias 
de que se tem notícia. Mas não se deve concluir daí que ela esteja prestes a se impor como única 
solução do problema agrário nacional. Não é uma fatalidade do desenvolvimento capitalista a 
adequação das estruturas agrárias através da distribuição de terras desapropriadas por estarem 
improdutivas. Ele oferece aos latifúndios a alternativa de se transformarem em modernas empresas 
agrícolas ou pecuárias. Para que essa via prevaleça é necessário, entretanto, que os outros setores 
da economia possam absorver o gigantesco êxodo rural que decorre de redução constante das 
oportunidades de emprego no setor agrícola, visto que essa modernização transforma muitos postos 
de trabalho permanente – arrendatários, parceiros, moradores, etc. – em ofertas de trabalho apenas 
sazonais. Também é imprescindível que se criem condições para que a utilização produtiva dessas 
terras proporcione a seus proprietários relativamente mais lucros do que a sua simples manutenção 
como reserva de valor contra a corrosão inflacionaria, ou meio de acesso a privilégios fiscais e 
creditícios. Dois requisitos de dificílimo cumprimento no momento atual, que transformam essas 
alternativas numa espécie de miragem, apesar de continuar sendo o eixo da política econômica do 
governo. 
De qualquer forma, o caminho que seguirá a Constituição, com visitas ao desenvolvimento 
econômico dependerá essencialmente das forças que poderão reunir os partidários de cada uma 
dessas duas saídas possíveis, a democrática, que atenderia o clamor dos trabalhadores rurais pela 
reforma agrária, ou a despótica, que os confinaria em novas favelas inchando ainda mais o “exército 
industrial de reserva”, como todas as consequências sociais conhecidas, entre as quais a da tão 
falada violência urbana. 
AUTOR ADELAIDE PINTO DA SILVA E OUTROS (500.000 subscritores) 
ENTIDADES RESPONSÁVEIS 
- INSTITUTO NACIONAL DE FORMAÇÃO – CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES. 
- ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE COOPERAÇÃO AGRÍCOLA/ANCA – MOVIMENTOS DOS 
TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA, e,  
- COMISSÃO PASTORAL DA TERRA 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 
EMENDA POPULAR Nº PE-53, de 1ºS 
“Dispõe sobre Reforma Agrária e Política agrícola” 
Entidades Responsáveis. 
- Instituto Nacional de Formação – Central Única dos Trabalhadores, 
- Associação Nacional de Cooperação Agrícola/ANCA Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra, e 
- Comissão Pastoral da Terra. 
Relator Constituinte BERNARDO CABRAL 
Subscrita por 500.000 eleitores e apresentada por três entidades associativas, a presente emenda 
objetiva prover, na futura Carta, princípios norteadores da reforma agrária e da política agrícola. 
Como, nesta fase dos trabalhos, compete a este Colegiado analisar a proposta apenas em seus 
aspectos formais, e considerando que a iniciativa sob exame, segundo informações da Secretaria, 
atende às exigências previstas no art.24 do Regimento Interno, para sua regular tramitação, meu 
parecer é no sentido de que esta Comissão se manifeste pelo recebimento da Emenda Popular nº PE 
00053-9, reservada a apreciação de mérito para a ocasião própria. 
Parecer:   
   A presente Emenda deverá ser apreciada, no seu conteúdo, após os debates sobre o respectivo 
tema, consoante determinação do Relator.  
Pela prejudicialidade. 
    
   EMENDA:20737 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EMENDA POPULAR (/) 
Texto:   
   EMENDA No.  
POPULAR  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 56  

 

