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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. 191. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como 
seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona rural, não 
superior a cinqüenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, 
tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.  
      Parágrafo único. Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.  

1 – Sugestões localizadas1  

 
   SUGESTÃO:00965 DT REC:14/04/87 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS PARA DECLARAÇÃO DE USUCAPIÃO, CONSIDERANDO A OCUPAÇÃO  
DE ÀREA RURAL NÃO EXCEDENTE A HECTARES, DURANTE 3 ANOS, ININTERRUPTOS  
E SEM OPOSIÇÃO, POR INDIVÍDUO QUE, NÃO SENDO PROPRIETÁRIO RURAL NEM  
URBANO, A TIVER TORNADO PRODUTIVA COM SEU TRABALHO E NELA TIVER SUA  
MORADA. 
 
   SUGESTÃO:07238 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   
   SUGERE QUE O INSTITUTO DO USUCAPIÃO RURAL OU URBANO NÃO SEJA  
APLICADO NAS SITUAÇÕES QUE ESPECIFICA. 
 
   SUGESTÃO:09771 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   BETH AZIZE (PSB/AM) 

                                                      
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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Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE A PROPRIEDADE FAMILIAR AGRÁRIA COMO DIREITO  
E GARANTIA INDIVIDUAL. 
 

2 – Audiências públicas 

Não foram localizadas audiências públicas específicas sobre o tema. A relação de reuniões e 
audiências públicas realizadas pela Subcomissão da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma 
Agrária está disponível em: http://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. 12 - Todo aquele que, não sendo proprietário rural, possuir como sua, por cinco 

(05) anos ininterruptos, sem justo título e com boa fé, área rural pública, particular 

ou devoluta, contínua, não excedente a três (03) módulos rurais e a houver tornado 

produtiva com seu trabalho e nela tiver sua morada permanente, adquirir-lhe-á o 

domínio mediante sentença declaratória, que servirá de título para o registro 

imobiliário.  

Parágrafo único - O brasileiro que, não sendo proprietário, ocupar por cinco (5) 

anos terras públicas e as tornar produtivas com o seu trabalho e o de sua família, 

adquirir-lhe-á o domínio nas condições do artigo anterior. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 7.  

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

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

 

Nota: devido a vários incidentes ocorridos na reunião de votação do substitutivo do 

Relator, foi aprovado o Anteprojeto da Subcomissão com apenas 2 (dois) artigos. 

Consulte o relatório final da matéria vencida no volume 181, disponível em: 

http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-

181.pdf 

 

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

Reforma Agrária, realizada em 23/5/1987, a votação do substitutivo do relator. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 25/7/1987, Supl., a 

partir da p. 126.  

Disponível em: 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/subcomissao6c
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-181.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-181.pdf
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


Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 4  

 

4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DA ORDEM ECONÔMICA  - VI 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 21.  

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

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 33 - A Lei federal disporá sobre as condições de legitimação de posse ou 

ocupação de até 150 hectares de terras públicas, estaduais ou municipais, para 

aqueles que as tornarem produtivas com o seu trabalho e o de sua família. 

Art. 34 - Todo aquele que, não sendo proprietário rural e nem urbano, ocupar, por 5 

(cinco) anos ininterruptos, sem oposição nem reconhecimento de domínio alheio, 

trecho de terra não superior a 50 (cinquenta) hectares, tornando-o produtivo por seu 

trabalho, e tendo nele sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade, mediante sentença 

declaratória devidamente transcrita.  

Parágrafo único - O Ministério Público terá legitimação concorrente, nos termos da 

lei, para a ação fundada neste Artigo. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 18.  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 37 - A lei disporá sobre as condições de legitimação de posse e preferência 

para a aquisição, por quem não seja proprietário, de até cem hectares de terras 

públicas, desde que o pretendente as tenha tornado produtivas com seu trabalho e 

de sua família e nelas tenha moradia e posse mansa e pacífica por cinco anos 

ininterruptos. 

 

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

Substitutivo do Relator publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 

25/7/1987, Supl., 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 

 

Nota: na 14ª reunião da Comissão da Ordem Econômica, foi aprovado 

requerimento de preferência para a emenda 00871 (FASE G), que foi destacada e 
aprovada. 

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 329 - A lei disporá sobre as condições de legitimação de posse e preferência 

para a aquisição, por quem não seja proprietário, de até cem hectares de terras 

públicas, desde que o pretendente as tenha tornado produtivas com seu trabalho e 

de sua família e nelas tenha moradia e posse mansa e pacífica por cinco anos 

ininterruptos. 

 

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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FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 3.  

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

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 321 - A lei disporá sobre as condições de legitimação de posse e preferência 

para a aquisição, por quem não seja proprietário, de até cem hectares de terras 

públicas, desde que o pretendente as tenha tornado produtivas com seu trabalho e 

de sua família e nelas tenha moradia e posse mansa e pacífica por cinco anos 

ininterruptos. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 22.  

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

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 12.  

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

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

 

Discussão e votação: 

Destaque apresentado nº 6759/87, referente à parte da Emenda nº 14588. O 

destaque foi aprovado. 

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

partir da p. 2090. 

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 227. O trabalhador ou trabalhadora, não proprietário de imóvel rural ou urbano, 

que ocupe por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra não superior a 

cinqüenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família e tendo 

nela moradia, adquirir-lhe-á o domínio. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 2. 

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02043, art. 224. 

 

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

não conseguiram alcançar os 280 votos necessários para aprovação da matéria. 

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

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

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
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relator Bernardo Cabral, que foi aprovado com 528 votos favoráveis.  

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte, de 11/5/1988, p. 10299. 

 

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

2º) 

Art. 196. Quem, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, que possua 

como seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra não superior a 

cinqüenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo 

nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. 

 

Nota: Uma nova redação foi dada pelo relator para o art. 196, conforme quadro 

comparativo, volume 298, página 209: 

http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-

298.pdf 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 2.  

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

 

Requerimento de destaque nº 820, referente à emenda 01401. A emenda foi 

aprovada. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 30/8/1988, a partir da 

p. 13631. 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 191. Quem, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como 

seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não 

superior a cinqüenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua 

família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.  

Parágrafo único. Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 1.  

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

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 191. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua 

como seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona rural, 

não superior a cinqüenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua 

família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.  

Parágrafo único. Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. 

 

Nota: Prevaleceu alteração redacional proposta pelo Professor Celso Cunha para o 

art. 191. 

(conforme quadro comparativo das propostas de redação, fl. 150). 

A alteração no caput, de “Quem” para “Aquele que”, foi considerada “Emenda de 

gráfica”. Consulte A Gênese do Texto da Constituição de 1988 – volume I – 

quadros, p. 53-54. Disponível em:  

http://www.senado.leg.br/publicacoes/GeneseConstituicao/pdf/genese-cf-1988-

1.pdf  

 

 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/241anc11mai1988.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-298.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-298.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/303anc30ago1988.pdf
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-de-redacao/proposta-de-redacao-celso-cunha-parte2
http://www.senado.leg.br/publicacoes/GeneseConstituicao/pdf/genese-cf-1988-1.pdf
http://www.senado.leg.br/publicacoes/GeneseConstituicao/pdf/genese-cf-1988-1.pdf
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EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
 

___________________________________________________________________ 

FASE B 

   
   EMENDA:00007 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 artigo 12 do anteprojeto, a seguinte  
redação:  
..................................................  
"Artigo 12. Todo aquele que, não sendo  
proprietário rural, possuir como sua, por três (3)  
anos ininterruptos, sem justo título e com boa fé,  
área rural pública, particular ou devoluta,  
contínua, não excedente a três (3) módulos rurais  
e a houver tornado produtiva com seu trabalho e  
nela tiver sua morada permanente, adquirir-lhe-á o  
domínio mediante sentença declaratória, que  
servirá de título para o registro imobiliário.  
..........................................." 
Justificativa: 
Esta proposta reduz de cinco (05) para três (03) anos o tempo necessário para concessão do 
usucapião. Ela se justifica pela extrema mobilidade a que atualmente está submetida nossa 
população rural e na necessidade urgente de que se facilite seu acesso à terra.  
Parecer:   
   EMENDA No. 6C 0007-3  
Parecer contrário. Nos termos do parecer à emenda 128-2.  
   
   EMENDA:00052 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   ALYSSON PAULINELLI (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda substitutiva ao artigo 12 do  
anteprojeto apresentado pelo Relator Constituinte  
Oswaldo Lima Filho  
Ementa: substitui o artigo 12 e seu parágrafo  
"Proposta:  
Art. A lei federal disporá sobre as condições  

                                                      
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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de legitimação da posse e de preferência para  
aquisição, por quem não seja proprietário, de até  
100 (cem) hectares de terras públicas, que tenham  
sido tornadas produtivas com seu trabalho e de sua  
família, e nelas tenham moradia e posse mansa e  
pacífica por 5 (cinco) anos ininterruptos.  
§ 1o. Dependerá de prévia aprovação do Senado  
Federal a alienação ou concessão de terras  
públicas com área superior a 3.000 hectares.  
§ 2o. Lei complementar disporá sobre regime  
específico de propriedade territorial rural para  
cidadãos e pessoas jurídicas estrangeiras com  
domicílio no exterior." 
Justificativa: 
O texto proposto pelo anteprojeto do Relator inova, criando a possibilidade de um proprietário urbano 
usucapir uma área rural sem justo título.  
O instituto do usucapião especial deve ser um instrumento a serviço do carente; não está no rol dos 
necessitados o proprietário urbano. Este pode vender sua propriedade e investir em área rural, se 
realmente quiser ser agricultor.  
A inclusão de terras particulares no contexto do usucapião especial é matéria juridicamente incorreta; 
o usucapião e matéria regulada pelo Código Civil, e, portanto, atinente à lei ordinária.  
Cumpre esclarecer que a lei ordinária já estabeleceu o usucapião pró-labore de terras particulares, 
através de Lei 6.969/81. Sua inclusão na Constituição, sob ser fora dos parâmetros jurídicos, é 
despicienda.  
Também a fixação do limite de tamanho a 3 (três) módulos rurais, representa um procedimento 
constitucionalmente incorreto, pois vincula a Constituição a um índice alterável por lei ordinária – no 
caso, até por ato discricionário do Poder Executivo – o que desnatura a soberania da Carta Magna.  
O conceito de módulo rural, lógico e coerente ao primeiro impacto, tem demonstrado ser de difícil 
aplicação. O Prof. Paulo Guilherme de Almeida, em recente artigo publicado, enuncia 8 tipos 
diferentes de módulo hoje em dia aplicados pelo INCRA.  
A prática agrícola depende de muitas variáveis, não apenas de dimensão do imóvel. Influenciam-na 
para melhor ou pior, as condições climáticas, as condições físicas e orgânicas do solo, do regime 
pluviométrico, e das condições de frio, calor, e até latitude geográfica. Além disso, diferentes de frio, 
calor, e até latitude geográfica. Além disso, diferentes culturas impõem diferentes áreas de utilização. 
A utilização do módulo rural como elemento definidor do tamanho da propriedade agrícola é passível 
de um trabalho futuro intenso e experimental, para a decantação de normas corretas. Mais de vinte 
anos já se passaram, e, a exemplo do que se constata no próprio INCRA, ainda não se chegou a uma 
conclusão.  
Parecer:   
   EMENDA No. 6C 0052-9  
Parecer contrário. A concessão de três milhões de hectares de terras públicas iria contrariar toda 
sistemática do Anteprojeto. 
   
   EMENDA:00087 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   VICTOR FONTANA (PFL/SC) 
Texto:   
   Suprima-se o parágrafo único do art. 12,  
dando-se ao art. 11, a seguinte redação:  
"Art. 11. O Poder Público poderá reconhecer  
ao brasileiro que, não sendo proprietário, ocupar  
por 5 (cinco) anos ininterruptos, terras públicas  
e as tornar produtivas com o seu trabalho e o de  
sua família, a posse pacífica de área não  
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excedente a 3 (três) módulos rurais, expedindo-lhe  
título de domínio para registro imobiliário." 
Justificativa: 
A redação proposta funde, em um só dispositivo, o art. 11 e o parágrafo único do art. 12, que tratam 
da mesma matéria.  
Observe-se que o art. 12 já prevê o usucapião de terras públicas ou particulares. Assim a legitimação 
de posse de terras públicas a brasileiros com a tributação ao Poder Público, em todas as esferas, de 
fazê-la, deve ficar claramente estabelecida, o que a proposta original não conseguiu lograr.  
Parecer:   
   EMENDA No. 6C 0087-1  
Parecer favorável. Nos termos da justificação, desde que seja mantido o artigo 12, que trata de 
usucapião sobre terras particulares. 
   
   EMENDA:00112 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   FRANCISCO SALES (PMDB/RO) 
Texto:   
TÍTULO -  DA ORDEM SOCIAL E ECONOMICA 
CAPITULO -  DA REFORMA AGRÁRIA 
[...]  
Art. 9o. Todo aquele que, não sendo  
proprietário rural, possuir como sua, por três  
anos ininterruptos, sem oposição, área rural  
contínua, não excedente de 25 (vinte e cinco)  
hectares, e a houver tornado produtiva e nela  
tiver morada habitual, adquirir-lhe-á o domínio,  
independentemente de justo título e boa-fé,  
mediante sentença declaratória, a qual servirá de  
título para o registro imobiliário.  
[...] 
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 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 o 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. 
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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 indemnização, ter-se-ão em justa conta os interesses da 
comunidade e os dos expropriados, e, em caso de litígio, 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 como 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 
princípio da função social da propriedade está inserida, como 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).  
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 consagrado 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 comete fixar tais limitações.  
3. A desapropriação por interesse social, para fins de reforma agrária, deve ser sempre encarada 
com 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.  
 
   
   EMENDA:00128 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. 12 do anteprojeto e parágrafo  
único a seguinte redação:  
"Art. 12. Todo aquele que, não sendo  
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proprietário rural, possuir como sua, por 3 (três)  
anos ininterruptos, sem justo título e com boa fé,  
área rural pública, particular ou devoluta,  
contínua, não excedente a 3 (três) módulos rurais  
e a houver tornado produtiva com seu trabalho e  
nela tiver sua morada permanente, adquirir-lhe-á o  
domínio mediante sentença declaratória, que  
servirá de título para o registro imobiliário.  
Parágrafo único. O brasileiro que, não sendo  
proprietário ocupar por três anos terras públicas  
e as tornar produtivas com seu trabalho e o de sua  
família, adquirir-lhe-á o domínio nas condições do  
artigo anterior." 
Justificativa: 
As atuais condições sociais do campo tornam imperativo a redução do prazo de ocupação pacífica da 
terra e da simplificação do processo de regularização de título, afim de assegurar o acesso do 
trabalhador à terra.  
Parecer:   
   EMENDA No. 6C 0128-2  
Parecer contrário. O prazo de três (03) anos parece insuficiente em relação às terras particulares 
para usucapir.  
   
   EMENDA:00161 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Art. 12. Acrescente-se a este a expressão:  
"e não possuir nenhum vínculo empregatício ou comercial com o proprietário." 
Justificativa: 
Prevalecendo a redação original, o proprietário agrícola vai proibir que seus empregados ou parceiros 
utilizem suas terras, temendo ações futuras de usucapião.  
Devemos é estimular o proprietário rural a ajudar na melhoria das condições de vida dos 
empregados.  
Parecer:   
   EMENDA No. 6C 0161-4  
Parecer contrário. Quem possui como sua uma propriedade, segundo a velha definição do Código 
Civil, não pode fazê-lo como empregado.  
   
   EMENDA:00234 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   - No artigo 4o. substitua-se a expressão  
"cem (100) módulos mais " por sessenta (60)  
módulos mais".  
- Substitua-se, no § único do art. 8o. a  
apalavra "penhora" por "execução judicial".  
- Substitua-se, no art. 12, a expressão:  
"sem justo título e com boa fé" por "independente  
de justo título em boa fé".  
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- No § único do art. 12, acrescente, após  
"terras pública", não excedentes a três (3)  
módulos rurais". 
Justificativa: 
Insiste o proponente na limitação a 60 módulos a propriedade rural máxima.  
Execução judicial é expressão mais abrangente do que penhora e tecnicamente mais recomendável.  
É conveniente limitar a três módulos a aquisição da propriedade de terras públicas para evitar-se 
abusos que podem ocorrer devido à falta de vigilância adequada pelo o poder público.  
Parecer:   
   EMENDA No. 6C 0234-3  
Parecer contrário.  
O módulo proposto parece ser insuficiente. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

   
   EMENDA:00010 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   ROSA PRATA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dá-se ao artigo 3o., na parte que couber a  
política agrícola e fundiária a seguinte redação:  
Art. 3o. - Lei ordinária disporá sobre as  
condições de legitimação da posse e de preferência  
para a aquisição por quem não seja proprietário,  
de até 100 (cem) hectares de terras pública, desde  
que o pretendente as tenha tornado produtivas com  
seu trabalho e de sua família, e nelas tenha  
moradia e posse mansa e pacífica por 5 (cinco)  
anos ininterruptos.  
Parágrafo Único - Dependerá de prévia  
aprovação do Senado Federal a alienação ou  
concessão de terras públicas com área superior a  
três mil hectares. 
Justificativa: 
O que se objetiva é garantir o direito de legítima ação de posse daqueles que, efetivamente, vivem e 
trabalham a terra pública tornando-a produtiva, e dela tirando o sustento para si e para sua família.  
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
 
   EMENDA:00023 PARCIALMENTE APROVADA 
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 seguinte artigo:  
Art.: Lei Federal disporá sobre as condições  
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de legitimação de ocupação até três (03) módulos  
regionais de exploração agrícola de terras  
públicas para aqueles que as tornarem produtivas,  
com seu trabalho e de sua família. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa.  
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
 
 
   EMENDA:00026 PARCIALMENTE APROVADA 
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 seguinte artigo:  
Art. Todo aquele que, não sendo proprietário  
rural, possuir como seu, por 3 (três) anos  
ininterruptos, sem justo título mas com boa fé,  
área rural particular ou devoluta contínua, não  
excedente a 3 (três) módulos regionais de  
exploração agrícola, e a houver tornado produtiva  
com seu trabalho e nela tiver sua moradia  
permanente, adquirir-lhe-á o domínio mediante  
sentença declaratória, a qual servirá de título  
para o registro imobiliário. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa.  
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   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. 11. Todo aquele que, não sendo  
proprietário rural, possuir como sua, por 5  
(cinco) anos ininterruptos, com boa fé, área rural  
pública, particular ou devoluta, contínua, não  
excedente a 3 (três) módulos rurais, nela  
trabalhar e tiver sua morada permanente, lhe  
adquirirá o domínio mediante sentença eficiente  
para o registro imobiliário.  
Parágrafo Único. O brasileiro que, não sendo  
proprietário, ocupar por 5 (cinco) anos terras  
públicas e as tornar produtivas com seu trabalho e  
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o de sua família obterá o seu domínio nas  
condições do artigo anterior.  
[...] 
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.  
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
 
 
   EMENDA:00113 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE) 
Texto:   
   Art. O Poder Público poderá reconhecer ao  
brasileiro que, não sendo proprietário, ocupar por  
5 (cinco) anos ininterruptos, terras públicas e as  
tornar produtivas com o seu trabalho e o de sua  
família, a posse pacífica de área não excedente a  
3 (três) módulos rurais, expedindo-lhe título de  
domínio para registro imobiliário. 
Justificativa: 
A presente emenda procura reproduzir normas constantes do Anteprojeto da Subcomissão de Política 
Agrícola, Fundiária, e de Reforma Agrária, que não foram submetidos à votação por decisão 
antirregimental do Presidente daquela Subcomissão, Senador Edilson Lobão.  
Parecer:   
   Não acolhida por tratar-se de assunto objeto de lei ordinária. 
 
