Art. 184
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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/constituicaocidada/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/oprocesso-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes

Texto promulgado em 5/10/1988
Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma
agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e
justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor
real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e
cuja utilização será definida em lei.
§ 1º As benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro.
§ 2º O decreto que declarar o imóvel como de interesse social, para fins de reforma
agrária, autoriza a União a propor a ação de desapropriação.
§ 3º Cabe à lei complementar estabelecer procedimento contraditório especial, de
rito sumário, para o processo judicial de desapropriação.
§ 4º O orçamento fixará anualmente o volume total de títulos da dívida agrária, assim
como o montante de recursos para atender ao programa de reforma agrária no
exercício.
§ 5º São isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operações de
transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária.
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1 – Sugestões localizadas1
SUGESTÃO:00185 DT REC:31/03/87
Autor:
FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE)
Texto:
SUGERE QUE A DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, RURAIS OU URBANOS,
DEVERÁ TER PRÉVIO PAGAMENTO DO JUSTO PREÇO EM DINHEIRO

SUGESTÃO:00372 DT REC:03/04/87
Autor:
JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA)
Texto:
SUGERE SEJA CONSIDERADO BEM VAGO, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO E
UTILIZAÇÃO EM PROGRAMAS DE REFORMA AGRÁRIA, IMOVEIS RURAL NÃO
UTILIZADO EM ATIVIDADE AGRÍCOLA, PECUÁRIA, EXTRATIVA VEGETAL,
SILVICULTURA OU EM PROJETOS DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
SUGESTÃO:00399 DT REC:27/03/87
Autor:
ANTÔNIO DE JESUS (PMDB/GO)
Texto:
SUGERE FIQUE DETERMINADO QUE A REFORMA AGRÁRIA, EM TODO O TERRITÓRIO
NACIONAL, CONSISTA NA DESAPROPRIAÇAO DE TERRAS PÚBLICAS OU PRIVADAS
IMPRODUTIVAS, MEDIANTES PRÉVIA E JUSTA INDENIZAÇÃO, E ASSEGURE-SE AOS
QUE DEMONSTRAREM CAPACIDADE, LOTES ADEQUADOS À PRODUÇÃO AGRÍCOLA
E PECUÁRIA

SUGESTÃO:00619 DT REC:09/04/87
Autor:
MENDES BOTELHO (PTB/SP)
Texto:
SUGERE QUE A UNIÃO, OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL E OS MUNICÍPIOS
PODERÃO PROMOVER A DESAPROPRIAÇÃO, POR INTERESSE SOCIAL, PARA FINS DE
REFORMA AGRÁRIA, DA PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL MEDIANTE PAGAMENTO
DE JUSTA INDENIZAÇÃO, EM TÍTULOS ESPECIAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, NOS
TERMOS QUE A LEI ESTABELECER.

SUGESTÃO:00793 DT REC:13/04/87
Autor:
DAVI ALVES SILVA (PDS/MA)
Texto:
SUGERE QUE, COM EXCEÇÃO DOS DOMÍNIOS DA UNIÃO, FEDERAL, A
CONSTITUIÇÃO ASSEGURE O DIREITO DE PROPRIEDADE, RESSALVADA A
DESAPROPRIAÇÃO POR NECESSIDADE OU UTILIDADE PÚBLICA OU POR INTERESSE
SOCIAL, MEDIANTE PRÉVIA E JUSTA INDENIZAÇÃO EM DINHEIRO, FACULTADA
A ACEITAÇÃO DO PAGAMENTO EM TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA, CORRIGIDO
MONETARIAMENTE, A QUAL SERÁ FACULTADA EM LEI FEDERAL, OUVIDOS NO
TOCANTE ÀS ÁREAS RURAIS, OS ÓRGÃOS COMPETENTES ESTADUAIS E MUNICIPAIS

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-processoconstituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
1
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SUGESTÃO:01063 DT REC:15/04/87
Autor:
HOMERO SANTOS (PFL/MG)
Texto:
SUGERE SEJA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PROMOVER A DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS
RURAIS, PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA E ATIVIDADES DE INTERESSE
SOCIAL, NAS CONDIÇÕES QUE ESTABELECE.

SUGESTÃO:01152 DT REC:22/04/87
Autor:
FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE)
Texto:
SUGERE QUE A UNIÃO, OS ESTADOS E OS MUNICÍPIOS PROMOVAM
A DESAPROPRIAÇÃO DE PROPRIEDADE RURAL INEXPLORADA, PARA FINS
DE REFORMA AGRÁRIA.

SUGESTÃO:01169 DT REC:22/04/87
Autor:
GONZAGA PATRIOTA (PMDB/PE)
Texto:
SUGERE QUE A UNIÃO, OS ESTADOS E MUNICÍPIOS POSSAM PROMOVER
DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL, PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA,
SOB AS CONDIÇÕES QUE ESPECIFICA.

SUGESTÃO:01176 DT REC:22/04/87
Autor:
IRMA PASSONI (PT/SP)
Texto:
SUGERE NORMAS DISPONDO SOBRE A REFORMA AGRÁRIA, EM CONDIÇÕES E
SITUAÇÕES QUE ENUMERA; A OBRIGAÇÃO SOCIAL DO IMÓVEL RURAL, SOBRE
MÓDULOS REGIONAIS DE EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA; SUA FORMA DE DOMÍNIO E
POSSE; INDENIZAÇÃO DE IMÓVEL DESAPROPRIADO; RESGASTE DE TÍTULOS DA
DÍVIDA AGRÁRIA; DECLARAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL; ACESSO DO TRABALHADOR
Á PROPRIEDADE DA TERRA; TERRAS PÚBLICAS; PESSOAS ESTRANGEIRAS
POSSUIDORAS DE TERRAS NACIONAIS; SOBRE A PENHORA; SOBRE A
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA INCIDENTE SOBRE IMÓVEL RURAL; E DEMAIS
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS.

SUGESTÃO:01504 DT REC:23/04/87
Autor:
GILSON MACHADO (PFL/PE)
Texto:
SUGERE NORMA QUE ATRIBUA COMPETÊNCIA À UNIÃO PARA PROMOVER A
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA TERRITORIAL RURAL IMPRODUTIVA MEDIANTE JUSTA
INDENIZAÇÃO EM TÍTULOS ESPECIAIS DA DÍVIDA PÚBLICA COM
CLÁUSULA DE ATUALIZAÇÃO.

SUGESTÃO:01663 DT REC:03/04/87
Autor:
VICTOR FONTANA (PFL/SC)
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Texto:
SUGERE NORMA VEDANDO A DESAPROPRIAÇÃO DE PROPRIEDADES COM COBERTURA
FLORESTAL ECONÔMICA E ECOLOGICAMENTE REPRESENTATIVAS PARA FINS
DE REFORMA AGRÁRIA.

SUGESTÃO:02084 DT REC:28/04/87
Autor:
FRANCISCO SALES (PMDB/RO)
Texto:
SUGERE A GARANTIA DO DIREITO À PROPRIEDADE PRIVADA E À HERANÇA E A
EXPROPRIAÇÃO, PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA OU ARRENDAMENTO
COMPULSÓRIO DO IMÓVEL RURAL QUE NÃO COMPRIR SUA FUNÇÃO SOCIAL.

SUGESTÃO:02375 DT REC:29/04/87
Autor:
SANTINHO FURTADO (PMDB/PR)
Texto:
SUGERE DISPOSIÇÕES RELATIVAS À REFORMA AGRÁRIA, NAS CONDIÇÕES
QUE ESTABELECE.

SUGESTÃO:02426 DT REC:30/04/87
Autor:
ADHEMAR DE BARROS FILHO (PDT/SP)
Texto:
SUGERE QUE TODA DESAPROPRIAÇÃO DE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA E
RURAL, COM OU SEM BENFEITORIAS, SEJA PRECEDIDA DA RESPECTIVA
AÇÃO PREMONITÁRIA.

SUGESTÃO:02552 DT REC:30/04/87
Autor:
GEOVANI BORGES (PFL/AP)
Texto:
SUGERE DISPOSITIVO SOBRE OS CRITÉRIOS DE DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS
DE REFORMA AGRÁRIA.

SUGESTÃO:02626 DT REC:30/04/87
Autor:
LUIZ SOYER (PMDB/GO)
Texto:
SEGERE QUE A UNIÃO, OS ESTADOS E OS MUNICÍPIOS POSSAM DESAPROPRIAR
GLEBAS RURAIS.

SUGESTÃO:03291 DT REC:06/05/87
Autor:
ALÉRCIO DIAS (PFL/AC)
Texto:
SUGERE NORMA SOBRE A DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PELA UNIÃO E
CRITÉRIOS DE INDENIZAÇÃO DAS TERRAS DESAPROPRIADAS, NAS CONDIÇÕES
QUE ESTABELECE.

SUGESTÃO:03777 DT REC:05/05/87
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Autor:
LUCIA BRAGA (PFL/PB)
Texto:
SUGERE QUE A UNIÃO PROMOVA A DESAPROPRIAÇÃO DA PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL, MEDIANTE PAGAMENTO DE JUSTA INDENIZAÇÃO, NAS
CONDIÇÕES QUE ESTABELECE.

SUGESTÃO:03786 DT REC:05/05/87
Autor:
LUIZ SALOMÃO (PDT/RJ)
Texto:
SUGERE DISPOSITIVOS RELATIVOS À ESTRUTURA FUNDIÁRIA DO PAÍS TAIS
COMO: DIREITO À PROPRIEDADE DA TERRA AGRÍCOLA; DEVERES DO PODER
PÚBLICO; DESAPROPRIAÇÃO DE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL EM
ABANDONO INJUSTIFICADO; PROVIDÊNCIAS RELATIVAS À REFORMA AGRÁRIA.

SUGESTÃO:03922 DT REC:06/05/87
Autor:
PAES DE ANDRADE (PMDB/CE)
Texto:
SUGERE DISPOSITIVOS SOBRE A DESAPROPRIAÇÃO DA PROPRIEDADE
RURAL IMPRODUTIVA.

SUGESTÃO:03983 DT REC:05/05/87
Autor:
JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR)
Texto:
SUGERE DISPOSITIVO SOBRE A DESAPROPRIAÇÃO DE PROPRIEDADES RURAIS.

SUGESTÃO:04144 DT REC:06/05/87
Autor:
PAULO MACARINI (PMDB/SC)
Texto:
SUGERE DISPOSITIVOS SOBRE A DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA FINS
DE REFORMA AGRÁRIA.

SUGESTÃO:05229 DT REC:06/05/87
Autor:
FLAVIO PALMIER DA VEIGA (PMDB/RJ)
Texto:
SUGERE NORMAS SOBRE A DESAPROPRIAÇÃO DE TERRAS PARA FINS DE REFORMA
AGRÁRIA, E SOBRE A DEFESA DO MEIO AMBIENTE.

SUGESTÃO:05246 DT REC:06/05/87
Autor:
CARDOSO ALVES (PMDB/SP)
Texto:
SUGERE QUE SOMENTE A UNIÃO POSSA DESAPROPRIAR, PARA FINS DE REFORMA
AGRÁRIA, TERRAS IMPRODUTIVAS OU EXPLORADAS INDEVIDAMENTE.

SUGESTÃO:05632 DT REC:06/05/87
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Autor:
JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ)
Texto:
SUGERE NORMA QUE REGULE A EXPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS PARA FINS DE
REFORMA AGRÁRIA.

SUGESTÃO:05840 DT REC:06/05/87
Autor:
JOSÉ CARLOS COUTINHO (PL/RJ)
Texto:
SUGERE QUE A UNIÃO TENHA COMPETÊNCIA PARA O REASSENTAMENTO DAS
FAMÍLIAS RURAIS CUJAS TERRAS TENHAM SIDO DESAPROPRIADAS.

SUGESTÃO:05850 DT REC:06/05/87
Autor:
ARNALDO MARTINS (PMDB/RO)
Texto:
SUGERE QUE A UNIÃO TENHA COMPETÊNCIA PARA PROMOVER A DESAPROPRIAÇÃO
DE TERRAS RURAIS PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA.

SUGESTÃO:06024 DT REC:06/05/87
Autor:
IBERÊ FERREIRA (PFL/RN)
Texto:
SUGERE NORMAS SOBRE A DESAPROPRIAÇÃO DA PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL POR INTERESSE SOCIAL.

SUGESTÃO:06460 DT REC:06/05/87
Autor:
WAGNER LAGO (PMDB/MA)
Texto:
SUGERE DISPOSITIVO SOBRE A FUNÇÃO SOCIAL DO DIREITO DE PROPRIEDADE
E SOBRE A DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA.

SUGESTÃO:06474 DT REC:06/05/87
Autor:
ROBERTO BALESTRA (PDC/GO)
Texto:
SUGERE QUE A UNIÃO TENHA A COMPETÊNCIA DE DESAPROPRIAR PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL IMPRODUTIVA.

SUGESTÃO:06545 DT REC:06/05/87
Autor:
FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP)
Texto:
SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE A DESAPROPRIAÇÃO DE TERRAS NO CASO QUE
ESPECIFICA.

SUGESTÃO:07220 DT REC:06/05/87
Autor:
JACY SCANAGATTA (PFL/PR)
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Texto:
SUGERE MEDIDAS SOBRE INDENIZAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA.

SUGESTÃO:07456 DT REC:06/05/87
Autor:
ROBERTO ROLLEMBERG (PMDB/SP)
Texto:
SUGERE DISPOSITIVO SOBRE DESAPROPRIAÇÃO TERRITORIAL RURAL PELA UNIÃO
E PELOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS.

SUGESTÃO:07872 DT REC:06/05/87
Autor:
NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR)
Texto:
SUGERE DISPOSITIVOS SOBRE O DIREITO DE PROPRIEDADE DA TERRA, POLÍTICA
AGRÁRIA, DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL, JUSTIÇA AGRÁRIA E SOBRE O
FUNDO NACIONAL DE REFORMA AGRÁRIA.

SUGESTÃO:08076 DT REC:06/05/87
Autor:
FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS)
Texto:
SUGERE QUA A UNIÃO PROMOVA, PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA, A
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS RURAIS DETERMINADAS.

SUGESTÃO:08592 DT REC:06/05/87
Autor:
ANTONIO UENO (PFL/PR)
Texto:
SUGERE DISPOSITIVOS SOBRE A DESAPROPRIAÇÃO DA PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL.

SUGESTÃO:08966 DT REC:06/05/87
Autor:
NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR)
Texto:
SUGERE QUE A UNIÃO POSSA DESAPROPRIAR TERRAS RURAIS OU ÁREAS URBANAS
OCIOSAS, PARA OS FINS QUE JUSTIFICA.

SUGESTÃO:09046 DT REC:06/05/87
Autor:
CARDOSO ALVES (PMDB/SP)
Texto:
SUGERE NORMA SOBRE A DESAPROPRIAÇÃO DE PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL INEXPLORADA.

SUGESTÃO:09068 DT REC:06/05/87
Autor:
CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ)
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Texto:
SUGERE NORMAS SOBRE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRAS PARA FINS DE
REFORMA AGRÁRIA.

SUGESTÃO:09643 DT REC:06/05/87
Autor:
VALTER PEREIRA (PMDB/MS)
Texto:
SUGERE DISPOSITIVO SOBRE A DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA.

SUGESTÃO:09733 DT REC:06/05/87
Autor:
GANDI JAMIL (PFL/MS)
Texto:
SUGERE QUE A UNIÃO PROMOVA A DESAPROPRIAÇÃO DA PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL RECONHECIDAMENTE IMPRODUTIVA, MEDIANTE PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO JUSTA E PARA FINS DETERMINADOS.

SUGESTÃO:09991 DT REC:06/05/87
Autor:
PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT)
Texto:
SUGERE DISPOSITIVO SOBRE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS POR INTERESSE
SOCIAL.

SUGESTÃO:10119 DT REC:18/05/87
Entidade:
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - PCB
ROBERTO FREIRE E OUTROS)
Texto:
SUGERE NORMAS QUE DISPONHAM SOBRE O CONFISCO DE IMÓVEL RURAL
IMPRODUTIVO, COM DIREITO À INDENIZAÇÃO, PARA EFEITO DE REFORMA AGRÁRIA.

SUGESTÃO:10409 DT REC:25/05/87
Entidade:
SINDICATO RURAL DE PARACATU - MG
ANTONIO ABRAHÃO GUERRA - PRESIDENTE
R DR. SÉRGIO ULHÔA 72 MUNICÍPIO : PARACATU CEP : 38600 UF : MG)
Texto:
SUGERE SEJA ASSEGURADO O DIREITO DE PROPRIEDADE, SALVO O CASO DE
DESAPROPRIAÇÃO POR NECESSIDADE OU UTILIDADE PÚBLICA, MEDIANTE PRÉVIA
E JUSTA INDENIZAÇÃO EM DINHEIRO.

SUGESTÃO:10546 DT REC:30/05/87
Entidade:
ASSOCIAÇÃO BAIANA DOS CRIADORES DE NELORE - BA.
GILENO CALHEIRA - DIRETOR-PRESIDENTE)
Texto:
SUGERE DISPOSITIVOS GERAIS SOBRE DESAPROPRIAÇÃO RURAL E SUA JUSTA
INDENIZAÇÃO, COMO SOLUÇÃO PARA A QUESTÃO DA REFORMA AGRÁRIA.
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2 – Audiências públicas
Consulte na 3ª, 5ª, 9ª e 12ª reuniões da Subcomissão da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma
Agrária – VI-c, as notas taquigráficas das Audiências Públicas realizadas em 22/4/1987, 23/4/1987,
29/4/1987 e 5/5/1987 respectivamente.
Disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividadelegislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processoconstituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/subcomissao6c

3 – Subcomissões temáticas
SUBCOMISSÃO DA POLÍTICA AGRÍCOLA E FUNDIÁRIA E DA REFORMA AGRÁRIA - VIC
Art. 1º - Ao direito de propriedade de imóvel corresponde uma obrigação social.
§ 1º - O imóvel rural que não corresponder à obrigação social poderá ser
arrecadado mediante a aplicação do instituto da desapropriação por interesse
social, para fins de Reforma Agrária, mediante indenização paga em títulos.
Art. 2º - A indenização referida no art. 1º, § 1º, significa tornar sem danos a
aquisição e os investimentos realizados pelo proprietário, seja a terra nua, seja de
benfeitorias, com a dedução dos valores correspondentes à contribuição de
melhoria e débitos com pessoas jurídicas de direito público.

FASE A –
Anteprojeto do
relator

§ 1º - Os títulos da dívida agrária previstos no Art. 1º, § 1º terão cláusula de
correção monetária, serão resgatáveis no prazo de 20 anos em parcelas anuais
sucessivas, assegurada a sua aceitação a qualquer tempo como meio de
pagamento de 50% (cinquenta por cento) do imposto territorial rural, do preço de
terras públicas e dos débitos de crédito rural oficial do expropriado.
§ 2º - Decretada a desapropriação por interesse social, a União poderá ser imitida
judicialmente na posse do imóvel, mediante o depósito do valor declarado para
pagamento do imposto territorial rural, em títulos da dívida agrária, limitada a
contestação a discutir o valor depositado pelo expropriante.
§ 3º - A desapropriação de que trata este artigo se aplicará tanto à terra nua quanto
às benfeitorias indenizáveis.
Art. 3º - O imóvel rural desapropriado por interesse social, para fins de Reforma
Agrária será indenizado por valor que tenha como parâmetros os tributos honrados
pelo proprietário.
Parágrafo Único - A desapropriação de que trata este artigo é de competência
exclusiva da União, e poderá ser delegada pelo Presidente da República.

FASE B – Emenda
ao anteprojeto do
relator

Total de emendas localizadas: 48.
(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase B, ao final deste documento).
A matéria não foi localizada nesta Fase.

FASE C –
Anteprojeto da
subcomissão

Consulte na 21ª reunião da Subcomissão da Política Agrícola e Fundiária e da
Reforma Agrária a discussão e votação do substitutivo do relator.
Publicação: DANC de 25/7/1987, suplemento, a partir da p. 126.
Disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividadelegislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processoconstituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/subcomissao6c
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4 – Comissões temáticas
COMISSÃO DA ORDEM ECONÔMICA – VI
FASE E – Emendas
ao anteprojeto da
subcomissão, na
comissão

Total de emendas localizadas: 40.
(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase E, ao final deste documento).
Art. 29 - Todo imóvel rural que não cumpra a sua função nos termos do parágrafo
único do Art. 27 fica sujeito à desapropriação por interesse social para fins de
reforma agrária, mediante indenização.

FASE F –
Substitutivo do
relator

§ 1º - A desapropriação de que trata este artigo é de competência exclusiva da
União, que poderá delegá-la por ato do Presidente da República.
§ 2º - A indenização da terra desapropriada será feita em títulos da dívida agrária,
com cláusula de exata correção monetária, resgatáveis a partir do segundo ano de
sua emissão, no prazo de até 20 anos, conforme dispuser a lei.
§ 3º - As benfeitorias serão indenizadas em dinheiro.
Total de emendas localizadas: 55.

FASE G – Emenda
ao substitutivo

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase G, ao final deste documento).
Art. 34 - 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.

FASE H –
Anteprojeto da
comissão

§ 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.
Consulte na 14ª reunião da Comissão da Ordem Econômica a votação do relatório
do Anteprojeto da Comissão.
Publicação: DANC de 25/7/1987, suplemento, a partir da p. 13.
Disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividadelegislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
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constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/comissao6

5 – Comissão de Sistematização
Art. 326 - 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 será 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
Primeiro-Ministro.
FASE I –
Anteprojeto de
Constituição

§ 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, 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.

FASES J e K –
Emendas de mérito
(CS) e de
adequação ao
anteprojeto

Total de emendas localizadas: 44.
(consulte a íntegra das emendas no Anexo das Fases J e K, ao final deste
documento).

Art. 318 - 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 será 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.
FASE L – Projeto
de Constituição

§ 2º - A desapropriação de que trata este artigo é de competência exclusiva do
Primeiro-Ministro.
§ 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, 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.
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§ 6º - A transferência da propriedade objeto de desapropriação, nos termos do
presente artigo, não constitui fato gerador de tributo de qualquer natureza.