1. Inclui, onde couber, no Capítulo II (Da  
Política Agrícola, fundiária e da Reforma  
Agrária), do Título VIII (Da Ordem Econômica e  
Financeira), os seguintes artigos, itens e parágrafos:  
[...] 
Art. 8o. - Pessoas físicas ou jurídicas  
estrangeiras não poderão possuir terras no País  
cujo somatório, ainda que por interposta pessoa,  
seja superior a três (03) módulos regionais de  
exploração agrícola.  
[...] 
Justificativa: 
A reforma agrária só se colocou verdadeiramente como uma exigência social premente em países, ou 
regiões, em que existia uma grande massa de lavradores impedidos de ter acesso à propriedade da 
terra. Só em situações desse tipo é que ganhou força social a ideia de que a terra deve pertencer a 
quem a trabalha. 
Nos dias de hoje, o que mais impede que os lavradores tenham acesso à terra é a concentração da 
propriedade fundiária nas mãos das chamadas “oligarquias”, isto é, um pequeno número de famílias 
ricas, influentes e poderosas. Esses grandes proprietários, ao invés de se dedicarem a exploração da 
terra, à sua utilização produtiva, detêm grandes áreas com fins meramente especulativos. 
Contentam-se em deixá-las com reduzida ou inexistente produtividade visando apenas a valorização 
fundiária que decorre da abertura de estradas, criação de novos povoamentos, eletrificação, 
construção de açudes, barragens e obras públicas em geral. Em outros casos, a propriedade de 
grandes fazendas extensivas facilita muito algumas operações fraudulentas com relação ao fisco, que 
costumam ser feitas por profissionais liberais e muitas empresas dos ramos industriais, comercial e 
financeiro. Isto quando não são os próprios governos que distribuem incentivos fiscais e favores 
creditícios aos grandes compradores de terras. Sejam quais forem as suas motivações, é sobretudo a 
manutenção de terras inativas ou mal aproveitadas por esses latifundiários que veda o acesso dos 
trabalhadores rurais ao meio de que necessitam para viver. 
Estamos diante de uma situação bastante paradoxal. Os trabalhadores clamam pela Reforma Agrária 
e esta poderia ser iniciada, a qualquer momento, por um elementar cumprimento da lei. No entanto, o 
Estatuto da Terra, obra do próprio regime militar, foi engavetado graças à força de que dispõe os 
grandes proprietários fundiários. A saída despótica de crescimento econômico adotada nestes 23 
anos de sufoco garantiu uma razoável concórdia entre os interesses industriais dominantes e a 
manutenção dos privilégios latifundiários. O cumprimento do Estatuto da Terra aparece claramente 
como uma ameaça de ruptura dessa “Santa Aliança”. Para os setores industriais, comerciais e 
financeiros, a desapropriação de terras pouco produtivas, voltadas à especulação, e sua distribuição 
aos lavradores não coloca em xeque a sua própria existência enquanto a classe social, e muito 
menos a sua dominação. 
No que se refere ao Setor Agrícola, de uma coisa se pode ter absoluta certeza qualquer “redefinição 
de pacto social” passa hoje necessariamente pelo isolamento político dos latifundiários e pelo 
atendimento integral das reivindicações dos trabalhadores agrícolas. Durante os últimos cinquenta 
anos os empresários se esquivaram dessa opção e podem continuar mais uma vez às suas 
veleidades liberal-democráticas que, volta e meio, parecem cultivar. 
A época contemporânea evidencia uma configuração social aplicada ao direito de propriedade da 
terra como decorrência da supremacia dos interesses sociais e coletivos sobre a vontade individual. 
Historicamente, é a partir da Construção de Weimar, que a ordem jurídica moderna começa a 
reconhecer que ao direito de propriedade também correspondem deveres. Hoje, a Constituição da 
República Federal da Alemanha (art. 14, alínea 2ª) é exemplo da consagração desse princípio que 
vem gradativamente recebendo acolhimento nas demais legislações contemporâneas. 
No Brasil, a tradição constitucional, iniciada com a Carta Imperial de 1824, da qual em muito não foi 
diferente à Constituição Republicana de 1891, teve um marco com o texto de 1934 quando se 
cogitou, pela primeira vez, de interesse social como condicionante do direito de propriedade. Embora 
se referindo à desapropriação, a Constituição de 1937 não avançou na matéria, tendo a Constituição 
de 1946 lançado rumos um pouco mais definidos no sentido de acentuar as limitações ao direito de 
propriedade da terra. A partir de 1964, o poder saiu-se com evasivas, ainda que formalmente a 
Emenda Constitucional nº 10 e o Estatuto da Terra tenham dado alguns passos à frente, que na 
prática pouca eficácia revelaram. 
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A Constituição em vigor, ao condicionar a propriedade ao exercício da função social (art. 160, inciso 
III), estabelece (art. 161, § 2º) medida definida à inobservação desse princípio, que é a 
desapropriação por interesse social para fins de Reforma Agrária. De um conceito profundamente 
privatista, a ordem constitucional vigente já chegou à concepção da função social da propriedade 
rural. É, porém, insuficiente, carecendo de aprimoramento e modernização. Além disso, tal conceito, 
hoje elevado à categoria de princípio jurídico, necessita de maior precisão o que indubitavelmente 
contribuirá com a efetivação da Reforma Agrária. 
Em razão disso, sugere-se a previsão constitucional de princípio segundo o qual ao direito de 
propriedade de imóvel rural correspondente uma obrigação social. 
O conceito de obrigação atende à moderna tendência constitucional do direito comparado e é muito 
mais congruente com o fundamento das limitações impostas à propriedade rural. Além disso, trata-se 
de um conceito que demonstra, por si só, a exigência de cumprimento de determinados deveres 
como pressuposto para o exercício do direito de propriedade deveres como pressuposto para o 
exercício do direito de propriedade rural. Constitui, por isso mesmo, uma situação jurídica impositiva e 
explícita de maior peso e substância. 
Trata-se, enfim, de um preceito dirigido à essência do direito de propriedade e não apenas uma 
prática, uso ou dependência de outra realidade. Enquanto que a função adjetiva a propriedade, a 
obrigação condiciona sua razão de ser. 
Desse modo, propõe-se um texto constitucional afirmativo e coerente com a atual tendência das 
legislações mais avançadas, consignando-se que ao direito de propriedade de imóvel rural 
correspondente uma obrigação social. 
Consequência da aplicação de tal princípio é o estabelecimento de um conjunto de medidas calcadas 
em quatro instrumentos de perda sumária, desapropriação por interesse social, indenizações de valor 
regressivo em relação à área e diferenciação de prazos de resgate dos TDA’s. A não extensão do 
instituto da Perda Sumária a todos os imóveis rurais que não correspondam a obrigação social 
representa uma liberalidade do Constituinte. 
Na esteira da aplicação desse princípio, propõe-se, nos casos de desapropriações por interesse 
social para fins de Reforma Agrária, um critério de indenização calcado na real acepção do conceito 
de indenização. O que é sugerido se fundamenta no fato de tornar indene (sem dano) a propriedade 
desapropriada ressarcindo seu custo histórico e de investimentos realizados. O atual texto 
constitucional faz com que a desapropriação de um latifúndio seja tratada juridicamente como uma 
simples venda compulsória, quando neste caso, tem o caráter de intervenção corretiva. O texto 
proposto dirime dúvidas que trouxeram dificuldades operativas e em recursos judiciais. 
Assim, não é exatamente o preço da terra que será pago na desapropriação, mas, isto sim, ocorrerá 
uma indenização a ser conferida ao proprietário. Indenizar, no seu sentido preciso, significa deixar 
indene, sem dano, sem prejuízo. O mais corresponderá a premiar o proprietário absenteísta, dando-
lhe uma premiação pelo seu comportamento antissocial e altamente prejudicial aos interesses 
coletivos. 
Essa angulação para enfocar o tema decorre da compreensão exata da desapropriação por interesse 
social para fins de Reforma Agrária, e atenta para a fundamental diferença desse instituto com a 
desapropriação por necessidade ou utilidade pública. Esta se encontra prevista no art. 153, § 22, da 
Constituição Federal, e aquela no art. 161 da mesma Carta Magna. 
Enquanto a desapropriação por interesse social é privativa da União, na outra modalidade estão 
legitimados a desapropriar, além da União, os Estados e Municípios. Neste caso, o objetivo pode ser 
qualquer bem, enquanto que na desapropriação por necessidade ou utilidade pública está na 
conveniência ou interesse do Poder Público. 
Na Reforma Agrária, a desapropriação incide sobre imóvel cuja forma de utilização é avessa aos 
valores fundamentais da ordem econômica e social. Neste caso há caráter de sanção, em função do 
interesse coletivo, visando coibir o mau uso ou o simples abandono de imóveis rurais. Além, disso, 
cada uma das modalidades tem uma processualística própria. A desapropriação por necessidade ou 
utilidade pública está regulada no Decreto-Lei nº 3365, de 21 de junho de 1941, enquanto que a 
desapropriação por interesse social é disciplinada basicamente pelo Decreto-lei nº 554, de 25 de abril 
de 1969. Diferem, ainda, quanto à forma de indenização. Na desapropriação por necessidade ou 
utilidade pública os critérios são diferentes daqueles utilizados na Reforma Agrária. Naquela situação, 
o desapropriado se vê na contingência de transferir seu bem ao Poder Público muito mais em função 
do interesse da Administração Pública do que em decorrência de ato ou omissão de sua parte. Na 
desapropriação por interesse social para fins de Reforma Agrária, cuja indenização é fixada em títulos 
da dívida agrária, a União, ao desapropriar, age, no interesse de toda a coletividade sobre a 
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propriedade que não corresponda à obrigação social a ela imposta em benefício de toda a 
coletividade. Assim atuando na propriedade rural que não cumpre com sua obrigação social, a União, 
ainda assim, indeniza o proprietário, atendendo, porém, a parâmetros bastante diferenciados. 
Nesta linha, propõe-se como teto máximo de indenização o valor cadastral dos tributos honrados pelo 
proprietário. O dispositivo proposto elimina dúvidas e interpretações como as que motivaram a 
declaração na inconstitucionalidade de parte substancial do Decreto-Lei nº 554/69. A proposta 
encontra guarida em alguns outros exemplos na seara jurídica e tem respaldo no histórico voto do 
Ministro Francisco Resek no Recurso Extraordinário julgado em 19.08.1983, pelo Supremo Tribunal 
Federal (constante da Revista do Tribunais, nº 581, p 245). 
Cabe salientar que, desde os debates da Constituição de 1946 é reconhecido que a “propriedade 
imobiliária tem os limites que forem estabelecidos na legislação civil” (Atílio Vivacqua). As leis de 
locação que tanto se discute hoje, constituem, em si, exemplo dessas restrições. 
O aumento da concentração fundiária e a proliferação dos imóveis rurais gigantes levou à 
necessidade de conceber mecanismos para a limitação de área através da figura do latifúndio por 
dimensão criado pelo Estatuto da Terra. 
Nessa linha, a proposta aqui minifesta aperfeiçoa e delimita com maior rigor esse instrumento. Para 
tanto, propõe a fixação da área máxima em 60 (sessenta) módulos que justifica-se em razão de 
extrema concentração da propriedade fundiária observada no país. De acordo com dados do 
Cadastro de Imóveis Rurais do INCRA (1985), os imóveis com área aproveitável superior a 50 
(cinquenta) módulos fiscais, apesar de representarem tão somente 0,5% (meio por cento) do total de 
imóveis rurais cadastrados no País, se aproximam de uma área de mais de 100 (cem) milhões de 
hectares, área essa superior à soma da superfície dos Estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina 
e Rio Grande do Sul, bem como ao somatório dos territórios de vários países da Europa. Além disso, 
entidades representativas na questão agrária, como CONTAG, CNBB e, entre outras, as próprias 
associações de engenheiros agrônomos, de reconhecida credibilidade técnica, defendem esse limite. 
Por outro lado, a eficácia da Reforma Agrária também está vinculada ao processamento rápido das 
desapropriações. Deve ter sempre em conta que a desapropriação por interesse social para fins de 
Reforma Agrária consiste em medida sancionadora de imóvel rural que não esteja cumprindo com 
sua obrigação social. Isso corresponde afirmar que a ação da União, nessa hipótese, se faz em 
atendimento ao interesse geral da coletividade, recaindo sobre o proprietário omisso ou negligente. O 
atual trâmite administrativo e judicial das desapropriações exige, por consequência, aprimoramento. 
O aperfeiçoamento sugerido está na previsão no texto constitucional de que a declaração de 
interesse social para fins de Reforma Agrária opera automaticamente a imissão da União na posse do 
imóvel. Além disso, sugere-se que a contestação do ato restrinja-se apenas ao “quantum” 
indenizatório. Tal proposta se fundamenta no caráter discriminatório do ato administrativo praticado e 
na delegação política que a Constituição pode fazer por tal dispositivo, ao Presidente da República. 
Medida consentânea com as demais aqui propostas está a suspensão dos despejos. A proposição 
objetiva resguardar direitos de agricultores que mantem a posse transitória da terra alheia. Tenta, 
também, impulsionar a realização da Reforma Agrária, dado que irá assegurar a permanência na 
gleba dos que a cultivam, de todos os parceiros, arrendatários e outros trabalhadores que 
mantenham relações de produção com o titular do domínio do imóvel, ainda que indiretamente. 
As medidas aqui propostas não se descuidam dos pequenos proprietários, seguindo, aliás, a 
orientação do próprio Estatuto da Terra. Para isso, propõe-se fixar que estão isentos de 
desapropriação para Reforma Agrária os imóveis rurais explorados direta e pessoalmente pelo 
trabalhador, até 3 (três) módulos regionais de exploração agrícola. Tal dispositivo protege o 
patrimônio mínimo individual e familiar, proporcionando-se, por outra parte, o acesso à posse da terra 
na mesma região onde o beneficiário potencial habita. Explicita-se, ainda, o reconhecimento às 
formas associativas de propriedade de terra agrícola, essencial ao atendimento de uma realidade 
nacional que já incorpora esse tipo de domínio. 
Sugere-se, também, a outorga do Direito Real de Uso da Superfície, para evitar a irreversibilidade 
que traz o título de domínio. A concessão é restritiva a pessoas físicas e aos nacionais é fixado o 
limite de área, com exceção para cooperativas resultantes do processo de Reforma Agrária. 
No bojo de tais ações, procura-se, ao mesmo tempo, evitar a desnacionalização do território, criando 
restrições à aquisição de extensões de terras cuja apropriação por estrangeiros é incompatível com a 
soberania do País. 
Dado que a redistribuição da terra é elemento fundamental, mas não isolado e exclusivo, no processo 
da Reforma Agrária, recomenda-se a adoção de princípio destinado a garantir condição de apoio 
financeiro e técnico para os que utilizem adequadamente a terra, como se encontra no articulado 
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proposto. Além disso, simultaneamente, reputa-se relevante fixar a impenhorabilidade dos imóveis 
rurais até 3 (três) módulos regionais de exploração agrícola. 
O articulado aqui sugerido atenta, ainda, para a reivindicação dos camponeses cujas terras foram 
desapropriadas para construção de barragens e outras obras públicas. Tais atividades do Poder 
Público precisam ser disciplinadas de modo a evitar que se sobreponha ao interesse social. 
Embora a matéria pertinente à cobrança da Contribuição de Melhoria pode melhor situar-se em outro 
Capítulo da futura Constituição, sugere-se incluir tal instrumento até hoje não utilizado como 
mecanismo de pressão social para evitar a concentração fundiária, juntamente com o Imposto 
Territorial Rural e o Imposto sobre a Renda. 
Propõe-se, na mesma toada, que a posse pacífica, provisória (sem ânimo de permanência) e 
motivada por limite de sobrevivência seja reconhecida como uma realidade a merecer tratamento 
constitucional, como concluiu o I Congresso Nacional do PMDB. 
O texto propõe aperfeiçoar o instituto de usucapião “pró-labore”, mantendo, como é da tradição 
constitucional, garantia da legitimação de posse para aqueles que tornarem produtivas, com seu 
trabalho e de suas famílias, terras públicas. 
Por último, a proposta constante do art. 15 permite a implementação imediata da Reforma Agrária até 
que a legislação ordinária determine a dimensão do “módulo regional de exploração agrícola”, 
conceito introduzido por este articulado. O objetivo é utilizar provisoriamente o dimensionamento 
modular em vigor na legislação atual para a classificação dos imóveis rurais. 
ENTIDADES RESPONSÁVEIS: 
- CONFEDERAÇÃO NACIOANL DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA (CONTAG). 
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE REFORMA AGRÁRIA (ABRA) 
- COMISSÃO PASTORAL DA TERRA (CPT) 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 
EMENDA POPULAR Nº PE 53, de 1987 
“Dispõe sobre reforma agrária, política agrícola e fundiária”. 
Entidades Responsáveis 
- Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, 
- Associação Brasileira de Reforma Agrária, e 
- Comissão Pastoral da Terra. 
Relator Constituinte BERNARDO CABRAL 
Liderada pela CONTAG, com o apoio de várias outras entidades associativas, a presente emenda, 
subscrita por 614.023 eleitores, tem por finalidade a inclusão, na futura Carta, de dispositivos 
atinentes à reforma agrária e à política agrícola e fundiária. 
Como, nesta fase dos trabalhos, compete a este Colegiado analisar a proposta apenas em seus 
aspectos formais e considerando que a iniciativa sob exame, segundo informações da Secretaria, 
atende às exigências previstas no art. 24 do Regimento Interno para sua regular tramitação, meu 
parecer é no sentido de que esta Comissão se manifeste pelo recebimento da Emenda popular nº PE 
00052-1, reservada a apreciação de mérito para a ocasião própria. 
Parecer:   
   A presente Emenda deverá ser apreciada, no seu conteúdo, após os debates sobre o respectivo 
tema, consoante determinação do Relator.  
Pela prejudicialidade. 
    