   
   EMENDA:00114 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE) 
Texto:   
   Acrescente-se onde couber:  
Art. Todo aquele que, não sendo proprietário  
rural, possuir como sua, por 5 (cinco) anos  
ininterruptos, com boa fé, área rural pública,  
particular ou devoluta, contínua, não excedente a  
3 (três) módulos rurais, nela trabalhar e tiver  
sua morada permanente, lhe adquirirá o domínio  
mediante sentença eficiente para o registro imobiliário.  
§ Único - O brasileiro que, não sendo  
proprietário, ocupar por 5 (cinco) anos terras  
públicas e as tornar produtivas com seu trabalho e  
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o de sua família obterá o seu domínio nas  
condições do artigo anterior. 
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 Edilson Lobão.  
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada 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. 11. Todo aquele que, não sendo  
proprietário rural, possuir como sua, por cinco  
anos ininterruptos, sem justo título, área rural  
pública, particular ou devoluta, contínua, não  
excedente a três módulos rurais e a houver tornado  
produtiva com seu trabalho e nela tiver sua morada  
permanente, adquir-lhe-á o domínio mediante  
sentença declaratória, que servirá de título para  
o registro imobiliário.  
[...] 
Justificativa: 
No momento em que a sociedade brasileira deixa uma marca histórica, fruto do comportamento cívico 
e dos avanços 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 de 
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 do 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 
empregados 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 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 
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. da 
Defesa dos Direitos Humanos, FASE, CNBB, IECLB, entre outras.  
Necessitamos garantir na nova Constituição mecanismos eficazes na política agrária e agrícolas 
como forma de assegurar vida digna a milhões de brasileiros que hoje passam miséria, fome e 
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constantemente se encontram com suas vidas ameaçadas. Devemos ter coragem hoje para não 
sermos condenados pela sociedade amanhã.  
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.  
Pelo 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:00252 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   GILSON MACHADO (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda aditiva ao Relatório da Subcomissão de  
Política Agrícola, Fundiária e de Reforma Agrária.  
Ementa: Acrescente-se, onde couber:  
"Art. Todo aquele que, não sendo  
proprietário rural nem urbano, possuir como sua,  
ininterruptamente, mansa e pacificamente, por  
cinco ou mais anos, área rural pública ou  
particular, excluídas aquelas cedidas através do  
vínculo empregatício, tornando-a produtiva com o  
seu trabalho e o da sua família, nela tendo  
morada, adquirir-lhe-á o domínio,  
independentemente do justo título ou boa-fé, seja  
por via de reconhecimento administrativo, ou de  
sentença judicial.  
§ 1o. A gleba usucapienda não poderá ter  
dimensão superior a 3 (três) módulos rurais do  
respectivo município de situação, nem poderá estar  
localizada em área destinada, por lei ou ato  
administrativo, à proteção do meio ambiente, à  
preservação de recursos minerais ou à posse de  
silvícolas.  
§ 2o. A lei disporá sobre as condições e  
exigências para que sejam usucapidas áreas  
localizadas na faixa de fronteira, ou em zonas  
consideradas indispensáveis à Segurança Nacional,  
bem como as que regulem o usucapião, por  
estrangeiro, de gleba rural." 
Justificativa: 
Emendas sem justificativa.  
Parecer:   
   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no 
substitutivo. 
   
   EMENDA:00286 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   RAQUEL CAPIBERIBE (PMDB/AP) 
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Texto:   
   Emenda aditiva:  
Art. Todo aquele que, não sendo proprietário  
rural, possuir como sua, por cinco (05) anos  
ininterruptos, sem justo título e com boa-fé, área  
rural pública, particular ou devoluta, continua,  
não excedente a três (03) módulos rurais e a  
houver tornado produtiva com seu trabalho e nela  
tiver sua morada permanente, adquirir-lhe-á o  
domínio mediante sentença declaratória, que  
servirá de título para o registro imobiliário.  
Parágrafo Único - O brasileiro que, não sendo  
proprietário, ocupar por cinco (05) anos terras  
públicas e as tornar produtivas com o seu trabalho  
e o de sua família, adquirir-lhe-á o domínio nas  
condições do artigo anterior. 
Justificativa: 
Esta emenda propõe aperfeiçoar o instituto do usucapião, mantendo a garantia de legitimação de 
posse para aqueles que tornaram terras produtivas, com seu trabalho e de suas famílias.  
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00355 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 questão urbana e transportes:  
Substitua-se a redação do artigo 4o. e  
acrescente artigo, renumerando-se os demais:  
Art. 4o. Aquele que, não sendo  
proprietário rural ou urbano, possuir como sua,  
por período igual ou superior a três anos, sem  
oposição, área em zona urbana ou de expansão  
urbana, situada em favela, mocambo, maloca,  
palafita ou loteamento irregular, ela tendo sua  
morada, adquirir-lhe-á o domínio, independentemente de justo título e boa-fé, podendo requerer ao  
juiz que assim o declare por sentença, que servirá  
de título para o Registro de Imóveis.  
Parágrafo 1o. Desde que não se possa  
evidenciar a satisfação dos requisitos do  
usucapião de que trata este artigo, o interessado  
poderá requerer a legitimação judicial da sua  
posse, adquirindo a propriedade da área, se, após  
três anos contados da legitimação, não se provar,  
em seu prejuízo, a existência de domínio evidente  
de terceiros.  
Parágrafo 2o. A ninguém é lícito usucapiar ou  
ter a sua posse legitima, nos termos deste artigo  
anterior, por mais de uma vez.  
Parágrafo 3o. A propriedade adquirida nos  
termos deste artigo é resolúvel, sujeita ao  
cumprimento de encargo de moradia de benefício e  
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sua família do imóvel, pelo prazo de vinte anos  
contados da aquisição, prazo durante o qual será o  
imóvel inalienável "inter vivos", bem como será  
insuscetível de ter os direitos a ele relativos  
cedidos a qualquer título a terceiros, se não  
quando comprovada prévia e judicialmente a  
necessidade de transferência.  
Art. 4o. A – A União executará um Plano Nacional  
de Habitação destinada ao atendimento das  
necessidades de moradia da população de baixa e  
média renda. 
Justificativa: 
O anteprojeto não prevê propriamente um usucapião especial urbano endereçado especificamente ao 
atendimento das populações carentes.  
Termina por alterar, e de maneira não muito feliz, os pressupostos fáticos da consumação do 
usucapião ordinário extraordinário como contemplados no Código Civil.  
Ao exigir a boa-fé nas duas hipóteses imaginadas exclui a possibilidade de aplicação do instituto às 
favelas e demais categorias de assentamento de população de baixa renda, e ainda deixa de 
estabelecer a moradia como condição da incidência do usucapião.  
Ademais, em face da dificuldade não rara da caracterização dos requisitos do usucapião, será 
conveniente admitir que, quando isso não aconteça, se preveja a possibilidade da legitimação da 
posse através da sentença judicial (desde que inexistente um domínio de terceiro evidente), 
transformável em propriedade após um lapso de tempo de tempo razoável.  
Por outro lado, tal como acontece no usucapião pro labore de terra rural, não há porque excluir os 
bens públicos do usucapião especial urbano.  
O texto da Subcomissão não limita o benefício a uma só vez, o que pode dar ensejo a abusos.  
A inalienabilidade prevista não chega, pois, o usucapiente poderia eficazmente destinar o imóvel a 
outra finalidade que não a moradia. É preciso, ainda, para alcançar a finalidade pretendida, estender 
a vedação a qualquer modalidade de cessão ou concessão de uso do imóvel, simplesmente porque o 
usucapiente, embora sem transferir o domínio, poderia fazer concessões do direito real de uso 
durante longo prazo, ou até mesmo constituições do direito de superfície nas mesmas condições, já 
que, ao que tudo indica, esse direito poderá vir a ser brevemente criado no plano da legislação 
ordinária.  
É indispensável estabelecer que a propriedade, pela via do usucapião especial urbano, se adquire 
com o encargo da moradia, sob pena da sua resolução.  
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00361 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE) 
Texto:   
   Inclua-se onde couber, no Anteprojeto "Da  
Política Agrícola e Fundiária e da Reforma  
Agrária", o seguinte artigo:  
"Art. Todo aquele que, não sendo proprietário  
rural nem urbano, ocupar, por dez anos  
ininterruptos, sem oposição nem reconhecimento de  
domínio alheio, trecho de terra não superior a  
cinquenta hectares, tornando-o produtivo por seu  
trabalho, e tendo nele sua moradia, adquirir-lhe-á  
a propriedade, mediante sentença declaratória  
devidamente transcrita.  
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Parágrafo único. O Ministério Público terá  
legitimação concorrente, nos termos da lei, para  
ação fundada neste artigo." 
Justificativa: 
Pretende-se regulamentar a desapropriação para fins de reforma agrária, visando a justiça social.  
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
 
   EMENDA:00364 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE) 
Texto:   
   Inclua-se, onde couber, no Anteprojeto "Da  
Política Agrícola e Fundiária e da Reforma  
Agrária", o seguinte artigo:  
"Art. Lei federal disporá sobre as condições  
de legitimação de posse e preferência para  
aquisição, até cem hectares, de terras públicas  
por aqueles que as tornarem produtivas, com seu  
trabalho e de sua família.  
Parágrafo único. Salvo para execução de  
planos de reforma agrária, não se fará, sem prévia  
aprovação do Senado Federal, alienação ou  
concessão de terras públicas com área superior a  
3.000 (três mil) hectares." 
Justificativa: 
Tem por escopo, esta Emenda, promover a justiça social.  
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
 
   
   EMENDA:00414 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   VICTOR FONTANA (PFL/SC) 
Texto:   
   Política Agrícola e Fundiária  
Inclua-se o seguinte artigo:  
"Art. Todo aquele que, não sendo  
proprietário rural nem urbano, ocupar, por 5  
(cinco) anos ininterruptos, sem oposição nem  
reconhecimento de domínio alheio, trecho de terra  
não superior a 50 (cinquenta) hectares, tornando-o  
produtivo por seu trabalho, e tendo nele sua  
morada, adquirir-lhe-á a propriedade mediante  
sentença declaratória devidamente transcrita.  
Parágrafo único. O Ministério Público terá  
legitimação concorrente, nos termos da lei, para  
ação fundada neste artigo." 
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Justificativa: 
O trabalhador rural, ainda desprotegido, precisa ter as garantias mínimas para acesso e manutenção 
de sua propriedade, quando todos reconhecem a necessidade de concretização de uma reforma 
agrária que traga condições de tranquilidade, trabalho e produtividade ao homem do campo.  
O usucapião rural, de que trata a presente proposta, é previsto na Constituição de 1934, para uma 
ocupação de 10 (dez) anos e área até 10 (dez) hectares (art. 125). Nas mesmas condições é 
reproduzido na Carta de 1937 (art. 148). Pela Constituição de 1946, mantido o mesmo período, a 
área foi aumentada para 25 (vinte e cinco) hectares (art. 156, 43°). A Constituição de 1967 (art. 164), 
assim como o texto vigente (art. 171), permite o usucapião de terras públicas até o limite de 100 
(cem) hectares. O usucapião especial, previsto na Lei n° 6.969, de 11/12/81, fixa prazo de 5 anos e 
área de 25 hectares.  
O projeto apresentado pela Comissão Afonso Arinos reduz o prazo do usucapião para 5 (cinco) anos 
e amplia a área para 50 (cinquenta) hectares (art. 333), mantendo os 100 (cem) hectares para as 
terras de domínio público (art. 335).  
Adotamos esta solução por entendemos mais justa e de acordo com as conveniências de nosso 
desenvolvimento rural. Também acolhemos a oportuna sugestão de dar ao Ministério Público 
legitimidade para, como o interessado, promover medida judicial tendente à regularização da 
ocupação, como consta do parágrafo único.  
Observe-se que ao fixar a área máxima, susceptível de usucapião, adotamos a medida oficial em 
hectares, tradicional em nosso direito constitucional e civil e conhecida de qualquer agricultor e não 
um módulo variável e alterável pela lei ordinária, como se pretendeu na Subcomissão.  
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
 
   EMENDA:00415 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   VICTOR FONTANA (PFL/SC) 
Texto:   
   Política Agrícola e Fundiária  
Inclua-se o seguinte artigo:  
"Art. O Poder Público poderá reconhecer ao  
brasileiro que, não sendo proprietário, ocupar por  
cinco (5) anos ininterruptos, terras públicas e as  
tornar produtivas com o seu trabalho e o de sua  
família, a posse pacífica de área não excedente a  
100 (cem) hectares, expedindo-lhe título de  
domínio para registro imobiliário." 
Justificativa: 
A Constituição de 1946 previa o aproveitamento de terras públicas, determinando que os Estados 
assegurariam aos posseiros de terras devolutas, preferência para aquisição até 25 hectares (art. 156, 
§ 1°).  
Pela Emenda Constitucional n° 10, de 9/11/1964 a área foi aumentada até cem (100) hectares. A 
redação foi mantida na Constituição de 1967 (art. 164) e no texto vigente (art. 171).  
A emenda propõe que o direito seja reconhecido a brasileiros, permitindo que adquiram o domínio de 
terras públicas, nas condições que ocorre o usucapião de terras particulares, com a expedição de 
título hábil para o registro imobiliário.  
Política Agrícola e Fundiária 
É indiscutível a conveniência de se manter a norma quando, mais uma vez, nos encontramos em 
vésperas de implantação da reforma agrária.  
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
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   EMENDA:00464 PARCIALMENTE APROVADA 
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 seguinte artigo:  
Art.: - Todo aquele que, não sendo  
proprietário rural, possuir como sua, sem justo  
título e com boa fé, área rural pública,  
particular ou devoluta, contínua, e a houver  
tornado produtiva com seu trabalho e nela tiver  
sua morada permanente, adquirir-lhe-á o direito de  
concessão do uso mediante sentença declaratória,  
sobre área de dimensão variável de 01 (um) a 03  
(três) módulos regionais de exploração agrícola. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00492 PARCIALMENTE APROVADA 
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 seguinte artigo:  
Art. - Todos aqueles que, não sendo  
proprietário rural ou urbano, detiver a posse não  
contestada por três anos de área urbana contínua,  
não excedente a 300 metros quadrados, utilizando-a  
para moradia própria ou de sua família, adquirir-lhe-á  
o domínio, independentemente de justo título  
e boa-fé. O direito de usucapião não será  
reconhecido ao mesmo possuidor por mais de uma vez.  
§ 1o. - A utilização do usucapião especial  
urbano exclui os casos de ocupação que se fizerem  
sobre áreas de risco, impróprias para habitação,  
ou em áreas de domínio público, definidas em lei.  
§ 2o. - Os terrenos contínuos, localizados em  
área de regularização fundiária, ocupados por dois  
ou mais possuidores, são suscetíveis de serem  
usucapiados coletivamente. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00501 REJEITADA 
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Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   Ao anteprojeto da Subcomissão da Política  
Agrária e Fundiária e da Reforma Agrária (VI-c):  
Dê-se aos arts. 1o. e 2o. do anteprojeto a  
seguinte redação:  
Art. 1o. - O acesso à propriedade territorial  
rural será disciplinado, na forma de lei  
complementar, que obedecerá os seguintes critérios:  
I - planejamento do programa de reforma  
agrária à base de levantamento das áreas de terras  
acessíveis, obras de infraestrutura indispensáveis  
e quadro dos pretendentes por Conselhos municipais  
e estaduais;  
II - instituição pela União, do crédito  
fundiário, com encargos, que cubram somente as  
despesas de administração, prazos não inferiores a  
vinte anos e carência não inferior a cinco anos;  
III - desapropriação pela União, na forma da  
lei complementar, da propriedade territorial  
rural, desde que caracterizada como latifúndio ou  
área disponível, em títulos da dívida pública, com  
cláusula de atualização, resgatáveis no prazo de  
até vinte anos, assegurada sua aceitação a  
qualquer tempo como meio de pagamento de tributos  
federais e do preço de terras públicas, para o fim  
de ser transferida aos pretendentes referidos no  I,  
mediante operação de financiamento à conta  
do crédito fundiário;  
IV - a União, os Estados e os Municípios  
promoverão as obras de infraestrutura necessárias  
à execução dos programas de acesso à terra  
decorrentes dos levantamentos a que se refere o no. I;  
V - a lei disporá sobre o volume das emissões  
dos títulos a que se refere o no. III, suas  
características, taxa de juros, prazo e condições  
de resgate;  
VI - a desapropriação de que trata o no. III  
deste parágrafo é de competência privativa da  
União e feita por decreto do Poder Executivo, não  
incidindo impostos sobre a indenização dela  
decorrente.  
§ 13 - Todo aquele que não sendo proprietário  
rural ou urbano, ocupar, por cinco anos  
ininterruptos, sem oposição nem reconhecimento de  
denúncia alheia, área de terra não superior a  
cinco hectares, tornando-a produtiva por seu  
trabalho, e tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á  
a propriedade, mediante sentença declaratória  
devidamente transcrita; o Ministério Público terá  
legitimidade concorrente, nos termos da lei, para  
ação fundada neste artigo.  
§ 14 - Lei federal disporá sobre as condições  
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de legitimação de posse e de transferência por  
aquisição, de até cem hectares, de terras públicas  
por aqueles que as tornarem produtivas, com seu  
trabalho e de sua família.  
§ 15 - Lei complementar definirá os casos em  
que será permitida a desapropriação, para fins de  
acesso à terra, de áreas de empresa rural,  
mediante prévia indenização em dinheiro." 
Justificativa: 
A emenda visa resolver racionalmente o problema do desenvolvimento e da reforma agrária. A 
participação dos Estados e Municípios, através de Conselhos, com a atribuição de promover os 
levantamentos indispensáveis a elaboração de um programa que conte com o apoio da comunidade, 
e a instituição do crédito fundiário, de modo a evitar a malograda fórmula da doação pura e simples 
da terra, são medidas propostas pela emenda que merecem consideração da Comissão.  
Parecer:   
   Não acolhida por tratar-se de assunto objeto de lei ordinária. 
   