FASE M –
Emendas (1P) de
Plenário e
populares

Total de emendas localizadas: 187.
(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase M, ao final deste documento).
Art. 246 - Compete à União desapropriar por 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 utilização será definida em lei.
§ 1º - As benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro.
§ 2º - O orçamento fixará anualmente volume total de títulos da dívida agrária assim
como montante de recursos em moeda para atender ao programa de reforma
agrária no exercício.
§ 3º - O valor da indenização da terra e das benfeitorias, será determinado
conforme dispuser a lei.

FASE N – Primeiro
substitutivo do
relator

[...]
Art. 248 - A declaração do imóvel como de interesse social para fins de reforma
agrária autoriza a União a propor a ação de desapropriação.
§ 1º - Na petição inicial, instruída com comprovantes do depósito do valor da terra
em títulos e o das benfeitorias em dinheiro, a autora requererá sejam ordenadas, a
seu favor, a imissão na posse do imóvel e o registro deste na matrícula competente.
§ 2º - O juiz deferirá de plano a inicial. Se não o fizer no prazo de noventa dias, a
imissão opera-se automaticamente com as consequências previstas no parágrafo
anterior.
§ 3º - Se decisão judicial reconhecer que a propriedade cumpria sua função social,
o preço será totalmente pago em moeda corrente corrigida até a data do efetivo
pagamento.

FASE O – Emendas
(ES) ao primeiro
substitutivo do
relator

Total de emendas localizadas: 131.
(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase O, ao final deste documento).
Art. 210 - Compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma
agrária o imóvel que não esteja cumprindo a sua função social, em áreas
prioritárias, fixadas em decreto do Poder Executivo, mediante indenização em
títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no
prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, cuja utilização
será definida em lei.

FASE P – Segundo
substitutivo do
relator

§ 1º - As benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro.
§ 2º - O orçamento fixará anualmente o volume total de títulos da dívida agrária
assim como o montante de recursos em moeda para atender ao programa de
reforma agrária no exercício.
§ 3º - O valor da indenização da terra e das benfeitorias será determinado conforme
dispuser a lei.
[...]
Art. 212 - A declaração do imóvel como de interesse social para fins de reforma
agrária autoriza a União a propor a ação de desapropriação.
§ 1º - Na petição inicial, instruída com comprovantes do depósito do valor da terra

Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 14

em títulos e o das benfeitorias em dinheiro, a autora requererá sejam ordenadas, a
seu favor, a imissão na posse do imóvel e o registro deste na matrícula competente.
§ 2º - O juiz deferirá de plano a inicial. Se não o fizer no prazo de noventa dias, a
imissão opera-se automaticamente com as consequências previstas no parágrafo
anterior.
§ 3º - Se decisão judicial reconhecer que a propriedade cumpria sua função social,
o preço será totalmente pago em moeda corrente corrigida até a data do efetivo
pagamento.
Discussão e votação:
Destaque(s) apresentado(s) nº 6758/87 (referente à emenda 20737); nº 6567/87
(referente à emenda 34548) e nº 7791/87 (referente à emenda 31655).
Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte (Suplemento C), de
27/01/1988, a partir da p. 2064.

6 – Plenário
Art. 219. Compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma
agrária o imóvel que não esteja cumprindo a sua função social, em áreas
prioritárias, fixadas em decreto do Poder Executivo, mediante indenização em
títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no
prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização
será definida em lei.
§ 1º As benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro.
FASE Q – Projeto A
(início 1º turno) ou
FASE R Ato das
Disposições
Transitórias

§ 2º O orçamento fixará anualmente o volume total de títulos da dívida agrária,
assim como o montante de recursos em moeda para atender ao programa de
reforma agrária no exercício.
§ 3º O valor da indenização da terra e das benfeitorias será determinado conforme
dispuser a lei.
Art. 220. A declaração do imóvel como de interesse social para fins de reforma
agrária autoriza a União a propor a ação de desapropriação.
§ 1º Cabe à lei complementar estabelecer procedimento contraditório especial, de
rito sumário, para o processo judicial de desapropriação.
§ 2º São insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária os pequenos
e médios imóveis rurais, definidos em lei, desde que seus proprietários não
possuam outro imóvel rural.
Total de emendas localizadas: 16.
(consulte a íntegra das emendas da Fase S ao final deste documento.)
Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 2043, arts. 217 e 218.

FASE S – Emendas
de Plenário (2P)

2

Nota: O texto da Comissão de Sistematização e o texto da emenda nº 02043 do
Centrão não conseguiram alcançar os 280 votos necessários para aprovação.
Dessa forma, houve necessidade de apresentação de um novo substitutivo, pelo
relator Bernardo Cabral, que foi aprovado com 528 votos favoráveis.

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.
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Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte, de 11/5/1988, a partir da p.
10299.
Art. 189. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma
agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia
e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do
valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua
emissão, e cuja utilização será definida em lei.
§ 1º As benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro.
FASE T – Projeto B
(fim 1º turno, início
2º)

§ 2º O decreto que declarar o imóvel como de interesse social, para fins de reforma
agrária, autoriza a União a propor a ação de desapropriação.
§ 3º Cabe à lei complementar estabelecer procedimento contraditório especial, de
rito sumário, para o processo judicial de desapropriação.
§ 4º O orçamento fixará anualmente o volume total de títulos da dívida agrária,
assim como o montante de recursos para atender ao programa de reforma agrária
no exercício.
§ 5º São isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operações de
transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária.

FASE U – Emendas
ao Projeto B (2T)

Total de emendas localizadas: 4.
(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase U, ao final deste documento).
Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma
agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia
e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do
valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua
emissão, e cuja utilização será definida em lei.
§ 1º As benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro.

FASE V – Projeto C
(fim 2º turno)

§ 2º O decreto que declarar o imóvel como de interesse social, para fins de reforma
agrária, autoriza a União a propor a ação de desapropriação.
§ 3º Cabe à lei complementar estabelecer procedimento contraditório especial, de
rito sumário, para o processo judicial de desapropriação.
§ 4º O orçamento fixará anualmente o volume total de títulos da dívida agrária,
assim como o montante de recursos para atender ao programa de reforma agrária
no exercício.
§ 5º São isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operações de
transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária.

7 – Comissão de Redação
FASE W – Proposta
exclusivamente de
redação

FASE X – Projeto D
– redação final

Total de emendas localizadas: 2.
(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase W, ao final deste documento).
Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma
agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia
e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do
valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua
emissão, e cuja utilização será definida em lei.
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§ 1º As benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro.
§ 2º O decreto que declarar o imóvel como de interesse social, para fins de reforma
agrária, autoriza a União a propor a ação de desapropriação.
§ 3º Cabe à lei complementar estabelecer procedimento contraditório especial, de
rito sumário, para o processo judicial de desapropriação.
§ 4º O orçamento fixará anualmente o volume total de títulos da dívida agrária,
assim como o montante de recursos para atender ao programa de reforma agrária
no exercício.
§ 5º São isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operações de
transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária.

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3
___________________________________________________________________

FASE B
EMENDA:00001 REJEITADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
IRMA PASSONI (PT/SP)
Texto:
Dê-se o § 1o. do artigo 1o. a seguinte redação:
Art. 1o. ....................................
§ 1o. "O imóvel rural que não corresponder à
obrigação social será arrecadado mediante
aplicação dos institutos de Perda Sumária e da
Desapropriação por Interesse Social para fins de
Reforma Agrária".
Justificativa:
A ideia contida na proposta acima procura fazer avançar nossa legislação sobre o assunto. Até aqui,
a legislação brasileira trabalhou apenas com a ideia Desapropriação por Interesse Social para fins de
Reforma Agrária.
A experiência prática tem demonstrado que este instrumento é suficiente. Com esta proposta mais
eficaz, o Instituto da Perda Sumária, criando assim condições para que se execute realmente a
Reforma Agrária, anseio maior do povo brasileiro.
Parecer:
EMENDA No. 6C 0001-4
Parecer contrário.
A emenda visa o confisco que não parece aceitável.

EMENDA:00003 REJEITADA

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/atividadelegislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
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Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
IRMA PASSONI (PT/SP)
Texto:
Acrescente-se o artigo 2o. e renumerem-se os subsequentes.
..................................................
"Artigo 2o. Os demais imóveis rurais que não
corresponderem à obrigação social serão
desapropriados por interesse social para fins de
Reforma Agrária, mediante indenização paga em
títulos da dívida agrária, de valor por hectare e
liquidez inversamente proporcional à área e à
obrigação social não atendida, e com prazo
diretamente proporcional aos mesmos fatores."
Justificativa:
Este dispositivo visa dar efeito à conceituação de que a propriedade rural tem uma obrigação social.
Nele se estabelece critérios pelos quais a desapropriação leva em consideração o cumprimento ou
não daquela obrigação.
Ele se insere, portanto, no espirito do anteprojeto do relato, aumenta-lhe, no entanto, a eficácia.
E para esta proposta que visa estabelecer gradações na luta contra o latifúndio e a concentração da
terra em poucas mãos que pedimos o apoio de nossas colegas Constituintes de 1987.
Parecer:
EMENDA No. 6C 0003-1
Parecer contrário.
Os critérios propostos para os títulos são demasiados completos.

EMENDA:00004 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 3o. do Anteprojeto a seguinte redação:
............................................
"Artigo 3o. O imóvel rural desapropriado por
interesse social para fins de Reforma Agrária será
indenizado na proporção da utilidade que
representa para o meio social e que tem como
parâmetros os tributos honrados pelo proprietário."
Justificativa:
Esta proposta visa fazer funcionar o conceito de “obrigação social” contemplando no corpo do
anteprojeto do relator, de tal maneira que a indenização do imóvel desapropriado leve em conta não
apenas os impostos honrados pelo proprietário, mas também o valor social do imóvel, de
conformidade com nossa proposta de artigo 2º deste anteprojeto e que estabelece gradações no trato
dos danos sociais causados pelo latifúndio.
Parecer:
EMENDA No. 6C 0004-9
Parecer contrário.
O critério proposto é demasiado complexo.

EMENDA:00012 REJEITADA
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Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
IRMA PASSONI (PT/SP)
Texto:
Dê-se ao § 2o. do art. 2o. a seguinte redação:
............................................
Art. 2o. ....................................
§ 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. "
Justificativa:
O objetivo desta proposta de emenda é dar mais agilidade ao processo de Reforma Agrária que,
neste momento, está sendo seriamente obstaculizado pela morosidade da Justiça.
Parecer:
EMENDA No. 6C 0012-0
Parecer contrário.
Excluir processo judicial parece inaceitável.

EMENDA:00021 REJEITADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
AMAURY MULLER (PDT/RS)
Texto:
Dê-se a seguinte redação ao parágrafo 1o., do art. 2o., do anteprojeto do relator:
"Art. 2o. ..................................
§ 1o. Os títulos da dívida agrária previstos
no art. 1o., § 1o., serão resgatáveis no prazo de
20 (vinte) anos, a partir do 5o. (quinto) ano, em
parcelas anuais sucessivas, sendo assegurada a sua
aceitação, a qualquer tempo, como meio de
pagamento de até 50% (cinquenta por cento) do
imposto territorial rural e do preço de terras públicas."
Justificativa:
A indexação da economia, da qual a correção monetária é instrumento fundamental, não é
permanente, mas apenas um mecanismo temporário e episódico. Logo, não se compreende que
figure no texto constitucional, ainda mais se ocorrem, como se espera, profundas mudanças na
política econômica, que poderá perder seu conteúdo marcadamente monetarista para lugar a uma
visão estruturalista dos problemas brasileiros. Ademais, seria admitir que a sociedade nacional
deverá coexistir, por tempo indeterminado, com um processo inflacionário galopante.
De resto, a carência de 5 (cinco) anos proposta corresponde, em boa medida, aos próprios interesses
do governo federal.
Parecer:
EMENDA No. 6C 0021-9
Parecer contrário.
A carência de 5 anos desvalorizaria os títulos da dívida agrária.

EMENDA:00057 REJEITADA
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Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
ELIEL RODRIGUES (PMDB/PA)
Texto:
Dê-se aos artigos 2o. e 3o. do Anteprojeto da Subcomissão da Política Agrícola e Fundiária e da
Reforma Agrária a seguinte redação:
"Art. 2o. Nos casos de desapropriação, para
fins da reforma agrária, segundo critérios
estabelecidos em lei, o preço será calculado com
base no justo e atual valor de mercado, deduzidos
os custos de obras ou investimentos realizados
pelo poder público, tais como rodovias, rede de
energia elétrica, açudes e outros correlatos.
§ 1o. Todas as benfeitorias introduzidas e
incorporadas ao imóvel pelo seu proprietário,
serão computadas pelo real valor para justa
indenização, salvo se sobre o mesmo já houver
incidido, e paga, a taxa de contribuição de melhoria.
§ 2o. Nos casos de desapropriação de que
trata o caput desse artigo, fica assegurado aos
trabalhadores rurais, pequenos proprietários,
posseiros, arrendatários, parceiros e
assemelhados, além da justa indenização, o direito de reassentamento.
Art. 3o. A desapropriação para fins de
Reforma Agrária é da competência exclusiva da
União e poderá ser delegada pelo Presidente da República."
Justificativa:
Cremos que o justo preço, para os casos de desapropriação, não pode ser considerado como aquele
que consta da Declaração do Imposto de Renda, nem do Imposto Territorial Rural, por suas
defasagens com os preços de mercado, porquanto seus valores não são devidamente atualizados.
Contudo, não parece justo que a valorização introduzida nos mesmos, pela realização de obras
públicas, seja incorporada e venha a surgir no momento de sua desapropriação, para elevação de
custo, por se tratar de recursos do povo.
Ressaltamos o caso em que, tendo já o proprietário pago o valor da taxa de contribuição de melhoria,
necessário se faz ressarci-lo desse pagamento.
Acrescentamos, ainda, dispositivo para assegurar aos trabalhadores, posseiros, arrendatários o
direito de reassentamento.
Parecer:
EMENDA No. 6C 0057-0
Parecer contrário.
A desapropriação pelo valor do mercado tornaria irrealizável a Reforma Agrária.

EMENDA:00068 REJEITADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
JORGE VIANNA (PMDB/BA)
Texto:
Substitui-se o art. 2o.
Proposta:
"Art. Compete à União promover a
desapropriação da propriedade territorial rural
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improdutiva, para fins de reforma agrária em zonas
prioritárias, mediante pagamento prévio de justa
indenização em títulos da dívida agrária, com
cláusula de exata correção monetária, resgatáveis
até dez anos através de parcelas semestrais,
iguais e sucessivas; será sempre paga previamente
em dinheiro, a preço justo, a indenização das
benfeitorias existentes nas áreas desapropriadas.
§ 1o. Lei ordinária definirá as zonas
prioritárias, bem como os parâmetros de
conceituação da propriedade improdutiva a que se refere este artigo.
§ 2o. A emissão de títulos da dívida agrária
obedecerá a limites fixados anualmente em lei, por
ocasião da aprovação do Orçamento da União.
§ 3o. É assegurada a aceitação dos títulos a
que se refere o presente artigo, a qualquer tempo,
como meio de pagamento de qualquer tributo federal
ou obrigações do expropriado para com a União ou
outra utilização prevista em lei.
§ 4o. Os proprietários ficarão isentos dos
impostos federais, estaduais e municipais que
incidam sobre a transferência da propriedade
objeto da desapropriação.
§ 5o. A desapropriação de que trata este
artigo é da competência exclusiva do Presidente da República.
§ 6o. Lei ordinária disporá sobre o processo
de desapropriação, assegurando plena defesa ao
expropriado e prazos compatíveis com a urgência da medida."
Justificativa:
A indenização pela desapropriação de benfeitorias deve ser corresponde ao seu real e justo valor e
paga em dinheiro.
Lembre-se, também, que a contribuição de melhoria é instituto de direito tributário, matéria de
relevância, mas vinculada ao sistema tributário nacional e não à política fundiária.
De outra parte atribuir ao decreto proprietário o efeito previsto no § 2º do artigo 2º, é violentar toda a
sistemática jurídica brasileira no campo da desapropriação.
Entre outros argumentos há de se pesar o fato de que o decreto apenas declara o interesse social,
anuncia a intenção do Poder Público de utilizar o limite constitucional de expropriar.
Tanto que a publicação do Decreto não obriga o expropriante a executá-lo, podendo ser revogado a
qualquer tempo ou exaurir sua exequibilidade, por força da decadência.
Por força do exposto, SUPRIMA-SE o artigo 3º do mesmo Anteprojeto.
Parecer:
EMENDA No. 6C 0068-5
Parecer contrário.
A emenda contrariando o amplo movimento social e político dos trabalhadores rurais, (CONTAG),
CNBB, e partidos políticos, PMDB, PDT, PT, pretende retroagir a 1963, antes da Emenda
Constitucional nº 10, quando exige lei para decretação de áreas prioritárias e ainda quando manda
regular a desapropriação por lei ordinária, o que levaria a reforma agrária às calendas gregas.

EMENDA:00070 REJEITADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
JORGE VIANNA (PMDB/BA)
Texto:
Subcomissão de Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária.
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Emenda supressiva ao artigo 3o. do
anteprojeto apresentado pelo relator, Constituinte
Oswaldo Lima Filho.
Emenda: Suprime o Artigo 3o.
Justificativa:
No tocante ao Artigo 3º e seu § único, o elevado grau de instabilidade das políticas econômicas, a
inflação endêmica no país e o fato de que os cadastros imobiliários são registros estáticos e o bem
desapropriado tem valor ditado pelo dinamismo da economia, aconselham que se atribua ao Poder
Judiciário a função de estabelecer o real valor atualizado da propriedade. Só assim, a indenização
assumirá sua real função, que é a de ressarcir o desapropriado de seu prejuízo, eis que
desapropriação é venda forçada, compulsória.
Por outro lado, a competência para desapropriação deve permanecer exclusiva do Presidente da
República, dado o grau de importância de que reveste a matéria para a estabilidade do regime ser
delegada.
Parecer:
EMENDA No. 6C 0070-7
Parecer contrário.
Pelas razões do parecer na emenda 138.

EMENDA:00071 REJEITADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
VICTOR FONTANA (PFL/SC)
Texto:
Emenda supressiva ao artigo 1o. e parágrafos
do anteprojeto apresentado pelo relator,
Constituinte Oswaldo Lima Filho
Ementa: fica supresso o artigo 1o. e parágrafos.
Justificativa:
O artigo 1º do Anteprojeto ao trocar a expressão FUNÇÃO SOCIAL por OBRIGAÇÃO SOCIAL,
incorreu no mesmo erro cometido por LEON DUGUIT, segundo o qual a propriedade não tem uma
função social, ela é uma função social.
Tal posicionamento, combatido por juristas de renome, representa hoje um simples marco histórico,
na evolução do direito de propriedade.
De outra parte o § 1º do citado artigo trata de uma arrecadação de terras via desapropriação, criando
um verdadeiro conflito, face aos objetivos diversos dos institutos: arrecadação de terras (lei
6383/1976 e lei 6969/1981, alterando a redação do art. 589 do Código Civil) e desapropriação
(Decreto Lei 3365/1942 e Decreto Lei 554/1969).
O choque de preceitos irreconciliáveis em sua aplicação, justifica plenamente e exclusão proposta.
Parecer:
EMENDA No. 6C 0071-5
Parecer contrário.
Ao adotar a expressão obrigação social, adotamos o mesmo conceito da Constituição Alemã de
1949.

EMENDA:00082 NÃO INFORMADO
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
VICENTE BOGO (PMDB/RS)
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Texto:
Emenda modificativa do § 3o., do artigo 2o., do anteprojeto do Sr. Relator:
"Art. 2o. ..................................
§ 1o. ......................................
§ 2o. ......................................
"§ 3o. A desapropriação de que trata este
artigo se aplicará tanto à terra nua, semoventes e
benfeitorias, sendo que as últimas serão
indenizadas a dinheiro."
Justificativa:
A emenda pretende instituir a desapropriação de tudo que existe sobre o imóvel rural destina a
Reforma Agrária. A desapropriação não se limita à terra nua. Atinge tudo que sobre ela existe, exceto
àquilo que o expropriado queira colher, remover ou levar consigo.
Nesse sentido, cabe exame cuidado de quanto as benfeitorias. E tudo indica que devam ser pagas a
dinheiro.
Portanto, esta é a minha proposição. Emendar o anteprojeto no sentido de indenizar as benfeitorias
desapropriadas em dinheiro, sem qualquer prejuízo à imissão imediata na posse.
Parecer:
EMENDA No. 6C 0082-1
Parecer contrário.
Desapropriar semoventes em títulos parece inaceitável.

EMENDA:00083 REJEITADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
VICENTE BOGO (PMDB/RS)
Texto:
Emenda modificativa ao § 2o. do art. 2o., do anteprojeto do Sr. Relator:
"Art. 2o. caput idem.
§ 1o. Idem.
§ 2o. Decretada a desapropriação por
interesse social, a União terá sua imissão
imediata na posse do imóvel, mediante o depósito
do valor declarado para pagamento do Imposto
Territorial Rural, em títulos da dívida agrária,
limitada a contestação do valor depositado pelo expropriante."
Justificativa:
É hora de se posicionar em favor da Reforma Agrária. Criar disposições legais que venham travar as
desapropriações ou, até mesmo, impedir que a União se imita na posse, é o mesmo que ser contra a
Reforma Agrária.
Porque repetir o erro que se arrasta desde a aprovação do Estatuto da Terra. Pela legislação atual
sempre se dá margem ao expropriado embargar a imissão na posse e ficar longos e longos anos
discutindo a desapropriação. Nesse tempo, tudo fica como se a desapropriação não tivesse sido
decretada. Ou melhor, fica ainda pior.
Temos de garantir à União a imissão imediata na posse. De outra forma, nada significará de avanço
constitucional quanto à Reforma Agrária.
Parecer:
EMENDA No. 6C 0083-9
Parecer contrário.
A exclusão do processo judicial de imissão parece desaconselhável.