   EMENDA:20755 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONAN TITO (PMDB/MG) 
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:  
[...] 
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Art. - Não se admitirá propriedade rural de  
empresas de capital estrangeiro ou a elas  
associado.  
[...] 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
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:23129 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO CUNHA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Substitua-se o artigo 252, do Capítulo II da  
Política Agrícola, Fundiária e da Reforma Agrária  
pelo texto abaixo:  
Art. 252. - Pessoas físicas ou jurídicas  
estrangeiras não poderão ser proprietários de  
terras que tenham áreas superiores a dez módulos  
regionais de exploração agrícola. 
Justificativa: 
O REGIME CONSTITUCIONAL DO DIREITO DE PROPRIEDADE NO TOCANTE A SUA 
AQUISIÇÃO POR PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS ESTRANGEIRAS. 

1. É da tradição do direito brasileiro limitar o exercício de propriedade por texto constitucional, 
quando se faça presente à necessidade de ser satisfeito interesse público. 

2. Não se limita o direito de propriedade; limita-se a propriedade pelo direito. O direito é o 
instrumento de limitação de limitação da propriedade que é, em sua origem, nada mais do 
que um fato. 

Assim, o perfil jurídico da propriedade é esculpido pelo sistema normativo vigente. 
A propriedade, segundo o sistema normativo brasileiro, é limitada tanto pelo direito público quanto 
pelo direito privado. 

3. A moderna história do Brasil documentada a necessidade de ser criada uma rede de 
contenção normativa ao exercício do direito de propriedade em norma de satisfação do 
interesse público. 
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Ainda recentemente proibiu-se que estrangeiros adquirissem propriedades nas proximidades das 
fronteiras brasileiras, em nome da segurança nacional. 
Contudo, foi possível observar, não tirando o mérito da legislação proibitiva referida, que maiores 
danos à segurança da pátria foram causados por estrangeiros (pessoas físicas ou jurídicas) que 
adquiriram e passaram a explorar de maneira selvagem grandes proporções de terras brasileiras. 
Pelo menos em duas destas áreas de propriedade de estrangeiros, aplicou-se um tipo de exploração 
que somente pode ser qualificado como ato de pirataria internacional. 
A empresa proprietária de uma dessas áreas incendiou a mata virgem, para transformá-la em pasto, 
destruindo toda a fauna e a flora, de uma maneira tão insólita que escandalizou a inteligência do 
mundo civilizado. Era o maior incêndio provocado pelo homem durante toda a sua história... 
Com o dilargamento dessas áreas, as fazendas tomaram maior proporção métrica do que aquela de 
vários países europeus e americanos. 
As autoridades dos locais ilhados por tais empresas rurais passaram a estar submetidas aos seus 
desejos, como se fossem verdadeiros suseranos medievais.  
A história geral documenta vários episódios de perda da soberania nacional pela aquisição de 
grandes propriedades por estrangeiros. 
Não se pode esquecer que neste sentido já reza a Constituição do heroico povo mexicano. 
Propõe-se assim: 
Art.(...) – Pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras não poderão ser proprietários de terras que 
tenham área superior a dez módulos regionais de exploração agrícola. 
Tal proposição foi aprovada pelo plenário do 1º Congresso Nacional do PMDB. 
Parecer:   
   Os detalhes de aquisição de imóvel rural por estrangeiros deverão constar de lei ordinária.  
Pela rejeição da Emenda. 
    
   EMENDA:25101 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUBEM BRANQUINHO (PMDB/AC) 
Texto:   
   Texto atual:  
"Art. 252 - A lei limitará a aquisição ou  
arrendamento de propriedade rural por pessoas  
físicas ou jurídicas estrangeiras, bem como os  
residentes e domiciliados no exterior.  
Parágrafo Único - A aquisição de imóvel rural  
por pessoas jurídica estrangeira, ficará  
subordinada à prévia autorização da Câmara Federal  
e Senado da República."  
Texto proposto:  
"Art. 252 - A aquisição de imóvel rural por  
estrangeiros fica restrita às pessoas físicas  
estrangeiras residentes no Brasil e às pessoas  
jurídicas estrangeiras autorizadas a funcionar no  
País, observadas, em ambas as hipóteses, as  
condições, limitações e demais exigências  
previstas em lei." 
Justificativa: 
Pela redação atual do Anteprojeto, não haveria qualquer diferença entre residentes ou domiciliados 
no país ou no Exterior, quanto à aquisição de imóveis rurais, o que, evidentemente não é o 
pensamento da Nação. 
Seria um retrocesso, a todos os títulos injustificáveis, se, relativamente a imóveis rurais, fosse 
permitida sua aquisição, (a) por pessoas físicas estrangeiras residentes no Exterior, (b) por pessoas 
físicas estrangeiras residentes no País, quando o número delas ou a extensão de suas terras, em um 
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mesmo Município, forem contrários ao interesse nacional; (c) por pessoas jurídicas estrangeiras que 
não pretendam funcionar no País, mas apenas aqui manter reservas fundiárias. 
Impõe-se, em decorrência, seja desde logo esclarecido que os estrangeiros, na aquisição de imóveis 
rurais no Brasil, ficam sujeitos às limitações previstas em lei. 
Parecer:   
   A Emenda não acrescenta nada à proposta original, visto que o art. 252 remete o assunto para a 
legislação ordinária.  
Somos pela rejeição da Emenda. 
    