   EMENDA:00826 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   FERNANDO SANTANA (PCB/BA) 
Texto:   
   Inclua-se, no anteprojeto constitucional da  
Subcomissão da Política Agrícola e Fundiária e da  
Reforma Agrária, onde couber:  
Art. - todo aquele que, não sendo proprietário  
rural, possuir como sua, por cinco anos  
ininterruptos, sem justo título, área rural  
pública, particular ou devoluta, contínua, não  
excedente a cinco módulos rurais e a houver  
tornado produtiva com seu trabalho e nela tiver  
sua morada permanente, adquirir-lhe-á o domínio  
mediante sentença declaratória, que servirá de  
título para o registro imobiliário. 
Justificativa: 
Esta proposição já estava no anteprojeto original do Relator, Constituinte Oswaldo Lima Filho, que 
mantinha desta forma o instituto do “Usucapião Especial”, que certamente beneficiará milhões de 
trabalhadores que já produzem na terra, embora não lhes seja dado nenhum direito ou garantia da 
titularidade de terra, injustiça que cumpre à Assembleia Nacional Constituinte reparar, permitindo a 
pacificação do campo.  
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00944 PARCIALMENTE APROVADA 
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:  
- Todo aquele que, não sendo proprietário  
rural, possuir como sua, por cinco (05) anos  
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ininterruptos, sem justo título e com boa fé, área  
rural pública, particular ou devoluta, contínua,  
não excedente a três (03) módulos rurais e a  
houver tornado produtiva com seu trabalho e nela  
tiver sua morada permanente, adquirir-lhe-á o  
domínio mediante sentença declaratória, que  
servirá de título para o registro imobiliário.  
Parágrafo Único. O brasileiro que, não sendo  
proprietário, ocupar por cinco (5) anos terras  
públicas e as tornam produtivas com o seu trabalho  
e o de sua família, adquirir-lhe-á o domínio nas  
condições do artigo (*)  
* - O Poder Público poderá reconhecer a posse  
pacífica em imóveis rurais públicos, sob condições  
impostas ao beneficiário em área que não exceda a  
três módulos rurais. 
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 retrógados, conservadores, privilegiados e minoritários.  
Quanto à Reforma Agrária e a situação é trágica. Países capitalistas, desenvolvidos a concentração 
da terra têm 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. 
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 atacado.  
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, diminuir as distâncias das regiões, 
fixar dignamente o homem no campo e exportar os excedentes.  
Precisamos da Reforma Agronômica para devolver tecnologia apropriada a uma realidade, 
respeitando o zoneamento agrícola e o manejo integrado 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:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   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. 9o. Todo aquele que, não sendo  
proprietário rural, possuir como sua, por três  
anos ininterruptos, sem oposição, área rural  
contínua, não excedente de 25 (vinte e cinco)  
hectares, e a houver tornado produtiva e nela  
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tiver morada habitual, adquirir-lhe-á o domínio,  
independentemente de justo título e boa-fé,  
mediante sentença declaratória, a qual servirá de  
título para o registro imobiliário. 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).  
Art. 11 É insuscetível de penhora a  
propriedade rural até o limite de cem hectares,  
incluída a sua sede explorada pelo trabalhador que  
a cultive e nela resida e não possua outros  
imóveis rurais. Nesse caso, a garantia pelas  
obrigações limitar-se-á a safra. 
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”, caracterizando 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 numa visão 
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 n° 4.504 de 30.11.64, opção democrática pela reforma agrária, já prevê a eliminação dos 
latifúndios (art. 20°). E vai mais: limitar o direito de propriedade, (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. 4°, V, alínea “a”, e 46, § 1°, 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 tecnológico (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.  
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A inserção do preceito constitucional limitando a propriedade rural não é novidade, basta examinar o 
art. 44° 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 propriedade 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 direito 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:01031 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT/MG) 
Texto:   
   (Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão da  
Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária)  
[...] 
Art. 13. - Todo aquele que, sendo proprietário  
rural, possuir como sua, por três (3) anos ininterruptos,  
sem justo título ou boa-fé, área rural particular  
ou devoluta continua, não excedente a três  
(3) módulos regionais, de exploração agrícola, e a  
houver tornando produtiva com seu trabalho e nela  
tiver sua morada permanente, adquirir-lhe-á o domínio  
mediante sentença declaratória, a qual servirá  
de título para o registro imobiliário respectivo.  
Art. 14. - Lei Federal disporá sobre as condições  
de legitimação de ocupação até três (3) módulos  
regionais de exploração agrícola de terras públicas  
para aqueles que as tornarem produtivas,  
com seu trabalho e de sua família.  
[...] 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
 

___________________________________________________________________ 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 27  

 

FASE G 

   
   EMENDA:00043 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   GILSON MACHADO (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao Art. 34 e § único do  
Relatório Preliminar do Relator, Senador Severo  
Gomes, da Comissão da Ordem Econômica.  
Ementa: Modifica a redação do Art. 34 e seu  
parágrafo único.  
Art. 34 - Todo aquele que não sendo  
proprietário rural nem urbano, ocupar, por 5  
(cinco) ou mais anos ininterruptos, sem oposição,  
sem vínculo empregatício, mansa e pacificamente,  
sem reconhecimento do domínio alheio, área pública  
ou particular, adquirir-lhe-á o domínio,  
independentemente de justo título ou boa-fé, seja  
via reconhecimento administrativo ou por força de  
sentença judicial.  
§ único - É vedado o usucapião de terras  
localizadas em áreas destinadas, por lei ou ato  
administrativo, à proteção do meio ambiente, à  
preservação dos recursos naturais ou à posse de  
silvícolas. 
Justificativa: 
O usucapião constitucional tem sua origem mais remota no art. 5° da célebre Lei 601 de 1850, que 
mandava legitimar as posses mansas e pacíficas que se achassem cultivadas e servindo de morada 
habitual ao respectivo posseiro.  
Este instituto legitimação de posse com posterior transladação do domínio foi ampliado, a partir da 
Constituição de 1934 (art. 125), caracterizando-se, daí em diante, o usucapião constitucional, com 
prazo de ocupação de dez anos e área de até 10 (dez) hectares.  
As Constituições de 1937 (art. 148), de 1946 (artigo 156 § 3°) mantiveram redação quase idêntica a 
de 1934, crescendo a área de 10 (dez) hectares para 100 (cem) hectares. (Emenda 10/64).  
A Constituição de 1967 e sua Emenda 1/1969 não cogitaram do chamado usucapião constitucional.  
Tanto assim que a Lei Ordinária, a de n° 6969, de 10 de dezembro de 1981, instituiu o usucapião 
especial, incidente sobre área não superior a 25 (vinte e cinco) hectares ou a de um módulo rural, 
possuída por cinco anos ininterruptos, independentemente de justo título ou boa-fé.  
O retorno ao âmbito da Constituição, desta espécie de usucapião, atende à tradição jurídica 
brasileira, justificando a presente emenda modificativa.  
Especifica-se, via parágrafos, as exigências e limites impostos ao direito de usucapião.  
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
 
 
   EMENDA:00087 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   FRANCISCO SALES (PMDB/RO) 
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Texto:   
   O art. 33 - caput - do Anteprojeto passa a  
ter a seguinte redação, sendo acrescido de  
parágrafo único:  
"Art. 33. Somente lei federal poderá dispor  
sobre as condições de legitimação de posse e de  
transferência para aquisição, até com hectares, de  
terras públicas por aqueles que as tornarem  
produtivas, com seu trabalho e de sua família.  
Parágrafo único. É insuscetível de penhora a  
propriedade rural até o limite de cem hectares,  
incluída a sua sede, explorada pelo trabalhador  
que a cultive e nela resida e não possua outros  
imóveis rurais. Nesse caso, a garantia pelas  
obrigações limitar-se-á à safra. 
Justificativa: 
Deve-se ser mantida, para os casos de legitimação de posse, a área de até 100 hectares, como já 
prevê a atual Constituição Federal no seu art. 171 – caput.  
As atuais técnicas agrícolas e o denominado “direito privativo”” da posse não justificam o aumento 
dessa área de 100 para 150 hectares.  
Por seu turno, considerados necessários que a propriedade rural até o limite de cem hectares, 
conforme o teor do parágrafo único proposto, seja considerado bem de família, protegendo assim o 
trabalhador rural e, principalmente, a sua família.  
Parecer:   
   Não acolhida por não constar do texto do relator. 
 
   
   EMENDA:00149 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   DAVI ALVES SILVA (PDS/MA) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte parágrafo 1o. ao  
Art. 34 do Substitutivo do Relator da Comissão da  
Ordem Econômica:  
"§ 1o. - A União destinará anualmente,  
percentual nunca inferior a 50% (cinquenta por  
cento) do valor da dotação destinada ao  
financiamento de moradia urbana, para ser aplicado  
no financiamento de imóveis residenciais rurais." 
Justificativa: 
Um dos fatores mais importantes para a fixação do homem à terra, é a casa própria.  
Não bastará ao trabalhador rural receber porção de terra para, o plantio, se uma das condições 
básicas para a sua sobrevivência e a dos seus familiares não for suprida convenientemente.  
Com essa medida, estaremos concorrendo de fato para evitar o êxodo rural, a fuga do homem do 
campo, onde pode produzir e ser útil à sociedade, rumo aos centros urbanos, aonde vai engrossar os 
contingentes de desempregados e os de marginais em potencial.  
Somente com as medidas de tal magnitude socioeconômica podemos realmente partir em busca da 
redenção do trabalhador rural, injustiçado através dos tempos.  
Parecer:   
   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no 
substitutivo. 
   
   EMENDA:00179 REJEITADA 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   ALDO ARANTES (PC DO B/GO) 
Texto:   
   Dê-se ao Caput do Art. 34 a seguinte redação:  
"Art. 34 - Todo aquele que, não sendo  
proprietário rural, possuir como sua, por 3 (três)  
anos ininterruptos, sem justo título e com boa fé,  
área rural pública, particular ou devoluta,  
contínua, não excedente a 100 hectares e a houver  
tornando produtiva com seu trabalho e nela tiver  
sua morada permanente, adquirir-lhe-á o domínio  
mediante sentença declaratória, que servirá de  
título para o registro imobiliário. 
Justificativa: 
As atuais condições sociais do campo tornam imperativo a redução do prazo de ocupação pacífica da 
terra e da simplificação do processo de regularização de título, afim de assegurar o acesso do 
trabalhador à terra.  
Parecer:   
   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no 
substitutivo. 
   
   EMENDA:00323 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 34, Capítulo III do  
Substitutivo da Comissão da Ordem Econômica a  
seguinte redação:  
Art. 34 - Todo aquele que, não sendo  
proprietário rural e nem urbano, ocupar por 3  
(três) anos ininterrupto, sem oposição nem  
reconhecimento de domicílio alheio, trecho de  
terra não superior a 50 (cinquenta) hectares,  
tornando-o produtivo por seu trabalho, e tendo  
nele sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade,  
mediante sentença declaratória devidamente  
transcrita. 
Justificativa: 
Vivemos hoje, no Brasil, um momento de extrema importância com a proposta de reordenação 
jurídico-institucional que definirá a organização futura do País. É nesse momento, por tanto, que 
despontam os grandes temas que devem ser tratados com a maior seriedade pelos parlamentares, 
responsáveis pela elaboração da nova Constituição.  
Com uma análise profunda do quadro social brasileiro, temos a demonstração clara de como os 
problemas sociais, que se arrastam há décadas, quando não há séculos, tem-se agravado nos 
últimos anos. A multiplicação dos movimentos sociais é a manifestação da grave situação em que se 
encontram os brasileiros. É possível a afirmação de que, hoje, no Brasil, não existem problemas 
tipicamente urbanos, nem tipicamente rurais, na medida em que se entrelaçam em uma mesma 
dinâmica.  
Dentre os milhares de problemas que eclodem no cotidiano da vida nacional, o problema da terra 
emerge como aquele que merece urgência na sua solução.  
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A história brasileira se resume na história da grande propriedade rural, como uma estrutura fundiária 
firmada em bases concentracionistas, que faz crescer a cada dia o número dos trabalhadores SEM-
TERRA, ao mesmo tempo que colabora no sentido de elevar o nível de violência no campo.  
O modelo de produção agrícola implantado no Brasil, nas últimas décadas, deu primazia à produção 
para exportação, desenvolvidas especialmente nas grandes propriedades. De outro lado, as 
estatísticas demonstram que a produção de alimentos para o abastecimento do mercado interno, de 
responsabilidade dos pequenos e médios produtores, tem decrescido a níveis assustadores.  
Não há como negar que as consequências reais se traduzem no sacrifício, tanto do trabalhador 
urbano do trabalhador rural.  
A conquista à titulação da terra é um direito inquestionável do homem rural trabalhador. Na realidade, 
esta é uma questão de dignidade. Não há como construir uma sociedade democrática, 
negligenciando-se o valor do trabalho destes brasileiros, que têm dado significativa contribuição ao 
processo de geração de riquezas do País.  
Parecer:   
   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no 
substitutivo. 
 
 
   EMENDA:00334 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   ROBERTO TORRES (PTB/AL) 
Texto:   
   EMENDA AO PARECER DO RELATOR  
Suprima-se o artigo 33. 
Justificativa: 
O Artigo 33 põe em risco o direito de propriedade urbana e não estabelece um tempo de carência 
para que o objeto do artigo ocorra.  
Deixar isto para definição da Lei é passar por cima de grave erro.  
Parecer:   
   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no 
substitutivo. 
 
   
   EMENDA:00453 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao caput do art. 34 do Substitutivo a  
seguinte redação:  
"Art. 34. Todo aquele que não sendo  
proprietário rural e nem urbano, ocupar por cinco  
anos ininterruptos, sem oposição nem  
reconhecimento de domínio alheio, trecho de terra  
não superior a cinquenta hectares, tornando-o  
produtivo por seu trabalho e não tendo relação de  
emprego nem contrato de arrendamento ou parceria,  
e tendo nele sua moradia, adquirir-lhe-á a  
propriedade, mediante sentença declaratória  
devidamente transcrita." 
Justificativa: 
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Acrescentamos a expressão “não tendo relação de emprego nem contrato de arrendamento ou 
parceria, ” para evitar um rompimento das relações harmônicas que existem hoje entre o proprietário 
e os meeiros ou parceiros.  
Também, é praxe o proprietário permitir que seus assalariados utilizem por anos seguidos, área de 
sua propriedade, para que eles possam cultivar sua roça.  
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00581 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   LUIZ SALOMÃO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Substitua-se, no caput do art. 34 do  
substitutivo da comissão da ordem econômica, a  
expressão "por 5 (cinco) anos ininterruptos, pela  
expressão "por 3 (três) anos ininterruptos"". 
Justificativa: 
A Emenda visa, dentro do conceito de função social da propriedade, dar tratamento paritário ao 
usucapião rural em relação ao urbano, no que se refere ao prazo de ocupação já previsto no Artigo 
25 do Substitutivo (três anos).  
Parecer:   
   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no 
substitutivo. 
   
   EMENDA:00663 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.  
- Todo aquele que, não sendo proprietário  
rural, possuir como sua, por 5 (cinco) anos  
ininterruptos, sem justo título e com boa fé, área  
rural pública, particular ou devoluta, continua,  
não excedente a (3) três módulos rurais e a houver  
tornado produtiva com seu trabalho e nela tiver  
sua morada permanente, adquirir-lhe-á o domínio  
mediante sentença declaratória, que servirá de  
título para o registro imobiliário.  
Parágrafo único  
- O brasileiro que, não sendo proprietário,  
ocupar por 5 (cinco) anos terras públicas e as  
tornar produtivas como seu trabalho e de sua  
família, adquirir-lhe-á o domínio nas condições do  
artigo anterior. 
Justificativa: 
Esta emenda propõe aperfeiçoar o instituto do usucapião, mantendo a garantia de legitimação de 
posse para aqueles que tornaram terras produtivas, com seu trabalho e de suas famílias.  
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Parecer:   
   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no 
substitutivo. 
   
   EMENDA:00734 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   IRMA PASSONI (PT/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se onde couber no substitutivo do relator:  
Art. .... Todo aquele que, não sendo  
proprietário rural, possuir como sua por 3 (três)  
anos ininterruptos, sem justo título e com boa fé,  
área pública, particular ou devoluta, contínua, e  
o houver tornado produtivo com o seu trabalho e  
nela tiver sua morada permanente, adquirir-lhe-á o  
direito mediante ato administrativo ou sentença  
declaratória, sobre área de dimensão variável de 1  
(hum) e 3 (três) módulos rurais de exploração agrícola.  
§ Único - Em se tratando de terras públicas,  
será concedido ao beneficiário o direito de  
concessão de uso. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa.  
Parecer:   
   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no 
substitutivo. 
   
   EMENDA:00735 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   IRMA PASSONI (PT/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o Artigo 34 do substitutivo do Relator: 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa.  
Parecer:   
   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no 
substitutivo. 
   
   EMENDA:00746 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   IRMA PASSONI (PT/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao caput do art. 34 do Substitutivo do  
Relator a seguinte redação:  
Art. 34 - Todo aquele que, não sendo  
proprietário rural e nem urbano, ocupar de boa-fé  
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por 3 (três) anos ininterruptos trecho de terra  
não superior a 100, tornando-o produtivo por seu  
trabalho e tendo nele sua moradia, adquirir-lhe-á  
a propriedade mediante sentença transcrita. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa.  
Parecer:   
   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no 
substitutivo. 
 
 
   EMENDA:00748 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   IRMA PASSONI (PT/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 33 do Substitutivo do Relator a  
seguinte redação:  
Art. 33 - A lei federal disporá sobre as  
condições de legitimação de posse ou ocupação de  
até 100 hectares de terras públicas federais,  
estaduais ou municipais, para aqueles que as  
tornarem produtivas com o seu trabalho e o de sua  
família. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa.  
Parecer:   
   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no 
substitutivo. 
 