EMENDA:00091 REJEITADA
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Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
ANTONIO UENO (PFL/PR)
Texto:
Emenda no.
"Título-Função Social da Propriedade,
Propriedade Privada, Limites e Regime.
Assunto: Desapropriação da propriedade territorial rural.
Referência Legal: Artigo 161 e Parágrafos da
Atual Constituição Federal e Art. 332 e §§ do
anteprojeto Afonso Arinos.
Art. 161. A União poderá promover a
desapropriação da propriedade territorial rural,
mediante pagamento de justa indenização, fixada
segundo os critérios que a lei estabelecer, em
títulos especiais da dívida pública, com cláusulas
de exata correção monetária, resgatáveis no prazo
de vinte anos, em parcelas anuais sucessivas,
assegurada a sua aceitação, a qualquer tempo, como
meio de pagamento até cinquenta por cento do
Imposto Territorial Rural e como pagamento do
preço de terras públicas.
§ 1o. A lei disporá sobre o volume anual ou
periódico das emissões dos títulos, suas
características, taxa de juros, prazo e condições de resgate.
§ 2o. A desapropriação de que trata este
artigo é da competência exclusiva da União, e
limitar-se-á às zonas incluídas em áreas
prioritárias, fixadas em decreto do Poder
Executivo, somente recaindo sobre propriedades
rurais cuja forma de exploração seja improdutiva,
conforme for estabelecido em lei.
§ 3o. A indenização em títulos somente será
feita quando se tratar de latifúndio, como tal
conceituado em lei, excetuadas as benfeitorias
necessárias e úteis, que serão sempre pagas em dinheiro.
§ 4o. O Presidente da República poderá
delegar as atribuições para desapropriação de
imóveis rurais por interesse social, sendo-lhe
privativa a declaração de zonas prioritárias.
§ 5o. Os proprietários ficarão isentos dos
impostos federais, estaduais e municipais que
incidam sobre a transferência da propriedade
sujeita a desapropriação na forma deste artigo."
Justificativa:
Este item está intimamente ligado à questão da Reforma Agrária, pois entende-se que esta será
promovida basicamente mediante desapropriações. O princípio do pagamento da indenização por
títulos da dívida pública deve ser mantido, pois, o Estado não teria recursos para fazer qualquer
reforma agrária. Ocorre que os títulos atualmente em circulação, por serem resgatáveis somente em
vinte anos, e servirem para pagamento de apenas até 50% do imposto territorial rural, estão em
liquidez no mercado, e, portanto, extremamente desvalorizados. Na atual Constituição, a questão
está regulada de maneira aceitável, com as restrições acima citadas, o § 2º do Artigo 161 merece
reparos quanto à infeliz expressão “cuja forma de exploração contrarie o acima disposto”, pois é ela
muito vaga.
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Parecer:
EMENDA No. 6C 0091-0
Parecer contrário.
A emenda repete depois de 24 anos as normas

EMENDA:00095 REJEITADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
FERNANDO SANTANA (PCB/BA)
Texto:
Altera o § 2o. do anteprojeto, que passa a ter a seguinte redação:
"Art. 2o.....................................
- 2o. "Decreta a desapropriação por interesse
social, a União deverá ser de imediato, emitida
judicialmente na posse do imóvel, mediante o
depósito do valor declarado para pagamento do
imposto territorial rural, em título da dívida
agrária, limitada a contestação a discutir o
valor depositado pelo expropriante."
Justificativa:
A eficácia da Reforma Agrária, está vinculado ao processamento rápido das desapropriações. Deve
se ter sempre em conta que a desapropriação por interesse social, para fins da Reforma Agrária
consiste em medida sancionadora de imóvel rural, que não esteja cumprindo a obrigação social.
O aperfeiçoamento sugerido estabelece que a emissão judicial, da União na posse do imóvel será
imediata, ficando limitada a contestação apenas a fixação do “quantum” da indenização, como admite
o relator no anteprojeto.
Parecer:
EMENDA No. 6C 0095-2
Parecer contrário.
A definição da imissão de posse no Anteprojeto contempla a previsão de um prazo judicial que deve
ser fixado na lei ordinária.

EMENDA:00098 REJEITADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
FERNANDO SANTANA (PCB/BA)
Texto:
Altera o § 1o. do art. 2o. do anteprojeto, que passa a ter a seguinte redação:
"Art. 2o.....................................
§ 1o. Os títulos da dívida agrária previsto
no art. 1o. § 1o., serão resgatáveis no prazo de
20 (vinte) anos, a partir do quinto ano, em
parcelas anuais sucessivas, assegurada a sua
aceitação a qualquer tempo como meio de pagamento
de 50% (cinquenta por cento), do Imposto Territorial Rural."
Justificativa:
A legislação atual, já prevê o prazo de carência de dois anos, para o início do resgate. Pretende-se
ampliar este prazo para cinco anos, acatando proposta da Contag e demais entidades integrantes da
Campanha Nacional pela Reforma Agrária, bem como do I Congresso Nacional do PMDB realizado
em agosto de 1986.
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Por outro lado, a presente emenda retira do texto constitucional o instituto da Correção monetária,
proposta pelo eminente relator, cujo caráter é transitório, por isso não deve estar inserido na Carta
Magna.
Parecer:
EMENDA No. 6C 0098-7
Parecer contrário.
A carência de 20 anos iria desvalorizar os títulos.

EMENDA:00101 REJEITADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
UBIRATAN SPINELLI (PDS/MT)
Texto:
Dê-se ao art. 3o. do anteprojeto do relator a seguinte redação:
"Art. 3o. O imóvel rural desapropriado por
interesse social, para fins de reforma agrária,
será indenizado pelo justo valor de mercado."
Justificativa:
A reforma agrária é mecanismo de justiça social e não instrumento de punição ou castigo para os que
adquiriram terras para utilização econômica. Se essa utilização é suficientemente ou inadequada, de
sorte a justificar a desapropriação, nada explica que o proprietário, que fez uso das franquias
econômicas da ordem constitucional, seja tratado de modo estranho ao sistema historicamente
consagrado do justo valor de mercado do bem.
Parecer:
EMENDA No. 6C 0101-1
Parecer contrário.
A emenda tornaria inviável a reforma agrária.

EMENDA:00103 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
UBIRATAN SPINELLI (PDS/MT)
Texto:
Ao art. 2o. do anteprojeto do relator acrescente-se o seguinte parágrafo:
"Art. 2o. ..................................
............................................
§ 4o. Será prévia e justa a indenização em
dinheiro das benfeitorias necessárias e úteis."
Justificativa:
A desapropriação para reforma agrária não deve agredir o sistema de proteção da propriedade
historicamente consagrado nem, muito menos, reduzir as garantias que hoje já lhe confere a ordem
constitucional. As benfeitorias necessárias e úteis são investimento da mesma natureza que os bens
cuja desapropriação implica indenização justa e prévia, não se justificando, dessarte, o discrímen.
Parecer:
EMENDA No. 6C 0103-7
Parecer favorável em parte.
A emenda foi adotada com outra redação.

EMENDA:00109 APROVADA

Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 26

Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
SADIE HAUACHE (PFL/AM)
Texto:
Emenda aditiva ao art. 1o.
Acrescente-se após a palavra títulos, a expressão:
"para a terra nua, e em dinheiro para as benfeitorias".
Justificativa:
Emenda sem justificação.
Parecer:
EMENDA No. 6C 0109-6
Parecer favorável.
Os proprietários rurais por grande maioria pleiteiam a medida sejam pequenos ou médios produtores.

EMENDA:00112 REJEITADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
FRANCISCO SALES (PMDB/RO)
Texto:
[...]
Art. 2o. O imóvel rural que não cumprir com a
sua função social será objeto de expropriação por
interesse social, para fins de reforma agrária ou
de arrendamento compulsório.
Art. 3o. A lei fixará limites à extensão da
propriedade privada da terra rural, segundo as
regiões e as zonas agrícolas; promoverá e imporá o
racional aproveitamento da terra, objetivando a
eliminação do latifúndio e a reconstituição das
unidades produtivas, dando prioridade à pequena e
à média propriedade.
Art. 4o. A expropriação por interesse social,
para fins de reforma agrária, se dará mediante
indenização a ser fixada segundo os critérios
estabelecidos em lei, títulos especiais da dívida
pública, 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 sobre a propriedade territorial
rural e como pagamento do preço de terras públicas.
§ 1o. A indenização não engloba o valor
acrescido dos bens imóveis resultantes, direta ou
indiretamente, do investimento de recursos
públicos e débitos em aberto com instituições oficiais.
§ 2o. A expropriação de que trata este artigo
é da competência exclusiva da União e limitar-se-á
as áreas incluídas nas zonas prioritárias, para
fins de reforma agrária, fixadas em decreto do
Poder Executivo.
§ 3o. O Presidente da República poderá
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delegar as atribuições para a expropriação de
imóveis rurais por interesse social, sendo-lhe
privativa a declaração de zonas prioritárias.
§ 4o. A declaração de interesse social para
fins de Reforma Agrária é modo impeditivo de
proposições de medidas cautelares judiciais,
ressalvada a comprovação imediata e inequívoca,
através de documento hábil expedido pelo Poder
Público competente, de que o imóvel é empresa
rural conforme estabelecido em lei.
Art. 5o. Lei complementar definirá os casos
em que se permitirá a expropriação para fins de
reforma agrária de empresa rural, mediante
indenização em dinheiro, ressalvando-se o disposto
no § 1o. do artigo anterior.
Art. 6o. A lei estabelecerá os casos em que
as ações de despejos e de reintegração de posse
ocorrentes em áreas declaradas de interesse social
poderão ser objeto de suspensão.
[...]
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 opressão 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 apresentá-la, como EMENDA, pois, formam todos 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 o conceito clássico no
sentido de retrógrado. Pelo contrário. É um conceito sedimentado inserido nas Constituições
ocidentais modernas (ver Constituição 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.
3. A expropriação tem de ser exigida pelo bem comum ou com base em lei que estabeleça o modo e
o montante da indenização. Na fixação da indenização, ter-se-ão em justa conta os interesses da
comunidade e os dos expropriados, e, em caso de 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 ano 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
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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 intrinsicamente 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
personalidade privada pesa uma hipoteca social” (in Evangelização do Presente e do Futuro da
América Latina. Conferencia 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 político-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 compete fixar tais limitações.
3. A desapropriação por interesse social, para fins de reforma agrária, deve ser sempre encarada
como sanção aquele que não utiliza a sua propriedade tendo como proprietário 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 justo 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 (art.
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:00118 REJEITADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
CARLOS CARDINAL (PDT/RS)
Texto:
Modifica-se o § 1o. do art. 1o.:
"§ 1o. O móvel rural que não corresponder à
obrigação social será arrecadado mediante a
aplicação dos institutos da Perda Sumária e da
Desapropriação por Interesse Social para fins de Reforma Agrária."
Justificativa:
O novo Texto Constitucional deve ser afirmativo e coerente com a realidade nacional.
O dispositivo da Perda Sumária dos imóveis rurais que não correspondam ao princípio básico do
direito de propriedade subordinado a uma obrigação social, deve ser afirmativo.
Os itens constantes no § 1º do anteprojeto define a obrigação social da propriedade.
As propriedades que não preencherem esses requisitos serão arrecadadas mediante a aplicação dos
institutos da Perda Sumária e da desapropriação por interesse social para fins de Reforma Agrária.
Parecer:
EMENDA No. 6C 0118-5
Parecer contrário.
A emenda visa o confisco que não parece aceitável.
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EMENDA:00126 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 aos § 1o. e § 2o. do art. 2o. a seguinte redação:
"§ 1o. Os títulos da dívida agrária previstos
no art. 1o., § 1o., serão resgatáveis ao fim de 30
(trinta) anos, assegurada a sua aceitação a
qualquer tempo como meio de pagamento de até 50%
(cinquenta por cento) do imposto territorial
rural, do preço de terras públicas e dos débitos
do crédito rural oficial do expropriado.
§ 2o. Decretada a desapropriação por
interesse social, a União será automaticamente
imitada na posse do imóvel, mediante o depósito do
valor declarado para pagamento do imposto
territorial rural, em títulos da dívida agrária,
limitada a contestação a discutir o valor
depositado pelo expropriante."
Justificativa:
A forma de pagamento ao fim de 30 (trinta) anos torna financeiramente mais viável a execução das
desapropriações de terras para a reforma agrária.
A emissão imediata e automática da posse do imóvel desapropriado pela União garantirá a agilidade
dos processos de desapropriação, afastando a indesejável de intermináveis disputas judiciais.
Parecer:
EMENDA No. 6C 0126-6
Parecer contrário.
O prazo de trinta (30) anos desvalorizaria os títulos.

EMENDA:00134 REJEITADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
ROSA PRATA (PMDB/MG)
Texto:
Substitui o art. 2o.
Art. Compete à União promover a
desapropriação da propriedade territorial rural
improdutiva, para fins de reforma agrária em zonas
prioritárias, mediante pagamento prévio de justa
indenização em títulos da dívida agrária, com
cláusula de exata correção monetária, resgatáveis
até dez anos através de parcelas semestrais,
iguais e sucessivas; será sempre paga previamente
em dinheiro, a preço justo, a indenização das
benfeitorias existentes nas áreas desapropriadas.
§ 1o. Lei ordinária definirá as zonas
prioritárias, bem como os parâmetros de
conceituação da propriedade improdutiva a que se
refere este artigo.
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§ 2o. A emissão de títulos da dívida agrária
obedecerá a limites fixados anualmente em lei, por
ocasião da aprovação do Orçamento da União.
§ 3o. É assegurada a aceitação dos títulos a
que se refere o presente artigo, a qualquer tempo,
como meio de pagamento de qualquer tributo federal
ou obrigações do expropriado para com a União ou
utilização prevista em lei.
§ 4o. Os proprietários ficarão isentos dos
impostos federais, estaduais e municipais que
incidam sobre a transferência da propriedade
objeto da desapropriação.
§ 5o. A desapropriação de que trata este
artigo é da competência exclusiva do Presidente da República.
§ 6o. Lei ordinária disporá sobre o processo
de desapropriação, assegurando plena defesa ao
expropriado e prazos compatíveis com a urgência da medida.
Justificativa:
A indenização pela desapropriação de benfeitorias deve ser correspondente ao seu real e justo valor
e paga em dinheiro.
Lembre-se, também, que a contribuição de melhoria é instituto de direito tributário, matéria de
relevância, mas vinculada ao sistema tributários nacional e não à política fundiária.
De outra parte atribuir ao decreto expropriatório o efeito previsto no § 2º do artigo 2º, é violentar toda
a sistemática jurídica brasileira, no campo da desapropriação.
Entre outros argumentos há de se pesar o fato de que o decreto apenas declara o interesse social,
anuncia a intenção do Poder Público de utilizar o limite constitucional de expropriar.
Tanto que a publicação do Decreto não obriga o expropriante a executá-lo, podendo ser renovado a
qualquer tempo ou exaurir sua exequibilidade, por forças da decadência.
Por força do exposto, SUPRIMA-SE o artigo 3º do mesmo Anteprojeto.
Parecer:
EMENDA No. 6C 0134-7
Parecer contrário.
(A reforma agrária seria protelada ao infinito pela emenda)
A emenda limita a definição de zonas prioritárias a uma lei ordinária e atribui aos títulos o valor de
moeda corrente, quando permite o pagamento de qualquer tributo e ainda submete à desapropriação.

EMENDA:00138 REJEITADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
ROSA PRATA (PMDB/MG)
Texto:
Suprime o art. 3o.
Justificativa:
No tocante ao Artigo 3º e seu § único, o elevado grau de instabilidade das políticas econômicas, a
inflação endêmica no país e o fato de que os cadastros imobiliários são registros estáticos e o bem
desapropriado tem valor ditado pelo dinamismo da economia, aconselham que se atribua ao Poder
Judiciário a função de estabelecer o real valor atualizado da propriedade. Só assim a indenização
assumirá sua real função, que é a de ressarcir o desapropriado de seu prejuízo, eis que
desapropriação é venda forçada, compulsória.
Por outro lado, a competência para desapropriação deve permanecer exclusiva do Presidente da
República, dado o grau de importância de que reveste a matéria para a estabilidade do regime ser
delegada.
Parecer:
EMENDA No. 6C 0138-0
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Parecer contrário.
Atribuir ao Poder Judiciário avaliação prévia do valor da propriedade seria tornar inviável a reforma
agrária.

EMENDA:00141 REJEITADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
ULDURICO PINTO (PMDB/BA)
Texto:
Dê-se ao § 1o. do art. 1o. a seguinte redação:
"§ 1o. O imóvel rural que não preencher os
fins sociais que a lei lhe impõe será arrecadado
mediante a aplicação dos institutos do comisso e
da desapropriação por interesse social para fins
de reforma agrária."
Restaure-se, em consequência, o § 3o. do
mesmo artigo, por coerência com a Proposta da
Campanha Nacional da Reforma Agrária:
"§ 3o. O imóvel rural com área superior a
sessenta 60 (sessenta) módulos rurais
predominantes na região terá a sua posse e domínio
devolvidos ao Estado brasileiro, por sentença
judicial declaratória, quando permanecer
inexplorado por três anos consecutivos, sem que o
seu titular nominal possa reclamar qualquer
indenização pela terra nua."
Justificativa:
Resgata-se, com a emenda proposta, a expressão de uso ancestral “comisso”, como o próprio
instituto, cujas origens remontam ao direito sesmarial português das ordenações medievais. O fato de
termos de recorrer a institutos jurídicos tão atingidos para tentar resolver a momentosa questão
agrária brasileira, quando estamos já quase no limiar do terceiro milênio, por paradoxal que pareça,
revela, à plena luz meridiana, o atraso secular do nosso ordenamento fundiário.
Parece-nos perfeitamente válido recorrermos a todos os institutos jurídico-praxeológicos que nos
possam ser uteis na luta contra o latifúndio retrógrado e pelo progresso do nosso país.
Parecer:
EMENDA No. 6C 0141-0
Parecer contrário.
A emenda não se adapta à sistemática do anteprojeto.

EMENDA:00153 REJEITADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT)
Texto:
Emenda modificativa do § 3o., do artigo 2o., do anteprojeto do Sr. Relator:
Art. 2o. Idem
§ 1o. Idem
§ 2o. Idem
"§ 3o. A desapropriação de que trata este
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artigo se aplicará tanto à terra nua, semoventes e
benfeitorias, sendo que as últimas serão indenizadas a dinheiro."
Justificativa:
A emenda pretende instituir a desapropriação de tudo que existe sobre o imóvel rural destina a
Reforma Agrária. A desapropriação não se limita à terra nua. Atinge tudo que sobre ela existe, exceto
àquilo que o expropriado queira colher, remover ou levar consigo.
Nesse sentido, cabe exame cuidadoso quanto as benfeitorias. E tudo indica que devam ser pagas a
dinheiro.
Portanto, esta é a minha proposição. Emendar o anteprojeto no sentido de indenizar as benfeitorias
desapropriadas em dinheiro, sem qualquer prejuízo à imissão imediata na posse.
Parecer:
EMENDA No. 6C 0153-3
Parecer contrário.
Desapropriar semoventes por títulos não é aconselhável.

EMENDA:00154 REJEITADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT)
Texto:
Emenda modificativa ao § 2o. do art. 2o., do anteprojeto do Sr. Relator:
"Art. 2o. Caput idem
§ 1o. Idem
"§ 2o. Decretada a desapropriação por
interesse social, a União terá sua imissão
imediata na posse do imóvel, mediante o depósito
do valor declarado para pagamento do imposto
territorial rural, em títulos da dívida agrária,
limitada a contestação do valor depositado pelo expropriante,"
Justificativa:
É hora de se posicionar em favor da Reforma Agrária. Criar dispositivos legais que venham travar as
desapropriações ou, até mesmo, impedir que a União se imita na posse, é o mesmo que ser contra a
Reforma Agrária.
Porque repetir o erro que se arrasta desde a aprovação do Estatuto da Terra. Pela legislação atual
sempre se dá margem ao expropriado embargar a imissão na posse de ficar longos e longos anos
discutindo a desapropriação. Nesse tempo, tudo fica como se a desapropriação não tivesse sido
decretada. Ou melhor, fica ainda pior.
Temos de garantir à União a imissão imediata na posse. De outra forma, nada significará de avanço
constitucional quanto à Reforma Agrária.
Parecer:
EMENDA No. 6C 0154-1
Parecer contrário.
Excluir o processo judicial não é aconselhável.

EMENDA:00168 REJEITADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR)
Texto:
Dê-se ao parágrafo primeiro do art. 2o. do projeto a seguinte redação:
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§ 1o. A indenização aqui tratada terá como
teto máximo o valor, que acatado pela União, serve
de base para fixação do Imposto Territorial Rural.
(observação: com esta redação aditiva, o § 1o. do anteprojeto é mantido, mas passa a ser § 2o.
e o artigo 3o. do anteprojeto consequentemente é suprimido)."
Justificativa:
A redação objetivo desta emenda além de preservar os objetivos inseridos no artigo terceiro do
anteprojeto, aprimora-o ao explicitar que o valor da indenização terá como teto máximo aquele que
apesar de surgir da declaração do proprietário passa pela análise e acatamento do poder público de
molde, sempre, a afastar qualquer prejuízo quer ao particular quer ao poder púbico.
Note-se que hoje em nosso direito (cf. D.L. 554 de 25/04/69) já existe tal dispositivo, no entanto, tem
representado letra morta por não estar inserido na Constituição de maneira objetiva e precisa.
Parecer:
EMENDA No. 6C 0168-1
Parecer contrário.
A emenda impediria que a União reconhecesse valor superior ao do cadastro, de modo espontâneo.