   EMENDA:25468 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 252, Parágrafo único.  
Suprima-se, o Parágrafo único do artigo 252  
do Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
O parágrafo é redundante já que se remete à lei ordinária a regulamentação dos limites de aquisição 
ou arrendamento. 
A aprovação de cada transação pela Câmara e Senado, sobrecarregaria essas entidades com 
milhares de processos relativos a atos executivos, distraindo-as de sua função – hoje 
inadequadamente cumprida – de legislar e fiscalizar. O propósito velado da medida parece ser 
inviabilizar a compra de terras por estrangeiros, o que se torna desaconselhável, pois inibe a 
absorção de capitais e sobretudo da tecnologia agrícola e conservacionista de países mais 
desenvolvidos, com benefícios para a elevação do nível técnico das propriedades circunstantes. 
Parecer:   
   Entendemos que o parágrafo único do art. 252 deve ser mantido para que seja exigida a 
autorização do Congresso Nacional para a aquisição de imóvel rural por pessoa jurídica estrangeira, 
o que evitará problemas futuros de segurança nacional.  
Somos pela rejeição da Emenda. 
    
   EMENDA:26541 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALBANO FRANCO (PMDB/SE) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva/Supressiva  
Dê-se aos artigos 246 e 247, a seguinte  
redação, suprimindo-se os de números 248, 249,  
250, 251, 252, 253, 254.  
Art. - A União promoverá a melhor  
distribuição da terra de uso agropecuário através  
da tributação progressiva e baseada exclusivamente  
no tamanho da propriedade.  
§ único - A lei estabelecerá a  
progressividade da tributação.  
Art. - Compete à União executar o Plano  
Nacional de Desenvolvimento Agrário que englobará  
as ações das políticas agrícolas e agrária.  
§ único - A execução desse Plano será plurianual. 
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Justificativa: 
A virtude dessa proposta é a simplicidade. Toda propriedade será adicionalmente tributada se for de 
tamanho grande.  
Essa fórmula foi seguida por vários países que realizaram a reforma agrária com sucesso, e de forma 
barata para o Estado. Trata-se de uma desapropriação natural para aqueles que não produzem com 
vigor. Esse foi o caso de reforma agrária da Inglaterra.  
No início, naquele país, argumentava-se não ser justo tributar adicionalmente uma propriedade 
produtiva grande só porque era grande. Ocorre, porém, que um fazendeiro de grande propriedade 
que era produtiva, não tinha nenhum problema em pagar o imposto relativo ao tamanho. O fazendeiro 
de uma grande propriedade improdutiva, por outro lado, tinha enorme dificuldade em pagar o imposto 
a partir de sua propriedade. Nesse caso, ele tinha duas alternativas: pagar o imposto com renda 
gerada em outras atividades, ou retalhar e vender a propriedade para fazendeiros dispostos a operar 
propriedades menores, mas cujo tamanho permita o pagamento do imposto. Dessa forma, a reforma 
agrária iria ocorrendo naturalmente e sem altos custos para o governo. 
A emenda propõe ainda o estabelecimento do Plano Nacional de Desenvolvimento Agrário com 
instrumento operacional da execução dessa “reforma agrária natural”.  
Parecer:   
   A emenda descaracteriza completamente os mandamentos constitucionais previstos para a 
execução da R. A.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:27662 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALDO ARANTES (PC DO B/GO) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 252  
Dê-se ao Artigo 252 a seguinte redação:  
Art. 252 - Pessoas físicas estrangeiras e  
pessoas jurídicas cujo capital não pertençam  
exclusivamente a brasileiros não poderão possuir  
terras no País cujo somatório, ainda que por  
interposta pessoa seja superior a 100 hectares.  
Parágrafo único - Serão desapropriadas  
imediatamente e sem indenização as áreas  
excedentes de imóveis rurais de estrangeiros. 
Justificativa: 
É injustificável que pessoa físicas e jurídicas estrangeiras possuam grandes extensões de terras no 
País. Essa limitação que propomos depende a soberania nacional e garante o acesso à terra aos 
pequenos proprietários estrangeiros em sua grande maioria imigrantes. 
Parecer:   
   A limitação da propriedade rural de estrangeiro deverá ser regulada por legislação ordinária.  
O parágrafo único proposto é um verdadeiro confisco, que não é da tradição brasileira.  
Somos pela rejeição da Emenda. 
    
   EMENDA:29793 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDES RIBEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo único do artigo 252, do Substitutivo do Relator, a seguinte redação:  
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"Art. 252 - ................................  
Parágrafo único - A aquisição de imóvel rural  
por pessoa jurídica estrangeira será regulada em Lei". 
Justificativa: 
Não cabe ao Congresso Nacional examinar caso a caso a aquisição de imóvel rural, compete sim 
regulá-la de uma única vez, em lei. 
Parecer:   
   A Emenda repete o que já consta do caput do art. 252, ao propor alteração em seu parágrafo 
único.  
Somos pela sua rejeição. 
    
   EMENDA:30369 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva:  
Dispositivo Emendado:  
Dê-se ao capítulo II, Título VIII da política  
Agrícola, Fundiária e da reforma Agrária, a  
seguinte redação, renumerando-se os Capítulos  
subsequentes:  
[...] 
Art. 252 - Pessoas físicas ou jurídicas  
estrangeiras não poderão possuir terras no país  
cujo somatório, ainda que por interposta pessoa,  
seja superior a três módulos regionais de  
exploração agrícola.  
[...] 
Justificativa: 
Subscreveram emenda idêntica milhares de eleitores de todo o País. Ao apresentá-la, nos mesmos 
moldes, queremos prestigiar iniciativa de tão grande alcance social, no sentido de vê-la 
consubstanciada na nossa Carta Magna. 
Parecer:   
   A emenda propõe nova redação de todo capítulo II do Título VIII.  
Após exame do conteúdo da proposta, observamos:  
- a emenda contempla matérias que, no nosso entender, não deveriam constar do texto 
constitucional;  
- o nível de detalhamento de muitos substitutivos seria cabível, tão somente, na legislação ordinária;  
- alguns dispositivos estão marcados pela inviabilidade política de implementação, tais como, "perda 
sumária", "expropriação sem indenização".  
Por outro lado, outros dispositivos merecem destaque e nosso voto é pela aprovação parcial da 
emenda. 
    
   EMENDA:30921 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT) 
Texto:   
   Emenda Supressiva e Aditiva  
Suprima-se os Arts. 245, 246, 247, 248, 249,  
251, 252, 253 e 254, acrescentando-se no Capítulo  
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II - da Política Agrícola, Fundiária e da Reforma  
Agrária - os seguintes artigos e renumerando-se os demais.  
Art. O Estado fará a Reforma Agrária e  
promoverá a Política Agrícola conforme a Lei.  
Art. Ao direito de propriedade de imóvel  
rural corresponde uma função social.  
Parágrafo único - A definição de função  
social do imóvel rural será estabelecida em Lei.  
Art. A União fará, para fins da Reforma  
Agrária, desapropriação do imóvel rural, mediante  
justa indenização.  
§ 1o. - A lei definirá a indenização de que  
trata o "Caput" deste artigo sendo esta composta  
de Título da Dívida Agrária para a terra nua e de  
dinheiro para as benfeitorias.  
§ 2o. - Decretada a desapropriação, a União  
poderá ser imitada na posse do imóvel rural  
mediante depósito prévio da indenização.  
§ 3o. - Qualquer contestação à desapropriação  
terá, obrigatoriamente, tramitação em rito sumaríssimo. 
Justificativa: 
O objetivo principal da nossa proposta é, na busca do consenso, oferecer um texto que garanta a 
definição, na Constituição, dos principais tópicos para a efetivação da Reforma Agrária no Brasil 
transferindo para a Lei todas as demais questões. 
A definição clara que o Estado fará a Reforma Agrária, que ao direito de propriedade corresponde 
uma função social e que a União será imitada imediatamente na posse do imóvel rural, com ampla 
capacidade de contestação pelo expropriado, são para nós os pontos básicos que garantirão o 
processo da Reforma Agrária. 
Parecer:   
   A emenda propõe nova redação do capítulo II do Título VIII.  
A proposta não aperfeiçoa o texto do Projeto.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:31373 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA AO ART. 252 DO SUBSTITUTIVO  
DO RELATOR AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO.  
Art. 252 -  
Parágrafo único - SUPRIMA-SE. 
Justificativa: 
É absurda a exigência, quando o regime é de livre iniciativa e de economia de mercado. 
Parecer:   
   A Emenda propõe a supressão do art. 252.  
Entendemos que ele deve permanecer no texto, pois a aquisição de terras por estrangeiros já é 
tradicionalmente regulada no País, inclusive por motivo de segurança nacional.  
Pela rejeição da Emenda. 
    