 
   EMENDA:00797 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte artigo ao capítulo III:  
Art. O proprietário de imóvel ocupado há  
mais de doze meses de forma mansa e pacífica, não  
consentida, por pessoa que não tenha renda  
individual ou familiar superior a três salários  
mínimos nem seja proprietário de imóvel, terá sua  
pretensão de reivindicação ou reintegração do  
imóvel elidido pelo pagamento de seu justo valor.  
§ 1o. Caso o possuidor ocupante não disponha  
de recursos, a União assume diante do proprietário  
a responsabilidade pelo pagamento da indenização,  
que poderá ser feita em Títulos da Dívida Pública  
e será equivalente ao valor declarado do imóvel  
para fins de tributação.  
§ 2o. Recebido o preço de que trata este  
artigo, o imóvel passará ao domínio do possuidor,  
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que não poderá ser alienado por ato inter-vivos,  
salvo consentimento do Poder Público.  
§ 3o. O direito assegurado neste artigo não  
abrangerá imóvel de área superior a três módulos  
rurais regionais.  
§ 4o. Esse direito poderá ser exercido por  
mais de uma pessoa, coletivamente, e não será  
outorgado a um mesmo possuidor mais de uma vez. 
Justificativa: 
A Constituição certamente inscreverá o direito à moradia dentre os direitos fundamentais da pessoa 
humana. Esperam milhões de famílias nas áreas rurais que este direito não fique em termos 
abstratos, mas tenha concretude em suas vidas.  
Esta é a proposta que dá dimensão concreta a este direito.  
Para garantir o direito à moradia é preciso não permitir despejos das famílias que já estejam 
habitando algum lugar, já tenham algum pé-de-chão, mesmo nas favelas, nos alagados e em outros 
lugares.  
Não permitir os despejos não significa deixar de reconhecer o direito de propriedade diante de uma 
ocupação. O que se propõe é a solução equilibrada entre o direito de habitação e o direito de 
propriedade. O proprietário não realiza o despejo, mas terá seu direito satisfeito pelo pagamento do 
justo valor do seu imóvel.  
A família, o lar, são coisas mais sagradas em nossa sociedade. Não podemos permitir que sejam 
destruídos pelos despejos.  
Parecer:   
   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no 
substitutivo. 
   
   EMENDA:00798 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 34, após a expressão  
"todo aquele que", a seguinte expressão: "não  
tendo renda individual ou familiar superior a três  
salários mínimos".  
Acrescente-se § 2o. ao art. 34:  
§ 2o. Esse direito poderá ser exercido por  
mais de uma pessoa, coletivamente, e não será  
outorgado ao mesmo possuidor mais de uma vez.  
Acrescente-se § 3o. ao art. 34:  
§ 3o. O domínio adquirido na forma deste  
artigo não poderá ser transferido por ato "inter-vivos", salvo autorização do Poder Público. 
Justificativa: 
Visa-se limitar os direitos decorrentes do usucapião. A primeira limitação decorre da situação social 
da família. Não se deve outorgar direito tão importante quanto o usucapião a famílias de maiores 
rendas. Outra importante limitação é quanto à proibição de alienação do imóvel usucapido.  
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
 
 
   EMENDA:00871 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   JORGE VIANNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   SUBSTITUTIVO AO CAPÍTULO III - DA QUESTÃO  
AGRÁRIA  
Art. É assegurado o direito de propriedade imóvel rural.  
§ 1o. O uso do imóvel rural deve cumprir  
função social;  
§ 2o. A função social é cumprida quando o imóvel:  
a) é, ou está em curso de ser, racionalmente  
aproveitado;  
b) conserva os recursos naturais e preserva o  
meio ambiente;  
c) observa relações justas de trabalho;  
d) propicia o bem-estar dos proprietários e  
dos trabalhadores que dele dependam.  
Art. Compete à União promover a reforma  
agrária, pela desapropriação, por interesse  
social, da propriedade territorial rural  
improdutiva, em zonas prioritárias, mediante  
pagamento de prévia e justa indenização.  
§ 1o. A indenização das terras nuas poderá  
ser paga em títulos da dívida agrária, com cláusula  
de exata correção monetária, resgatáveis em até  
vinte anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas,  
acrescidas dos juros legais. A indenização das  
benfeitorias será sempre feita previamente em dinheiro.  
§ 2o. A desapropriação de que trata este  
artigo é de competência exclusiva do Presidente da  
República.  
§ 3o. A lei definirá as zonas prioritárias  
para reforma agrária, os parâmetros de  
conceituação de propriedade improdutiva, bem como  
os módulos de exploração da terra.  
§ 4o. A emissão de títulos da dívida agrária  
para as finalidades previstas neste artigo  
obedecerá a limites fixados, anualmente, pela Lei  
Orçamentária.  
§ 5o. É assegurada a aceitação dos títulos  
da dívida agrária a que se refere este artigo, a  
qualquer tempo, como meio de pagamento de qualquer  
tributo federal, pelo seu portador ou obrigações  
do desapropriado para com a União, bem como para  
qualquer outra finalidade estipulada em lei.  
§ 6o. A transferência da propriedade objeto  
de desapropriação, nos termos do presente artigo,  
não constitui fato gerador de tributo de qualquer  
natureza.  
Art. A lei ordinária disporá, para efeito de  
reforma agrária, sobre os processos administrativo  
e judicial de desapropriação por interesse social,  
assegurando ao desapropriado ampla defesa.  
Parágrafo único. O processo judicial terá uma  
vistoria prévia, de rito sumaríssimo, onde se  
decidirá o cabimento da desapropriação e o  
arbitramento de depósito prévio.  
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Art. A alienação ou concessão, a qualquer  
título, de terras públicas federais, estaduais ou  
municipais, com área superior a três mil (3.000)  
hectares, a uma só pessoa física ou jurídica,  
dependerá de aprovação pelo Senado Federal.  
Art. A lei disporá sobre as condições de  
legitimação de posse e preferência para a  
aquisição, por quem não seja proprietário, de até  
cem hectares de terras públicas, desde que o  
pretendente as tenhas tornado produtivas com seu  
trabalho e de sua família e nelas tenha moradia e  
posse mansa e pacífica por cinco anos  
ininterruptos.  
Art. Os beneficiários da distribuição de  
lotes pela Reforma Agrária receberão título de  
domínio, gravado com cláusula de inalienabilidade  
pelo prazo de dez anos, permitida a transferência  
somente em caso de sucessão hereditária".  
Art. Compete ao Poder Executivo, quando da  
concessão de incentivos fiscais a projetos  
agropecuários de abertura de novas fronteiras  
agrícolas, exigir a destinação de até 10% da área  
efetivamente utilizada, para projetos de  
assentamento de pequenos agricultores.  
Art. Os assentamentos do plano nacional de  
reforma agrária de preferência terão um centro  
urbano dotado de comodidades comunitárias  
essenciais em forma de agrovila.  
Art. A Justiça Federal criará Varas especiais  
para dirimir questões fundiárias, na forma da lei.  
Art. O Estado, reconhecendo a importância  
fundamental da agricultura, propiciar-lhe-á  
tratamento compatível com sua equiparação às  
demais atividades produtivas.  
§ 1o. Lei Agrícola, a ser promulgada no prazo  
de um ano, criará órgão planejador permanente de  
política agrícola e disporá sobre os objetivos e  
instrumentos de política agrícola aplicados à  
regularização das safras, sua comercialização e  
sua destinação ao abastecimento e mercado externo, a saber:  
a) preços de garantia;  
b) crédito rural e agroindustrial;  
c) seguro rural;  
d) tributação;  
e) estoques reguladores;  
f) armazenagem e transporte;  
g) regulação do mercado e comércio exterior,  
h) apoio ao cooperativismo e associativismo;  
i) pesquisa, experimentação, assistência  
técnica e extensão rural;  
j) eletrificação rural;  
k) estímulo e regulamentação do setor  
pesqueiro através de Código Específico;  
l) Conservação do solo;  
m) estímulo e apoio à irrigação.  
§ 2o. A política agrícola estimulará o  
desenvolvimento do cooperativismo de produção  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 37  

 

e crédito.  
§ 3o. A União os Estados e os Municípios,  
devidamente articulados, promoverão a assistência  
técnica, extensão rural, pesquisa e agropecuária e  
crédito rural, prioritariamente ao pequeno e médio  
produtor.  
Art. A lei estabelecerá política habitacional  
para o trabalhador rural com o objetivo de  
garantir-lhe dignidade de vida e propiciar-lhe a  
fixação no meio onde vive. 
Justificativa: 
Este substitutivo tem como filosofia básica o atendimento a dois conceitos: 
1 – assegurar a garantia e tranquilidade da propriedade rural produtiva, por sua importância para o 
desenvolvimento econômico nacional; 
2 – assegurar ao homem do campo amplo acesso a terra. Através de uma completa reforma agraria, 
que será acompanhada de adequada assistência técnica e creditícia ao pequeno produtor rural; 
3 – propiciar a promoção e o bem-estar social de todos aqueles que da terra dependem. 
Cada uma das disposições que integram o presente substitutivo foi extraída de propostas e artigos 
apresentados à Comissão sob a forma de emendas amplamente justificadas. 
Reportamo-nos a cada uma delas para orientar o debate que será conduzido em torno deste 
substitutivo, que reúne a preferência de expressivo número de membros desta Comissão. 
Parecer:   
   O Relator não tomou conhecimento da proposta, em face do preceito contido no § 2o. do Art. 23 do 
Regimento Interno da Assembleia Nacional Constituinte: "Fica vedada a apresentação de emenda 
que substitua integralmente o projeto ou que diga respeito a mais de um dispositivo, a não ser que 
trate de modificações correlatas, de maneira que a alteração, relativamente a um dispositivo, envolva 
a necessidade de se alterarem outros".  
A proposta não chega, portanto, a constituir emenda, porque lhe falta requisito essencial ao 
reconhecimento dessa condição. E ninguém pode alegar desconhecer as normas regimentais  
de vez que ela consta do cabeçalho do impresso em que são redigidas as emendas. 
 
 
   EMENDA:00874 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   VIRGÍLIO GALASSI (PDS/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 33 a seguinte redação:  
Art. 33. A lei disporá sobre as condições de  
legitimação de posse e preferência para a  
aquisição, por quem não seja proprietário, de até  
cem hectares de terras públicas, desde que o  
pretendente as tenha tornado produtivas com seu  
trabalho e de sua família e nelas tenha moradia e  
posse mansa e pacífica por cinco anos ininterruptos. 
Justificativa: 
O texto original não incluiu as terras públicas federais, bem como não limita o tempo de posse 
necessário ao beneficiário.  
Além de reduzir a área a ser legitimada, a emenda tem por objetivo incluir essas condições.  
Parecer:   
   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no 
substitutivo. 
 
   
   EMENDA:00875 REJEITADA 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   RACHID SALDANHA DERZI (PMDB/MS) 
Texto:   
   Suprima-se o art. 34. 
Justificativa: 
Trata-se de disposição própria da legislação ordinária. Não envolve princípios constitucionais.  
Parecer:   
   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no 
substitutivo. 
 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

 
   EMENDA:00385 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROSA PRATA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Da Política Agrícola e Fundiária  
e da Reforma Agrária  
Art. - É garantido o direito de propriedade de imóvel rural.  
§ 1o. - O uso do imóvel rural deve cumprir  
função social;  
§ 2o. - A função social é cumprida quando o imóvel:  
a) É racionalmente aproveitado;  
b) Conserva os recursos naturais e preserva o  
meio ambiente;  
c) Observa relações justas de trabalho;  
d) Propicia o bem-estar dos proprietários e  
dos trabalhadores que dele dependem.  
Art. - Compete à União promover a reforma  
agrária, pela desapropriação, por interesse  
social, da propriedade territorial rural  
improdutiva, em zonas prioritárias, mediante  
pagamento de prévia e justa indenização.  
§ 1o. - A indenização das terras nuas poderá  
ser paga em títulos da dívida agrária, com  
cláusula de exata correção monetária, resgatáveis  
em até vinte anos, em parcelas anuais, iguais e  
sucessivas, acrescidas dos juros legais. A  
indenização das benfeitorias será sempre feita  
previamente em dinheiro.  
§ 2o. - A desapropriação de que trata este  
artigo é de competência exclusiva do Presidente da  
República.  
§ 3o. - A lei definirá as zonas prioritárias  
para reforma agrária, os parâmetros de  
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conceituação de propriedade improdutiva, bem como  
os módulos de exploração da terra.  
§ 4o. - A emissão de títulos da dívida  
agrária para as finalidades previstas neste artigo  
obedecerá a limites fixados, anualmente, pela Lei  
Orçamentária.  
§ 5o. - É assegurada a aceitação dos títulos  
da dívida agrária a que se refere este artigo, a  
qualquer tempo, como meio de pagamento de qualquer  
tributo federal, pelo seu portador ou obrigações  
do desapropriado para com a União, bem como para  
qualquer outra finalidade estipulada em lei.  
§ 6o. - A transferência da propriedade objeto  
de desapropriação, nos termos do presente artigo,  
não constitui fato gerador de tributo de qualquer natureza.  
Art. - A lei ordinária disporá, para efeito  
de reforma agrária, sobre os processos  
administrativo e judicial de desapropriação por  
interesse social, assegurando ao desapropriado  
ampla defesa.  
Parágrafo Único - O processo judicial terá  
uma vistoria prévia, de rito sumaríssimo, onde se  
decidirá o cabimento da desapropriação e o  
arbitramento de depósito prévio.  
Art. - A alienação ou concessão, a qualquer  
título, de terras públicas federais, estaduais ou  
municipais, com área superior a três mil (3.000)  
hectares, a uma só pessoa física ou jurídica,  
dependerá de aprovação pelo Senado Federal.  
Art. - A lei disporá sobre as condições de  
legitimação de posse e preferência para a  
aquisição, por quem não seja proprietário, de até  
cem hectares de terras públicas, desde que o  
pretendente as tenha tornado produtivas com seu  
trabalho e de sua família e nelas tenha moradia e  
posse mansa e pacífica por cinco anos ininterruptos.  
Art. - Os beneficiários da distribuição de  
lotes pela Reforma Agrária receberá título de  
domínio, gravado com cláusula de inalienabilidade  
pelo prazo de dez anos, permitida a transferência  
somente em caso de sucessão hereditária.  
Art. - Compete ao Poder Executivo, quando  
da concessão do incentivos fiscais a projetos  
agropecuários de abertura de novas fronteiras  
agrícolas, exigir a destinação de até 10% da área  
efetivamente utilizada, pra projetos de  
assentamento de pequenos agricultores.  
Art. - Os assentamentos do plano nacional  
de reforma agrária de preferência terão um centro  
urbano dotado de comodidades comunitárias  
essenciais em forma de agrovila.  
Art. - A Justiça Federal criará Varas  
especiais para dirimir questões fundiárias, na  
forma da lei.  
Art. - O Estado, reconhecendo a importância  
fundamental da agricultura, propiciar-lhe-á  
tratamento compatível com sua equiparação às  
demais atividades produtivas.  
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§ 1o. - Lei Agrícola, a ser promulgada no  
prazo de um ano, criará órgão planejador  
permanente de política agrícola e disporá sobre os  
objetivos e instrumentos da política agrícola  
aplicados à regularização das safras, sua  
comercialização e sua destinação ao abastecimento  
e mercado externo, a saber:  
a) preços de garantia;  
b) crédito rural e agroindustrial;  
c) seguro rural;  
d) tributação;  
e) estoques reguladores;  
f) armazenagem e transporte;  
g) regulação do mercado e comércio exterior;  
h) apoio ao cooperativismo e associativismo;  
i) pesquisa, experimentação, assistência  
técnica e extensão rural;  
j) eletrificação rural;  
k) estímulo e regulamentação do setor  
pesqueiro através do Código Específico;  
l) conservação do solo;  
m) estímulo e apoio à irrigação.  
§ 2o. - A política agrícola estimulará o  
desenvolvimento do cooperativismo de produção e  
crédito.  
§ 3o. - A União, os Estados e os Municípios,  
devidamente articulados, promoverão a assistência  
técnica, extensão rural, pesquisa agropecuária e  
crédito rural, prioritariamente ao pequeno e médio  
produtor.  
Art. - A lei estabelecerá política  
habitacional para o trabalhador rural com o  
objetivo de garantir-lhe dignidade de vida e  
propiciar-lhe a fixação no meio onde vive. 
Justificativa: 
A presente Emenda retifica o texto do Anteprojeto aprovado pela Comissão de Ordem Econômica, e, 
em parte, aproveitado no Anteprojeto de Comissão de Sistematização. 
Sua finalidade é assegurar o cumprimento das Disposições Regimentais. 
 
 
 
   EMENDA:00389 PREJUDICADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROSA PRATA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária  
Art. - A lei disporá sobre as condições de  
legitimação de posse e preferência para a  
aquisição, por quem não seja proprietário, de até  
cem hectares de terras públicas, desde que o  
pretendente as tenha tornado produtivas com seu  
trabalho e de sua família e nelas tenha moradia e  
posse mansa e pacífica por cinco anos  
ininterruptos. 
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Justificativa: 
A presente Emenda ratifica o texto do Anteprojeto aprovado pela Comissão de Ordem Econômica, e, 
em parte, aproveitando no Anteprojeto de Comissão de Sistematização.  
Sua finalidade é assegurar o cumprimento das disposições regimentais.  
Parecer:   
   Prejudicada. A emenda não inova nem contraria o referido dispositivo do Anteprojeto, estando, pois, 
prejudicada por não produzir nenhum efeito. 
 
 
   EMENDA:05182 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 329 do Anteprojeto a seguinte redação:  
"Art. 329 - Todo aquele que, não sendo  
proprietário rural, possuir como sua, por três  
(03) anos ininterruptos, sem justo título ou boa-fé, área rural particular ou devoluta contínua,  
não excedente a três (3) módulos regionais de  
exploração agrícola, e a houver tornado produtiva  
com seu trabalho e nela tiver sua morada  
permanente, adquirir-lhe-á o domínio mediante  
sentença declaratória, a qual servirá de título  
para o registro imobiliário respectivo." 
Justificativa: 
Em nossa nova redação ao Art. 329 do Anteprojeto de Constituição, estamos corrigindo uma 
distorção que hoje verifica-se no campo. Os trabalhadores, que, não sendo proprietários rurais, 
usarem durante três (03) anos ininterruptos área rural e que a tenham tonando produtiva e nela 
tiverem fixado suas moradias, passam a ter o direito ao domínio, mediante a aplicação de sentença 
declaratória o caput do texto do Anteprojeto marca um retrocesso, quando o próprio Estatuto da Terra 
já prevê este tipo de sentença.  
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

   
   EMENDA:00352 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROSA PRATA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Da Política Agrícola e Fundiária  
e da Reforma Agrária  
[...] 
Art. 321 - A lei disporá sobre as condições  
de legitimação de posse e preferência para a  
aquisição, por quem não seja proprietário, de até  
cem hectares de terras públicas, desde que o  
pretendente as tenha tornado produtivas com seu  
trabalho e de sua família e nelas tenha moradia e  
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posse mansa e pacífica por cinco anos  
ininterruptos.  
[...] 
Justificativa: 
A presente Emenda retifica o texto do Anteprojeto aprovado pela Comissão de Ordem Econômica, e, 
em parte, aproveitado no Anteprojeto de Comissão de Sistematização. 
Sua finalidade é assegurar o cumprimento das Disposições Regimentais. 
Parecer:   
   Pela aprovação parcial.  
Trata-se de uma Emenda Substitutiva a todo o capítulo "Da Política Agrícola, Fundiária e da Reforma 
Agrária", do projeto constitucional. A Emenda em apreço oferece excelentes contribuições, devendo 
ser revista posteriormente para efeito de produção legislativa ordinária.  
art. 317 - O texto deve condicionar o direito da propriedade ao cumprimento da função social, 
entretanto, a definição da função social, como propõe o autor, pode ser tratada através  
de lei específica.  
art. 318 - Concordamos com a forma de indenização proposta, porém acrescida de um prazo de 
carência para o resgate dos títulos e deixando os detalhes para a legislação ordinária.  
art. 319 - Aprovamos a ideia.  
art. 320 - Consideramos que a área de 3.000 ha (cuja alienação ou concessão dependerá de 
aprovação do Senado) deve ser reduzida, conforme propõem inúmeras outras Emendas.  
art. 321 - A matéria é passível de tratamento pela legislação comum.  
art. 322 - Acatada, com a omissão da última frase.  
art. 323 e 324 - Matérias infraconstitucionais.  
art. 325 - Pela dinamicidade dos vários setores produtivos, não deve constar no texto constitucional.  
art. 326 - A Política Habitacional é uma prioridade do momento, devendo ser omitida da 
Constitucional. 
   