EMENDA:00169 REJEITADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR)
Texto:
Dê-se ao parágrafo 2o. do artigo do Anteprojeto a seguinte redação substitutiva:
"Art. (...) Depositada a indenização segundo
os critérios do artigo 2o. e ajuizada a ação
desapropriatória, no prazo máximo de 3 (três)
dias, o juiz deferirá a imissão na posse e a
transcrição imobiliária em favor do poder
expropriante, declarando efetuado o pagamento da
indenização e determinando a expedição, dentro de
24 (vinte e quatro) horas, dos competentes
mandados, em nome do autor.
Art. (...) Nenhuma medida judicial poderá
impedir a imissão de posse e a transcrição a que
se refere o artigo anterior, ressalvado ao juízo
competente, admitir se for o caso, pedido de
caução complementar, após audiência do poder expropriante."
Justificativa:
Uma das principais dificuldades que hoje o poder público federal enfrenta nas desapropriações para
fins de Reforma Agrária cinge-se as dificuldades de obtenção da imissão de posse e transcrição no
registro de imóveis justo ao Poder Judiciário, isso em razão de imprecisões no atual ordenamento
jurídico.
A redação do parágrafo 2º deixa margem a dúvidas quanto ao poder do juízo em não deferia a
imissão na posse e a transcrição no registro imobiliário respectivo.
A redação proposta oferece uma saída para a hipótese do juízo ter qualquer dúvida quanto a suposta
ausência de requisitos propiciadores da alternativa de desapropriação escolhida pela União.
De qualquer forma, com a possibilidade de caução proposta, a imissão de posse e a transcrição em
referência não seria condicionada ao deslinde final da controvérsia podendo assim o poder público
dar destinação social ao imóvel, sem risco ao desapropriado que, in casu, terá desde já segurança de
repartição constituída pela caução.
Parecer:
EMENDA No. 6C 0169-0
Parecer contrário.
A matéria me parece de lei ordinária ao regular prazos judiciais.
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EMENDA:00170 REJEITADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR)
Texto:
Nos termos regimentais proponho ao art. 4o..
A União poderá promover a desapropriação da
propriedade rural ou de área urbana ociosa,
mediante pagamento de justa indenização, fixada
segundo critérios que a lei estabelecer, em
títulos especiais da dívida pública, com cláusula
de exata correção monetária, resgatáveis no prazo
de vinte anos, em parcelas anuais e sucessivas,
assegurada a sua aceitação, a qualquer tempo, como
meio de pagamento de até cinquenta por cento do
Imposto Territorial correspondente e como
pagamento de terras públicas.
A desapropriação de que trata este artigo é
competência exclusiva da União e limitar-se-á às
áreas incluídas nas zonas prioritárias, fixadas em
decreto do Poder Executivo, só recaindo sobre
propriedades rurais cuja forma de exploração
contrarie o acima disposto ou sobre áreas urbanas
ociosas, conforme for estabelecido em lei.
Justificativa:
A especulação imobiliária é o maior entrave ao desenvolvimento e crescimento harmonioso das
cidades. Há que se fazer prevalecer o princípio da função social da propriedade, com a prevalência
do interesse coletivo sobre o individual. Não se pode conceber existam grandes massas de
população com carência habitacional – em tão elevado grau que no verdadeiro sistema cooperativo o
homem é visto como um valor social e humano e que mesmo na evolução material assegure um
crescimento econômico despido de privilégios ao capital e da exploração do antagonismo individual.
A nível de Nação, o movimento cooperativista tem possibilidade ideal de arregimentar e de educar,
desenvolvendo as virtualidades do povo e auxiliando a independência econômica há tanto aspirada.
A razão maior disso tudo, é que entusiasma ainda mais, é a determinação filosófica do
cooperativismo, embasado nos ditames doutrinários e ideológicos que o sustentam, em que passe os
graves atropelos a tais pressupostos, evidenciados no dia a dia, face a maneira como vem sendo
conduzido. Começa então, a justificação clara na certeza de que, aprofundando todos os aspectos do
sistema, numa visão crítica, reflexiva, se estará dando enorme contribuição aos urgentes e
importantes ajustes que a realidade está a exigir.
A questão do cooperativismo implica ter em mente que o fim de todos os setores da economia
cooperativista é o aperfeiçoamento ético da humanidade, através de uma filosofia de ação, que leva à
justiça social, à igualdade de oportunidades e a elevação geral dos padrões de coexistência
dignificada.
É fundamental, com tais pressupostos e objetivos, ampliar a liberdade de constituição e de atuação
do sistema, bem como estabelecer condições de auto-gestão e sustentação própria.
Parecer:
EMENDA No. 6C 0170-3
Parecer contrário.
A emenda não se adapta a sistemática do Anteprojeto.

EMENDA:00183 REJEITADA
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Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ)
Texto:
O artigo 3o. será suprimido e o seu parágrafo único passará a constituir o parágrafo único do
art. 2o. por nós redigido.
Justificativa:
A matéria do art. 3º deve ser de competência da lei ordinária.

EMENDA:00188 REJEITADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ)
Texto:
O art. 2o. do anteprojeto passa a constituir o artigo 3o., com a seguinte redação:
"Art. 3o. A desapropriação referida no art. 2o. terá
uma indenização que signifique tornar sem
dano a aquisição e os investimentos realizados
pelo proprietário, seja a terra nua, seja de benfeitorias."
Parágrafo único A desapropriação de que trata
este artigo é de competência exclusiva da União, e
poderá ser delegada pelo Presidente da República.
Justificativa:
Em nossa entender, a matéria dos §§§ 1º, 2º e 3° são de competência da legislação ordinária.
Parecer:
EMENDA No. 6C 0188-6
Parecer contrário.
A emenda está contida no Art. 2o. do Anteprojeto.

EMENDA:00189 REJEITADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ)
Texto:
O art. 2o. do anteprojeto será renumerado, e o novo texto do art. 2o. será:
"Art. 2o. O exercício da função social da
propriedade territorial permite à União a
desapropriação do latifúndio improdutivo, em áreas
prioritárias para assentamento de brasileiros, que
tenham pendor para a atividade rural, através de
cooperativas ou outras formas associativas."
Justificativa:
Os 420 milhões de hectares de terras agricultáveis, mas ainda improdutivas, necessitam uma
desapropriação prioritária para que indivíduos que requeiram produzir, o façam, e com a estrutura de
apoio das cooperativas e outras associações.
Parecer:
EMENDA No. 6C 0189-4
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Parecer contrário.
A emenda adotada sistemática diferente do Anteprojeto, sem vantagem para a execução da Reforma
Agrária.

EMENDA:00192 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
ANTONIO UENO (PFL/PR)
Texto:
Art. 1o. § 1o. Do anteprojeto do Senhor Relator.
a) não incidirão impostos sobre a indenização
paga em decorrência de desapropriação prevista neste artigo".
Justificativa:
Esta redação, também, consta da minuta da Comissão Provisória e está mais de acordo com a
técnica legislativa, porquanto, se a isenção beneficiasse apenas a transferência, de acordo com a
regra de interpretação do código tributário nacional (art. 111), beneficiaria apenas da isenção do
imposto sobre a transmissão e não poderia atingir a parcela da indenização.
A administração tributária federal entende que o lucro imobiliário na desapropriação é tributável pelo
imposto sobre a renda e o poder judiciário, em alguns casos, tem julgado pela isenção deste lucro.
A redação da Constituição vigente cria controvérsias desnecessárias e é hora de dar melhor redação.
Parecer:
EMENDA No. 6C 0192-4
Parecer favorável em parte.
É justo isentar do imposto de transmissão a indenização.

EMENDA:00193 REJEITADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
ANTONIO UENO (PFL/PR)
Texto:
Art. 1o. do anteprojeto do Senhor Relator.
"§ 1o - É de competência da união, após
disposição de terras públicas inexploradas
próprias, dos Estados, Municípios, Territórios e
Distrito Federal, promover a desapropriação de
propriedade rural, para fins de Reforma Agrária,
mediante pagamento prévio de justa indenização, em
títulos de dívida pública, com cláusula de exata
correção monetária, acrescidos de juros,
resgatáveis no prazo de dez anos, em parcelas
semestrais, iguais e sucessivas, assegurada a sua
aceitação, a qualquer tempo, como meio de
pagamento de qualquer tributo federal ou
obrigações do expropriado ou de terceiros para com a união."
Justificativa:
O acréscimo de juros e ou de terceiros visa a remuneração de um título que hoje já existe e o outro
acréscimo, visa a utilização do título de dívida agrária pelos herdeiros ou sucessores para quitação de
tributos federais e/ou outras obrigações para com a União.
Parecer:
EMENDA No. 6C 0193-2
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Parecer contrário.
A Reforma Agrária não pode aguardar a disposição de todas as terras públicas.

EMENDA:00197 APROVADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
VICENTE BOGO (PMDB/RS)
Texto:
Emenda aditiva ao anteprojeto do Sr. Relator
da Subcomissão. Propomos a criação de mais um
artigo, que deverá figurar entre o 3o. e 4o. do
anteprojeto, com a seguinte redação:
"Art. Nos casos em que o imóvel rural foge
às condicionantes dos artigos 1o. e 3o.
anteriores, a União poderá desapropriar para fins
de reforma agrária qualquer propriedade rural
desde que a faça mediante o pagamento da
indenização em dinheiro."
Justificativa:
A presente emenda tem por objetivo permitir à União ajustes nas desapropriações para fins de
Reforma Agrária. Se tem presente no texto do anteprojeto as situações em que se poderá
desapropriar para promover assentamento de trabalhadores sem-terra. Porém, com frequência são
desapropriadas áreas que efetivamente não produziam, não eram exploradas adequadamente, enfim,
não cumpriram com a obrigação social. Mas para que seja possível traçar um bom assentamento se
faz necessário que a União desaproprie outra área menor – produtiva – mas que é condição
essencial para ser agregada à área maior desapropriada. Pela lei atual a União não pode
desapropriá-la. Por interesse social, não pode porque ela está cumprindo com a obrigação social.
Com utilidade pública, também não porque foge da finalidade.
Como resolver tais situações? Somente institui essa possibilidade da União poder desapropriar em
condições especiais áreas que não se enquadram nas condicionais do anteprojeto. Desde que isso
seja feito com pagamento a dinheiro.
Parecer:
EMENDA No. 6C 0197-5
Parecer favorável. Nos termos da justificação. 20.05.87.

EMENDA:00202 REJEITADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
NILSON GIBSON (PMDB/PE)
Texto:
Imóvel - em sentido próprio, se entendem o
solo, como tudo o que a ele se fixou em caráter
permanente, assim entendemos que o imóvel pode ser
o solo, os edifícios que podem ser urbanos e rústicos.
Nos parece oportuno vincular ou tornar
imperativo a ligação Propriedade Rural-Exploração
Racional-Função Social.
Art. 2o. ....................................
§ 1o. ......................................
§ 2o. Decretada a desapropriação por
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interesse social, a União poderá ser imitida
judicialmente na posse do imóvel, mediante o
depósito do valor correspondente.
§ 3o. A desapropriação de que trata este
artigo será feita com o depósito do valor da terra
nua em títulos da dívida agrária e o das
benfeitorias, em moeda corrente do País.
Justificativa:
Para efeito de cálculos para estabelecer o montante, os parâmetros usados podem ser a declaração
do Imposto Territorial Rural, ficando resguardado os direitos do proprietário de discutir o valor em
ação própria.
Os princípios vigentes no Código Civil, que determinam a indenização em dinheiro referente as
benfeitorias nos parecem bastante justas.
Parecer:
EMENDA No. 6C 0202-5
Parecer contrário.
A redação da emenda não é compreensível.

EMENDA:00203 REJEITADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
SANTINHO FURTADO (PMDB/PR)
Texto:
Da Ordem Econômica
Reforma Agrária
"Art. 2o. ..................................
Parágrafo. A decisão sobre o preço das
benfeitorias, o valor da indenização da terra,
nunca se efetivará baseada no valor estabelecido
para arrecadação de impostos, mas sim por uma
Comissão formada por um representante da
Secretaria da Agricultura, um representante da
Prefeitura Municipal em que o imóvel estiver
localizado, um representante do Sindicato dos
Trabalhadores e outro do Sindicato Patronal, um
representante do INCRA e um representante do
Ministério da Agricultura."
Justificativa:
O excesso de tributação que recai sobre o agricultor, faz com que ele se distancie da verdade, para
que possa sobreviver.
A política agrícola brasileira, aliada a política de tributação, coagem o agricultor e não ser preciso em
suas declarações concernentes a cargas tributáveis.
O exame dos valores do imóvel desapropriado e benfeitorias, bem como a constatação de que seja
realmente sujeito ao plano de reforma agrária, deve caber a uma comissão ampla, integrada por
elementos credenciados a esta tarefa e com equânime representatividade dos segmentos envolvidos.
Parecer:
EMENDA No. 6C 0203-3
Parecer contrário
A comissão proposta pela emenda tornaria inviável a reforma agrária.

EMENDA:00205 APROVADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
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Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
SANTINHO FURTADO (PMDB/PR)
Texto:
Da Ordem Econômica
Reforma Agrária
Acrescente-se, ao art. 2o. do anteprojeto, o seguinte parágrafo:
"Art. 2o. ..................................
............................................
§ O proprietário rural que tiver como
exclusiva atividade o trabalho agrícola, sem
nenhuma outra fonte de sustento e contar com mais
de 55 anos de idade, receberá o valor da
desapropriação em dinheiro e à vista relativo a
50% (cinquenta por cento) das terras."
Justificativa:
A Reforma Agrária deve, antes de tudo, ser um instrumento de justiça social. Não será justo que
alguém, vivendo exclusivamente da produção do solo, sem nenhuma outra fonte de renda para sua
subsistência e a de sua família, e já com avançada idade (55 anos é a idade média do brasileiro)
tenha de receber o valor indenizatório em títulos resgatáveis em 20 anos, prazo que inevitavelmente
excederá o tempo de vida da maioria das pessoas que se encontrarem dentro dessa possibilidade
que não se pode descartar.
O pagamento de 50% (cinquenta por cento) em dinheiro e à vista, propiciará meios ao proprietário
desapropriado a investir em outra fonte de renda, assegurando-lhe estabilidade de econômico
financeira em sua velhice.
Parecer:
EMENDA No. 6C 0205-0
Parecer favorável com redação seguinte:
Artigo - O proprietário rural, que tiver como exclusiva atividade o trabalho agrícola e contar mais de 55
anos (cinquenta e cinco) anos de idade, receberá 50% (cinquenta por cento) dos valores da sua
propriedade no caso de desapropriação por interesse social em dinheiro, no prazo de 5 (cinco) anos
na forma da lei.

EMENDA:00216 REJEITADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG)
Texto:
Emenda para o art. 1o. do anteprojeto, que terá a seguinte redação:
Art. 1o. À propriedade rural corresponde uma função social.
§ 1o. O imóvel rural que não corresponder à
função social poderá ser desapropriado por
interesse social, para fins de Reforma Agrária,
mediante indenização, na forma da lei;
§ 2o. A propriedade rural responde à função social, quando, simultaneamente:
a) é racionalmente utilizada;
b) conserva os recursos naturais renováveis e preserva o meio ambiente;
c) cumpre as disposições legais que regulam as relações de trabalho e de produção;
d) obedece o zoneamento agropecuário regional e o tamanho estabelecido em lei."
Justificativa:
FUNÇÃO SOCIAL é genérica. OBRIGAÇÃO SOCIAL é delimitada e restrita,
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A expressão “arrecadado” existente no texto do anteprojeto, não é sinônimo de DESAPROPRIADO,
que significa “tirar a propriedade e transferir a posse”. “Arrecadado” é neologismo que não traduz o
ato de desapropriar.
O art. 2º do anteprojeto estabelece a apropriação indébita do imóvel, com as benfeitorias nele
existentes, pois, quando se toma de alguém alguma coisa que lhe pertence e não lhe é pago o preço
correspondente ao seu valor, pratica-se um atentado ao direito patrimonial. É crime e lesa o
proprietário. O Poder Público – não pode ser agente de tal crime.
EMENDA: supressiva – Seja excluído o texto apresentado pelo Relator.
O art. 3º fica prejudicado pela emenda ao art. 1º
O art. 4º terá a seguinte redação:
Art. 4º - Doravante, ninguém poderá ser proprietário ou possuidor, direta ou indiretamente, de imóvel
rural com área superior a cem (100) módulos rurais.
Suprima-se o parágrafo único.
O art. 5º terá a seguinte redação:
“Os imóveis explorados pelo proprietário, com dimensão que não ultrapasse a dez (10) módulos
rurais regionais, ficam excluídos de desapropriação para fins de reforma agrária.
São mantidos os parágrafos do anteprojeto.
O art. 6º é mantido.
Art. 7º - Suprimir.
O art. 8º terá a seguinte redação:
“Compete ao Estado estabelecer política agrícola que assegure aos proprietários rurais crédito e
assistência técnica para utilização racional de sua gleba.
Exclua-se o parágrafo único, por ser contrário aos interesses dos pequenos produtores e
proprietários.
Os artigos 9º e 10 devem ser excluídos por tratarem de matéria regulável pela legislação ordinária.
Art. 11 – terá a seguinte redação:
“Todo possuidor que detiver, como sua, por cinco (05) anos consecutivos, com boa fé, sem justo título
e nela trabalhando, mesmo que seja área pública, privada ou devoluta, adquirir-lhe-á o domínio,
mediante sentença declaratória, que servirá de título para a transcrição em registro público
imobiliário.
Art. 12 – A política agrícola brasileira será estabelecida em planos plurianuais e por zoneamento
ecológico, aprovada pelo Poder Legislativo.
Ficam excluídos os artigos 13, 14, 15 e 16, por serem objeto de legislação ordinária.
Do art. 17 ao 24, o relator apresenta assuntos que merecem meu apoio, porquanto, mesmo entrando
na área da legislação ordinária, enfocam temas de relevante importância para a Política agropecuária
e da Reforma Agrária, em nosso País.
Parecer:
EMENDA No. 6C 0216-5
Parecer contrário.
A emenda exclui o limite da propriedade que parece necessário.

EMENDA:00222 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 § 1o. do artigo 2o. do anteprojeto do relator da Subcomissão da Política Agrícola e
Fundiária e da Reforma Agrária, a seguinte redação:
"Art. 2o. ..................................
..................................................
§ 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
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meio de pagamento de até cinquenta por cento do
imposto territorial rural e como pagamento do
PREÇO DE TERRAS PÚBLICAS.'
Justificativa:
Emenda sem justificação.
Parecer:
EMENDA No. 6C 0222-0
Parecer contrário.
A carência de cinco anos desvalorizaria os títulos.

EMENDA:00231 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ)
Texto:
Dê-se ao art. 2o. e seus parágrafos a seguinte redação:
"art. 2o. A União e os Estados promoverão a
desapropriação dos imóveis rurais que não
correspondem à sua obrigação social, para fins de
reforma agrária, mediante indenização do valor
declarado pelo proprietário para fins de
tributação, em títulos especiais da dívida
pública, negociáveis, resgatáveis no prazo de
vinte anos, assegurada a sua aceitação, a qualquer
tempo, como meio de pagamento de tributos federais
ou estaduais e do preço de terras públicas.
§ 1o. A Lei disporá sobre as condições da
emissão dos títulos especiais previstos neste
artigo, inclusive sobre taxas de juros, prazos e
condições de resgate.
§ 2o. No valor de indenização determinada
neste artigo não se incluem o das benfeitorias
úteis e necessárias, que serão sempre pagas em dinheiro.
§ 3o. Não incidirá qualquer tributo sobre a
indenização percebida na forma deste artigo.
§ 4o. Estão excluídos da desapropriação
prevista neste artigo os imóveis rurais com
dimensão até três módulos rurais regionais, desde
que sejam adequadamente explorados.
§ 5o. A declaração de interesse social para
fins de reforma agrária permite à União e aos
Estados imitirem-se imediatamente na posse do
imóvel, mediante o depósito, em títulos, do valor
declarado para pagamento da importância territorial rural."
Justificativa:
A redação proposta visa ordenar melhor as disposições sobre desapropriação e reúne no mesmo
artigo, tudo o que diz respeito à desapropriação.
Parecer:
EMENDA No. 6C 0231-9
Parecer favorável em parte.
Nos parágrafos 2o., 3o. e 4o. estão incluídos no projeto, os demais contrariam a sistemática adotada.

EMENDA:00236 REJEITADA
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Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
BENEDICTO MONTEIRO (PMDB/PA)
Texto:
Dê-se ao parágrafo primeiro do art. 2o. do projeto a seguinte redação:
"§ 1o. A indenização aqui tratada terá como
teto máximo o valor, que acatado pela União, serve
de base para fixação do imposto territorial rural."
(Observação: com esta redação aditiva, o § 1o. do anteprojeto é mantido, mas passa a ser §
2o. e o art. 3o. do anteprojeto consequentemente é suprimido).
Justificativa:
A redação objeto desta emenda além de preservar os objetivos inseridos no artigo terceiro do
anteprojeto, aprimora-o ao explicitar que o valor da indenização terá como teto máximo aquele que
apesar de surgir da declaração do proprietário passa pela análise e acatamento do poder público de
molde, sempre, a afastar qualquer prejuízo quer o particular quer o poder público.
Note-se que hoje em nosso direito (cf. D.L. 554 de 25/04/69) já existe e tal dispositivo, no entanto,
tem representado letra morta por não estar inserido na Constituição de maneira objetiva e precisa.
Parecer:
EMENDA No. 6C 0236-0
Parecer contrário.
A emenda impediria que o poder expropriante reconhecesse valor maior que o do cadastro.

EMENDA:00237 REJEITADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
BENEDICTO MONTEIRO (PMDB/PA)
Texto:
Dê-se ao parágrafo 2o. do art. 2o. do anteprojeto a seguinte redação substitutiva:
"Art. (...) Depositada a indenização segundo
os critérios do art. 2o. e ajuizada a ação
desapropriatória, no prazo máximo de 3 (três)
dias, o juiz deferirá a imissão na posse e a
transcrição imobiliária em favor do poder
expropriante, declarando efetuado o pagamento da
indenização e determinando a expedição, dentro de
vinte e quatro (24) horas, dos competentes
mandados, em nome do autor.
Art. (...) Nenhuma medida judicial poderá
impedir a imissão de posse e a transcrição a que
se refere o artigo anterior, ressalvado ao juízo
competente, admitir, se for o caso, pedido de
caução complementar, após audiência do poder expropriante."
Justificativa:
Uma das principais dificuldades que hoje o poder público federal enfrenta nas desapropriações para
fins de Reforma Agrária cinge-se as dificuldades de obtenção da imissão de posse e transcrição no
registro de imóveis justo ao Poder Judiciário, isso em razão de imprecisões no atual ordenamento
jurídico.
A redação do parágrafo 2º deixa margem a dúvidas quanto ao poder do juízo em não deferia a
imissão na posse e a transcrição no registro imobiliário respectivo.
A redação proposta oferece uma saída para a hipótese do juízo ter qualquer dúvida quanto a suposta
ausência de requisitos propiciadores da alternativa de desapropriação escolhida pela União.
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De qualquer forma, com a possibilidade de caução proposta, a imissão de posse e a transcrição em
referência não seria condicionada ao deslinde final da controvérsia podendo assim o poder público
dar destinação social ao imóvel, sem risco ao desapropriado que, in casu, terá desde já segurança de
repartição constituída pela caução.
Parecer:
EMENDA No. 6C 0237-8
Parecer contrário.
A matéria me parece ser de lei ordinária, tendo, embora, excelente redação do autor, que é, sem
dúvida, profundo
conhecedor de direito agrário.