   EMENDA:32597 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Substituam-se os arts. 245 a 254 do  
Substitutivo pelos seguintes, renumerando-se os demais:  
"Art. 245 - A estrutura fundiária e o uso do  
imóvel rural serão regulados em lei complementar  
com observância dos seguintes princípios:  
I - garantia da propriedade rural produtiva  
em conformidade com o interesse social;  
II - proteção ao pequeno e médio proprietário  
de um só imóvel rural, que se dedique exclusiva ou  
predominantemente à sua exploração, inclusive para  
torná-lo insuscetível de expropriação;  
III - assistência técnica e creditícia e  
garantia de preços justos para o desenvolvimento  
da atividade agrícola;  
IV - definição de prioridade para a  
desapropriação por interesse social, exceto em  
relação às áreas referidas no item II;  
V - indenização da terra nua em títulos da  
dívida agrária, resgatáveis em até 20 anos, com  
valor monetariamente atualizado nas datas dos resgates;  
VI - indenização prévia, em dinheiro, das  
benfeitorias, como condição da imissão de posse do  
expropriante;  
VII - vedação da titularidade de domínio ou  
posse das terras públicas, a quem já for  
proprietário rural, salvo para extinção de minifúndio;  
VIII - remembramento ou indivisibilidade do  
minifúndio improdutivo;  
IX - inegociabilidade e inalienabilidade de  
terras concedidas ou transmitidas pelo Poder  
Público para fins de reforma agrária, conforme a  
localização do imóvel, durante o prazo mínimo de  
dez anos, sob pena de automática reversão ao concedente;  
X - prévia autorização do Congresso Nacional  
para concessão a estrangeiro do domínio ou posse  
de terras públicas;  
XI- perdimento, sem indenização, do imóvel  
rural improdutivo durante mais de cinco anos;  
XII - participação dos trabalhadores no lucro  
das empresas rurais, mediante distribuição de,  
pelo menos, 20% dos resultados de cada exercício.  
§ 1o. - o disposto no item IX não se aplica a  
cooperativas que adquiram o domínio ou posse para  
repassá-los aos seus associados.  
§ 2o. - os títulos da dívida agrária serão  
aceitos, pelo valor de mercado, para resgate de  
tributos e cumprimento de outras obrigações  
financeiras devidas à União.  
§ 3o. - Considera-se atendido o interesse  
social da propriedade quando:  
a) está sendo explorada, ou em vias de  
exploração, de acordo com a capacidade produtiva  
do seu legítimo ocupante;  
b) conserva os recursos naturais e preserva o meio ambiente;  
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c) mantém justas relações de trabalho para  
propiciar bem-estar aos empregadores e empregados  
que nela trabalham.  
§4o. - Não se considera violado o interesse  
social se a inadequada exploração do imóvel rural  
decorrer da falta de condição econômica do seu  
legítimo ocupante.  
Art. 246 - os planos do desenvolvimento  
agrícola incluirão os seguintes princípios:  
I - execução plurianual;  
II - zoneamento das áreas agricultáveis,  
visando a eficiência da sua exploração e a  
implantação das infraestruturas necessárias ao seu desenvolvimento". 
Justificativa: 
O principal objetivo da reforma agrária e de qualquer outra destinada a eliminar ou reduzir 
desigualdades sociais, deve ser a melhoria de salário das pessoas mal remuneradas, sejam elas 
minifundiários, pequenos e médios proprietários, ou trabalhadores sem-terra. 
Para alcançá-lo a Constituição precisa apenas inserir um conjunto de normas básicas indicadoras das 
diretrizes que devem ser observadas em lei complementar para regulação da matéria. 
A reformulação proposta para o art. 245 do Substitutivo estabelece indicações que contribuem para 
alterar a estrutura fundiária com o propósito de ampliar a produção e a produtividade agrícola, 
assegurando aos pequenos produtores meios técnicos financeiros e garantia de preços, ao mesmo 
tempo em que obrigará os latifundiários improdutivos à opção do desmembramento de terras ociosas, 
através de mecanismos que não eliminam o mercado de compra e venda de imóveis rurais. 
A pena mais drástica constante da emenda é a do perdimento, sem indenização, das glebas ociosas 
por mais de cinco anos, o que simplesmente estimulará à adoção de duas alternativas: 

a) A organização de empresa rural capacitada para produção em grandes áreas por métodos 
modernos; 

b) O fracionamento de tais áreas para a exploração por quem realmente deseje dedicar-se às 
atividades rurais; 

Outra preocupação da emenda é a de excluir do texto constitucional matéria meramente processual, 
relativa a procedimento para a imissão da posse pelo poder expropriante. 
Na verdade, o que a Constituição precisa determinar é a orientação de políticas agrícolas e fundiárias 
capazes de estimular quem produz e impedir a especulação imobiliária, evitando o alongamento do 
domínio sobre glebas que possam ser destinadas ao efetivo processo da produção primária ou 
industrial. 
A reforma agrária não será “bicho de sete cabeças” se soubermos promovê-la sem demagogia. 
Parecer:   
   A emenda dá nova redação ao Capítulo II- do Título VIII.  
Após análise criterioso da proposta, observamos:  
- a existência de algumas incongruências e recuos, em relação ao texto do Substitutivo;  
- acentuado nível de detalhamento, aceitável apenas quando da elaboração da Legislação Ordinária;  
- sugestões que podem viabilizar a implementação da reforma agrária.  
Pela aprovação parcial. 
    
   EMENDA:33378 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Dá nova redação ao art. 252 do Substitutivo do Relator  
Art. 252 - A lei deverá determinar a fixação  
dos limites máximos e mínimos da propriedade  
rural, em conformidade com as características da  
exploração agrícola, ficando vedada às pessoas  
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físicas e jurídicas estrangeiras a aquisição de  
imóveis rurais. 
Justificativa: 
O objetivo da Reforma Agrária é, ou deve ser o de evitar os malefícios que tem causado os 
minifúndios e os latifúndios – principalmente estes – ao nosso processo de desenvolvimento 
econômico e social.  E historicamente, tem sido medida para o êxito de planos da Reforma Agrária a 
delimitação da propriedade rural, que entendemos, deve ser fixado por lei ordinária própria, 
respeitando as características de exploração agrícola, bem como as realidades regionais brasileira. 
Por outro lado, a proibição de aquisição de terras no Brasil, por estrangeiros se impõe como medida 
de defesa a nossa soberania. 
Parecer:   
   A limitação da propriedade é incompatível com o tipo de exploração agropecuária, que pode 
demandar grandes áreas rurais.  
Além disso, o Brasil tem enormes disponibilidades de terras.  
Somos pela rejeição da Emenda. 
    
   EMENDA:34002 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   De acordo com o disposto no § 2o. do artigo  
23 do Regimento Interno da Assembleia Nacional  
Constituinte, dê-se ao Título VIII a seguinte  
redação, procedendo-se às alterações que se  
fizerem necessárias, no Substitutivo do Relator.  
TÍTULO VIII  
DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA  
[...]  
CAPÍTULO II  
Da Política Agrícola, Fundiária e da Reforma Agrária.  
[...] 
Art. 252 - A lei limitará a aquisição ou  
arrendamento de propriedade rural por pessoas  
físicas ou jurídicas estrangeiras, bem como os  
residentes e domiciliados no exterior.  
Parágrafo único - A aquisição de imóvel rural  
por pessoa jurídica estrangeira, ficará  
subordinada à prévia autorização da Câmara dos  
Deputados e Senado Federal.  
[...] 
Justificativa: 
As alterações e a redação ora propostas, de dispositivos correlatos, contemplam os aspectos de 
mérito do tema, as aspirações sociais do povo brasileiro, a representatividade constituinte de seus 
signatários e a sistematização adequada a técnica legislativa nos termos dos debates e acordos 
efetuados, tendo em vista o Substitutivo do ilustre Relator. 
Parecer:   
   Os objetivos da Emenda estão contemplados no Substitutivo, embora a redação como está 
proposta, não seja incluída na sua integridade.  
Pela aprovação parcial nos termos do Substitutivo. 
    
   EMENDA:34451 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Suprima-se a expressão "ou jurídicas" do  
"caput" do artigo 252 e inclua-se no seu parágrafo  
único, logo após "pessoa jurídica estrangeira", a  
expressão "e por empresa brasileira, de capital estrangeiro": 
Justificativa: 
Emenda de adequação entre o estabelecido no caput e no parágrafo, deixando à lei a limitação da 
aquisição ou arrendamento de propriedade rural por pessoas físicas estrangeiras bem como por 
residentes e domiciliados no exterior e à autorização da Câmara Federal e do Senado da República, 
no caso de pessoas jurídicas. 
O segundo elemento da adequação refere-se ao disposto no artigo 226, que trata das empresas 
nacionais e das empresas brasileiras, de capital estrangeiro; especialmente para esta última, por não 
estar compreendida sob o título de “pessoas jurídicas estrangeiras”. 
Parecer:   
   Entendemos que a aquisição ou arrendamento de terras por estrangeiros deve ser regulada, sem 
excluir as pessoas jurídicas, sendo com autorização do Congresso Nacional no caso destas.  
Pela rejeição da Emenda. 
    