   EMENDA:04267 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Compatibilize-se o artigo 321 do Anteprojeto,  
a fim de absorver o seguinte conteúdo:  
"Parágrafo único - É insusceptível de penhora  
a propriedade rural até o limite do módulo da  
propriedade familiar, explorada diretamente pelo  
trabalhador e sua família que nela resida e não  
possua outros imóveis rurais. Na hipótese de  
incidência de constrição judicial, a garantia pelas  
obrigações assumidas pelo titular de propriedade  
rural familiar limitar-se-á à safra, deduzidas as  
despesas de custeio, nelas compreendidas as  
provisões de boca até a safra seguinte." 
Justificativa: 
É princípio manso e pacífico, especialmente nos meios trabalhistas, o entendimento curial de que os 
instrumentos de trabalho são insuscetíveis de sofrer qualquer constrição, inclusive judicial e, 
particularmente, do tipo penhora, arresto, sequestro ou similar. Para o rurícola que aufere sua parca 
renda do amanho do agro, a terra é meio de produção ou bem de produção (e não bem de capital, 
como para o latifundiário), do qual ele tira a própria vida. Tirar-lhe a terra é tirar-lhe a vida. Por outro 
lado, tirar-lhe os meios de sobrevivência, confiscando lhe toda a safra ou os seus animais de tração e 
produção, ou, ainda, as máquinas e implementos agrícolas e insumos que lhe ajudam a amanhar a 
terra equivale igualmente a condená-lo à morte por inanição.  
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Parecer:   
   Embora meritória, a Emenda contém matéria específica de legislação ordinária.  
Somos, pois, pela sua rejeição. 
   
   EMENDA:04817 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 321  
Dê-se ao artigo 321 do Anteprojeto a seguinte redação:  
"Art. 321 - Todo aquele que, não sendo  
proprietário rural, possuir como sua, por três  
(03) anos ininterruptos, sem justo título ou boa-fé, área rural particular ou devoluta contínua,  
não excedente a três (03) módulos regionais de  
exploração agrícola, e a houver tornado produtiva  
com seu trabalho e nela tiver sua morada  
permanente, adquirir-lhe-á o domínio mediante  
sentença declaratória, a qual servirá de título  
para o registro imobiliário respectivo." 
Justificativa: 
Em nossa nova redação ao Art. 321 do projeto de Constituição, estamos corrigindo uma distorção 
que hoje verifica-se no campo. Os trabalhadores, que, não sendo proprietários rurais, usarem durante 
três (03) anos ininterruptos área rural e que a tenham tornado produtiva e nela tiverem fixado suas 
moradias, passam a ter o direito ao domínio, mediante a aplicação de sentença declaratória. O caput 
do texto do projeto marca um retrocesso, quando o próprio Estatuto da Terra já prevê este tipo de 
sentença.  
Parecer:   
   A emenda contém matéria específica de legislação ordinária, conforme a tradição jurídica brasileira. 
(código civil).  
Somos, pois, pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:06499 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dê-se ao artigo 318 do Projeto a seguinte redação:  
"Art. 318 - O acesso à propriedade  
territorial rural será disciplinado, na forma de  
lei complementar, que obedecerá os seguintes  
critérios:  
I - planejamento do programa de reforma  
agrária à base de levantamento das áreas de terras  
acessíveis, obras de infraestrutura indispensáveis  
e quatro dos pretendentes por Conselhos Municipais  
e estaduais;  
II - instituição pela União, do crédito  
fundiário, com encargos que cubram somente as  
despesas de administração, prazos não inferiores  
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a vinte anos e carência não inferior a cinco anos;  
III - desapropriação pela União, na forma da  
lei complementar, da propriedade territorial  
rural, desde que caracterizada como latifúndio ou  
área disponível, em títulos da dívida pública, com  
cláusula de atualização, resgatáveis no prazo de  
até vinte anos, assegurada sua aceitação a  
qualquer tempo como meio de pagamento de tributos  
federais e do preço de terras públicas, para o fim  
de ser transferida aos pretendentes referidos no n  
1, mediante operação de financiamento à conta do  
crédito fundiário;  
IV - a União, os Estados e os Municípios  
promoverão as obras de infraestrutura necessárias  
à execução dos programas de acesso à terra  
decorrentes dos levantamentos a que se refere o nº 1;  
V - a lei disporá sobre o volume das emissões  
dos títulos a que se refere o n III, suas  
características, taxa de juros, prazo e condições  
de resgate;  
VI - a desapropriação de que trata o n III  
deste parágrafo é de competência privativa da  
União e feita por decreto do Poder Executivo, não  
incidindo impostos sobre a indenização dela  
decorrente.  
§ 1o. - Todo aquele que não sendo  
proprietário rural ou urbano, ocupar, por cinco  
anos ininterruptos, sem oposição nem  
reconhecimento de denúncia alheia, área de terra  
não superior a cinco hectares, tornando-a  
produtiva por seu trabalho, e tendo nela sua  
moradia, adquirir-lhe-á a propriedade, mediante  
sentença declaratória devidamente transcrita; o  
Ministério Público terá legitimidade concorrente,  
nos termos da lei, para ação fundada neste artigo.  
§ 2o. - Lei federal disporá sobre as  
condições de legitimação de posse e de  
transferência por aquisição, de até cem hectares,  
de terras públicas por aqueles que as tornarem  
produtivas, com seu trabalho e de sua família;  
§ 3o. - Lei complementar definirá os casos em  
que será permitida a desapropriação, para fins de  
acesso à terra, de áreas de empresa rural,  
mediante prévia indenização em dinheiro". 
Justificativa: 
A emenda visa resolver racionalmente o problema do desenvolvimento e da reforma agrária. A 
participação dos Estados e Municípios, através de Conselhos, com a atribuição de promover os 
levantamentos indispensáveis à elaboração de um programa que conte com o apoio da comunidade, 
e a instituição do crédito fundiário, de modo a evitar a malograda fórmula da doação pura e simples 
da terra, são medidas propostas pela emenda que merecem consideração.  
Parecer:   
   Pela rejeição, na forma da orientação predominante na comissão de Sistematização, com a qual 
não se conforma a emenda. 
 
 
   EMENDA:07079 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte Artigo às  
Disposições Transitórias:  
Art. - Todo aquele que, não sendo  
proprietário rural e nem urbano, ocupar por 3  
(três) anos ininterruptos, sem oposição nem  
reconhecimento de domicílio alheio, trecho de  
terra não superior a 50 (cinquenta) hectares,  
tornando-o produtivo por seu trabalho, e tendo  
nele sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade,  
mediante sentença declaratória devidamente  
transcrita. 
Justificativa: 
Vivemos hoje, no Brasil, um momento de extrema importância com a proposta de reordenação 
jurídico-institucional que definirá a organização futura do País. É nesse momento, portanto, que 
despontam os grandes temas que devem ser tratados com a maior seriedade pelos parlamentares, 
responsáveis pela elaboração da nova Constituição.  
Com uma análise profunda do quadro social brasileiro, temos a demonstração clara de como os 
problemas sociais, que se arrastam há décadas, quando não há séculos, tem-se agravado nos 
últimos anos. A multiplicação dos movimentos sociais é a manifestação da grave situação em que se 
encontram os brasileiros. É possível a afirmação de que hoje, no Brasil, não existem problemas 
tipicamente urbanos, nem tipicamente rurais, na medida em que se entrelaçam em uma mesma 
dinâmica.  
Dentre os milhares de problemas que eclodem no cotidiano da vida nacional, o problema da terra 
emerge como aquele que merece urgência na sua solução.  
A história brasileira se resume na história da grande propriedade rural, como uma estrutura fundiária 
firmada em bases concentracionistas, que faz crescer a cada dia o número dos trabalhadores SEM-
TERRA, ao mesmo tempo que colabora no sentido de elevar o nível de violência no campo.  
O modelo de produção agrícola implantado no Brasil, nas últimas décadas, deu primazia à produção 
para exportação, desenvolvidas especialmente nas grandes propriedades. De outro lado, as 
estatísticas demonstram que a produção de alimentos para o abastecimento do mercado interno, de 
responsabilidade dos pequenos e médios produtores, tem decrescido a níveis assustadores.  
Não há como negar que as consequências reais se traduzem no sacrifício, tanto do trabalhador 
urbano como do trabalhador rural.  
Não há como negar que as consequências reais se traduzem no sacrifício, tanto do trabalhador 
urbano como do trabalhador rural.  
A conquista à titulação da terra é um direito inquestionável do homem rural trabalhador. Na realidade, 
esta é uma questão de dignidade. Não há como conquistar uma sociedade democrática, 
negligenciando-se o valor do trabalho destes brasileiros, que têm dado significativa contribuição ao 
processo de geração de riquezas do País.  
Parecer:   
   O teor da emenda em questão é matéria de legislação ordinária, como ocorre atualmente. No nosso 
entender, no âmbito da questão fundiária, matéria constitucional refere-se, fundamentalmente, à 
definição dos instrumentos do Estado necessários para garantir o acesso à propriedade e uso da 
terra.  
Portanto, somos pela rejeição. 
 
   EMENDA:07080 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FONTANA (PFL/SC) 
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Texto:   
   Emenda aditiva  
Inclua-se no Título VIII - Da Ordem Econômica  
e Financeira, Capítulo II, o seguinte artigo:  
"Art. - Todo aquele que, não sendo  
proprietário de imóvel, ocupar por 5 (cinco) anos  
ininterruptos, sem oposição nem reconhecimento de  
domínio alheio, trecho de terra não superior a 50  
(cinquenta) hectares, tornando-o produtivo por seu  
trabalho, e tendo nele sua morada, adquirir-lhe-á  
a propriedade mediante sentença declaratória  
devidamente transcrita.  
Parágrafo único - O Ministério Público terá  
legitimação concorrente, nos termos da lei, para  
ação fundada neste artigo." 
Justificativa: 
É surpreendente que o projeto que contempla o usucapião de terras públicas (art. 321) tenha 
excluindo-o das terras de particulares, previsto desde 1934, como a seguir se expõe.  
O trabalhador rural, ainda desprotegido, precisa ter as garantias mínimas para acesso a manutenção 
de sua propriedade, quando todos reconhecem a necessidade de concretização de uma reforma 
agrária que traga condições de tranquilidade, trabalho e produtividade ao homem do campo.  
O usucapião rural de que trata a presente proposta, é previsto na Constituição de 1934, para um 
ocupação de 10 (dez) anos e área até 10 (dez) hectares (art. 125). Nas mesmas condições é 
reproduzido na Carta de 1937 (art. 148). Pela Constituição de 1946, mantido o mesmo período, a 
área foi aumentada para 25 (vinte e cinco) hectares (art. 156, § 3°). A Constituição de 1967 (art. 164), 
assim como o texto vigente (art. 171), permite o usucapião de terras públicas até o limite de 100 
(cem) hectares. O usucapião especial, previsto na Lei n° 6.929, de 11/12/81, fixa prazo de 5 anos e 
área de 25 hectares.  
O projeto apresentado pela Comissão Afonso Arinos reduz o prazo do usucapião para 5 (cinco) anos 
e amplia a área para 50 (cinquenta) hectares (art. 333), mantendo os 100 (cem) hectares para as 
terras de domínio público (art. 335).  
Adotamos esta solução por entendermos mais justa e de acordo com as conveniências de nosso 
desenvolvimento rural. Também acolhemos a oportuna sugestão de dar ao Ministério Público 
legitimidade para, como o interessado, promover medida judicial tendente à regularização da 
ocupação, como consta do parágrafo único.  
Observe-se que ao fixar a área máxima, susceptível de usucapião, adotamos a medida oficial em 
hectares, tradicional em nosso direito constitucional e civil e conhecida de qualquer agricultor e não 
um módulo variável e alterável pela lei ordinária, como se pretendeu na Subcomissão.  
Parecer:   
   Matéria de legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:07090 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dê-se ao art. 321 a seguinte redação:  
"Art. 321 - O Poder Público poderá reconhecer  
ao brasileiro que, não sendo proprietário, ocupar  
por cinco (5) anos ininterruptos, terras públicas e  
as tornar produtivas com o seu trabalho e o de sua  
família, a posse pacífica de área não excedente a  
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100 (cem) hectares, expedindo-lhe título de  
domínio para registro imobiliário". 
Justificativa: 
A emenda amplia o previsto no projeto, quando reconhece o direito à aquisição e não só a de 
preferencia, para o Poder Público, incluindo o Estado, titular suas terras. De outra parte restringe 
direito a brasileiros.  
A Constituição de 1946 previa o aproveitamento de terras públicas, determinando que os Estados 
assegurariam aos posseiros de terras devolutas, preferência para aquisição até 25 hectares (art. 156, 
§ 1°).  
Pela Emenda constitucional n° 10, de 09/11/1964 a área foi aumentada até cem (100) hectares. A 
redação foi mantida na Constituição de 1967 (art. 164) e no texto vigente (art. 171).  
Parecer:   
   Legislação de posse é um assunto estranho a uma Constituição política, que deve conter 
disposições que, pela sua relevância, devam ser resguardadas contra a instabilidade das leis 
ordinárias.  
Trata-se de matéria de direito privado, regulada pelo Código Civil e pela Lei n. 6.383, de 7 de 
dezembro de 1976.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:09025 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALDO ARANTES (PC DO B/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: 321  
Dê-se ao Art. 321 a seguinte redação:  
"Art. 321 - Todo aquele que , não sendo  
proprietário rural, possuir como sua, por 3 (três)  
anos ininterruptos, sem justo título e com boa fé,  
área rural pública, particular ou devoluta,  
contínua, não excedente a 100 hectares e a houver  
tornado produtiva com seu trabalho e nela tiver  
sua morada permanente, adquirir-lhe-á o domínio  
mediante sentença declaratória, que servirá de  
título para o registro imobiliário. 
Justificativa: 
As atuais condições sociais do campo tornam imperativo a redução do prazo de ocupação pacífica da 
terra e da simplificação do processo de regularização de título, afim de assegurar o acesso do 
trabalhador à terra.  
Parecer:   
   O teor da emenda é matéria de legislação ordinária, como o é atualmente. No nosso entender, no 
âmbito da questão fundiária, matéria constitucional refere-se, fundamentalmente a definição dos 
instrumentos do Estado necessários para garantir o acesso à propriedade e uso da terra.  
Pela Rejeição. 
   