EMENDA:00249 REJEITADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
ROSA PRATA (PMDB/MG)
Texto:
ANTEPROJETO SUBSTITUTIVO
Art. 1o.É garantido o direito de propriedade de imóvel rural, que deve cumprir uma função social.
Parágrafo único. A função social da propriedade é cumprida quando:
a) é racionalmente aproveitada;
b) conserva os recursos naturais renováveis e
preserva o meio ambiente;
c) observa as disposições legais que regulam
as relações de trabalho; e
d) propicia o bem-estar dos proprietários e
dos trabalhadores que dela dependem.
Art. 2o. Compete à União promover a
desapropriação de propriedade territorial rural
improdutiva, para fins de reforma agrária, em
zonas prioritárias, mediante pagamento prévio de
justa indenização em títulos da dívida agrária,
com cláusula de exata correção monetária,
resgatáveis em até vinte anos, através de parcelas
anuais, iguais e sucessivas; será sempre paga
previamente, a preço justo, em dinheiro, a
indenização das benfeitorias existentes nas áreas desapropriadas.
§ 1o. Lei ordinária definirá as zonas
prioritárias, bem como os parâmetros de
conceituação da propriedade improdutiva a que se
refere este artigo; disporá, também, sobre o
processo de desapropriação, assegurando plena
defesa ao desapropriado em prazos compatíveis com
a urgência da medida.
§ 2o. A emissão da dívida agrária, para as
finalidades previstas neste artigo, obedecerá a
limites fixados anualmente em lei, por ocasião da
aprovação do Orçamento da União.
§ 3o. É assegurada a aceitação dos títulos a
que se refere o presente artigo, a qualquer tempo,
como meio de pagamento de qualquer tributo federal
ou obrigações do expropriado para com a União ou
outra utilização prevista em lei.
§ 4o. Os proprietários ficarão isentos dos
impostos federais, estaduais e municipais que
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incidam sobre a transferência da propriedade objeto
de desapropriação, nos termos do presente artigo.
§ 5o. A desapropriação de que trata este
artigo é de competência exclusiva do Presidente da República.
[...]
Justificativa:
Este substitutivo tem como filosofia básica o atendimento a dois conceitos:
1 – assegurar a garantia e tranquilidade da propriedade rural produtiva no Brasil, independentemente
do tamanho.
2 - propiciar a promoção e o bem-estar social de todos aqueles que dela dependem.
Cada uma das disposições que integram o presente dispositivo foi extraída de propostas e artigos
presentados à subcomissão sob a forma de emendas amplamente justificadas.
Reportamo-nos a cada uma delas para orientar o debate a preferência de expressivo número de
membros desta subcomissão.
Parecer:
Parecer contrário.
O substitutivo do nobre Deputado Rosa Prata, subscrito pelos Deputados Alysson Paulinelli, José
Egreja, Jonas Pinheiro, Cardoso Alves, Jorge Viana, Victor Fontana, Virgílio Galassi e pelos
Senadores Saldanha Derzi e Mauro Borges apresenta uma proposta de fortalecimento da grande
propriedade.
Para tanto, suprime qualquer limite à extensão da propriedade territorial de modo a assegurar "a
garantia e tranquilidade rural produtiva no Brasil independentemente do tamanho"; submete à lei
ordinária a definição das zonas prioritárias para desapropriação o que levaria a Reforma Agrária para
as calendas; confere aos títulos da dívida agrária poder liberatório igual ao da moeda corrente,
permitindo que paguem qualquer tributo federal; ressuscita o dispositivo de concessão de 3 (três) mil
hectares de terras públicas, mediante aprovação do Senado (Constituição de 1946); joga para a lei
complementar as normas de desapropriação e assentamento; remete para a lei ordinária toda a
política agrícola.
Como se vê, todas as aspirações de 7 (sete) milhões de trabalhadores rurais e suas famílias num
total de cerca de 40 (quarenta) milhões de pessoas, vivendo em pobreza absoluta e clamando por
terra para subsistência, são totalmente ignoradas pelos ilustres subscritores do substitutivo que
estão preocupados apenas com "a garantia e a tranquilidade da propriedade rural".
Ouso lembrar aos ilustres Constituintes a afirmação do saudoso Presidente Tancredo Neves:
"enquanto houver um homem sem alimento, sem emprego e sem teto no país, toda a prosperidade
será falsa". 20.05.87

EMENDA:00256 REJEITADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
PAULO RAMOS (PMDB/RJ)
Texto:
Emenda modificativa do § 3o., do artigo 2o., do anteprojeto do Senhor Relator:
"Art. 2o. Idem.
§ 1o. Idem.
§ 2o. Idem.
§ 3o. A desapropriação de que trata este
artigo se aplicará tanto a terra nua, semoventes e
benfeitorias, sendo que as últimas serão
indenizadas a dinheiro."
Justificativa:
A Emenda pretende instituir a desapropriação de tudo que existe sobre o imóvel rural destina a
reforma agrária. A desapropriação não se limita à terra nua. Atinge tudo que sobre ela existe, exceto
àquilo que o expropriado queira colher, remover ou levar consigo.
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Nesse sentido, cabe exame cuidadoso quanto as benfeitorias. E tudo indica que devam ser pagas a
dinheiro.
Portanto, esta é minha proposição. Emendar o Anteprojeto no sentido de indenizar as benfeitorias
desapropriadas em dinheiro, sem qualquer prejuízo à imissão imediata de posse.
Parecer:
EMENDA No. 6C 0256-4
Parecer contrário.
A emenda prevê indenização de semoventes por títulos, o que não parece aceitável.

EMENDA:00257 REJEITADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
PAULO RAMOS (PMDB/RJ)
Texto:
Emenda modificativa ao § 2o. do art. 2o., do anteprojeto do Senhor Relator:
"Art. 2o. Caput, idem.
§ 1o. Idem.
§ 2o. Decretada a desapropriação por
interesse social, a União terá sua imissão
imediata na posse do imóvel, mediante o depósito
do valor declarado para pagamento do Imposto
Territorial Rural, em títulos da dívida agrária,
limitada a contestação do valor depositado pelo expropriante."
Justificativa:
É hora de se posicionar em favor da reforma agrária. Cria dispositivos legais que venham travar as
desapropriações ou, até mesmo, impedir que a União se imita na posse, é o mesmo que ser contra a
reforma agrária.
Porque repetir o erro que se arrasta desde a aprovação do estatuto da terra. Pela Legislação atual
sempre se dá margem ao expropriado embargar a imissão na posse e ficar longos anos discutindo a
desapropriação. Nesse Tempo, tudo fica como se a desapropriação não tivesse sido decretada. Ou
melhor, fica ainda pior.
Temos de garantir à União a imissão imediata na posse. E outra forma, nada significará de avanço
constitucional quanto à reforma agrária.
Parecer:
EMENDA No. 6C 0257-2
Parecer contrário.
A emenda exclui o processo judicial, o que não parece aceitável.

EMENDA:00261 REJEITADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
RAQUEL CAPIBERIBE (PMDB/AP)
Texto:
Emenda modificativa ao art. 3o. do anteprojeto do Sr. Relator:
"Art. 3o. O imóvel rural desapropriado por
interesse social para fins de Reforma Agrária será
indenizado na proporção da utilidade que
representa para o meio social, cujo limite máximo
será seu valor cadastral declarado e acatado para fins tributáveis."
Justificativa:
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Para melhor explicitação de matéria.
Parecer:
EMENDA No. 6C 0261-1
Parecer contrário.
O critério proposto é demasiado complexo.

EMENDA:00263 REJEITADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
RAQUEL CAPIBERIBE (PMDB/AP)
Texto:
Emenda modificativa e supressiva, ao parágrafo 1o., art. 2o., do Anteprojeto do Sr. Relator:
"§ 1o. Os títulos da dívida agrária previstos
no art. 1o. § 1o., serão resgatáveis no prazo de
20 anos em parcelas anuais sucessivas, com 5 anos
de carência, assegurada à sua aceitação a qualquer
tempo como meio de pagamento de 50% do Imposto
Territorial Rural."
Justificativa:
O relator de Subcomissão deixou omisso no texto constitucional o prazo de carência para o resgaste
dos títulos da Dívida Agraria (TDA). O Estatuto da Terra já prevê o prazo de 2 anos para a
desapropriação por interesse social. A desapropriação por interesse social, por descumprimento de
uma obrigação social, não poderá se tornar um prêmio. Nas reformas Agrárias corretivas, feitas em
países capitalistas as expropriações são sempre parciais; os proprietários recebem uma indenização
menor do que obteriam com a sua venda. É a contribuição que terão que pagar por manterem terras
ociosas. Os TDA(s) não sofrerão correção monetária.
Parecer:
EMENDA No. 6C 0263-7
Parecer contrário.
Estabelecer cinco anos de carência implicaria em desvalorizar os títulos.

EMENDA:00265 REJEITADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
RAQUEL CAPIBERIBE (PMDB/AP)
Texto:
Emenda modificativa ao § 2o. do art. 2o., do anteprojeto do Sr. Relator:
"Art. 2o. Caput, idem.
§ 1o. Idem.
§ 2o. Decretada a desapropriação por
interesse social, a União terá sua emissão
imediata na posse do imóvel, mediante o depósito
do valor declarado para pagamento do imposto
territorial rural, em títulos da dívida agrária,
limitada a contestação do valor depositado pelo expropriante."
Justificativa:
É sabido que eficácia da Reforma Agrária está vinculada ao processamento rápido das
desapropriações.
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Pela Legislação atual sempre se dá margem ao expropriado embargar a imissão na posse e ficar
anos discutindo a desapropriação. Temos de garantir à União a imissão imediata na posse. De outra
forma, nada significará de avanço constitucional quanto a Reforma Agrária.
Parecer:
EMENDA No. 6C 0265-3
Parecer contrário.
A exclusão do processo judicial de imissão de posse é inaceitável.

___________________________________________________________________

FASE E
EMENDA:00009 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
ROSA PRATA (PMDB/MG)
Texto:
Art. 2o. - Compete à União promover a
desapropriação de propriedade territorial rural
improdutiva que não cumpre a função social, para
fins de reforma agrária, em zonas prioritárias,
mediante pagamento prévio de justa indenização em
títulos da dívida agrária, com cláusula de exata
correção de mercado, resgatáveis em até vinte
anos, através de parcelas anuais, iguais e
sucessivas será sempre paga previamente, a preço
justo, em dinheiro, a indenização das benfeitorias
existentes nas áreas desapropriadas.
§ 1o. - Lei ordinária definirá as zonas
prioritárias, bem como os parâmetros de
conceituação da propriedade improdutiva a que se
refere este artigo, disporá, também, sobre o
processo de desapropriação, assegurando plena
defesa ao desapropriado em prazos compatíveis com
a urgência da medida.
§ 2o. - A emissão de títulos da dívida
agrária, para as finalidades previstas neste
artigo, obedecerá a limites fixados anualmente em
lei, por ocasião da aprovação do Orçamento da União.
§ 3o. - É assegurada a aceitação dos títulos
a que se refere o presente artigo, a qualquer
tempo, como meio de pagamento de qualquer tributo
federal ou obrigações do expropriado para com a
União ou outra utilização prevista em lei.
§ 4o. - Os proprietários ficarão isentos dos
impostos federais, estaduais e municipais que
incidam sobre a transferência da propriedade
objeto de desapropriação, nos termos do presente artigo.
§ 5o. - A desapropriação de que trata este
artigo é de competência exclusiva do Presidente da República.
Justificativa:
É justo que a propriedade que não estiver cumprindo a sua função social desapropriada na forma
proposta neste artigo.
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Não se pode negar ao desapropriado o direito de defesa, em prazos compatíveis com a urgência da
medida.
Parecer:
Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido
aproveitada no substitutivo.

EMENDA:00020 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
IRMA PASSONI (PT/SP)
Texto:
Dê-se ao artigo 1o. do Anteprojeto aprovado pela Subcomissão de Política Agrícola e Fundiária
e de Reforma Agrária a seguinte redação:
Art. 1o. - Ao direito de propriedade de
imóvel rural corresponde uma obrigação social.
§ 1o. - O imóvel rural que não corresponder à
obrigação social será arrecadado mediante a
aplicação dos institutos da Perda Sumária e da
Desapropriação por interesse Social para fins de Reforma Agrária.
§ 2o. - A propriedade de imóvel rural
corresponde à obrigação social quando, simultaneamente:
a) é racionalmente aproveitado
b) conserva os recursos naturais renováveis e preserva o meio ambiente
c) observa as disposições legais que regulam
as relações de trabalho e de produção e não motiva
conflitos ou disputas pela posse ou domínio,
d) não excede a área máxima prevista como limite regional
e) respeita os direitos das populações
indígenas que vivem nas suas imediações
§ 3o. - O imóvel rural com área superior a
sessenta (60) módulos regionais de exploração
agrícola terá o seu domínio e posse transferidos,
por sentença declaratória, quando permanecer
totalmente inexplorado, durante três (03) anos
consecutivos, independentemente de qualquer indenização.
§ 4o. - Os demais imóveis rurais que não
corresponderem à obrigação social serão
desapropriados por interesse social para fins de
Reforma Agrária, mediante indenização para em
títulos da dívida agrária, de valor por hectare e
liquidez inversamente proporcionais à área e à
obrigação social não atendida, e com prazo
diretamente proporcional aos mesmos fatores.
Justificativa:
Emenda sem justificação.
Parecer:
Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido
aproveitada no substitutivo.

EMENDA:00038 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
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Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG)
Texto:
Inclua-se no texto da proposta da subcomissão
da política Agrícola e Fundiária e da reforma
agrária, onde couber, a seguinte Emenda.
"Art. - O imóvel rural que não corresponder à
sua função social poderá ser desapropriado do
interesse social, para fins de reforma agrária,
mediante indenização justa e prévia quanto às
benfeitorias e investimentos, em dinheiro, e
quanto à terra nua, em títulos da dívida pública
em até vinte (20) anos, resgatáveis anualmente,
garantida a correção monetária do soldo devedor."
Justificativa:
Como todo imóvel rural tem função social e a não correspondência do seu proprietário e essa função
cria situação de injustiça social, é correto, justo e louvável que o Poder Público tenha instrumentos
legais para desapropria-lo e destiná-lo ao assentamento de pessoas que nele queiram exercer tal
função.
A improdutividade é um dos atentados contra a propriedade rural, ao lado da não preservação
ecológica e do desrespeito ás obrigações trabalhistas e previdenciárias, previstas em lei e no contrato
de trabalho.
Esta é uma forma de efetivar-se, no Brasil, a nova ordem constitucional, relativa ao uso do solo rural.
Parecer:
Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido
aproveitada no substitutivo.

EMENDA:00048 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
RUBEN FIGUEIRÓ (PMDB/MS)
Texto:
Inclua-se onde couber:
Art. - A propriedade, urbana ou rural, está sujeita ao uso social.
§ - A lei definirá o uso social da terra e os
parâmetros da propriedade rural produtiva. A posse
e o domínio serão assegurados pelo Poder Público.
Art. - Declarada a utilidade pública para
fins de reforma agrária, o proprietário rural terá
preferência, sobre o Poder Público, em promovê-la
em até trinta por cento da área, assegurado o seu
direito de domínio e de posse sobre a área
remanescente, desde que obedecidos os critérios
que a lei estabelecer.
Art. - As desapropriações que recaírem sobre
área rural serão precedidas de indenização em
moeda nacional e de acordo com os valores da terra
nua e benfeitorias anualmente declarados pelo
proprietário, na forma da lei.
Art. - Nenhuma desapropriação será
juridicamente perfeita e possível de execução
administrativa ou judicial se não houver previsão
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orçamentária de recursos suficientes para a
indenização que o fato gera como dívida social e
econômica do Poder Público.
Art. - A área rural cedida por arrendamento
ou por comodato não será susceptível de
desapropriação para fins de reforma agrária, para
o usucapião ou para qualquer outra modalidade de
cessão gratuita definitiva aos titulares ou
beneficiários do arrendamento ou do comodato.
§ - À propriedade que for parcialmente cedida
a terceiros, nos termos deste artigo, será
assegurado o caráter permanente de empresa rural,
desde que decorridos dez anos e mantida a
exploração da terra para fins agrícolas, ainda que
no sistema de rodízio.
Justificativa:
Insisto, por meio desta Emenda, no assunto referente à propriedade e à reforma agrária, conforme já
fiz em sugestões anteriores. A propriedade deve ser sempre condicionada e sujeita ao uso social.
Não distingo, neste particular, a propriedade urbana da rural; ambas estão sujeitas ao uso social.
Adentro mais especificamente em definir os aspectos do uso social da propriedade rural. Deve a lei
definir claramente a questão, elucidando, ainda, os parâmetros da propriedade rural produtiva.
Não pose este assunto ficar na dependência de juízos ocasionais e interesseiros. É da
responsabilidade da lei definir o que seja uma propriedade rural produtiva, sobretudo considerado a
necessidade de se prover, no País, uma reforma agrária séria e responsável.
Ainda sobre a reforma agrária, minha Emenda busca envolver o proprietário rural com os programas
sociais advindos daquela reforma. A expulsão do proprietário rural, de suas terras, para os fins de
uma reforma agrária, é ato de violência inconsequente. O Estado, por si mesmo, tem se revelado
incapaz e insuficiente para promover a reforma agrária. Aliás, o Estado geralmente é incapaz para
desenvolver projetos econômicos de largo alcance. É de se ver esta realidade pelo atual montante da
dívida interna. A própria dívida externa comprova, de forma evidente, esta triste realidade.
Uma reforma agrária é antes de tudo um programa e econômico. Entretanto, entre nós, ela tem sido
conduzida como um programa social. Fazer benemerência como recursos alheios é menos digno do
que não fazer benemerência. O Governo vem tentando implantar um programa social de reforma
agrária sem dispor de suas propriedades, mas desapropriando a propriedade privada.
Dois são os passos para a reforma agrária. O primeiro vem através da declaração de utilidade
pública, de determinada área, para o fim da reforma agrária nos termos em que coloco o assunto em
minha Emenda. Se este proprietário não atender ao chamamento do Estado, então, o segundo
passo: a desapropriação, precedida de indenização em moeda nacional e de acordo com os valores
da terra nua e benfeitorias anualmente declaradas pelo proprietário, na forma da lei.
A indenização, de que trata minha proposta, independe de avaliação.
Quem avalia é o proprietário, ao declarar o valor da terra para fins de fiscalização do Poder Público.
Colocando os aspectos enfocados, chamo a atenção ao Poder Público Constituintes para dois outros.
O primeiro está em que cumpre ao Poder Público assegurar a posse e o domínio da propriedade. O
segundo está em que as desapropriações somente serão administrativa e juridicamente perfeitas se,
no orçamento público constarem recursos suficientes para a indenização que o fato gera como dívida
social e econômica.
Sabe-se de milhares de processos administrativos e judiciais, especialmente na jurisdição do
Ministério dos Transportes – DNER e RFFSA, reclamando o pagamento de indenizações decorrentes
de atos desapropriatórios. A União nega-se a cumprir tais compromissos, muitos deles existentes há
mais de vinte anos, alegando falta de recursos orçamentários. Quanto à reforma agrária, o mesmo há
de ocorrer, se é que ainda não está correndo. Por isso, cuido do assunto nesta Emenda.
Dentro do princípio de que a propriedade, urbana ou rural, está sujeira ao uso social, evidencia –se o
fato de que, uma vez estabelecido o uso social de determinada e identificável propriedade, esta deve
estar isenta das medidas de caráter social decorrentes de lei especiais ou especificas.
É o que proponho, para ser inserido no texto da Lei Maior, ao dizer que a área rural cedida por
arrendamento ou por comodato não será suscetível de desapropriação para os fins da reforma
agrária, para o usucapião ou para qualquer outra modalidade de cessão gratuita definitiva aos
titulares ou beneficiários do arrendamento ou do comodato.
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Parece-me lógico, e sobretudo justo, que assim seja. Se a terá já tem o seu uso social gratuito,
envolve-la em outros processos sociais é subverter o espírito das próprias leis sociais, gerando
conflitos indesejáveis, causando danos aos que ocupa, a terra e a exploram economicamente.
Avanço, nos termos desta Emenda, conforme parágrafos acrescentado ao artigo acima discutido,
para assegurar o caráter permanente de empresa rural à propriedade que for, ainda que
parcialmente, cedida a terceiros, em arrendamento ou comodato. Crio a figura do sistema de rodizio.
Isto significa que, dentro de uma mesma propriedade, o arrendatário ou comodatário, poderá
deslocar-se de uma para outra área, conforme o interesse seu e do proprietário, sem quebra de
vínculo contratual, desde que a mudança da área não altere a modalidade de exploração da terra,
sempre destinada à agricultura. Decorridos dez anos, mesmo ocorrendo o rodízio antes aludido, a
propriedade assume a condição de empresa rural, preservada no tocante a desapropriação para
efeito de reforma agrária. É uma inovação, dentro da exploração e do uso social de reforma agrária. E
uma inovação, dentro da exploração e do uso social da terra e merece ser consagrada pelo texto
Constitucional.
Parecer:
Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido
aproveitada no substitutivo.

EMENDA:00087 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
LUCIA BRAGA (PFL/PB)
Texto:
Inclua-se onde couber:
Art. A União promoverá a desapropriação da
propriedade territorial rural, mediante pagamento
de justa indenização, em títulos especiais da
dívida pública para o valor da terra nua e em
dinheiro para as benfeitorias necessárias e úteis,
com cláusula de exata correção monetária,
negociáveis e resgatáveis no prazo de 20 (vinte)
anos e assegurada sua aceitação a qualquer tempo
como meio de pagamento de até 50% (cinquenta por
cento) do Imposto Territorial Rural e do preço de
terras públicas.
§ A justa indenização referida neste artigo
não poderá exceder o valor declarado pelo
proprietário rural para fins de tributação da terra.
Art. A desapropriação por interesse social
será formalizada por Decreto do Presidente da República.
§ A desapropriação será concretizada,
mediante despacho do Juiz Federal, em petição
apresentada pelo INCRA, juntados os comprovantes
de depósito dos valores relativos às indenizações,
vedada a interposição de recursos de medidas cautelares.
§ O Juiz Federal determinará imediatamente
aos oficiais de justiça e aos Cartórios de
Registro de Imóveis, a adoção das medidas com
vistas à pronta imissão de posse do imóvel rural e
sua transcrição em nome do INCRA.
§ A ação prosseguirá na justiça
exclusivamente para acerto no valor da indenização
do imóvel ou indenização por perdas e danos, se
comprovado o abuso do poder.

Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 52

Justificativa:
Pela legislação em vigor, o decreto do Presidente da República “declara o imóvel rural de interesse
social para fins de desapropriação”. Isto é, o Decreto representa a declaração da intervenção de
desapropriar e constitui o evento inicial e imprescritível para que o órgão próprio inicie processo de
desapropriação, através do deposito prévio da indenização e do ajuizamento da ação.
A desapropriação se concretiza após o despacho do Juiz Federal, determinando a imissão de posse
e a transcrição do imóvel territorial rural em nome do INCRA no Cartório de Registro de Imóveis.
A comprovação de que o Decreto Presidencial não é um Ato de Desapropriação é o fato de que áreas
consideradas de interesse social, para fins de desapropriação, já foram excluídas
administrativamente do processo de desapropriação propriamente dito. No nosso entendimento,
nesse interregno, entre a declaração de intenção e a concretização da desapropriação, é onde se
localiza a “brecha” por onde fluem todas as medidas cautelares que ensejam liminares, que
procrastinam a imissão de posse, impedindo que o imóvel fique disponível para assentamento de
trabalhadores rurais.
A ideia que se formula é que o Decreto Presidencial declare o imóvel rural desapropriado por
interesse social para fins de reforma agrária.
De posse do Decreto, publicado no Diário Oficial da União, o INCRA fará os depósitos em Títulos da
Dívida Agrária – TDA e moeda, correspondentes, no máximo, ao valor declarado pelo proprietário
para efeito de tributação, encaminhado, a seguir, os documentos ao Juiz Federal, acompanhados de
petição solicitando a imissão de posse e transcrição no Cartório de Registro de Imóveis.
O Juiz Federal determinará imediatamente ao Cartório e aos Oficiais de Justiça o cumprimento da
desapropriação, vedados quaisquer recursos ou medidas protelatórias. O processo aberto na Justiça
terá tramitação para efeito de ajustes na indenização. O abuso de poder por ventura praticado será
sanado por condenação judicial e indenização por perdas e danos.
Como evidenciado acima, o depósito prévio para concretização da desapropriação se limitará ao
valor declarado pelo proprietário para fins de tributação.
Não fazermos restrições à propriedade privada, a não ser no caso da propriedade rural, que deverá
estar subordinada ao interesse maior do bem comum. Não atendendo ao bem comum, o qual se
espelha no cumprimento da função social, cabe ao Estado desapropriá-lo por interesse social.
A desapropriação deste imóvel rural não pode se transformar em um confisco, pois a propriedade
provada rural esta consagrada em toda a legislação precedente, mas não pode também ser
transformada em uma premiação ao seu detentor, que não observou os preceitos da função social.
O equilíbrio entre esses pontos dar-se-á na indenização da terra nua em títulos da dívida agrária e na
definição do que seja o justo ou justo valor.
Um bem, seja, móvel rural ou urbano, um imóvel ou outro qualquer, tem sempre um valor. Este valor
deve ser único para efeito de venda no mercado, garantia de hipoteca para efeito de tributação
logicamente, para fins de indenização.
O justo valor de indenização deve ser, consequentemente, aquele declarado espontaneamente pelo
proprietário para efeito de tributação.
Cabe ao Poder Público, preservados os índices de progressividade e regressividade, criados para
punir ou premiar a incorreta ou a eficiente exploração dos imóveis estabelecer alíquotas de tributação
que não viabilizem a propriedade privada rural, mantida para fins de produção, diante de seu valor
declarado.
O que se propõe é que na Constituição sejam inseridas normas sobre desapropriação por interesse
social e a indenização devida pela União.
Parecer:
Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido
aproveitada no substitutivo.

EMENDA:00102 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE)
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Texto:
Art. Ao direito de propriedade de imóvel corresponde uma função social.
§ 1o. - O imóvel rural que não corresponder à
função social poderá ser desapropriado por
interesse social, para fins de Reforma Agrária,
mediante indenização paga em títulos, sobre a qual
não incidirá o imposto de transmissão.
§ 2o. - A propriedade de imóvel rural
corresponde à função social quando simultaneamente:
a) é racionalmente aproveitada;
b) conserva os recursos naturais renováveis e preserva o meio ambiente;
c) cumpre as disposições legais que regulam as relações de trabalho e de produção;
d) não excede a área máxima prevista como limite regional.
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 Comissão, Senador Edison Lobão.
Parecer:
Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido
aproveitada no substitutivo.

EMENDA:00103 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. - A indenização prevista no artigo
anterior, significa tornar sem danos a aquisição e
os investimentos realizados pelo proprietário,
seja da terra nua, seja de benfeitorias, deduzidos
os valores correspondentes à contribuição de
melhoria e os débitos com pessoas jurídicas de
direito público.
§ 1o. - Os títulos da dívida agrária
previstos no artigo anterior, terão cláusula de
correção monetária, serão resgatáveis no prazo de
20 (vinte) anos em parcelas anuais sucessivas,
assegurada a sua aceitação a qualquer tempo como
meio de pagamento de 50% (cinquenta por cento) do
imposto territorial rural, do preço de terras
públicas e dos débitos de crédito rural oficial do expropriado.
§ 2o. - Decretada a desapropriação por
interesse social, a União poderá ser imitada
judicialmente na posse do imóvel, mediante o
depósito do valor declarado para pagamento do
imposto territorial rural, em títulos da dívida
agrária, limitada a contestação a discutir o valor
depositado pelo expropriante.
§ 3o. - As benfeitorias úteis e necessárias
serão indenizadas em dinheiro pelo valor declarado
no cadastro do imposto territorial rural.
Justificativa:
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A presente emenda procura reproduzir normas constantes do Anteprojeto da Subcomissão de Política
Agrícola e de Reforma Agrária, que não foram submetidas à votação por decisão antirregimental do
Presidente daquela Subcomissão, Senador EDISON LOBÃO.
Parecer:
Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido
aproveitada no substitutivo.

EMENDA:00104 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 imóvel rural desapropriado por
interesse social, para fins de Reforma Agrária,
será indenizado por valor que tenha como
parâmetros os tributos honrados pelo proprietário.
§ 1o. - A desapropriação de que trata este
artigo é da competência concorrente da União e dos Estados.
§ 2o. - As Constituições estaduais poderão
autorizar a desapropriação por interesse social
para fins de Reforma Agrária mediante indenização
paga em títulos com obediência às normas da
Constituição Federal.
Justificativa:
A presente emenda procura reproduzir normas constantes do Anteprojeto da Subcomissão de
Política, Fundiária e de Reforma Agrária, que não foram submetidas à votação por decisão
antirregimental do Presidente daquela Comissão, Senador Edson Lobão.
Parecer:
Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no
substitutivo.

EMENDA:00238 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
ANTONIO UENO (PFL/PR)
Texto:
Art. - É de competência da União, após
disposição de terras públicas inexploradas
próprias, dos Estados, Municípios, Territórios e
Distrito Federal, promover a desapropriação de
propriedade Rural, para fins de Reforma Agrária,
mediante pagamento prévio de justa indenização, em
títulos de dívida pública, com cláusulas de exata
correção monetária, acrescidos de juros,
resgatáveis no prazo de dez anos, em parcelas
semestrais, iguais e sucessivas, assegurada a sua
aceitação, a qualquer tempo, como meio de
pagamento de qualquer tributo federal ou
obrigações do expropriado ou de terceiros para com a União.
Justificativa:
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O acréscimo de juros e ou de terceiros visa a remuneração de um título que hoje já existe e outro
acréscimo, visa a utilização do título da dívida agrária pelos herdeiros ou sucessores para quitação de
tributos federais e/ou obrigações para com a União.
Parecer:
Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido
aproveitada no substitutivo.

EMENDA:00254 PARCIALMENTE APROVADA
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. A União poderá promover à
desapropriação da propriedade territorial rural,
mediante pagamento de justa indenização, fixada
segundo os critérios que a lei estabelecer, em
Títulos Especiais da Dívida Pública, com cláusula
de exata correção monetária, resgatáveis no prazo
de até 20 (vinte) anos, em parcelas anuais e sucessivas.
§ 1o. Aos títulos especiais, de que trata
este artigo, assegurar-se-á sua aceitação como
forma de pagamento de tributos federais, estaduais
ou municipais e de débitos relativos a crédito
rural em bancos oficiais.
§ 2o. A lei disporá sobre o volume anual ou
periódico das emissões dos títulos, suas
características, taxa dos juros, prazos e
condições de resgate.
§ 3o. A desapropriação, de que trata este
artigo, é da competência exclusiva da União e
incidirá apenas sobre imóveis rurais situados em
zonas prioritárias de reforma agrária e
classificados, de acordo com os critérios
estabelecidos em lei, como latifúndio improdutivo,
excetuadas as benfeitorias necessárias e úteis,
que serão pagas sempre em dinheiro.
§ 4o. É da competência privativa do
Presidente da República a declaração de zonas
prioritárias, a aprovação dos Planos Nacional e
Regionais de Reforma Agrária, a declaração de
interesse social de imóveis rurais para fins de
reforma agrária, bem como a delegação de
atribuições para a execução das desapropriações."
Justificativa:
É imprescindível, como ocorreu através da Emenda Constitucional n 10, de 9 de novembro de 1964,
que se tipifique, via dispositivo constitucional, a desapropriação por interesse social para fins de
Reforma Agrária, sua abrangência, imóveis afetados e formas especiais de indenização.
Esta orientação, fruto de Emenda à Constituição de 1946, foi mantida, quase literalmente, pelos
parágrafos 1º e 6º do artigo 157, da Constituição de 1967 e pelo Art. E parágrafos da Emenda
Constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969.
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Busca-se, com esta Emenda Aditiva, preencher lacuna deixada pelo Relatório da Subcomissão que
deixou de colher inúmeras emendas neste sentido.
Mantidos, através de dispositivos constitucionais, o alcance da desapropriação por interesse social
para fins de Reforma Agrária, sua incidência sobre os latifúndios improdutivos e as formas de
pagamento da indenização expropriatória, torna-se mais fácil e menos traumático o início de uma
verdadeira Reforma Agrária, calcada na Lei Maior e em diplomas legais ordinários, livre das
disposições ideológicas que têm prejudicado a sua efetiva execução.
Parecer:
Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido
aproveitada no substitutivo.

EMENDA:00255 PARCIALMENTE APROVADA
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. É dever do Estado criar condições para:
a) promover o acesso do agricultor ou do
trabalhador rural sem-terra às áreas integrantes
do domínio público ou as que a ele venham ser incorporadas;
b) fazer com que o imóvel rural cumpra sua função social;
c) extinguir, gradativamente, as formas
antissociais e antieconômicas de uso e exploração do solo.
Parágrafo único. A lei disporá sobre:
1. O acesso às terras, formas e beneficiários;
2. Objetivos, instrumentos, sistemática,
financiamento e órgãos executores da reforma agrária;
3. Forma, abrangência e exequibilidade dos
Planos Nacional e Regionais de Reforma Agrária;
4. O processo expropriatório aplicável às
desapropriações por interesse social para fins de
reforma agrária e cálculo do depósito inicial
objetivando a imissão judicial na posse e a
transcrição liminar do imóvel, em nome do
expropriante, no Registro Imobiliário;
5. Penalidades quanto ao abuso de poder, nas
desapropriações por interesse social, de imóveis
rurais que cumpram a função social;
6. O sistema de modulação e classificação dos
imóveis rurais e cálculo dos índices de ocupação
da terra, produtividade agrícola e condições sociais;
7. A alíquota-base e as variações da
progressividade e regressividade do Imposto Territorial Rural;
8. A regulamentação e fiscalização dos
contratos agrários."
Justificativa:
Entre os princípios do Direito Agrário, é de se destacar o do bom cultivo, corolário da função da terra.
O produzir bem, o produzir diretamente e o exigir que a propriedade agrícola, vista como fator de
produção, cumpra a sua destinação econômica, é, sem dúvida alguma, dever inerente às atribuições
do Estado.
Busca-se, com a presente emenda aditiva, fixar os balizamentos da política agrária, na medida em
que esta torna efetiva a obediência a função social da propriedade, um dos princípios fundamentais
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de que dispõe a ordem econômica para a consecução do desenvolvimento nacional e da justiça
social.
E indispensável que esta intervenção do Poder Público na esfera privada decorra, exclusivamente, de
expressas determinações legais, no sentido de obter, de maneira precisa e isenta de paixões, que a
terra agrícola, seja posta não só em ritmo de produção, mas em ritmo de produzir bem, produzir
eficientemente, de forma a atender as necessidades e direitos de seu proprietário e às exigências da
coletividade.
Parecer:
Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido
aproveitada no substitutivo.

EMENDA:00267 REJEITADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
RAQUEL CAPIBERIBE (PMDB/AP)
Texto:
Inclua-se, onde couber, a seguinte emenda aditiva:
"Art. A indenização referida no art.
significa tornar sem danos a aquisição e os
investimentos realizados pelo proprietário, seja
em terra nua, seja de benfeitorias, com a dedução
dos valores correspondentes à contribuição de
melhoria e débitos com pessoas jurídicas de direito público.
- Os títulos da dívida agrária previstos no
art. serão resgatáveis no prazo de 20 anos em
parcelas anuais sucessivas, com 5 anos de
carência, assegurada a sua aceitação a qualquer
tempo como meio de pagamento de 50% do Imposto
Territorial Rural.
Decretada a desapropriação por interesse
social, a União terá sua imissão imediata na posse
do imóvel, mediante o depósito do valor declarado
para pagamento do Imposto Territorial Rural, em
títulos da dívida agrária, limitada a contestação
do valor depositado pelo expropriante.
- A desapropriação de que trata este artigo
se aplicará tanto à terra nua quanto às
benfeitorias indenizáveis.
Parágrafo único. A desapropriação de que
trata este artigo é de competência exclusiva da
União, e poderá ser delegada pelo Presidente da República."
Justificativa:
Indenizar significa tornar sem danos, sem prejuízo. O proprietário que não trabalha a terra, não deve
ter direito a um acréscimo e valor. A indenização justa é o só o pagamento de aquisição.
O pagamento das propriedades desapropriadas deverá ter prazo de 20 anos para resgatá-las. Devese diminuir a liquidez dos títulos para que a desapropriação dos latifúndios não se torne um bom
negócio para os latifundiários. Deve haver uma expropriação parcial para aqueles proprietários que
utilizam a terra como reserva de valor.
A eficácia da Reforma Agrária está vinculada ao processamento rápido das desapropriações. O atual
trâmite administrativo e judicial das desapropriações exige aprimoramento jurídico. A imissão
imediata da União na posse do imóvel, após a declaração de interesse social para fins de Reforma
Agrária, é o aperfeiçoamento constitucional necessário a execução da Reforma Agrária.
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Parecer:
Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no
substitutivo.

EMENDA:00273 REJEITADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
RAQUEL CAPIBERIBE (PMDB/AP)
Texto:
Emenda Aditiva:
Art. A desapropriação por utilidade pública
dos imóveis rurais mencionados no artigo poderá
ser feita, de preferência, mediante permuta por
área equivalente situada na região da obra
motivadora da ação.
Justificativa:
Sugere-se nesta emenda que aos camponeses cujas terras foram desapropriadas para construção de
barragens e outras obras pública seja feita a permuta por outra área equivalente e na mesma região.
Parecer:
Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no
substitutivo.

EMENDA:00278 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
RAQUEL CAPIBERIBE (PMDB/AP)
Texto:
Acrescente-se ao Relatório Final o seguinte dispositivo:
Art. (...) - O imóvel rural desapropriado por
interesse social, para fins de Reforma Agrária
será indenizado por valor que tenha como
parâmetros os tributos honrados pelo proprietário.
§ Único - A desapropriação de que trata este
artigo é de competência exclusiva da União, e
poderá ser delegada pelo Presidente da República.
Justificativa:
Nos parece mais do que justo, que o proprietário, que teve procedimento desonesto ao declarar o
valor abaixo do real para fins de tributação e não pediu ratificação, tenha sua indenização calculada
com base no que declarou. Não se deve permitir que o mesmo corrija o valor no momento da
desapropriação.
Parecer:
Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido
aproveitada no substitutivo.

EMENDA:00279 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
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Autor:
RAQUEL CAPIBERIBE (PMDB/AP)
Texto:
Modifique-se o Art. 1o. do Relatório Final
dando-lhe a seguinte redação:
Art. 1o. Ao direito de propriedade de imóvel corresponde uma obrigação social.
§ 1o. O imóvel rural que não corresponder à
obrigação social poderá ser arrecadado mediante à
aplicação do instituto da desapropriação por
interesse social, para fins de reforma agrária,
mediante indenização paga em título.
§ 2o. A propriedade de imóvel rural
corresponde a obrigação social quando simultaneamente:
a) é racionalmente aproveitado;
b) conserva os recursos naturais renováveis
e preserva o meio ambiente;
c) observa disposições legais que regulam as relações de trabalho e de produção;
d) não excede a área máxima prevista como limite regional;
Justificativa:
A concepção de função social da terra hoje é levada à categoria de princípio jurídico necessita de
maior precisão. Sugere-se a precisão constitucional segundo o qual ao direito de propriedade de
imóvel rural corresponde uma obrigação social.
Parecer:
Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido
aproveitada no substitutivo.

EMENDA:00314 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
IBERÊ FERREIRA (PFL/RN)
Texto:
EMENDA ADITIVA
Onde couber:
"Art. A União poderá promover a
desapropriação da propriedade territorial rural,
mediante pagamento de justa indenização, fixada
segundo critérios que a lei estabelecer, em
títulos especiais da dívida pública, com cláusula
de exata correção monetária, resgatáveis no prazo
de vinte anos, 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, bem como da casa própria
adquirida pelo Sistema Financeiro da Habitação".
Justificativa:
A Emenda, aditiva, visa a amparar o proprietário rural que, residente com sua família no imóvel
expropriado, se veja compelido a fixar residência na zona urbana sem que ali disponha de casa
própria para morar. Ora, na desapropriação por interesse social pelo citado artigo a indenização é
paga em títulos da dívida pública resgatáveis em vinte anos e valendo como pagamento de até
cinquenta por cento do Imposto Territorial Rural e como pagamento do preço de terras públicas.
Estes títulos, como se vê, teriam real utilidade para quem fosse proprietário de outras terras ou
pretendesse adquirir terras públicas. Poderá, porém, o expropriado não ter outras terras ou mesmo
não pretender continuar na atividade agropecuária e, assim, seria inútil a finalidade do título de
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compensar dívida do ITR ou de permitir aquisição de terras públicas. Com a emenda, dar-se-á aos
expropriados, nas condições referidas, possibilidade de solucionar o seu problema de moradia na
zona urbana. Salienta-se, finalmente, que, no mercado imobiliário urbano, os títulos da dívida agrária
constituiriam créditos de pouca valia, pois dificilmente seriam aceitos por particulares em transações
imobiliárias.
Parecer:
Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido
aproveitada no substitutivo.

EMENDA:00316 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
IBERÊ FERREIRA (PFL/RN)
Texto:
EMENDA ADITIVA
"Art. 1o. O imóvel rural inexplorado ou que
não cumpra a sua função social, fica sujeito a
desapropriação para fins de Reforma Agrária,
mediante indenização das terras em títulos
públicos, e das benfeitorias úteis em dinheiro.
§ 1o. As desapropriações de que trata este
artigo não atingirão imóveis Rurais com dimensão
de até três módulos rurais explorados direta e
pessoalmente pelo agricultor e sua família,
ressalvados os casos de minifúndio para fins de
remembramento com a garantia de reassentamento dos expropriados.
§ 2o. Na hipótese de desapropriação de
minifúndios, forma prevista no parágrafo anterior,
a indenização será paga integralmente em dinheiro,
permitida a permuta.
§ 3o. As desapropriações de que trata este
artigo serão realizadas em zonas prioritárias
fixadas previamente pelo Poder Executivo ou
excepcionalmente em áreas de conflito ou tensão social.
§ 4o. A indenização referida neste artigo
significa ressarcir os investimentos realizados
pelos proprietários, sem danos, e a terra nua tendo
como parâmetro o valor fiscal.
§ 5o. Decretada a desapropriação, por ato do
Presidente da República, para fins de Reforma
Agrária, a União efetuará o depósito dos títulos e
do valor da indenização em juízo, sendo deferida
sumariamente a emissão de posse, limitada
contestação exclusivamente à discussão do valor depositado.
§ 6o. Fica vetado o desapossamento ou o
despejo de trabalhadores que sejam beneficiários
potenciais para assentamento em áreas decretadas
como de interesse social para fins de Reforma Agrária.
§ 7o. Os títulos públicos previstos neste
artigo serão emitidos com cláusula de atualização
monetária com prazo mínimo de 5 anos e máximo de
20 anos, resgatáveis em parcelas anuais e
sucessivas, assegurada a sua aceitação como
pagamento de até 50% do Imposto sobre a
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Propriedade Territorial Rural (ITR) das terras
públicas e como caução, em qualquer hipótese.
Justificativa:
Esta emenda aditiva fixa, num só artigo, os critérios para desapropriação para fins de Reforma
Agrária. Estudamos as diferentes propostas apresentadas e discutidas na Subcomissão, o Parecer do
Relator e a proposta aprovada, e verificamos a necessidade da organicidade à proposta de forma
mais clara e sucinta.
Assim fica estabelecido que as desapropriações recairão sobre os imóveis inexplorados e que não
cumprem a sua função social. Em consequência, ficam excluídas as médias propriedades, tornando
imune à desapropriação cerca de 4.200.000 imóveis, corresponde a aproximadamente, 90% das
atuais propriedades.
Admite-se a exceção em casos especiais de remembramento de minifúndios, assegurando-se,
porém, o direito à indenização integral em dinheiro e ao reassentamento. Mantem-se a regra atual
das zonas prioritárias e estabelece-se os critérios básicos para fixação da indenização inicial,
deixando para o Judiciário a fixação do valor final.
A desapropriação será levada à justiça e terá rito sumário, aliás dentro do que a atual legislação (Dec.
Lei 554/69) já estabelece.
Finalmente, por cautela, é fixada uma regra para impedir despejos apenas nas áreas desapropriadas,
no interregno entre a decretação e a imissão de posse.
As regras atuais sobre emissão e resgate dos títulos agrários são mantidas, ampliando-se a
possibilidade de utilização com a caução.
Parecer:
Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido
aproveitada no substitutivo.