   EMENDA:34548 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao Capítulo II do Título VIII do Substitutivo do Relator:  
[...] 
Art. 246 - O Plano nacional de  
desenvolvimento agrário, de execução plurianual,  
simultaneamente as ações da política agrícola,  
política agrária e reforma agrária.  
§ 1o. - A lei limitará a aquisição ou  
arrendamento de propriedade rural por pessoas  
físicas ou jurídicas estrangeiras, bem como os  
residentes e domiciliados no exterior.  
§2o. - A aquisição de imóvel rural por pessoa  
jurídica estrangeira, ficará subordinada a prévia  
autorização da Câmara dos Deputados e Senado  
Federal.  
[...] 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A emenda propõe nova redação do Capítulo II do Título VIII.  
Após análise minuciosa do Projeto observamos:  
- A maioria dos dispositivos não acrescentou contribuição essencial ao texto do Substitutivo;  
- Alguns dispositivos pecaram pelo acentuado nível de detalhamento, incompatível com o texto 
constitucional;  
- No tocante, porém, à ação do Poder Público na promoção de políticas de apoio e estímulo à 
atividade agropecuária, a proposta merece acolhimento.  
Pela aprovação parcial. 
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   EMENDA:34570 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ LINS (PFL/CE) 
Texto:   
   TÍTULO VIII  
CAPÍTULO II  
Da política agrícola, fundiária e da reforma agrária  
Dê-se ao Capítulo II a seguinte redação:  
[...] 
Art. 252 - A lei regulará a aquisição ou  
arrendamento de propriedade rural por pessoas  
físicas ou jurídicas estrangeiras, bem como por  
residentes e domiciliados no exterior.  
[...] 
Justificativa: 
É inegável o esforço do Relator para elaborar um texto ajustado às aspirações nacionais. 
A emenda apresentada corresponde a uma revisão de sua proposta, após longa discussão com 
parlamentares diversos, com pessoas e entidades representativas da comunidade brasileira, com 
técnico em legislação e com especialista no assunto. 
O conteúdo do texto do Relator foi praticamente mantido. Expressões ou artigos e parágrafos acasos 
suprimidos, correspondem a repetições ali contidas ou a incorporações em outro dispositivo, para 
economia do texto. As mudanças conceituais são pequenas e pouca numerosas. 
Parecer:   
   O Autor propõe um Substitutivo ao Capítulo II, do Título VIII, com o objetivo de alterar o proposto 
originalmente, inserindo dois artigos (os primeiros) sem nada alterar o texto, apenas dando mais 
ênfase ao art. 251. Foi atendido, em parte, por disposição que incluímos logo após o art. 254.  
O art. 247 e 248 exigem projeto de reforma agrária para que a propriedade seja desapropriada. 
Resolvemos manter o texto como está, com os procedimentos judiciários anteriormente propostos.  
A alteração do art. 249 é apenas quanto à área de terras públicas a ser alienada ou concedida. 
Passou de 500ha para 2.000ha. Parece-nos melhor manter o limite anterior.  
O art. 254 propõe que a política habitacional não fique restrita ao trabalhador rural, mas seja 
estendida aos pequenos e médios proprietários. Fica mantido o texto, pois como está redigido não 
exclui estes, apenas obriga que haja uma política para aqueles.  
O parágrafo único do art. 254 proposto está tecnicamente mal localizado, pois deveria ter recebido o 
n. 255, uma vez que trata de matéria diferente do caput e, portanto, deve constituir novo dispositivo.  
Quanto ao mérito, o assunto usucapião deve ser tratado em etapa posterior, por ser matéria 
específica de direito privado, regulada pelo Código Civil.  
O art. 256 foi atendido e o 255 desce a detalhes próprios de legislação ordinária.  
Os demais artigos propostos não foram atendidos, porque julgamos mais conveniente manter os 
textos do Substitutivo. 
    
   EMENDA:34785 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo único do artigo 252, a seguinte redação:  
"parágrafo único - A aquisição de imóvel  
rural por pessoal jurídica estrangeira, ficará  
subordinada à prévia autorização do Congresso Nacional. 
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Justificativa: 
Redação aprimorada. 
Parecer:   
   A Emenda procede, pois melhora a redação do parágrafo único do art. 252.  
Somos pela sua aprovação. 
    
   EMENDA:35086 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO BENJAMIM (PFL/BA) 
Texto:   
   Suprima-se o parágrafo único do art. 252 do substitutivo do projeto de constituição. 
Justificativa: 
O caput do art.252 já esgota o assunto. 
Parecer:   
   Entendemos que o parágrafo único do art. 252 deve ser mantido para que seja exigida a 
autorização do Congresso Nacional para a aquisição de imóvel rural por pessoa jurídica estrangeira, 
o que evitará problemas futuros de segurança nacional.  
Somos pela rejeição da Emenda. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

   EMENDA:00116 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TADEU FRANÇA (PMDB/PR) 
Texto:   
   No Título VII, Cap. III, Artigo 224, substitua-se o Parágrafo Único por:  
Art. 224 - ....................... 
Parágrafo Único - Não se admitirá propriedade  
rural de empresas de capital estrangeiro ou a elas  
associado. 
Justificativa: 
A terra é questão de segurança nacional. É urgente defende-la agora quando, as empresas 
multinacionais de colonização agrária já se apoderaram de cinquenta e um milhões de hectares do 
solo brasileiro.  
Parecer:   
   Tal como está estatuído no Art. 224 do Projeto Final da Comissão de Sistematização o recesso à 
terra, por parte do estrangeiro como pessoa jurídica, fica na dependência da autorização do 
Congresso Nacional. Ao invés de vedar, de maneira absoluta, a aquisição de imóvel rural, 
entendemos mais apropriado o estabelecimento de instâncias decisórias as quais o  
assunto deve ser obrigatoriamente submetido. E para resguardar o interesse público, o Congresso 
Nacional parece-nos o órgão mais adequado dado o caráter de representação que o reveste. 
Ademais deste posicionamento, no cap. I do título VII do Projeto, trata-se da questão do capital 
estrangeiro no país em caráter global, portanto aplicável ao tema do Art. 224. Como os Art. 200 e 201 
não vedam de plano a participação do capital estrangeiro em geral não haveria porque fazê-lo 
no particular.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:00243 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Apresenta-se a seguinte emenda ao texto do  
art. 224 do Projeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização com o seguinte texto.  
Art. 224 - "A Lei permitirá a aquisição ou  
arrendamento da propriedade rural por pessoas  
físicas ou jurídicas nacionais e estrangeiras,  
fixando um tamanho máximo de propriedade." 
Justificativa: 
A terra tem uma hipoteca social e sua propriedade só se justifica na medida que produzir, e em 
especial, alimentos. A injusta estrutura agrária brasileira e de outro, um enorme contingente de “gente 
sem terra”, não permitem que seja mantido o direito absoluto e soberano de aquisição de áreas 
rurais, seja por brasileiro, seja por estrangeiro. 
Vincula-se, portanto, o direito de propriedade ao uso em favor da coletividade. Ora, fixando-se, na lei 
ordinária, o tamanho na aquisição e arrendamento, estamos ampliando “aos sem-terra”, maior 
igualdade nas possibilidades de aquisição, ou arrendamento. A medida recomendada gerará, por 
certo, maior oferta de áreas, o que já contribui enormemente para correção dos grandes defeitos da 
nossa estrutura fundiária. De outro lado posiciona a propriedade e uso de imóvel rural não somente 
como bem de mercado, sujeito às leis da oferta e procura, mas vincula-a ao exato conceito de 
hipoteca social que encerra. 
Parecer:   
   Pela rejeição. A matéria está satisfatoriamente desenvolvida no art. 224 do Projeto de Constituição. 
E a fixação do tamanho máximo da propriedade rural contraria a idéia expressa no artigo 218 do 
mesmo Projeto, que vincula o direito da propriedade da terra a sua função social. 
    