   EMENDA:09197 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JONAS PINHEIRO (PFL/MT) 
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Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO - Artigo 321  
Acrescenta-se ao artigo 321 do projeto o  
seguinte Parágrafo único:  
Parágrafo único - A lei concederá condições  
para escriturar e registrar imóveis com limite  
menor do módulo mínimo, respeitando a qualidade do  
solo e intensidade da atividade produtiva. 
Justificativa: 
O processo de colonização em área denominada de cultura com alto padrão de fertilidade, deu-se por 
aquisição de pequena área, considerada familiar. 
Essas áreas foram aos poucos sendo desmatadas dando condições a introdução de máquinas a 
tração animal, uma tecnologia um pouco mais avançada do que o início, e com isso, toda a família foi 
se ensejando no processo produtivo. Pela legislação atual está proibida de legalização as áreas 
menores que o modelo estabelecido pela região. É injusto tal procedimento legal, pois milhares de 
famílias vivem em propriedades menores, sem acesso aos documentos cartoriais, inibindo-as de 
melhor desempenho para o não aproveitamento dos benefícios governamentais, tal como crédito 
rural.  
Realmente, em alguns casos é inviável, portem na maioria deles, mesmo com pequena área, uma 
família pode sobreviver desde que lhe dê uma opção econômica rentável e apropriada, a critério do 
proprietário, levando-se em conta sua aptidão, disponibilidade de recursos, mercado, infraestrutura 
existente e possibilidade técnica.  
Essas são as razões basilares de nossa proposta, que visa corrigir uma injustiça com os pequenos 
produtores, especialmente aqueles que não podem legalizar a sua propriedade sobre imóvel herdado.   
Parecer:   
   A permissão do fracionamento da propriedade em áreas abaixo do módulo propiciará a formação 
de inúmeras micro propriedades antieconômicas por não oferecer condições tecnológicas à sua 
exploração.  
Manter um limite mínimo para o tamanho da propriedade é fundamental para o estabelecimento de 
uma política racional de exploração agropecuária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:09402 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRMA PASSONI (PT/SP) 
Texto:   
   Substitua-se o artigo 321 do projeto do  
relator pelos três artigos seguintes e renumere-se  
os subsequentes.  
Art. - O Poder Público poderá reconhecer a  
posse pacífica em imóveis rurais públicos ou  
privados, sob certas condições impostas aos  
beneficiários e em área que não exceda três (3)  
módulos regionais de exploração agrícola.  
Art. - Todo aquele que, não sendo  
proprietário rural, possuir como sua, por três,  
(3) anos ininterruptos, sem justo título ou boa-fé, área rural particular ou devoluta contínua,  
não excedente a três (3) módulos regionais de  
exploração agrícola, e a houver tornado produtiva  
com seu trabalho e nela tiver sua morada  
permanente, adquirir-lhe-á o domínio mediante  
sentença declaratória, a que servirá de título  
para o registro imobiliário respectivo.  
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Art. - Lei Federal disporá sobre as condições  
de legitimação de ocupação até três (3) módulos  
regionais de exploração agrícola de terras  
públicas para aqueles que as tornarem produtivas,  
com seu trabalho e de sua família.  
Dê-se ao artigo 318 do projeto do relator a  
seguinte redação:  
Art. 318 - A indenização referida no artigo  
317 § 4o., significa tornar sem danos unicamente em  
relação ao custo histórico de aquisição e dos  
investimentos realizados pelo proprietário, seja  
da terra nua, seja de benfeitorias, e com a  
dedução dos valores correspondentes a  
investimentos públicos e débitos em aberto com  
instituições oficiais.  
§ 1o. Os títulos da dívida agrária são  
resgatáveis no prazo de vinte anos, a partir do  
quinto ano, em parcelas anuais sucessivas,  
assegurada a sua aceitação, a qualquer tempo, como  
meio de pagamento de até cinquenta por cento do  
imposto territorial rural e como pagamento do  
preço de terras públicas.  
§ 2o. - A declaração de interesse social para  
fins de Reforma Agrária opera automaticamente a  
imissão da União na posse do imóvel, permitindo o  
registro da propriedade.  
Qualquer contestação na ação própria ou em  
outra medida judicial somente poderá versar sobre  
o valor depositado pelo expropriante.  
§ 3o. - A desapropriação de que fale este  
artigo se aplicará tanto à terra nua quanto às  
benfeitorias indenizáveis. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa.  
Parecer:   
   O teor da Emenda é matéria de legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:09913 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: 321  
Acrescente-se ao artigo 321 após a expressão  
"não seja proprietário", a seguinte expressão:  
"não tendo renda individual ou familiar superior a  
três salários mínimos".  
Substitua-se a expressão "cem hectares de  
terras públicas" por "50 (cinquenta) hectares de  
terras" e a expressão "cinco anos" por "dois anos".  
Acrescente-se § ao art. 321:  
§ 1o. - Esse direito poderá ser exercido por  
mais de uma pessoa, coletivamente, e não será  
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outorgado ao mesmo possuidor mais de uma vez.  
Acrescente-se § 2o. ao art. 321:  
§ 2o. - O domínio adquirido na forma deste  
artigo não poderá ser transferido por ato "inter-vivos", salvo autorização do Poder Público. 
Justificativa: 
Visa-se limitar os direitos decorrentes do usucapião. A primeira limitação decorre da situação social 
da família. Não se deve outorgar direito tão importante quanto o usucapião a famílias de maiores 
rendas. Outra importante limitação é quanto à proibição de alienação do imóvel usucapião.  
A transferência do tempo de carência para a legitimação da posse para dois anos vai de encontro 
com as justas aspirações da emenda popular apresentada pela Arquidiocese São Sebastião da 
cidade do Rio de Janeiro, a qual merece nossa distinta consideração em face da relevância de seus 
temas e propriedade das suas propostas.  
Parecer:   
   Pela rejeição, o teor da emenda é matéria de legislação ordinária. 
   
   EMENDA:10683 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. 321  
Inclua-se no art. 321 do Projeto de  
Constituição, o seguinte parágrafo:  
Parágrafo único. - O tamanho máximo de uma  
propriedade rural é de 100 módulos regionais de  
exploração agrícola, ficando o excedente sujeito  
a desapropriação por interesse social para fins de  
reforma agrária. 
Justificativa: 
Com este parágrafo, deseja-se realmente propor a extinção de grande propriedade latifundiária ao 
mesmo tempo assegurar explicitamente, a propriedade dos médios e pequenos proprietários.  
É uma emenda que visa limitar a propriedade rural, daqui para frente, a definição fundiária dos limites 
máximos permitidos para os imóveis rurais.  
Parecer:   
   Pela rejeição. O tamanho da propriedade, isoladamente, não é critério eficiente para avaliar se a 
propriedade mal cumpre ou não sua função social. 
   
   EMENDA:13122 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   Incluam-se no título VIII, Capítulo II, onde  
couber, os seguintes dispositivos:  
"Art. Todo aquele que não sendo proprietário  
rural ocupar, por 5 (cinco) anos ininterruptos de  
boa-fé e sem oposição de domínio alheio, área que  
observa toda força de trabalho da unidade familiar  
(agricultor e sua família), garantindo-lhes a  
subsistência e o progresso social e econômico,  
tornando-a produtiva por seu trabalho e tendo nela  
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sua moradia permanente, adquirir-lhe-á o domínio  
pleno, mediante sentença declaratória devidamente  
transcrita." 
Justificativa: 
A proposição que ora apresentamos, contempla, na pratica, o chamado usucapião especial, fixado 
em cinco anos, a ser adquirido pela unidade familiar (trabalhador rural e sua família), mediante 
sentença declaratória, devidamente transcrita no competente cartório de registro de imóveis.  
Trata-se de medida de mais alta importância para o incremento do processo de reforma agrária, na 
medida em que possibilitará a regularização de um ponderável número de situações já existentes, 
bem como para o futuro, facilitará a aquisição de glebas rurais pelo processo do usucapião especial.  
O que se objetiva é contemplar situações em que o homem do campo esteja assentado na terra, 
ostentando posse boa, mansa e pacífica, há mais de cinco anos. Nestes casos, não há como deixar 
de reconhecer o direito de propriedade a quem está dando à terra sua destinação própria, isto é, 
tornando-a produtiva e representando meio de subsistência indispensável aos componentes da 
unidade familiar.  
Parecer:   
   A matéria objeto da emenda em exame é específica de lei ordinária. O usucapião é 
tradicionalmente inserido no Código Civil (art.550 e seguintes), por ser assunto de direito privado.  
Pela Rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:14588 REJEITADA 
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. 317 - Ao direito de propriedade da  
terra corresponde uma obrigação social.  
Parágrafo único: A obrigação social é  
cumprida quando, simultaneamente, a propriedade:  
a) é racionalmente aproveitada;  
b) conserva os recursos naturais e preserva o  
meio ambiente;  
c) observa as disposições legais que regulam  
as relações de trabalho;  
d) assegura o bem-estar dos proprietários e  
dos trabalhadores que dela dependem; e  
e) não exceda a área máxima fixada na lei.  
Art. 318 - Todo imóvel rural que não cumpra a  
obrigação social nos termos do artigo anterior,  
fica sujeito à desapropriação por interesse social  
para fins de reforma agrária, mediante  
indenização; excetuados os imóveis com área  
inferior a 10 (dez) módulos rurais.  
§ 1o. - A desapropriação de que trata este  
artigo é de competência da União, podendo, os  
Estados, promovê-la se assim dispuser nas suas  
respectivas Constituições, observadas sempre as  
normas basilares preceituadas nesta.  
§ 2o. - A indenização da terra desapropriada  
será paga em títulos da dívida agrária, tendo como  
teto o valor cadastral do imóvel para fins  
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tributários, com cláusula de exata correção  
monetária, resgatáveis a partir do segundo ano de  
sua emissão, no prazo de até 20 (vinte) anos.  
§ 3o. - As benfeitorias serão indenizadas em  
dinheiro.  
Art. 319 - A declaração de imóvel como de  
interesse social para fins de reforma agrária  
opera automaticamente a imissão da União do bem,  
permitindo o registro da propriedade.  
Parágrafo Único - Na hipótese da Justiça  
Agrária, em sentença irrecorrível, entender  
inexistente requisito necessário ao reconhecimento  
da gleba como passível de desapropriação para fins  
de reforma agrária, esta será convertida em  
desapropriação por utilidade pública com  
indenização paga em dinheiro.  
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.  
Art. 321 - Aos beneficiários da distribuição  
de lotes pela reforma agrária serão  
conferidos títulos de domínio, gravados com  
cláusula de inalienabilidade pelo prazo que a lei  
determinar.  
Art. 322 - Todo trabalhador ou trabalhadora  
que, não sendo proprietário rural nem urbano,  
por cinco anos ininterruptos, sem oposição nem  
reconhecimento de domínio alheio, trecho de terra  
não superior a 50 (cinquenta) hectares, tornando-o  
produtivo por seu trabalho ou de sua família, e  
tendo nela sua moradia, adquir-lhe-á a  
propriedade, mediante sentença declaratória  
devidamente transcrita.  
Art. 323 - Caberá ao Executivo, com a  
participação das entidades representativas do  
setor, elaborar os planos anuais e plurianuais de  
desenvolvimento agropecuário englobando ações de  
política agrícola e agrária.  
Art. 324 - A política agrícola, como  
processo complementar à reforma agrária, será  
instrumentalizada pelos poderes públicos com vista  
à produção de alimentos e voltada ao mercado  
interno, assegurando:  
a) preços mínimos justos e garantia de  
comercialização;  
b)crédito rural para custeio e investimento,  
integral para os pequenos produtores;  
c) seguro agrícola;  
d) assistência técnica, extensão rural e  
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pesquisa orientadas à melhorar a renda e o bem-  
estar dos agricultores;  
e) fiscalização e controle de qualidade e dos  
preços dos insumos agropecuários."  
Art. 496 - Supressão total. 
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 PMDB, no “Documento Básico” da Campanha 
Nacional de Reforma Agrária, no documento “Política Agrária e Reforma Agrária na Respectiva da 
Nova Constituição” elaborando pelo MIRAD e, no que tange a política agrícola, busquei elementos no 
documento da CONTAG, elaborando com Federações e Sindicatos de Trab. Rurais.  
Parecer:   
   A Emenda não apresenta contribuição de natureza jurídica ou técnica ao aprimoramento do 
Projeto.  
Rejeição 
   
   EMENDA:15583 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLÁVIO ROCHA (PFL/RN) 
Texto:   
   Substituam-se os arts. 300 a 326 pelos  
seguintes remunerando-se os demais.  
[...].  
Art. 308 - A lei federal disporá sobre as  
condições de legitimação da posse e de preferência  
para a aquisição, até cem hectares, de terras  
públicas por aqueles que as tornem produtivas com  
o seu trabalho e o de sua família.  
§ Único - Salvo pela execução de planos de  
reforma agrária, não fará, sem prévia aprovação do  
Senado Federal, alienação ou concessão de terras  
públicas com área superior a três mil hectares.  
[...] 
Justificativa: 
A presente SUGESTÃO é fruto do resultado do IV Congresso Nacional das Associações Comerciais 
realizado em Brasília, nos dias 26 a 28 de abril último, sob o patrocínio da Confederação e promoção 
da Federação das Associações Comerciais e Industriais do Distrito Federal. 
Buscamos nesse trabalho dois trechos que reproduzimos como justificativa desta proposição.  
“Buscarem, na apreciação das teses e indicações, formular propostas que pudessem contribuir para a 
construção de uma sociedade pluralista, mais aberta, mais justa com igualdade de oportunidade, 
concentrada no respeito ao indivíduo e à liberdade, enfatizando-se que é democracia política, como 
guardião da liberdade que há de assegurar e estimular a realização do progresso através da 
economia de mercado, afastando a onisciência tecnocrática das concessões tuteladas do Estado.  
Nesta perspectiva, avultou a imperiosa necessidade de uma posição mais consistente e mais eficaz, 
na defesa da liberdade em todos os níveis, tais como: liberdade de produzir, liberdade de investir, 
liberdade de prosperar, liberdade de votar e ser eleito pelo voto do povo”.  
Pretende-se pura e simplesmente conciliar princípios que vêm tornando duradora a nossa ordem 
social, fazendo frente à sinistra demagogia que insiste em ameaçar a nossa segurança a nossa 
segurança econômica.   
Parecer:   
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   A r. emenda, que fere múltiplos aspectos dos capítulos da ordem econômica e social, sem dúvida 
tem contribuições significativas ao Substitutivo em elaboração. Pelo acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:15805 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDMILSON VALENTIM (PC DO B/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: 321  
Dê-se ao Art. 321 a seguinte redação:  
"Art. 321 - Todo aquele que, não sendo  
proprietário rural, possuir como sua, por 3 (três)  
anos ininterruptos, sem justo título e com boa fé,  
área rural pública, particular ou devoluta,  
contínua, não excedente a 100 hectares e a houver  
tornado produtiva com seu trabalho e nela tiver  
sua morada permanente, adquirir-lhe-á o domínio  
mediante sentença declaratória, que servirá de  
título para o registro imobiliário. 
Justificativa: 
As atuais condições sociais do campo tornam imperativo a redução do prazo de ocupação pacífica da 
terra e da simplificação do processo e regularização de título, afim de assegurar o acesso do 
trabalhador à terra.  
Parecer:   
   Pela rejeição, O teor da emenda é matéria de legislação ordinária. 
   
   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. 13 - Todo aquele que, não sendo  
proprietário rural, possuir como sua, por 3 (três)  
anos ininterruptos, sem justo título ou boa-fé,  
área rural particular ou devoluta contínua, não  
excedente a 3 (três) módulos regionais de  
exploração agrícola, e a houver tornado produtiva  
com seu trabalho e nela tiver sua morada  
permanente, adquirir-lhe-á o domínio mediante  
sentença declaratória, a qual servirá de título  
para o registro imobiliário respectivo.  
[...] 
Justificativa: 
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Emenda sem justificativa.  
Parecer:   
   Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:18512 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERICO PEGORARO (PFL/RS) 
Texto:   
   NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 321  
"Art. 321 - Todo aquele que não sendo proprietário  
rural ocupar, por 5 (cinco) anos ininterruptos de  
boa fé e sem oposição de domínio alheio, área que  
absorva toda força de trabalho da unidade familiar  
(agricultor e sua família), garantindo-lhes subsistência  
e o progresso social e econômico, tornando-a  
produtiva por seu trabalho e tendo nela sua  
moradia permanente, adquirir-lhe-á o domínio pleno,  
mediante sentença declaratória devidamente  
transcrita.  
§ 1o. - o direito de usucapião não será reconhecido  
ao mesmo possuidor por mais de uma vez. 
Justificativa: 
A proposição que ora apresentamos, contempla, na pratica, o chamado usucapião especial, fixado 
em cinco anos, a ser adquirido pela unidade familiar (trabalhador rural e sua família), mediante 
sentença declaratória, devidamente transcrita no competente cartório de registro de imóveis.  
Trata-se de medida de mais alta importância para o incremento do processo de reforma agrária, na 
medida em que possibilitará a regularização de um ponderável número de situações já existentes, 
bem como para o futuro, facilitará a aquisição de glebas rurais pelo processo do usucapião especial.  
O que se objetiva é contemplar situações em que o homem do campo esteja assentado na terra, 
ostentando posse boa, mansa e pacífica, há mais de cinco anos. Nestes casos, não há como deixar 
de reconhecer o direito de propriedade a quem está dando à terra sua destinação própria, isto é, 
tornando-a produtiva e representando meio de subsistência indispensável aos componentes da 
unidade familiar.  
Parecer:   
   O teor da emenda é matéria de legislação ordinária, como o é atualmente. No nosso entender, no 
âmbito da questão fundiária, matéria constitucional refere-se, fundamentalmente, à definição dos 
instrumentos do Estado necessários para garantir o acesso à propriedade e uso da terra.  
Pela Rejeição. 
   
   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. 329 - Todo aquele que, não sendo  
proprietário rural, possuir como sua, por três  
(03) anos ininterruptos, sem justo título ou boa-fé, área rural particular ou devoluta contínua,  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 56  

 

não excedente a três (03) módulos regionais de  
exploração agrícola, e a houver tornado produtiva  
com seu trabalho e nela tiver sua morada  
permanente, adquirir-lhe-á o domínio mediante  
sentença declaratória, a qual servirá de título  
para o registro imobiliário respectivo.  
Art. 330 - Lei Federal disporá sobre as  
condições de legitimação de ocupação até três  
(3) módulos regionais de exploração agrícola de  
terras públicas para aqueles que as tornarem  
produtivas, com seu trabalho e de sua família. 
Justificativa: 
Subscreveram emenda idêntica milhares de eleitores de todo o País. Ao apresentá-la, nos moldes, 
queremos prestigiar iniciativa de tão grande alcance social.  
Parecer:   
   Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo 
   
   EMENDA:19393 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: Título oitavo do  
Projeto de Constituição  
Dê-se ao Título oitavo do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
Título VIII  
Da Ordem Econômica e Financeira  
Capítulo I  
Dos Princípios Gerais, Da Intervenção do  
Estado, Do Regime de Propriedade do Subsolo e da  
Atividade Econômica  
[...] 
Art. 180 - Aquele que, não sendo proprietário  
de imóvel urbano ou rural, possuir como seu, por  
cinco anos ininterruptos de boa fé e sem oposição,  
imóvel urbano de até duzentos e cinquenta metros  
quadrados de área, adquirir-lhe-á o domínio,  
podendo requerer ao Juiz que assim o declare, por  
sentença, a qual lhe servirá de título para  
matrícula no registro de imóveis.  
[...] 
Justificativa: 
Emendas sem justificação.  
Parecer:   
   A emenda traz contribuição importante, tendo já sido contemplada, em sua maior parte, no texto do 
Projeto de Constituição. Alguns aspectos, todavia, merecem reparos. Parece razoável que as 
fundações públicas devam receber um tratamento favorecido no tocante a privilégios e subvenções. A 
ênfase no concurso público é altamente meritória. Infelizmente, no caso de empresas públicas a 
exigência de concurso obrigatório estabeleceria uma rigidez incompatível com um gerenciamento  
empresarial.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:19715 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Inclua-se um parágrafo único no art. 321.  
Art. 321 - ............................... 
Parágrafo único - Nas legitimações de posse e  
concessão para aquisições de terras públicas, o  
órgão federal substituirá a preferência ou o  
direito para aquisição de terras públicas, por  
licenças de ocupação, definitivas, as quais  
poderão servir de garantia para operações de  
crédito rural, a qualquer título, vedada a venda  
de terras pública. 
Justificativa: 
A experiência de arrendamento rural por 30 anos, em Brasília, e plenamente vitoriosa.  
Não se devem conceder títulos de terras públicas para exploração pelo ocupante ou possuidor, a 
qualquer título, sob a forma de transferência definitiva de propriedade.  
Milhares de títulos expedidos pelo INCRA beneficiaram posseiros que, em seguida, os venderam. 
Nisso há uma “indústria” que deve ser coibida.  
Parecer:   
   Pela rejeição. A matéria, pela sua natureza técnica e complexidade, seria melhor desenvolvida na 
forma de legislação ordinária. 
   