EMENDA:00358 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. A União promoverá a desapropriação da
propriedade territorial rural, mediante pagamento
de justa indenização, fixada segundo os critérios
que a lei estabelecer, e que poderá ser efetivada
em títulos especiais da dívida pública, com
cláusula de exata correção monetária, negociáveis
e resgatáveis, no prazo de vinte anos, em parcelas
anuais, iguais e sucessivas, assegurada a sua
aceitação a qualquer tempo como meio de pagamento
de tributos federais e do preço de terras públicas.
§ 1o. A lei disporá sobre o volume anual das
emissões de títulos, suas características, taxas
de juros, prazo e condições de resgate.
§ 2o. A desapropriação de que trata este
artigo é de competência privativa da União a ser
realizada por decreto do Poder Executivo,
incidindo sobre as propriedades rurais cuja forma
de exploração contrarie os princípios
estabelecidos nesta Constituição e na lei.
§ 3o. A indenização com títulos somente será
feita quando se tratar de latifúndio, como tal
conceituado em lei, excetuadas as benfeitorias
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necessárias e úteis, que serão sempre pagas em dinheiro.
§ 4o. O Presidente da República poderá
delegar as atribuições para a desapropriação de
imóveis rurais por interesse social, sendo-lhe
privativa a declaração de zonas prioritárias para
a implantação de planos de reforma agrária.
§ 5o. Os proprietários ficarão isentos dos
impostos federais, estaduais e municipais que
incidam sobre a transferência da propriedade
sujeita a desapropriação na forma deste artigo".
Justificativa:
A presente Emenda estabelece as regras para a desapropriação rural, com o escopo de promover a
justiça social.
Parecer:
Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido
aproveitada no substitutivo.

EMENDA:00359 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 complementar definirá as condições
nas quais o titular da propriedade territorial
urbana e rural poderá ser compelido, em prazo
determinado, à sua utilização socialmente
adequada, sob pena de desapropriação por interesse
social, ou de incidência de medidas de caráter tributário."
Justificativa:
A emenda, ora apresentada visa a garantir a função social da propriedade.
Parecer:
Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido
aproveitada no substitutivo.

EMENDA:00433 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
SANTINHO FURTADO (PMDB/PR)
Texto:
Da Reforma Agrária
Inclua-se no anteprojeto:
[...]
"Art. A decisão sobre o preço das
benfeitorias, o preço da indenização da terra e se
ela é passível de desapropriação para os fins de
reforma agrária, será tomada por uma comissão
formada por um representante da Secretaria
estadual de Agricultura; um representante da
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Prefeitura do munícipio em que o imóvel estiver
localizado; um corretor sindicalizado de imóveis
de domicílio na região, um representante do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais; um
representante do Sindicato patronal; um
representante do INCRA; e um representante do
Ministério da Agricultura.
[...]
Justificativa:
Estamos representando, com pequenas alterações a Proposta Constitucional que oferecemos na
Subcomissão da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária. Como é do conhecimento geral,
os debates em torno da transcendental questão não chegaram ao bom termo, pela radicalização de
posições e por ingerências indébitas que não cabe aqui analisar o mérito.
Somos de parecer que a questão fundiária no País é das mais graves e não podemos fugir a um
consenso que conduza a um denominador comum.
Há um processo histórico irreversível que ninguém conseguirá deter, imposto principalmente pela
explosão demográfica que se conjura com uma estrutura arcaica do uso do solo, ademais, avulta o
problema da produção e abastecimento dos alimentos essenciais à população e abastecimento dos
alimentos essenciais à população. São questões que se entrelaçam e exigem solução que as
conciliem em nome da justiça e paz sociais.
Acreditamos que a nível de Comissão Temática a Reforma Agrária encontre atmosfera mais propícia
ao exame sereno da questão e o Brasil consiga um instrumento constitucional a altura de seu estágio
jurídico, embora de há muito defasado em relação a outras nações, notadamente as de modelo
capitalista, que já resolveram os seus problemas de terras.
Parecer:
Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido
aproveitada no substitutivo.

EMENDA:00468 REJEITADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
IRMA PASSONI (PT/SP)
Texto:
Acrescente-se onde couber o seguinte artigo:
Art. - A propriedade de imóvel rural que não
corresponder à sua obrigação social será
arrecadada mediante a aplicação dos Institutos da
Perda Sumária e da desapropriação por interesse
social para fins de Reforma Agrária.
§ 1o. - O instituto da perda sumária se aplica às propriedades:
a) que permaneçam inexploradas, não obstante
as condições favoráveis à sua utilização, durante
03 (três) anos consecutivos;
b) que tenha sido adquirido através de processo ilícito;
c) cujo proprietário sonegue o ITR;
d) cujo proprietário desvie para outros fins,
que não a exploração agrícola, financiamentos ou
qualquer outro tipo de incentivo;
e) onde se pratica a escravidão
§ 2o. - O instituto da desapropriação por
interesse social para fins da Reforma Agrária se
aplica aos demais imóveis que não correspondam à
obrigação social, mediante indenização paga em
títulos da dívida agrária resgatáveis em 20
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(vinte) anos, com 05 (cinco) anos de carência,
tomando por base os valores declarados para fins
de arrecadação do Imposto Territorial Rural.
§ 3o. - Decretada a desapropriação por
interesse social a União se limite automaticamente
na posse do imóvel, permitindo o registro da
propriedade em seu nome, ficando a contestação na
ação própria ou em outra medida judicial restrita
ao valor depositado em juízo conforme o
estabelecido no parágrafo anterior.
Justificativa:
Emenda sem justificação.
Parecer:
Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no
substitutivo.

EMENDA:00501 REJEITADA
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
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
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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
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 indisponíveis 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:00670 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS)
Texto:
Anteprojeto da Subcomissão VI-b.
No art. 2o., onde se diz: "justa indenização
em dinheiro, ao preço de mercado", diga-se: "justa
indenização metade em dinheiro ao preço de
mercado, e metade em títulos da dívida pública nas
mesmas condições de pagamento previstas para a
desapropriação da propriedade rural".
Justificativa:
A desapropriação de propriedades urbanas será dificultada se o respectivo pagamento for
integralmente em dinheiro. Daí a solução que propomos: metade em dinheiro e metade em títulos da
dívida pública”.
Parecer:
Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido
aproveitada no substitutivo.

EMENDA:00671 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
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Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS)
Texto:
Onde couber:
"Art. Poderão ser desapropriadas, na forma da lei:
a) áreas rurais com mais de quinhentos
hectares compreendidos em mais de dez quilômetros
dos eixos das rodovias e ferrovias federais;
b) as terras com mais de trinta hectares
beneficiados ou recuperados por investimento
exclusivo da União em obras de irrigação e
drenagem ou açudagem.
Parágrafo único. A desapropriação a que se
refere este artigo se fará mediante pagamento de
justa indenização em títulos especiais da dívida
pública, com cláusula de atualização, negociáveis
ou reajustáveis no prazo de vinte anos em parcelas
anuais iguais e sucessivas, assegurada a sua
aceitação a qualquer tempo como meio de pagamento
de tributos federais."
Justificativa:
As desapropriações para fins de reforma agrária devem atingir os latifúndios nas margens das
estradas para escoamento dos produtos agrícolas e assistência social e técnica mais adequada aos
produtores.
Em verdade, como acentua Osny Pereira, como essas terras “se encontram reservadas para
loteamentos e uso recreativo dos setores abastados, os governos passam, então, a desapropriação
de latifúndios baratos, de terras ruins e longínquas, sujeitas a endemias, onde o camponês não
poderá vender o que produziu, dado o custo proibitivo do transporte, nem mesmo alimentar-se, pois
atacado por febres e outros males endêmicos, torna-se inválido e isolado na floresta hostil. Recebe o
lote e foge pouco depois”.
Parecer:
Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido
aproveitada no substitutivo.

EMENDA:00685 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
VILSON SOUZA (PMDB/SC)
Texto:
Substituir a redação do art. 1o, seu
parágrafo único e alíneas do anteprojeto da
Subcomissão de Política Agrícola e Fundiária e da
Reforma Agrária, pela redação abaixo:
"Art. 1o. Ao direito de propriedade de imóvel
corresponde uma obrigação social.
§ 1o. O imóvel rural que não corresponder à
obrigação social poderá ser arrecadado mediante a
aplicação do instituto da desapropriação por
interesse social, para fins de reforma agrária,
mediante indenização paga em títulos.
§ 2o. A propriedade de imóvel rural
corresponde a obrigação social quando, simultaneamente:
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a) é racionalmente aproveitado;
b) conserva os recursos naturais renováveis e
preserva o meio ambiente;
c) observa as disposições legais que regulam
as relações de trabalho e de produção;
d) não exceda a área máxima prevista como
limite regional.
§ 3o. A indenização referida no § 1o.
significa tornar sem danos a aquisição e os
investimentos realizados pelo proprietário, seja a
terra nua, seja de benfeitorias, com a dedução dos
valores correspondentes à contribuição de melhoria
e débitos com pessoas jurídicas de direito público.
§ 4o. Os títulos da dívida agrária previstos
no § 1o. terão cláusula de correção monetária,
serão resgatáveis no prazo de 20 anos em parcelas
anuais e sucessivas, assegurada a sua aceitação a
qualquer tempo como meio de pagamento de 50%
(cinquenta por cento) do imposto territorial
rural, do preço de terras públicas e dos débitos
de crédito rural oficial do expropriado.
§ 5o. Decretada a desapropriação por
interesse social, a União poderá ser imitida
judicialmente na posse do imóvel, mediante o
depósito do valor declarado para pagamento do
imposto territorial rural, em títulos da dívida
agrária, limitada a contestação a discutir o valor
depositado pelo expropriante.
§ 6o. A desapropriação de que trata este
artigo se aplicará tanto à terra nua quanto às
benfeitorias indenizáveis.
§ 7o. O imóvel rural desapropriado por
interesse social, para fins de reforma agrária,
será indenizado por valor que tenha como
parâmetros os tributos honrados pelo proprietário.
§ 8o. A desapropriação de que trata este
artigo é de competência exclusiva da União, e
poderá ser delegada pelo Presidente da República.
§ 9o. Estão excluídas de desapropriação por
interesse social, para fins de reforma agrária, os
imóveis pessoalmente explorados pelo proprietário
com dimensão que não ultrapasse a 3 (três) módulos rurais.
§ 10. É dever do Poder Público promover e
criar as condições de acesso do trabalhador e da
mulher à propriedade da terra, de preferência na
região em que habitam.
§ 11. O Poder Público reconhece o direito à
propriedade da terra agrícola na forma
cooperativa, condominial, comunitária,
associativa, individual ou mista.
§ 12. Ninguém poderá ser proprietário ou
possuidor direta ou indiretamente de imóvel rural
de área contínua ou descontínua superior a 100
(cem) módulos rurais, ficando o excedente sujeito
a desapropriação por interesse social, para fins
de reforma agrária. A área referida neste artigo
será considerada pelo conjunto de imóveis rurais
de um mesmo proprietário no País.
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§ 13. Aos beneficiários da distribuição de
lotes pela reforma agrária serão conferidos
títulos de domínio, gravados com ônus de
inalienabilidade pelo prazo de vinte anos, sendo
nulos os documentos de transferência do domínio
antes desse prazo.
§ 14. Na execução dos Planos de Reforma
Agrária, o Poder Público deverá dar prioridade aos
planos cooperativos, devendo dotar os grupos de
assentamento de toda infraestrutura técnica e
facilitar o crédito e a comercialização dos
produtos produzidos nos assentamentos."
Justificativa:
Um dos grandes desequilíbrios que marca a sociedade brasileira concentra-se na absurda estrutura
fundiária do país, onde poucos proprietários detêm imensas áreas de terras, mantendo-as
improdutivas, enquanto mais de cinco milhões de famílias de brasileiros vivem sem terra onde
possam produzir.
Acima dos princípios e do direito de propriedade, que em verdade consagra, aumenta a profundidade,
e entre os dois valores, certamente o último fala mais alto, porque preenche dos valores do
humanismo.
A absurda concentração fundiária de outro lado, contribuindo para agravar a situação de
abastecimento do país, pois os proprietários, apostando na especulação, matem-nas improdutivas,
em prejuízo de toda a sociedade. A compensação deste fato está na realidade cruel da atual
estrutura agrária do país, que com dimensões continentais, não consegue produzir os alimentos para
sua população.
Para se corrigirem estes males e principalmente para se erradicar a miséria de quase 2/3 da
população brasileira é imperativo que se realize de forma definitiva, séria e competente, a Reforma
Agrária, e para isso, é necessário que a Constituinte estabeleça os mecanismos para que o Poder
Público a realize.
Parecer:
Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido
aproveitada no substitutivo.

EMENDA:00745 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
PAULO MACARINI (PMDB/SC)
Texto:
Acrescente-se ao Relatório Final da Subcomissão da Política Agrícola e Fundiária e da
Reforma Agrária:
Art. ... - Ao direito de propriedade de
imóvel corresponde uma obrigação social.
§ ... - O imóvel rural que não corresponder à
obrigação social poderá ser arrecadado mediante a
aplicação do instituto da desapropriação por
interesse social, para fins de Reforma Agrária,
mediante indenização para em títulos.
§ ... - A propriedade de imóvel rural
correspondente a obrigação social quando:
a) é racionalmente aproveitada;
b) conserva os recursos naturais renováveis e preserva o meio ambiente;
c) observa as disposições legais que regulam as relações de trabalho e de produção;
d) é área produtiva;
e) está revestido de reservas nativas;
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f) é projeto de florestamento ou reflorestamento;
g) é projeto de colonização.
- Estão excluídas de desapropriação por
interesse social, para fins de Reforma Agrária, os
imóveis explorados pelos proprietários com
dimensão que não ultrapasse dez (10) módulos
rurais ou 75 (setenta e cinco) hectares.
Justificativa:
A presente emenda objetiva classificar como abrangentes da obrigação social, as áreas produtivas,
as reservas nativas e os projetos de florestamento, de reflorestamento e de colonização.
Parecer:
Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido
aproveitada no substitutivo.

EMENDA:00798 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
EDISON LOBÃO (PFL/MA)
Texto:
Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão Política Agrária e Fundiária e da Reforma Agrária.
Inclua-se onde couber:
Art. A: Compete à União promover a
desapropriação de propriedade territorial rural
improdutiva ou ociosa, para fins de reforma
agrária, em zonas prioritárias, mediante pagamento
prévio de justa indenização em títulos da dívida
agrária, com cláusula de exata correção monetária,
resgatáveis em até vinte anos, através de parcelas
anuais iguais e sucessivas. Será sempre paga
previamente em dinheiro, a indenização das
benfeitorias existentes nas áreas desapropriadas:
a) somente se procederá a desapropriação de
que trata este artigo nas áreas improdutivas
incluídas em zonas prioritárias definidas por lei;
b) o volume de emissão de títulos para os
fins deste artigo observará o limite máximo em lei
anualmente, por ocasião da aprovação do Orçamento da União;
c) é assegurada a aceitação dos títulos a que
se refere o presente artigo, a qualquer tempo,
como meio de pagamento de qualquer tributo federal
ou obrigações do expropriado para com a União;
d) os proprietários ficarão isentos dos
impostos federais, estaduais e municipais que
incidam sobre a transferência da propriedade
objeto da desapropriação, nos termos do presente artigo.
Art. B: 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 através de posse mansa e
pacífica, por um período de cinco anos, as
tornarem produtivas com seu trabalho e o de sua
família.
Art. C: Dependerá de prévia aprovação do
Senado Federal a alienação ou concessão de terras

Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 70

públicas com área superior a três mil hectares.
Art. D: Fica condicionada à aprovação de
projetos agropecuários beneficiados com incentivos
fiscais, a destinação de vinte por cento de sua
área total a projeto de assentamento de pequenos
agricultores.
Art. E: Lei Complementar disporá sobre as
diretrizes básicas de uma política agrícola
plurianual, aplicável a todo produtor rural,
garantindo-lhe condições de acesso aos insumos
necessários à produção, ao crédito rural, à
assistência técnica, à armazenagem, ao transporte
e à comercialização de sua produção com preço
mínimo garantido pelo Governo Federal, assim como
ao seguro agrícola.
Parágrafo único: O Congresso Nacional fixará
anualmente os recursos que a União destinará para
a implementação da política agrícola referida neste artigo.
Art. F: Lei Complementar disporá sobre as
diretrizes básicas de uma política fundiária
permanente, bem como as diretrizes para a
delimitação das zonas rurais prioritárias,
sujeitas à reforma agrária.
Parágrafo único: O Congresso Nacional fixará
anualmente os recursos que a União destinará ao
Programa de Reforma Agrária, para pagamento das
indenizações e custeio da implantação efetiva dos
assentamentos.
Art. G: Lei Ordinária disporá sobre política
habitacional a ser realizada no campo, com o
propósito de garantir dignidade de vida ao
trabalhador rural e fixá-lo à sua terra.
Justificativa:
Dentro do caráter de concisão e objetividade indispensáveis ao texto e espirito da Constituição
Federal, a presente proposta atem-se aos aspectos da questão agrícola e fundiária.
Neste sentido, propõe-se a elaboração de lei complementar (art. E) que regula as ações e
instrumentos de intervenção do Governo Federal na agricultura, além de fixar os recursos que serão
destinados, anualmente, aos programas de investimento público no setor. Uma Lei Agrícola é
normativa indisponível a estabilização e aprofundamento das relações entre o Estado e a sociedade,
no que tange as diretrizes relativas a preços, créditos e tributação, reduzindo substancialmente o grau
de improvisação e casuísmo que tanto têm prejudicado o desempenho da produção agrícola.
A política agrícola traçada em caráter permanente pela lei criará também uma nova segurança para
os agricultores, ensejando sua maior profissionalização, e em consequência, o aumento da produção
rural e a redução do preço final de abastecimento urbano.
Com respeito à reforma agrária, a par da inclusão de temas consagrados pela tradição jurídica
brasileira, insertos nos artigos B e C, abordam-se os aspectos básicos da desapropriação da
propriedade territorial rural, em defesa do interesse público, sublinhando-se as condições em que tal
desapropriação será implementada.
Em coerência com o proprietário da justa indenização, o pagamento será efetuado em valor
equivalente ao mercado, em títulos da dívida agrária resgatáveis em até vinte anos. Ao mesmo
tempo, propõe-se a elaboração de lei complementar que estabeleça uma política fundiária
permanente (art. F), não somente especificando as modalidades de desapropriação, como também
definindo os critérios de seleção de áreas prioritárias, da alienação e distribuição de terras públicas e
privadas, e os investimentos complementares em infraestrutura e assistência técnica necessários a
implementação de uma reforma agrária coerente e progressista.
Propõe-se a criação de uma política habitacional para o homem do campo como meio de atribuir-lhe
dignidade de vida, promover sua permanência na terra onde nasceu e até como forma de praticar
igualdade de tratamento entre os brasileiros. Não se pode conceber que o brasileiro que vive no

Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 71

campo não disponha de crédito favorecido para aquisição da casa própria, quando em verdade tem
sido possível atender aos que vivem na cidade.
A sociedade dispõe agora de uma oportunidade singular para resolver, em caráter definitivo, o grave
problema da terra. A reforma agrária que se pretende há de ser ampla e definitiva, porém voltada aos
verdadeiros interesses da Nação brasileira, vale dizer, munindo-se da necessária precaução contra
erros e equívocos que possam prejudicar o grau de produção e as taxas de produtividade que o setor
rural já conquistou.
É mister reconhecer que o Brasil é um país que ainda possui, inexploradas, imensas de terras que
pertencem ao Poder Público ou a pessoas físicas e jurídicas. O latifúndio em nosso país, em alguns
casos, chega a provocar espanto aos poucos brasileiros que dele têm conhecimento. Que eles
existam já resulta numa grave anomalia, mas que impeçam ou dificultem a realização da reforma
agrária é algo com que não pode mais convier a consciência nacional.
É oportuno, portanto, que a nova Constituição de uma vez por todas consagre o princípio da
utilização social da terra sem, todavia, em nome dessa inquestionável necessidade, promover uma
indiscriminada desapropriação de terras ao ponto de provocar o desmantelamento da produção rural
que com imensos sacrifícios logrou obter a sociedade brasileira.
Quem que quer conheça o interior do país onde vive um terço da nossa população, sabe das
condições de extrema penúria em que vivem milhões de brasileiros. Possuíssem eles o seu quinhão
de terras e fossem convenientemente assistidos pelo Estado, estariam não só vivendo bem melhor
como contribuindo significativamente para a expansão de riqueza nacional.
A ninguém é dado o direito de impedir a realização do bem comum. Por um dever até cristão é
urgente a promoção desta reforma que ao longo dos séculos tem sido negligenciada em nome de
conceitos e preconceitos que, se jamais deveriam existido, pelo menos abolidos haveriam de ter sido
há tantas décadas.
O campesino não é uma párea. É pessoa humana com todas as demais e, como as demais, deve ser
considerado.
Embargar a reforma agrária – sensata como deve ser – significa virar as costas ao Brasil-inferior,
ensurdecer diante do clamor dos mais pobres, estimular o tormento das favelas, fazer fenecer
esperanças acalentadas por tantos irmãos nossos ainda ao abandono pelas vastidões do Brasil
muitas vezes mantidas em mãos improprias.
A presente proposta envia parte fundamental das políticas agrícolas, fundiária e agrária ás leis
complementar e ordinária para que se tenha maior ajustamento ao longo do tempo. De outro modo
seria tornar permanente acertos e equívocos, uns anulando outros.
Parte substancial do que aqui proponho fora incluída no substitutivo do Deputado Roda Prata.
Precisamente o que promovia mais diretamente a reforma agrária e atribuía condições dignas e
justas ao homem do campo. Todavia, tudo isto foi rejeitado por ocasião da votação na Subcomissão
da Política Agrícola, Fundiária e da Reforma Agrária por proposta do Relator OSWALDO LIMA
FILHO.
Eis porque, melhorando-as, reapresento as mesmas sugestões, já agora à Comissão da Ordem
Econômica, cujo Relator, Senador Severo Gomes, não se deixa dirigir pelo vírus da intolerância.
Parecer:
Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido
aproveitada no substitutivo.