   EMENDA:00513 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OTTOMAR PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   Texto atual:  
"Art. 224 - A lei limitará a aquisição ou  
arrendamento de propriedade rural por pessoas  
físicas ou jurídicas estrangeiras.  
Parágrafo Único - A aquisição de imóvel rural  
por pessoa jurídica estrangeira depende de  
autorização do Congresso Nacional." 
Texto proposta:  
"Art. 224 - A aquisição de imóvel rural por  
estrangeiro fica restrita às pessoas físicas  
estrangeiras residentes no Brasil e às pessoas  
jurídicas estrangeiras autorizadas a funcionar no  
País, observadas, em ambas as hipóteses, as  
condições, limitações e demais exigências  
previstas em lei.  
Parágrafo Único - A aquisição de imóvel  
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rural, por pessoa jurídica estrangeira autorizada  
a funcionar no País, depende de permissão do  
Congresso Nacional." 
Justificativa: 
Pela redação atual, não haveria qualquer diferença: (a) quanto às pessoas físicas estrangeiras, entre 
as residentes no Brasil e as residentes no Exterior; (b) quanto às pessoas jurídicas estrangeiras, 
entre as autorizadas e as não autorizadas a funcionar no País. 
Seria um retrocesso, a todos os títulos injustificáveis se, relativamente a imóveis rurais, fosse 
permitida sua aquisição: (a) por pessoas físicas estrangeiras residentes no Exterior; (b) por pessoas 
jurídicas estrangeiras não autorizadas a funcionar no País. 
Em suma, não se pode permitir que parcelas do território nacional sejam utilizadas: (a) por pessoas 
físicas estrangeiras residentes no Exterior, como simples sítios para eventual turismo, recreação ou 
lazer; (b) por pessoas jurídicas estrangeiras que não desejam funcionar no País, mas apenas manter, 
no Brasil, reservas fundiárias. Daí a redação proposta. 
Parecer:   
   O texto relativo à matéria (art. 224, do Projeto da Comissão de Sistematização) tem o mérito de 
conferir constitucionalidade ao assunto, remetendo seu disciplinamento à legislação ordinária.  
Ao lado disso, por considerar mais relevante a aquisição de terras por pessoas jurídicas estrangeiras 
a torna dependente de autorização do Congresso Nacional, o que a nosso ver constitui o tratamento 
adequado à matéria.  
A preocupação do autor da emenda com a utilização da propriedade de estrangeiros - conforme 
consta da última parte de sua justificação - já se encontra plenamente contemplada no art. 218 do 
Projeto, que trata da função social. Ademais, no mesmo Título VII, os investimentos estrangeiros são 
tratados (ver Art. 201) de forma a privilegiar os interesses nacionais e disciplinados na forma da lei, o 
que assegura a identidade de pensamento ante o Projeto e o autor da emenda.  
Sendo assim, por não aperfeiçoar o atual Projeto, somos pela rejeição da emenda. 
    
   EMENDA:01107 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO (PMDB/PA) 
Texto:   
   Dá nova redação ao Art. 224 e seu Parágrafo Único, a seguir:  
Art. 224 - A lei limitará a aquisição e  
transferência dos poderes inerentes ao domínio  
sobre imóveis rurais por pessoas físicas ou  
jurídicas estrangeiras.  
Parágrafo Único - A aquisição de imóvel rural por  
pessoa jurídica estrangeira dependerá de  
autorização do Senado Federal. 
Justificativa: 
A redação ora proposta aprimora o texto, dando-lhe mais abrangência, na medida em que configura 
não somente os arrendamentos, mas toda e qualquer transferência dos poderes inerentes ao domínio 
sobre imóveis rurais. 
Por outro lado, desnecessário se torna exigir-se autorização do Congresso Nacional para aquisição 
de imóvel rural por pessoa jurídica estrangeira, como estabelecido no parágrafo único. Entende-se 
que tal competência deva ser do Senado Federal. 
Parecer:   
   Pela rejeição. A matéria proposta foi satisfatoriamente contemplada no artigo 224 do Projeto de 
Constituição. 
    
   EMENDA:01633 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BOCAYUVA CUNHA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se parágrafo ao artigo 224, com a seguinte redação:  
"§ 2o. - A União terá direito de preferência  
para a aquisição, em igualdade de condições, de  
áreas rurais cuja extensão será determinada em lei. 
Justificativa: 
Em igualdade de condições, é razoável que se assegure à União preferência para aquisição de 
imóveis rurais de grandes áreas, conforme dispuser a lei complementar. 
Essa preferência evitara a necessidade de desapropriação, quando houver necessidade pública ou 
social para a ação da União. Para os proprietários esse preceito será vantajoso, pois evitará os 
dissabores de um processo de desapropriação. 
Para a União será um instrumento valido, capaz de agilizar a reforma agrária, além de servir para 
evitar sonegação fiscal, pois as escrituras serão feitas pelo valor real das vendas. 
Parecer:   
   Pretende o ilustre Autor da Emenda em exame, acrescentar um parágrafo ao art. 224 do Projeto de 
Constituição, do seguinte teor:  
"§ 2o. A União terá direito de preferência para a aquisição, em igualdade de condições, de áreas 
rurais cuja extensão será determinada em lei".  
O art. 224 regula a aquisição ou arrendamento de imóveis rurais por estrangeiros, submetendo a 
primeira à autorização do Congresso Nacional.  
Apesar do nobre Constituinte Bocayuva Cunha não haver se referido a estrangeiros em sua Emenda, 
parece-nos que essa foi a sua intenção ao propor parágrafo ao citado artigo.  
Na justificação, o proponente entende que a preferência dada à União agiliza a reforma agrária, evita 
a sonegação fiscal, e os dissabores da desapropriação para os proprietários.  
Quanto à técnica Legislativa, não aprovamos a emenda, porque apesar de ter citado claramente o 
artigo que se quer emendar, não vimos ligação entre o caput e o dispositivo que se quer acrescentar.  
O mérito também fica prejudicado pela deficiência anteriormente apontada. Não se sabe em que 
circunstância a União teria direito de preferência a imóvel rural.  
Diante do exposto, somos pela rejeição da Emenda. 
 
 
   EMENDA:02043 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS EDUARDO (PFL/BA) 
Texto:   
   Dispositivo emendado – TÍTULO VII 
Dê-se ao Título VII do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a seguinte redação: 
TÍTULO VII 
DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA 
[...] 
CAPÍTULO III 
DA POLÍTICA AGRÍCOLA E FUNDIÁRIA E DA REFORMA AGRÁRIA 
[...] 
Art. 222 - A lei regulará aquisição ou arrendamento de propriedade rural por pessoa física ou jurídica 
estrangeira. 
[...] 

Assinaturas  
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1. Luiz Eduardo 