   EMENDA:20163 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 321 do projeto de Constituição,  
a seguinte redação:  
Art. 321 - Estão excluídos de desapropriação  
por interesse social para fins de Reforma Agrária  
os imóveis rurais direta e pessoalmente explorados  
em dimensão que não ultrapasse a três (3) módulos  
regionais de exploração agrícola.  
Parágrafo Único. - É dever do Poder Público  
promover e criar as condições de acesso do  
trabalhador à propriedade da terra economicamente  
útil, de preferência na região que habita, ou,  
quando as circunstâncias urbanas ou regionais o  
aconselharem, em zonas plenamente ajustadas, na  
forma que a lei determinar. 
Justificativa: 
Propomos a alteração na redação do Art. 321 do projeto de Constituição, inclusive com a inclusão de 
um parágrafo, para excluir de desapropriação para fins de Reforma Agrária, os imóveis cuja 
dimensão não ultrapasse a três (03) módulos regionais, e a instituição de dever do Poder Público em 
promover e criar condições de acesso do trabalhador à propriedade da terra economicamente útil.  
Parecer:   
   Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo. 
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___________________________________________________________________ 

FASE O 

   
   EMENDA:21283 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FONTANA (PFL/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Inclua-se no Título VIII - Da Ordem Econômica  
e Financeira, no Capítulo II - Da Política  
Agrícola, Fundiária e da Reforma Agrária o  
seguinte artigo:  
"Art. - O Poder Público poderá reconhecer ao  
brasileiro que, não sendo proprietário, ocupar por  
cinco (5) anos ininterruptos, terras públicas e  
as tornar produtivas com o seu trabalho e o de sua  
família, a posse pacífica de área não excedente a  
100 (cem) hectares, expedindo-lhe título de  
domínio para registro imobiliário." 
Justificativa: 
A emenda reimplanta o art. 321 do projeto da Comissão de Sistematização, com nova redação, 
suprimido no Substitutivo do preclaro Relator. Ela trata do usucapião de terras públicas e consagra o 
direito à aquisição, e não só o de preferência, para o Poder Público, incluindo o Estado, titular suas 
terras. De outra parte restringe o direito a brasileiros.  
A Constituição de 1946 previa o aproveitamento de terras públicas, determinando que os Estados 
assegurariam aos posseiros de terras devolutas, preferência para aquisição até 25 hectares (art. 156, 
§ 1°).  
Pela Emenda constitucional n° 10, de 09/11/1964 a área foi aumentada até cem (100) hectares. A 
redação foi mantida na Constituição de 1967 (art. 164) e no texto vigente (art. 171).  
Parecer:   
   A emenda dispõe sobre a legitimação da posse e preferência na aquisição de terras públicas, de 
área não excedente a 100 hectares.  
A matéria será objeto de legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:21284 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FONTANA (PFL/SC) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Inclua-se no Título VII - Da Ordem Econômica  
e Financeira, Capítulo II, o seguinte artigo:  
"Art. - Todo aquele que, não sendo  
proprietário de imóvel, ocupar por 5 (cinco) anos  
ininterruptos, sem oposição nem reconhecimento de  
domínio alheio, trecho de terra não superior a 50  
(cinquenta) hectares, tornando-o produtivo por seu  
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trabalho, e tendo nele sua morada, adquirir-lhe-á  
a propriedade mediante sentença declaratória  
devidamente transcrita.  
Parágrafo Único - O Ministério Público terá  
legitimação concorrente, nos termos da lei, para  
ação fundada neste artigo." 
Justificativa: 
É surpreendente que o projeto que contempla o usucapião de terras públicas (art. 321) tenha 
excluindo-o das terras de particulares, previsto desde 1934, como a seguir se expõe.  
O trabalhador rural, ainda desprotegido, precisa ter as garantias mínimas para acesso a manutenção 
de sua propriedade, quando todos reconhecem a necessidade de concretização de uma reforma 
agrária que traga condições de tranquilidade, trabalho e produtividade ao homem do campo.  
O usucapião rural de que trata a presente proposta, é previsto na Constituição de 1934, para um 
ocupação de 10 (dez) anos e área até 10 (dez) hectares (art. 125). Nas mesmas condições é 
reproduzido na Carta de 1937 (art. 148). Pela Constituição de 1946, mantido o mesmo período, a 
área foi aumentada para 25 (vinte e cinco) hectares (art. 156, § 3°). A Constituição de 1967 (art. 164), 
assim como o texto vigente (art. 171), permite o usucapião de terras públicas até o limite de 100 
(cem) hectares. O usucapião especial, previsto na Lei n° 6.929, de 11/12/81, fixa prazo de 5 anos e 
área de 25 hectares.  
O parágrafo dá ao Ministério Público legitimidade para, como o interessado, promover a medida 
judicial para regularizar a ocupação.  
Parecer:   
   O objeto das seguintes emendas não possui natureza constitucional. São elas: ES21134-0, 
ES21280-0, ES26679-9, ES27682-4, ES30054-7, ES21284-2, ES33167-1, ES29520-9, e ES29413-0.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25321 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERICO PEGORARO (PFL/RS) 
Texto:   
   Titulo VIII - Da Ordem Econômica e Financeira  
Capitulo II - Da Política Agrícola, Fundiária  
e da Reforma Agraria  
Incluir como artigo onde couber  
Art. - Todo aquele que não sendo proprietário  
rural ocupar, por mais de 5 (cinco) anos  
ininterruptos de boa fé e sem oposição de domínio  
alheio, área que absorva toda força de trabalho da  
unidade familiar (Agricultor e sua família),  
garantindo-lhes a subsistência e o progresso  
social e econômico, tornando-a produtiva por seu  
trabalho e tendo nela sua moradia permanente,  
adquirir-lhe-á o domínio pleno, mediante sentença  
declaratória devidamente transcrita.  
§ 1o. - o direito de usucapião não será  
reconhecido ao mesmo possuidor por mais de uma vez. 
Justificativa: 
A proposição que ora apresentamos, contempla, na prática, o chamado usucapião especial, fixado 
em cinco anos, a ser adquirido pela unidade familiar (trabalhador rural e sua família), mediante 
sentença declaratória, devidamente transcrita no competente cartório de registro de imóveis.  
Trata-se de medida de mais alta importância para o incremento do processo de reforma agrária, na 
medida em que possibilitará a regularização de um ponderável número de situações já existentes, 
bem como para o futuro, facilitará a aquisição de glebas rurais pelo processo do usucapião especial.  
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O que se objetiva é contemplar situações em que o homem do campo esteja assentado na terra, 
ostentando posse boa, mansa e pacífica, há mais de cinco anos. Nestes casos, não há como deixar 
de reconhecer o direito de propriedade a quem está dando à terra sua destinação própria, isto é, 
tornando-a produtiva e representando meio de subsistência indispensável aos componentes da 
unidade familiar.  
Parecer:   
   Pela rejeição. O teor da emenda é matéria de legislação ordinária. 
   
   EMENDA:27682 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: Capítulo II, Título VIII  
Inclua-se no Capítulo II, Título, VIII,  
o seguinte Artigo; onde couber:  
Art. - Todo aquele que, não sendo  
proprietário rural, possuir como sua, por 3 (três)  
anos ininterruptos, sem justo título e com boa fé,  
área rural pública, particular ou devoluta,  
contínua, não excedente a 100 hectares e a houver  
tornado produtiva com seu trabalho e nela tiver  
sua morada permanente, adquirir-lhe-á o domínio  
mediante sentença declaratória, que servirá de  
título para o registro imobiliário. 
Justificativa: 
As atuais condições sociais do campo tornam imperativo a redução do prazo de ocupação pacífica da 
terra e da simplificação do processo de regularização de título, afim de assegurar o acesso do 
trabalhador à terra.  
Parecer:   
   O objeto das seguintes emendas não possui natureza constitucional. São elas: ES21134-0, 
ES21280-0, ES26679-9, ES27682-4, ES30054-7, ES21284-2, ES33167-1, ES29520-9,  
e ES29413-0.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28310 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte Artigo às  
Disposições Transitórias, Título X, onde couber:  
Art. Todo aquele que, não sendo  
proprietário rural e nem urbano, ocupar por 3  
(três) anos ininterruptos, sem oposição nem  
reconhecimento de domicílio alheio, trecho de  
terra não superior a 50 (cinquenta) hectares,  
tornando-o produtivo por seu trabalho, e tendo  
nele sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade,  
mediante sentença declaratória devidamente  
transcrita. 
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Justificativa: 
Vivemos hoje, no Brasil, um momento de extrema importância com a proposta de reordenação 
jurídico-institucional que definirá a organização futura do País. É nesse momento, portanto, que 
despontam os grandes temas que devem ser tratados com a maior seriedade pelos parlamentares, 
responsáveis pela elaboração da nova Constituição.  
Com uma análise profunda do quadro social brasileiro, temos a demonstração clara de como os 
problemas sociais, que se arrastam há décadas, quando não há séculos, tem-se agravado nos 
últimos anos. A multiplicação dos movimentos sociais é a manifestação da grave situação em que se 
encontram os brasileiros. É possível a afirmação de que, hoje, no Brasil, não existem problemas 
tipicamente urbanos, nem tipicamente rurais, na medida em que se entrelaçam em uma mesma 
dinâmica.  
Parecer:   
   A emenda acrescenta artigo nas Disposições Transitórias.  
A matéria deve ser objeto de legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28919 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao capítulo II, do Título VIII,  
o seguinte artigo, onde couber:  
Art. - A lei disporá sobre as condições de  
legitimação de posse e preferência para a  
aquisição, por quem não seja proprietário, de até  
cem hectares de terras públicas, desde que o  
pretendente as tenha tornado produtivas com seu  
trabalho e de sua família e nelas tenha moradia e  
posse mansa e pacífica por cinco anos  
ininterruptos. 
Justificativa: 
A dimensão continental do país, traduzida em um imenso estoque de terras disponível, leva a que 
sua ocupação produtiva seja estimulada e amparada, legalmente, nos casos cabíveis. Neste sentido, 
as Constituições brasileiras de 1934 (art. 125), de 1937 (art. 148), de 1946 (art. 156, § 1°) e a vigente 
(art. 171) consagravam a regularização de ocupação de pequenas áreas de terra por pequenos 
agricultores e por suas famílias.  
Nos trabalhos da atual Constituinte, dando prosseguimento a esta tradição, o Relatório da Comissão 
de Economia (art. 37) e o Projeto de Constituição, da Comissão de Sistematização (art. 321) 
igualmente dispõem sobre a matéria. Neste mesmo sentido, o “Projeto Arinos” elaborou em seu artigo 
333.  
Injustificadamente o Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição não tratou da matéria. Assim, 
pelo lado da compreensão da forma da ocupação do solo nas áreas rurais do país e pelo lado da 
tradição do direito Constitucional brasileiro, propõe-se a inclusão de semelhante dispositivo. Por outro 
lado, a equidade também pode ser invocada já que neste mesmo Substitutivo há regulamentação 
para alienação ou concessão de grandes áreas (superiores a 500 hectares) no artigo 349.  
 
Parecer:   
   A emenda dispõe sobre a legitimação da posse e preferência na aquisição de terras públicas, de 
área não excedente a 100 hectares.  
A matéria será objeto de legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 62  

 

 
   EMENDA:29948 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se onde couber ao Capítulo II, do  
Título VIII, do Substitutivo ao Projeto de  
Constituição o seguinte:  
"Art. .... - É garantido o direito de  
propriedade rural, desde que cumprida sua função  
social, podendo ser desapropriada pelo Estado  
quando não atender a essa função.  
§ 1o. - Lei determinará o zoneamento agrícola  
e a política agrária nacional, visando assegurar a  
produção de alimentos necessária ao consumo de  
toda a população a preços compatíveis com seu  
poder aquisitivo, sendo permitida somente a  
exportação dos excedentes.  
§ 2o. - As propriedades rurais ociosas são  
sujeitas a desapropriação ou à incidência de  
impostos territoriais rurais progressivos.  
§ 3o. - É legítimo o usucapião, em favor dos  
beneficiários da reforma agrária, para posse de  
áreas rurais que não haja sido contestadas no  
prazo de três anos.  
§ 4o. - O usucapião rural poderá ser  
requerido por entidades associativas de  
trabalhadores rurais, para continuidade de seu  
processo de produção agrícola.  
§ 5o. - São sujeitas ao usucapião rural as  
terras devolutas da União, dos Estados e dos  
Municípios". 
Justificativa: 
A presente iniciativa está baseada em oportuna sugestão formulada pelo II Encontro Nacional sobre 
Aspectos Sociais da Doutrina Espírita que endossamos plenamente.  
Parecer:   
   A emenda supramencionada não apresenta contribuição, quer doutrinária, quer técnica do 
aprimoramento do Projeto.  
Pela 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  
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seguinte redação, renumerando-se os Capítulos  
subsequentes:  
[...] 
Art. 257 - Todo aquele que, não sendo  
proprietário rural, possuir como sua, por três  
anos ininterruptos, sem justo título ou boa-fé,  
área rural particular ou devoluta contínua não  
excedente a três módulos regionais de exploração  
agrícola, e a houver tornado produtiva com seu  
trabalho e nela tiver sua morada permanente,  
adquirir-lhe-á o domínio mediante sentença  
declaratória a qual servirá de título para o  
registro imobiliário respectivo.  
Art. 258 - Lei Federal disporá sobre as  
condições de legitimação de ocupação até três  
módulos regionais de exploração agrícola de terras  
públicas para aquelas que as tornarem produtivas,  
com seu trabalho e de sua família.  
Art. 259 - O Fundo Nacional de Reforma  
Agrária, com a dotação prevista no artigo 207,  
parágrafo quinto, destinará recursos para:  
I - a indenização aos proprietários de terras  
desapropriadas por interesse social, para fins de  
reforma agrária;  
II - a implantação de infraestrutura-  
especialmente viária, sanitária, educacional e  
tecnológica - nas áreas de assentamento de  
trabalhadores rurais beneficiados pelos projetos  
de Reforma Agrária.  
Parágrafo único - A lei definirá a  
composição, competência, organização e  
funcionamento do Fundo Nacional de Reforma  
Agrária, respeitadas as diretrizes consignadas  
neste artigo: 
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, 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:33160 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICENTE BOGO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
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Acrescentar ao Capítulo II do Título VIII, da  
Política Agrícola, Fundiária e da Reforma Agrária,  
artigo com a seguinte redação, onde couber:  
"Art. Todo aquele que, não sendo proprietário  
rural, possuir como sua, por três anos  
ininterruptos, sem justo título ou boa-fé, área  
rural particular ou devoluta contínua, não  
excedente a três módulos rurais, e a houver  
tornado produtiva com seu trabalho e nela tiver  
sua morada permanente, adquirir-lhe-á o domínio  
mediante sentença declaratória, a qual servirá de  
título para o registro imobiliário respectivo." 
Justificativa: 
A presente Emenda objetiva: 
- dar tratamento constitucional ao instituto do usucapião como instrumento válido para ampliar as 
possibilidades de acesso do trabalhador rural à propriedade da terra; 
- reduzir para três anos o prazo requerido para aquisição da terra por usucapião.  
Parecer:   
   A Emenda propõe a inclusão do instituto do usucapião no texto constitucional.  
Entendemos, contudo, que esse é um assunto estranho a uma Constituição política, que deve conter 
disposições que, pela sua relevância, devam ser resguardadas contra a instabilidade  
das leis ordinárias.  
Trata-se, pois, de matéria de direito privado, regulada pelo Código Civil e pela Lei no. 6.969, de 10 de 
dezembro de 1981, que dispõe sobre o usucapião especial.  
Somos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:33165 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALDO ARANTES (PC DO B/GO) 
Texto:   
   Acrescente-se no Capítulo II do Título VIII,  
o seguinte dispositivo, onde couber:  
"Art. Todo aquele que, não sendo proprietário  
rural, possuir como sua, por três anos  
ininterruptos, sem justo título ou boa-fé, área  
rural particular ou devoluta contínua, não  
excedente a cem hectares, e a houver tornado  
produtiva com seu trabalho e nele tiver sua morada  
permanente, adquirir-lhe-á o domínio mediante  
sentença declaratória, a qual servirá de título  
para o registro imobiliário respectivo." 
Justificativa: 
A presente Emenda objetiva: 
- dar tratamento constitucional ao instituto do usucapião como instrumento válido para ampliar as 
possibilidades de acesso do trabalhador rural à propriedade da terra; 
- reduzir para três anos o prazo requerido para aquisição da terra por usucapião.  
- determinar o limite da área (100ha.) passível de usucapião.  
Parecer:   
   A Emenda propõe a inclusão do instituto do usucapião no texto constitucional.  
Entendemos, contudo, que esse é um assunto estranho a uma Constituição política, que deve conter 
disposições que, pela sua relevância, devam ser resguardadas contra a instabilidade das leis 
ordinárias.  
Trata-se, pois, de matéria de direito privado, regulada pelo Código Civil e pela Lei no. 6.969, de 10 de 
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dezembro de 1981, que dispõe sobre o usucapião especial.  
Somos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:34349 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADEMIR ANDRADE (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado:  
Título VIII - Capítulo II.  
Acrescente-se no - Título VIII - Capítulo II-  
Da Política Agrícola, fundiária e da Reforma  
Agrária, onde couber:  
"Art. - Todo aquele que, não sendo  
proprietário rural, possuir como sua, por três  
anos ininterruptos, sem justo título ou boa-fé,  
área rural particular ou devoluta contínua, não  
excedente a três módulos rurais, e a houver  
tornado produtiva com seu trabalho e nela tiver  
sua morada permanente, adquirir-lhe-á o domínio  
mediante sentença declaratória, a qual servirá de  
título para o registro imobiliário respectivo". 
Justificativa: 
Trata-se de reafirmação do usucapião da propriedade rural, necessária de contar no texto 
constitucional, da mesma forma que está garantida para a propriedade urbana.  
Parecer:   
   Pela rejeição. O teor da emenda é matéria de legislação ordinária. 
   
   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. - A política agrícola, de execução  
plurianual será definida em lei que disporá sobre  
seus objetivos e instrumentos de execução.  
Art. - A política fundiária será definida em  
lei complementar, que disporá sobre as seguintes  
formas de acesso à propriedade rural:  
I - Reforma agrária.  
II - Colonização.  
III - Crédito fundiário.  
Art. 245 - É garantido o direito de  
propriedade de imóvel rural condicionado seu uso  
ao cumprimento de sua função social, consoante os  
requisitos definidos em lei.  
Art. 246. - Compete à União desapropriar por  
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interesse social para fins de reforma agrária o  
imóvel que não esteja cumprindo a sua função  
social, em áreas prioritárias, mediante  
indenização em títulos da dívida agrária, com  
cláusula de exata correção monetária, resgatáveis  
no prazo de até vinte anos, a partir do segundo  
ano de sua emissão, cuja aceitação será definida  
em lei.  
§ 1o. - As benfeitorias serão indenizadas em  
dinheiro.  
§ 2o. - O orçamento fixará anualmente o valor  
total dos títulos da dívida agrária assim como o  
montante de recursos em moeda para atender ao  
programa de reforma agrária no exercício.  
Art. 247 - A desapropriação, total ou parcial  
da propriedade, será precedida de processo  
administrativo consubstanciado em vistoria do  
imóvel rural pelo órgão fundiário nacional,  
garantida a presença do proprietário ou peritos  
por este indicado e de projeto de reforma agrária  
a ser executado na área a ser desapropriada.  
Art. 248 - O decreto de desapropriação por  
interesse social para fins de reforma agrária  
autoriza a União a propor a ação de desapropriação.  
§ 1o. - A petição inicial será instruída com  
o projeto de assentamento, com laudo da vistoria a  
que se refere o art. 247 e com os comprovantes dos  
depósitos dos valores das avaliações da terra em  
títulos e das benfeitorias em dinheiro.  
§ 2o. - Procedida vistoria judicial o juiz  
examinará preliminarmente o mérito da ação, tendo  
em vista o disposto no art. 245, cabendo ampla  
defesa as partes e recurso a instância superior,  
com efeito suspensivo.  
§ 3o. - O Supremo Tribunal Federal  
regulamentará, no interesse social, o caráter de  
prioridade e o rito sumário do processo de  
desapropriação fixando, inclusive, prazo para o  
julgamento, em cada instância.  
§ 4o. - As pequenas propriedades são isentas  
de desapropriação, na forma da lei.  
§ 5o. - Nos casos de desapropriação previstos  
neste artigo, os proprietários ficarão isentos dos  
impostos federais, estaduais e municipais que  
incidam sobre a transferência dos bens  
desapropriados.  
Art. 249 - A alienação ou concessão, a  
qualquer título, de terras públicas com área  
superior a dois mil hectares a uma só pessoa  
física ou jurídica, excetuados os casos de  
cooperativas de produção originários do processo  
de Reforma Fundiária, dependerão de prévia  
aprovação do Senado da República.  
Parágrafo Único - A destinação das terras  
públicas e devolutas, será prioritariamente,  
compatibilizada com o Plano Nacional de Reforma  
Agrária.  
Art. 250 - Os beneficiários da distribuição  
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de imóveis rurais pela reforma agrária receberão  
títulos de domínio ou de concessão de uso,  
inegociáveis pelo prazo de dez anos.  
Art. 251 - O Plano Nacional de Reforma  
Agrária, de âmbito plurianual, englobará  
simultaneamente o plano de Política Agrícola e  
Política fundiária para as áreas prioritárias a  
que se referir, visando o cumprimento da função  
social da propriedade a que se refere o art. 245.  
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.  
Art. 253 - Não será objeto de desapropriação,  
para fins de reforma agrária, o imóvel objeto de  
projetos aprovados e implantados com incentivos do  
Poder Público, salvo se descumprida pelo  
proprietário a legislação própria a que estão  
submetidos.  
Art. 254 - A lei estabelecerá política  
habitacional para o meio rural contemplando,  
prioritariamente, o trabalhador rural e os  
pequenos e médios produtores.  
Parágrafo Único - Todo aquele que não sendo  
proprietário de imóvel rural, ocupar de boa-fé,  
por cinco anos ininterruptos, sem oposição nem  
reconhecimento de domínio alheio, gleba particular  
não superior a cinquenta hectares, ou terra  
pública não superior a cem hectares, tornando-a  
produtiva e nela tendo sua morada, adquirir-lhe-á  
propriedade mediante sentença devidamente  
transcrita.  
Art. 255 - Nas regiões áridas ou semiáridas,  
sujeitas a secas sistemáticas, os planos de  
assentamento preverão medidas específicas de  
proteção das atividades agropecuárias, de modo a  
reduzir os riscos a que estão expostas.  
Art. 256 - O Poder Público incentivará o  
parcelamento voluntário do imóvel pelo seu  
proprietário e com ele cooperará na forma da lei.  
Parágrafo Único - Executado o plano de  
parcelamento e assentamento proposto pelo  
proprietário e aprovado pela autoridade  
competente, a parte remanescente não será objeto  
de desapropriação. 
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. 
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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 
nº 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. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

   EMENDA:01788 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALYSSON PAULINELLI (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 227  
Dê-se a seguinte redação à integra do artigo  
227 do Projeto de Constituição, da Comissão de  
Sistematização:  
Art. 227 - O trabalhador ou trabalhadora, não  
proprietário de imóvel rural ou urbano, que ocupe  
como seu por cinco anos ininterruptos, sem  
oposição, nem reconhecimento de domínio alheio,  
área de terra não superior a cinquenta hectares,  
tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua  
família e tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a  
propriedade mediante sentença declaratória  
devidamente transcrita. 
Justificativa: 
A prescrição aquisitiva da propriedade imóvel, rural ou urbana, pelo trabalhador ou trabalhadora, 
respeitada a denominação regional e a regra de que não pode ocorrer distinção de sexo e de ser 
estimulada pela tendência do moderno direito pátrio, que, urgente, faz válido e eficaz o trabalho 
produtivo na terra, quando nele reside, só ou com sua família, valorizando o imóvel, em 
reconhecimento judicial, no processo usucapindo.  
Parecer:   
   Os objetivos perseguidos pelo nobre Constituinte já se encontram, em essência, acolhidos no texto 
do Projeto. A alteração proposta não aperfeiçoa o dispositivo anterior.  
Rejeição. 
 
   EMENDA:02043 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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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. 224 - O trabalho ou trabalhadora, não proprietário de imóvel rural ou urbano, que ocupe como 
seu por cinco anos ininterruptos, sem oposição, nem reconhecimento de domínio alheio, área de terra 
não superior a cinquenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família e tendo 
nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade mediante sentença declaratória devidamente 
transcrita. 
[...] 

Assinaturas  

1. Luiz Eduardo 

2. Amaral Netto 

3. Antônio Salim Curiatti 

4. José Luiz Maia 

5. Carlos Virgílio 

6. Mário Bouchardet 

7. Melo Freire 

8. Leopoldo Bessone 

9. Aloísio Vasconceos 

10. Messias Góis 

11. Expedito Machado 

12. Manuel Vian 

13. Luíz Marques 

14. Orlando Bezerra 

15. Furtado Leite 

16. Ismael Wanderley 

17. Antônio Câmara 

18. Henrique Eduardo 

Alves 

19. Sadie Hauache 

20. Siqueira Campos 

21. Aluízio Campos  

22. Eunice Michiles 

23. Samir Uchoa 

24. Maurício Nasser 

25. Francisco Dornelles 

26. Stélio Dias 

27. Airton Cordeiro 

28. José Camargo 

29. Mattos Leão 

30. José Tinoco 

31. João Castelo 

32. Guilherme Palmeira 

33. Carlos Chiarelli 

34. Roberto Torres 

35. Arnaldo Faria de Sá 

36. Sólon Borges dos Reis 

37. Ézio Ferreira 

38. José Dutra 

39. Carrel Benevides 

40. Joaquim Sucena 

41. Daso Coimbra 

42. João Resek 

43. Roberto Jefferson 

44. João Menezes 

45. Vinat Rosado 

46. Cardoso Alves 

47. Paulo Roberto 

48. Lourival Baptista 

49. Ruben Branquinho 

50. Cleonâncio Fonseca 

51. Bonifácio de Andrada 

52. Agripino de Oliveira 

Lima 

53. Narciso Mendes 

54. Marcondes Gadelha 

55. Mello Reis 

56. Arnold Foravante 

57. Jorge Arbage 

58. Chagas Duarte 

59. Álvato Pacheco 

60. Felipe Mendes 

61. Alysson Paulinelli 

62. Aloísio Chaves 

63. Sotero Cunha 

64. Gastone Righi 

65. Dirce Tutu Quadros 

66. José Elias Murad 

67. Mozarildo Cavalcante 

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 
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91. Chagas Neto 

92. José Viana 

93. Lael Varella 

94. Rosa Prata 

95. Mário de Oliveira 

96. Sílvio de Abreu 

97. Luiz Leal 

98. Génesio Bernardino 

99. Alfredo Campos 

100. Vírgilio Galassi  

101. Alfredo Campos 

102. Theodoro Mendes 

103. Amilcar Moreira 

104. Oswaldo Almeida 

105. Ronaldo Carvalho 

106. José Freire 

107. José Mendonça Bezerra  

108. José Lourenço 

109. Vinícius Consanção 

110. Ronaldo Corrêa  

111. Paes Landim 

112. Alércio Dias 

113. Mussa Demes 

114. Jessé Freire 

115. Gandi Jamil 

116. Alexandre Costa 

117. Alberico Cordeiro 

118. Iberê Ferreira 

119. José Santana de 

Vasconcellos 

120. Christovam Chiaradia 

121. Djenal Gonçalves 

122. José Egreja 

123. Ricardo Isar 

124. Afif Domingos 

125. Jayme Paliarin 

126. Delfim Netto 

127. Farabulini Júnior 

128. Fausto Rocha 

129. Tito Costa 

130. Caio Pompeu 

131. Felipe Cheidde 

132. Monoel Moreira 

133. Marluce Pinto 

134. Ottomar Pinto 

135. Olavo Pires 

136. Victor Fontana 

137. Orlando Pacheco 

138. Ruberval Pilotto 

139. Jorge Bornhausen 

140. Alexandre Puzyna 

141. Artenir Werner 

142. Cláudio Ávila 

143. Divaldo Suruagy 

144. Denisar Arneiro 

145. Jorge Leite 

146. Aloysio Teixeira 

147. Roberto Augusto 

148. Messias Soares 

149. Dálton Canabrava 

150. Enoc Vieira 

151. Joaquim Haickel 

152. Edison Lobão 

153. Victor Trovão 

154. Onofre Corrêa 

155. Albérico Filho 

156. Vieira da Silva 

157. Costa Ferreira 

158. Eliezer Moreira 

159. José Teixeira 

160. Oscar Corrêa 

161. Maurício Campos 

162. Sérgio Werneck 

163. Raimundo Resende 

164. José Geraldo 

165. Álvaro Antônio 

166. Asdrubal Bentes 

167. Jarbas Passarinho 

168. Gerson Peres 

169. Carlos Vinagre 

170. Fernando Velasco 

171. Arnaldo Moraes 

172. Fausto Fernandes 

173. Domingos Juvenil 

174. José Elias  

175. Rodrigues Palma 

176. Levy Dias 

177. Ruben Figueiró 

178. Rachid Saldanha Derzi 

179. Ivo Cersósimo 

180. Matheus Iensen 

181. Antônio Ueno 

182. Dionísio Dal Prá 

183. Jacy Scanagata 

184. Basílio Villani 

185. Oswaldo Trevisan 

186. Renato Jonhsson 

187. Ervin Bonkoski 

188. Jovanni Masini 

189. Paulo Pimentel 

190. José Carlos Martinez 

191. Júlio Campos 

192. Ubiratan Pinelli 

193. Jonas Pinheiro 

194. Louremberg Nunes 

Rocha 

195. Roberto Campos 

196. Cunha Bueno 

197. Inocêncio Oliveira 

198. Salatiel Carvalho 

199. José Moura 

200. Marco Maciel 

201. Ricardo Fiuza 

202. Paulo Marques 

203. João Lobo 

204. Telmo Kirst 

205. Darcy Pozza 

206. Arnaldo Prieto 

207. Osvaldo Bender 

208. Adyson Motta 

209. Paulo Mincarone 

210. Adroaldo Streck 

211. Victor Faccioni 

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  
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236. Aécio de Borba  

237. Bezerra de Melo 

238. Eraldo Tinoco 

239. Benito Gama 

240. Jorge Vianna 

241. Ângelo Magalhães 

242. Leur Lomanto 

243. Jonival Lucas 

244. Sérgio Brito 

245. Roberto Balestra 

246. Waldeck Dornelas 

247. Francisco Benjamim 

248. Etevaldo Nogueira 

249. João Alves 

250. Francisco Diógenes 

251. Antônio Carlos Mendes 

Thame 

252. Jairo Carneiro 

253. Paulo Marques 

254. Rita Furtado 

255. Jairo Azi 

256. Fábio Raunheitti 

257. Feres Nader 

258. Eduardo Moreira 

259. Manoel Ribeiro 

260. José Mello 

261. Jesus Tajra 

262. Francisco Coelho 

263. Érico Pegoraro 

264. Fernando Gomes 

265. Evaldo Gonçalves 

266. Raimundo Lira 

267. César Cals Neto 

268. Eliel Rodrigues 

269. Max Rosenmann 

270. Carlos de Carli 

271. Mauro Borges 

272. Albano Franco 

273. Sarney Filho 

274. Odacir Soares 

275. Mauro Miranda 

276. João Machado 

Rollemberg 

277. José Carlos Coutinho 

278. Miraldo Gomes 

279. Antonio Carlos Franco 

280. Wagner Lago 

281. Osmar Leitão 

282. Simão Sessim 

283. Annibal Barcellos 

284. Geovani Borges 

285. Eraldo Trindade 

286. Antonio Ferreira 

287. Maria Lúcia 

288. Maluly Neto 

289. Carlos Alberto 

290. Gidel Dantas 

291. Adauto Pereira 

Justificativa:   

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

   Acolho, na forma do privilégio regimental, para as emendas com mais de 280 (duzentos e oitenta) assinaturas (Art.1º. Resolução 
nº 3/88). Pela aprovação, no mérito, com ressalva dos destaques pedidos por membros da Bancada do PMDB e do disposto na 
emenda 2P01776-2, a que dei minha aprovação (relativamente ao parágrafo 2o., do artigo 214). 
CAPÍTULO I: 
PELA APROVAÇÃO: Incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII do Art. 199 e seu Parágrafo único; Parágrafo único do Art. 201; § 2º do Art. 
202; § 1º do Art. 203; incisos I, II, III e IV do Art. 204; §§ 1º, 4º e 5º do Art. 205; Art. 206 ("caput"), incisos 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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___________________________________________________________________ 

FASE U 

    EMENDA:00112 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 

Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se integralmente o art. 196 do  
Projeto de Constituição do Relator (B) para o 2o. Turno. 
Justificativa: 
O instituto do usucapião, muito embora com larga tradição no direito civil brasileiro, não encontra lugar no texto 
constitucional.  
É matéria que poderá ser abordada com mais fluidos no Código Civil.  
Parecer:   
   O Projeto de Constituição inovou ao estabelecer o limite de 50 hectares para a área havida através do 
Usucapião.  
Em face disso, somos pela manutenção do dispositivo.  
Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:01401 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO CARNEIRO (PMDB/DF) 
Texto:   
   TÍTULO VII - CAPÍTULO II - ART. 188 e 196  
Natureza da emenda: Contradição  
Texto: inclusão de parágrafo nos artigos 188  
e 196 do Projeto de Constituição (B)  
§ - Os imóveis públicos não serão adquiridos  
por usucapião. 
Justificativa: 
O texto constante dos arts. 188 e 196 do Projeto de Constituição “B”, Segundo Turno, é contraditório ao que foi 
aprovado sobre a preservação ambiental e o meio ambiente.  
Se os referidos dispositivos permanecerem, com sua redação atual na futura Constituição, estarão 
comprometidos, com interesses individuais e ou de simples especuladores, os bens públicos da União, 
Estados, Distrito Federal, Municípios e demais entidades públicas e não passará de letra morta o que está 
consagrado sobre a preservação ambiental, especificamente o que consta dos arts. 20, inciso II e art. 228,  
§ 1°, inciso III e § 5°.  
Permitir o usucapião urbano ou rural sem excluir do instituto as áreas de domínio público significa o 
comprometimento irreparável de todos os planos urbanos e de expansão urbana e para Brasília o total 
desvirtuamento do Plano Piloto pois uma ocupação irregular junto á qualquer local, como Praça dos Três 
Poderes e Esplanada dos Ministérios, poderá ser objeto de usucapião urbano.  
É indispensável a supressão das áreas públicas do texto do art. 188 e 196 para evitar futuros absurdos com o 
patrimônio público em benefício de particular.  
Os bens públicos são, como regra, indispensáveis, no sentido de que não podem ser vendidos, cedidos, 
doados, sem uma motivação e uma finalidade social, regendo-se por regime jurídico especial.  
As áreas públicas não podem constituir-se em objeto de usucapião urbano e rural, já que necessárias à 
instalação de futuros equipamentos comunitários, à implantação de programas habitacionais e de expansão 
urbana, importantes, por conseguinte, à segurança e ao interesse da coletividade.  
Por outro lado, o interesse do Estado é interpretado e manifestado por seus agentes. Permitir o usucapião 
sobre terras públicas poderia levar a distorções e erros motivados por interesses pessoais ou pela ação 
equivocada desses mesmos agentes.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 73  

 

No dizer de Hely Lopes Meirelles (Direito Administrativo Brasileiro, 5ª ed., 1977. Ed. Revista dos Tribunais-SP), 
“o domínio patrimonial do Estado sobre os seus bens é direito de propriedade, mas direito de propriedade 
pública, sujeito a um regime administrativo especial. A esse regime se subordinam todos bens das pessoas 
administrativas, assim considerados bens públicos, e, como tais, regidos pelo direito público, embora 
supletivamente se lhes apliquem algumas regras da propriedade privada. Mas, advirta-se que as normas civis 
não regem o domínio público, suprem, apenas a imprescritibilidade dos bens públicos: “A imprescritibilidade 
dos bens públicos decorre como consequência lógica de sua inalienabilidade originária. E é fácil demonstrar a 
assertiva se os bens públicos são originariamente inalienáveis, segue-se que ninguém os pode adquirir 
enquanto guardarem essa condição. Daí não ser possível a invocação de usucapião sobre eles. É princípio 
jurídico, de aceitação universal, que não há direito contra direito, ou, por outras palavras, não se adquire direito 
em desconformidade com o Direito. ” 
Para dirimir as contradições exportas, deve-se incluir parágrafo nos artigos 188 e 196, com a seguinte redação: 
§ - Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento, tendo em vista as ponderações do Autor da Emenda. 

 

___________________________________________________________________ 

FASE W 

 
   EMENDA:00064 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON AGUIAR (PDT/ES) 
Texto:   
   Onde se lê:  
"...adquirir-lhe-á a propriedade..."  
Leia-se:  
"...adquire-lhe a propriedade..." 
Justificativa: 
É outro direito que está garantido no texto constitucional. O verbo há que estar no presente do indicativo. 
 

 

___________________________________________________________________ 
 

Nota: Como citar no formato Documento Eletrônico (ABNT): BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Centro de 
Documentação e Informação. Quadro histórico artigo 191 da Constituição Federal de 1988. [Mensagem institucional]. 
Disponível em: <colocar link da BD aqui>. Acesso em: colocar a data da consulta, por exemplo, 10 nov. 2014.  

 