2. Amaral Netto 

3. Antônio Salim Curiatti 

4. José Luiz Maia 

5. Carlos Virgílio 

6. Mário Bouchardet 

7. Melo Freire 

8. Leopoldo Bessone 

9. Aloísio Vasconceos 

10. Messias Góis 

11. Expedito Machado 

12. Manuel Vian 

13. Luíz Marques 

14. Orlando Bezerra 

15. Furtado Leite 

16. Ismael Wanderley 

17. Antônio Câmara 

18. Henrique Eduardo 

Alves 

19. Sadie Hauache 

20. Siqueira Campos 

21. Aluízio Campos  

22. Eunice Michiles 

23. Samir Uchoa 

24. Maurício Nasser 

25. Francisco Dornelles 

26. Stélio Dias 

27. Airton Cordeiro 

28. José Camargo 

29. Mattos Leão 

30. José Tinoco 

31. João Castelo 

32. Guilherme Palmeira 

33. Carlos Chiarelli 

34. Roberto Torres 

35. Arnaldo Faria de Sá 

36. Sólon Borges dos Reis 

37. Ézio Ferreira 

38. José Dutra 

39. Carrel Benevides 

40. Joaquim Sucena 

41. Daso Coimbra 

42. João Resek 

43. Roberto Jefferson 

44. João Menezes 

45. Vinat Rosado 

46. Cardoso Alves 

47. Paulo Roberto 

48. Lourival Baptista 

49. Ruben Branquinho 

50. Cleonâncio Fonseca 

51. Bonifácio de Andrada 

52. Agripino de Oliveira 

Lima 

53. Narciso Mendes 

54. Marcondes Gadelha 

55. Mello Reis 

56. Arnold Foravante 

57. Jorge Arbage 

58. Chagas Duarte 

59. Álvato Pacheco 

60. Felipe Mendes 

61. Alysson Paulinelli 

62. Aloísio Chaves 

63. Sotero Cunha 

64. Gastone Righi 

65. Dirce Tutu Quadros 

66. José Elias Murad 

67. Mozarildo Cavalcante 

68. Flávio Rocha 

69. Gustavo de Faria 

70. Flávio Palmier da 

Veiga 

71. Gil César 

72. João da Mata 

73. Dioníso Hage 

74. Leopoldo Peres 

75. Carlos Sant’anna 

76. Délio Braz  

77. Gilson Machado 

78. Nabor Júnior 

79. Geraldo Fleming 

80. Osvaldo Sobrinho 

81. Osvaldo Coelho 

82. Hilário Braun 

83. Edivaldo Motta 

84. Paulo Zirzur 

85. Nilson Gibson 

86. Milton Reis 

87. Marcos Lima 

88. Nilton Barbosa 

89. Francisco Sales 

90. Assis Canuto 

91. Chagas Neto 

92. José Viana 

93. Lael Varella 

94. Rosa Prata 

95. Mário de Oliveira 

96. Sílvio de Abreu 

97. Luiz Leal 

98. Génesio Bernardino 

99. Alfredo Campos 

100. Vírgilio Galassi  

101. Alfredo Campos 

102. Theodoro Mendes 

103. Amilcar Moreira 

104. Oswaldo Almeida 

105. Ronaldo Carvalho 

106. José Freire 

107. José Mendonça Bezerra  

108. José Lourenço 

109. Vinícius Consanção 

110. Ronaldo Corrêa  

111. Paes Landim 

112. Alércio Dias 

113. Mussa Demes 

114. Jessé Freire 

115. Gandi Jamil 

116. Alexandre Costa 

117. Alberico Cordeiro 

118. Iberê Ferreira 

119. José Santana de 

Vasconcellos 

120. Christovam Chiaradia 

121. Djenal Gonçalves 

122. José Egreja 

123. Ricardo Isar 

124. Afif Domingos 

125. Jayme Paliarin 

126. Delfim Netto 

127. Farabulini Júnior 

128. Fausto Rocha 

129. Tito Costa 

130. Caio Pompeu 

131. Felipe Cheidde 

132. Monoel Moreira 

133. Marluce Pinto 

134. Ottomar Pinto 

135. Olavo Pires 

136. Victor Fontana 

137. Orlando Pacheco 

138. Ruberval Pilotto 

139. Jorge Bornhausen 

140. Alexandre Puzyna 

141. Artenir Werner 

142. Cláudio Ávila 

143. Divaldo Suruagy 
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144. Denisar Arneiro 

145. Jorge Leite 

146. Aloysio Teixeira 

147. Roberto Augusto 

148. Messias Soares 

149. Dálton Canabrava 

150. Enoc Vieira 

151. Joaquim Haickel 

152. Edison Lobão 

153. Victor Trovão 

154. Onofre Corrêa 

155. Albérico Filho 

156. Vieira da Silva 

157. Costa Ferreira 

158. Eliezer Moreira 

159. José Teixeira 

160. Oscar Corrêa 

161. Maurício Campos 

162. Sérgio Werneck 

163. Raimundo Resende 

164. José Geraldo 

165. Álvaro Antônio 

166. Asdrubal Bentes 

167. Jarbas Passarinho 

168. Gerson Peres 

169. Carlos Vinagre 

170. Fernando Velasco 

171. Arnaldo Moraes 

172. Fausto Fernandes 

173. Domingos Juvenil 

174. José Elias  

175. Rodrigues Palma 

176. Levy Dias 

177. Ruben Figueiró 

178. Rachid Saldanha Derzi 

179. Ivo Cersósimo 

180. Matheus Iensen 

181. Antônio Ueno 

182. Dionísio Dal Prá 

183. Jacy Scanagata 

184. Basílio Villani 

185. Oswaldo Trevisan 

186. Renato Jonhsson 

187. Ervin Bonkoski 

188. Jovanni Masini 

189. Paulo Pimentel 

190. José Carlos Martinez 

191. Júlio Campos 

192. Ubiratan Pinelli 

193. Jonas Pinheiro 

194. Louremberg Nunes 

Rocha 

195. Roberto Campos 

196. Cunha Bueno 

197. Inocêncio Oliveira 

198. Salatiel Carvalho 

199. José Moura 

200. Marco Maciel 

201. Ricardo Fiuza 

202. Paulo Marques 

203. João Lobo 

204. Telmo Kirst 

205. Darcy Pozza 

206. Arnaldo Prieto 

207. Osvaldo Bender 

208. Adyson Motta 

209. Paulo Mincarone 

210. Adroaldo Streck 

211. Victor Faccioni 

212. Luis Roberto Ponte 

213. João de Deus Antunes 

214. Arolde de Oliveira 

215. Rubem Medina 

216. Irapuan Costa Junior 

217. Roberto Balestra 

218. Luiz Soyer 

219. Naphtali Alves Souza 

220. Jalles Fontoura 

221. Paulo Roberto Cunha 

222. Pedro Canedo 

223. Lúcia Vânia 

224. Nion Albernaz 

225. Fernando Cunha 

226. Antônio de Jesus 

227. Nyder Barbosa 

228. Pedro Ceolin 

229. José Lins 

230. Homero Santos 

231. Chico Humberto 

232. Osmundo Rebouças 

233. Francisco Carneiro 

234. Meira Filho 

235. Márcia Kubitschek  

236. Aécio de Borba  

237. Bezerra de Melo 

238. Eraldo Tinoco 

239. Benito Gama 

240. Jorge Vianna 

241. Ângelo Magalhães 

242. Leur Lomanto 

243. Jonival Lucas 

244. Sérgio Brito 

245. Roberto Balestra 

246. Waldeck Dornelas 

247. Francisco Benjamim 

248. Etevaldo Nogueira 

249. João Alves 

250. Francisco Diógenes 

251. Antônio Carlos Mendes 

Thame 

252. Jairo Carneiro 

253. Paulo Marques 

254. Rita Furtado 

255. Jairo Azi 

256. Fábio Raunheitti 

257. Feres Nader 

258. Eduardo Moreira 

259. Manoel Ribeiro 

260. José Mello 

261. Jesus Tajra 

262. Francisco Coelho 

263. Érico Pegoraro 

264. Fernando Gomes 

265. Evaldo Gonçalves 

266. Raimundo Lira 

267. César Cals Neto 

268. Eliel Rodrigues 

269. Max Rosenmann 

270. Carlos de Carli 

271. Mauro Borges 

272. Albano Franco 

273. Sarney Filho 

274. Odacir Soares 

275. Mauro Miranda 

276. João Machado 

Rollemberg 

277. José Carlos Coutinho 

278. Miraldo Gomes 

279. Antonio Carlos Franco 

280. Wagner Lago 

281. Osmar Leitão 

282. Simão Sessim 

283. Annibal Barcellos 

284. Geovani Borges 

285. Eraldo Trindade 

286. Antonio Ferreira 

287. Maria Lúcia 
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288. Maluly Neto 

289. Carlos Alberto 

290. Gidel Dantas 

291. Adauto Pereira 
Justificativa:   

   O fortalecimento de nossa economia é objetivo que se procura alcançar a serviço dos interesses sociais do País. Tal objetivo, 
modernamente, só pode ser atingido com a valorização do trabalho humano e com prestigio a livre iniciativa. Temos necessidade 
premente, para crer no aproveitamento de nossas potencialidades, de orientação firme e segura no texto constitucional, que 
garante estímulo à atividade produtiva. Por isso os dispositivos constantes deste título estão ao mesmo tempo, projetados para os 
avanços futuros e conciliados com a realidade presente. 
Assim, a começar pelo elenco de princípios que devem nortear a atividade econômica, passando pela noção já incorporada ao 
nosso Direito, do que seja uma empresa brasileira ou nacional, buscar-se enfatizar a primazia da livre empresa como fator 
predominante do desenvolvimento econômico, ao mesmo tempo em que se definem os parâmetros gerais do Estado nesse 
campo. 
Em linhas gerais, o novo texto procura traçar um perfil compatível com as diretrizes da economia de mercado e da aceitação de 
investimento estrangeiro, observadas algumas exceções em atividades consideradas fundamentais ao desenvolvimento 
tecnológico e à segurança nacional. 
Em relação à reforma agraria, duas alterações básicas foram introduzidas, a primeira refere-se ao direito da propriedade do imóvel 
rural, cuja utilização deve preencher uma função social, a segunda visa proteger a propriedade produtiva contra a desapropriação. 
A reforma urbana está adequada aos fins a que se destina, tendo a redação sido ajustada para dela retirarem-se as exceções e as 
impropriedades. 
Parecer:   

   Acolho, na forma do privilégio regimental, para as emendas com mais de 280 (duzentos e oitenta) assinaturas (Art.1º. Resolução 
nº 3/88). Pela aprovação, no mérito, com ressalva dos destaques pedidos por membros da Bancada do PMDB e do disposto na 
emenda 2P01776-2, a que dei minha aprovação (relativamente ao parágrafo 2o., do artigo 214). 
CAPÍTULO I: 
PELA APROVAÇÃO: Incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII do Art. 199 e seu Parágrafo único; Parágrafo único do Art. 201; § 2º do Art. 
202; § 1º do Art. 203; incisos I, II, III e IV do Art. 204; §§ 1º, 4º e 5º do Art. 205; Art. 206 ("caput"), incisos II, III, V, e seu Parágrafo 
único; Art. 207 ("caput"); Art. 210 ("caput"); Art. 211 ("caput") e Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 199 ("caput"), inciso IX; Art. 200 ("caput"), §§ 1º, 2º e 3º; Art. 201 ("caput"); Art. 202 ("caput"), §§ 1º e 3º; 
Art. 203 ("caput"), §§ 2º e 3º (Emenda nº 2 336-2, Marcos Lima); Art. 204 ("caput"); Art. 205 ("caput"), § 3º; incisos I e IV do Art. 
206; Art. 208 ("caput"); Art. 209 ("caput"). 
CAPÍTULO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 217 ("caput"), § 2º , § 5º, inciso I e § 6º; Art. 218 ("caput") e seu Parágrafo único; §§ 1º, 2º e 3º do Art. 
221; Art. 222 ("caput"); Art. 223 ("caput"); 
PELA REJEIÇÃO: 
Art. 216 ("caput"), Parágrafo único, incisos I, II, III e IV; § 1º do Art. 217; Art. 219 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 220 ("caput") e seu 
Parágrafo único; Art. 224 ("caput"). 
CAPÍTULO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 225 ("caput"), incisos I, II e III, alíneas "a" , "b" e "C"; incisos IV, VI, VII e VIII, §§ 1º e 2º ; 
PELA REJEIÇÃO: Inciso V do Art. 225. 
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