EMENDA:00824 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 onde couber:
Art. - "Decretada a desapropriação por
interesse social, a União deverá ser de imediato,
imitida judicialmente na posse do imóvel, mediante
o depósito de valor declarado para pagamento do
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imposto territorial rural, em título da dívida
agrária, limitada a contestação a discutir o valor
depositado pelo expropriante".
Justificativa:
A eficácia da Reforma Agrária, está vinculando ao processamento rápido das desapropriações. Deve
se ter sempre em conta que a desapropriação por interesse social, para fins da Reforma Agrária
consiste em medida sancionadora de imóvel rural, que não esteja cumprindo a obrigação social.
O aperfeiçoamento sugerido estabelece que a imissão judicial, da União na posse do imóvel será
imediata, ficando limitada a contestação apenas a fixação do “quórum” da indenização, como adiante
o relator no anteprojeto.
Parecer:
Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido
aproveitada no substitutivo.

EMENDA:00829 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. - O imóvel rural que não corresponder à
obrigação social poderá ser arrecadado mediante
aplicação do instituto da desapropriação por
interesse social, para fins de reforma agrária,
mediante indenização paga em títulos da dívida
agrária e em valor que tenha como parâmetro os
tributos honrados pelo proprietário.
Justificativa:
Estamos propondo a forma de desapropriação das terras que não compram com suas obrigações
sociais, mediante o pagamento em TDA’s, como previsto na legislação atual. A inovação refere-se à
fixação clara dos critérios de fixação do valor da indenização, evitando, deste modo, a especulação
com a terra improdutiva. Além disto, evitar-se-ia que a indenização, como tem sido feito até agora,
baseia-se no valor de mercador, configurando uma premiação ao proprietário absenteísta.
Parecer:
Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido
aproveitada no substitutivo.

EMENDA:00932 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR)
Texto:
Substituam-se o Art. 1o. e o Parágrafo Único pelo seguinte:
Art. 1o. Ao direito de propriedade de imóvel
corresponde uma obrigação social.
§ 1o. - O imóvel rural que não corresponder à
obrigação social poderá ser arrecadado mediante a
aplicação do instituto da desapropriação por
interesse social, para fins de Reforma Agrária,
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mediante indenização paga em títulos.
§ 2o. - A propriedade de imóvel rural
corresponde a obrigação social quando simultaneamente:
a) é racionalmente aproveitado;
b) conserva os recursos naturais renováveis e preserva o meio ambiente;
c) observa as disposições legais que regulam as relações de trabalho e de produção;
d) não excede a área máxima prevista como limite regional.
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 a Reforma Agrária a situação é trágica. Países capitalistas, desenvolvidos a concentração da
terra têm um padrão médio: 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
prioridades 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
de 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 distancias das regiões,
fixar dignamente o homem no campo e exportar os excedentes.
Precisamos da Reforma Agronômica para desenvolver tecnológica 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 a segurança no meio rural.
Parecer:
Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido
aproveitada no substitutivo.

EMENDA:00934 REJEITADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR)
Texto:
Coloque-se onde couber:
- O imóvel rural desapropriado por interesse
social, para fins de Reforma Agrária será
indenizado por valor que tenha como parâmetros os
tributos honrados pelo proprietário.
Parágrafo Único. A desapropriação de que
trata este artigo é de competência exclusiva da
União, e poderá ser delegada pelo Presidente da República.
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.
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Quanto a Reforma Agrária 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
prioridades 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
de 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 distancias das regiões,
fixar dignamente o homem no campo e exportar os excedentes.
Precisamos da Reforma Agronômica para desenvolver tecnológica 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 a segurança no meio rural.
Parecer:
Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no
substitutivo.

EMENDA:00940 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:
- A indenização referida no art. 1o., § 1o.,
significa tornar sem danos a aquisição e os
investimentos realizados pelo proprietário, seja a
terra nua, seja de benfeitorias, com a dedução dos
valores correspondentes à contribuição de melhoria
e débitos com pessoas jurídicas de direito público.
§ 1o. - Os títulos da dívida agrária
previstos no Art. 1o., § 1o.. Terão cláusula de
correção monetária, serão resgatáveis no prazo de
20 anos em parcelas anuais sucessivas, assegurada
a sua aceitação a qualquer tempo como meio de
pagamento de 50% (cinquenta por cento) do imposto
territorial rural, do preço de terras públicas e
dos débitos de crédito rural oficial do expropriado.
§ 2o. - Decretada a desapropriação por
interesse social, a União poderá ser imitida
judicialmente na posse do imóvel, mediante o
depósito do valor declarado para pagamento do
imposto territorial rural, em títulos da dívida
agrária, limitada a contestação a discutir o valor
depositado pelo expropriante.
§ 3o. - A desapropriação de que trata este
artigo se aplicará tanto à terra nua quanto às
benfeitorias indenizáveis.
Justificativa:
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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 a Reforma Agrária 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
prioridades 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
de 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 distancias das regiões,
fixar dignamente o homem no campo e exportar os excedentes.
Precisamos da Reforma Agronômica para desenvolver tecnológica 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 a segurança no meio rural.
Parecer:
Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido
aproveitada no substitutivo.

EMENDA:01015 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
RALPH BIASI (PMDB/SP)
Texto:
O art. 1o. do anteprojeto da Subcomissão de
Política agrária e Fundiária e da Reforma Agrária
será acrescido de § 2o., renumerando-se o atual
parágrafo único para § 1o. com a nova redação dada
por esta emenda:
"Art. 1o. ..................................
§ 1o. A propriedade da terra desempenha
integralmente sua função social quando, simultaneamente:
a) é racionalmente aproveitada;
b) assegura a conservação dos recursos
naturais e a preservação do meio ambiente;
c) observa as disposições legais que regulam
as justas relações de trabalho entre os que a
possuem e os que a cultivam;
d) preservam a harmonia entre o proprietário
e os que nela trabalham;
e) mantém níveis satisfatórios de produtividade.
§ 2o. O imóvel rural que não cumprir a sua
função social será arrecadado mediante aplicação
do instituto da desapropriação por interesse
social, para fins de reforma agrária, nos termos
que a lei dispuser."
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Justificativa:
A reforma Agrária ressurge no debate nacional como condição necessário para a integração de
grandes contingentes populacionais ao processo de desenvolvimento, ao permitir a fixação do
homem no meio rural antes que ele seja expulso par a periferia dos centros urbanos.
A Emenda, que ora, apresentamos à consideração da Comissão da Ordem Econômica, visa permitir
a utilização do instituto de todos os imóveis rurais que não cumpram sua função social, possibilitando,
assim, o assentamento de todos aqueles que desejam viver da exploração agropecuária, mas não
têm terra.
Parecer:
Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido
aproveitada no substitutivo.

EMENDA:01016 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
RALPH BIASI (PMDB/SP)
Texto:
Inclua-se onde couber:
"Art. A União e os Estados promoverão a
desapropriação, por interesse social, de imóvel
rural suscetível de aproveitamento econômico e
mantido inexplorado, mediante pagamento de
indenização, segundo critérios que a lei
estabelecer, em títulos especiais da dívida
pública, com cláusula de atualização monetária,
resgatáveis no prazo de até vinte anos, assegurada
a sua aceitação como meio de pagamento de até
cinquenta por cento do imposto sobre a propriedade
territorial rural e do preço de terras públicas."
Justificativa:
O objetivo primordial da presente Emenda é permitir a descentralização do processo de
desapropriação, com pagamento da indenização em títulos da dívida pública.
A desapropriação de imóvel rural, por interesse social não pode ser privativa da União. Os Estados
têm melhores condições de identificar as áreas passiveis de desapropriação, de selecionar os
beneficiários em implementar o processo.
A descentralização permitirá, inegavelmente, maior eficiência na operacionalização do programa de
reforma agrária.
Parecer:
Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido
aproveitada no substitutivo.

EMENDA:01040 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
JOSÉ EGREJA (PTB/SP)
Texto:
Acrescente-se ao Anteprojeto da Subcomissão da Política Agrícola e Fundiária e de Reforma
Agrária, onde couber:
Art.- Por decreto federal, compete à União, promover a desapropriação de propriedade rural
improdutiva, para fins de reforma agrária, em zonas

Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 77

prioritárias, mediante pagamento prévio de justas
indenização em títulos da dívida agrária, com
cláusula de exata correção monetária, resgatáveis
em até vinte anos, através de parcelas anuais,
iguais e sucessivas. Será sempre paga previamente,
a preço justo e em dinheiro, a indenização das benfeitorias existentes nas Áreas desapropriadas.
§ 1o A desapropriação de que trata este Artigo será
simultânea à, aprovação de projeto integrado de
aproveitamento de imóvel;
§ 2o Lei Ordinária definirá as zonas prioritárias,
bem como os parâmetros de conceituação da propriedade
a que se refere este Artigo e disporá, também,
sobre o processo de desapropriação, assegurando
plena defesa ao desapropriado.
§ 3o A emissão de títulos da dívida agrária, previstos neste Artigo, obedecerá a limites fixados por
ocasião da aprovação da Lei Orçamentária da União.
§ 4o É assegurada a aceitação dos títulos a que se
refere o presente Artigo, a qualquer tempo, como
meio de pagamento de qualquer tributo federal ou
obrigações para com a União ou outra utilização
prevista em lei.
§ 5o Os proprietários do imóvel desapropriado nos
termos deste Artigo, ficarão insetos dos impostos
federais, estaduais e municipais que incidam sobre
a transferência da propriedade.
Justificativa:
A fixação da competência da decretação da desapropriação, assim como, das condições de
pagamento das terras e das benfeitorias, por sua importância social. Deve ser do Presidente da
República. Os parágrafos deste Artigo tratam de ordenar o processo desapropriativo e prevenir suas
consequências para o desapropriado, garantindo-lhe um mínimo razoável de condições de
sobrevivência.
Parecer:
Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido
aproveitada no substitutivo.

EMENDA:01052 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
ALYSSON PAULINELLI (PFL/MG)
Texto:
Emenda Substitutiva do Art. 2o. do Anteprojeto da VI, "c", Subcomissão da Política
Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária
Art. ... A União poderá desapropriar por
interesse social o imóvel rural que não atende a
sua função social, mediante indenização justa,
prévia e em dinheiro.
§ 1o. - A lei ordinária regulará, para efeito
de reforma agrária, o processo amigável e
administrativo de desapropriação, bem como o
processo judicial assegurando uma fase preliminar
de impugnação do cabimento da desapropriação,
conciliação das partes e arbitramento de valor
provisório para efeito de depósito prévio, e a
fase ordinária de depósito prévio, imissão de
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posse, contestação e demais atos processuais,
assegurando-se ampla defesa administrativa e judicial.
§ 2o. Considera-se justa a indenização que
reponha ao patrimônio do desapropriado, no ato da
destituição da posse, o valor líquido, imediata e
integralmente disponível, equivalente à respectiva
perda patrimonial, sob pena de complementação.
§ 3o. - A desapropriação se processará
perante a Justiça Federal em varas especializadas.
Justificativa:
A presente emenda se justifica técnica e juridicamente, pelos seguintes motivos:
1º - O anteprojeto encaminhado a VI – Comissão de Ordem Econômica ficou incompleto quanto a
dois pontos essenciais:
a) Quanto ao conceito de indenização e
b) Quanto ao processo desapropriatório.
Esta emenda terá, pois, um caráter aditivo, visando sanar estas omissões.
2º - O processo de desapropriação atualmente em vigência resulta de leis autoritárias, incompatíveis
com o Estado de Direito, sem direito de defesa pelo desapropriado.
Isto vem obrigando os desapropriados a utilizarem medidas cautelares e ações declaratórias
paralelas, que retardam a execução da reforma agrária.
Uma boa lei ordinária de desapropriação sana este embaraço judicial das desapropriações.
3º - Finalmente, criou-se uma controvérsia sobre a forma de pagamento da indenização.
Na verdade, o que importa não é a forma de pagamento, seja em moeda corrente, em bens, em
títulos etc. O que importa é a justiça da indenização e esta se alcança pela equivalência de valores no
ato da destituição do proprietário da sua posse.
4º - Não é justo coagir o desapropriado a 2 ônus:
1º) a desapropriação e
2º) o financiamento da reforma agrária.
5º - Finalmente, a indenização justa é preceituada pela legislação dos países democráticos e pela
Doutrina Social da Igreja.
6º - Resta assinalar que o texto do art. 2º - do Anteprojeto não foi preciso quanto aos objetivos das
varas agrárias. Na verdade, os conflitos fundiários, e referem a problemas do direito de vizinhança, de
Contrato de Compras e Venda ou do direito de sucessão, hipótese de competência de justiça
estadual, ou então se referem à disputa quanto a legitimidade da posse ou da propriedade originária
da aterra – hipótese em que envolve a União e a competência se desloca para a Justiça Federal. É o
caso das desapropriações para a Reforma Agrária.
Parecer:
Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido
aproveitada no substitutivo.

EMENDA:01056 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
JONAS PINHEIRO (PFL/MT)
Texto:
Proposta para o capítulo de Reforma Agrária, Fundiária e Política Agrícola.
Art. 1o. - É garantido o direito de
propriedade de imóvel rural, que deve cumprir uma função social.
Parágrafo único - A função social da
propriedade é cumprida quando simultaneamente:
a) é racionalmente aproveitada;
b) conserva os recursos renováveis e preserva o meio ambiente;
c) observa as disposições legais que regulam as relações trabalhistas; e
d) propicia o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que dela dependem.
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Art. 2o. - Compete a União promover a
desapropriação de propriedade territorial rural
improdutiva, para fins de Reforma Agrária, em
zonas prioritárias, mediante pagamento prévio de
justa indenização em títulos da dívida agrária,
com cláusula de exata correção monetária,
resgatáveis em até vinte anos, através de parcelas
anuais, iguais e sucessivas, será sempre paga
previamente, a preço justo, em dinheiro a
indenização das benfeitorias existentes nas áreas desapropriadas.
§ 1o. - Lei ordinária definirá as zonas
prioritárias, bem como os parâmetros de
conceituação da propriedade improdutiva a que se
refere este artigo; disporá, também, sobre o
processo de desapropriação em prazos compatíveis
com a urgência da medida.
§ 2o. - A emissão de títulos da dívida
agrária, para as finalidades previstas neste
artigo, obedecerá a limites fixados anualmente em
lei, por ocasião da aprovação do Orçamento da União.
§ 3o. - É assegurada a aceitação dos títulos
a que se refere o presente artigo, a qualquer
tempo, com meio de pagamento de qualquer tributo
federal ou obrigações do expropriado para com a
União ou outra utilização prevista em lei.
§ 4o. - Os proprietários ficarão isentos dos
impostos federais, estaduais e municipais que
incidam sobre a transferência da propriedade
objeto de desapropriação, nos termos do presente artigo.
§ 5o. - A desapropriação de que trata este
artigo é de competência exclusiva do Presidente da República.
[...]
Justificativa:
Emenda sem justificação.
Parecer:
Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido
aproveitada no substitutivo.

EMENDA:01058 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
JONAS PINHEIRO (PFL/MT)
Texto:
Proposta para o Capítulo da Reforma Agrária, Fundiária e Política Agrícola.
Art.(...) - Compete a União promover a
desapropriação de propriedade territorial rural
improdutiva, para fins de Reforma Agrária, em
zonas prioritárias, mediante pagamento prévio de
justa indenização em títulos da dívida agrária,
com cláusula de exata correção monetária,
resgatáveis em até vinte anos, através de parcelas
anuais, iguais e sucessivas; será sempre paga
previamente, a preço justo, em dinheiro, a
indenização das benfeitorias existentes nas áreas desapropriadas.
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§ 1o. - Lei ordinária definirá as zonas
prioritárias, bem como os parâmetros de
conceituação da propriedade improdutiva a que se
refere este artigo; disporá, também, sobre o
processo de desapropriação, assegurando plena
defesa ao desapropriado em prazos compatíveis com
a urgência da medida.
§ 2o. - A emissão de títulos da dívida
agrária, para as finalidades previstas neste
artigo, obedecerá a limites fixados anualmente em
lei, por ocasião da aprovação do Orçamento da união.
§ 3o. - É assegurada a aceitação dos títulos
a que se refere o presente artigo, a qualquer
tempo, como meio de pagamento de qualquer tributo
federal ou obrigações do expropriado pra com a
União ou outra utilização prevista em lei.
§ 4o. - Os proprietários ficarão isentos dos
impostos federais, estaduais e municipais que
incidam sobre a transferência da propriedade
objeto de desapropriação, nos termos do presente artigo.
§ 5o. - A desapropriação de que trata este
artigo é de competência exclusiva do Presidente da República.
Justificativa:
Emenda sem justificação.
Parecer:
Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido
aproveitada no substitutivo.

EMENDA:01077 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
CARDOSO ALVES (PMDB/SP)
Texto:
ACRESCENTE-SE O SEGUINTE ARTIGO:
Art. - Compete à União promover a reforma
agrária, pela desapropriação da propriedade
territorial rural improdutiva, por interesse
social, em zonas prioritárias, mediante pagamento
de prévia e justa indenização em dinheiro.
§ 1o. - A indenização das terras nuas poderá
ser paga em títulos da dívida pública, com
cláusula de exata correção monetária, resgatáveis
em até vinte anos, em parcelas semestrais, iguais
e sucessivas, acrescida dos juros legais. A
indenização das benfeitorias será sempre feita
previamente e em dinheiro.
§ 2o. - A desapropriação de que trata este
artigo é de competência exclusiva do Presidente da República.
§ 3o. - Lei ordinária definirá as zonas
prioritárias para reforma agrária, os parâmetros
de conceituação de propriedade improdutiva, bem
como os módulos de exploração da terra.
§ 4o. - Lei ordinária disporá sobre o
processo de desapropriação para fins de reforma
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agrária, assegurando pleno direito de defesa ao
desapropriado, em prazos compatíveis com a
urgência da ação, e emissão de posse ao Poder
Público decidida pelo Poder Judiciário em prazo de 60 dias.
§ 5o. - A emissão de títulos da dívida
pública, para as finalidades previstas neste
artigo, obedecerá a limites fixados anualmente em
lei, por ocasião da aprovação do Orçamento da União.
§ 6o. - É assegurada a aceitação dos títulos
da dívida pública a que se refere o presente
artigo, a qualquer tempo, como meio de pagamento
de qualquer tributo federal ou obrigações do
desapropriado para com a União, bem como para
qualquer outra finalidade estipulada em lei.
§ 7o. - A transferência da propriedade objeto
de desapropriação nos termos do presente artigo,
não constitui fato gerador de tributo de qualquer natureza.
§ 8o. - Lei ordinária disporá sobre as
condições de legitimação de posse e preferência
para a aquisição, por quem não seja proprietário,
de até 100 (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 5
(cinco) anos ininterruptos.
§ 9o. - Dependerá de prévia aprovação do
Senado Federal a alienação ou concessão de terras
públicas com área superior a três mil hectares.
§ 10. - Compete ao Poder Executivo, quando
da concessão de incentivos fiscais a projetos
agropecuários de abertura de novas fronteiras
agrícolas, regulamentar a destinação de até 10% da
área efetivamente utilizada, em proporção aos
benefícios concedidos, para projetos de
assentamentos de pequenos agricultores.
Justificativa:
Dadas as implicações para a economia nacional das intervenções do Estado na economia e na
estrutura fundiária, é imprescindível que se tracem com rigor os limites dessa intervenção. A reforma
agrária deve ser planejada e executada com absoluto respeito e assegurando total garantia e
tranquilidade aos proprietários rurais que exploram suas terras tornando-as produtivas,
independentemente de seu tamanho. A função social da terra é “produzir para uma sociedade que se
urbanizou”.
Assim, cabe ao Congresso Nacional traçar os parâmetros de produtividade para tornar imunes às
desapropriações os que trabalham e exploram suas terras. E cabe ao Poder Executivo levar à frente
o programa de Reforma Agrária, respeitando seus limites.
A desapropriação poderá ser hoje em títulos da dívida pública, somente para a terra nua e isto para
viabilizar a reforma agrária. As benfeitorias, introduzidas pelo proprietário, devem ser pagas em
dinheiro, por uma questão comezinho de justiça.
A questão de posse deve ser precedida de direito de defesa do réu (desapropriado) para se evitar
consecução de erros de gato ou de direito irreparáveis. Mas o processo deve se revestir de urgência
que o problema requer.
Os demais dispositivos visam a complementar as medidas necessárias para o cumprimento de
função social das terras públicas bem como dos incentivos fiscais comedidos pelo Estado.
Parecer:
Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido
aproveitada no substitutivo.
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EMENDA:01096 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
LUIZ SALOMÃO (PDT/RJ)
Texto:
Incluir, onde couber, no anteprojeto da Subcomissão VI-C o seguinte:
Art. A União e os Estados promoverão a
desapropriação da propriedade territorial, para
fins de Reforma Agrária, pagando indenização
equivalente ao valor declarado pelo proprietário
para fins de tributação, em títulos especiais da
dívida pública, com cláusula de atualização
monetária, negociáveis e resgatáveis, no prazo de
20 (vinte) anos, em parcelas anuais, iguais e
sucessivas, assegurada a sua aceitação a qualquer
tempo como meio de pagamento de tributos federais
ou estaduais e do preço de terras públicas.
§ 1o. Lei Federal disporá sobre o volume
anual das emissões de títulos, suas
características, taxas de juros, prazo e condições de resgate;
§ 2o. A desapropriação de que trata este
artigo recairá sobre as propriedades cuja
utilização contrarie os princípios desta
Constituição;
§ 3o. A indenização em títulos da propriedade
territorial rural somente será feita em relação à
terra nua, sendo as benfeitorias necessárias e
úteis sempre pagas em dinheiro;
§ 4o. A declaração de interesse social para
fins de Reforma Agrária opera automaticamente a
imissão da União ou do Estado 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 expropriado.
Justificativa:
Constante de Sugestão da Norma Constitucional apresentada à Subcomissão VI-C, que será
reproduzida oralmente em Plenário.
Parecer:
Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido
aproveitada no substitutivo.

___________________________________________________________________

FASE G
EMENDA:00009 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
VICTOR FONTANA (PFL/SC)
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Texto:
DA QUESTÃO AGRÁRIA
Dê-se ao § 1o. do art. 29 do substitutivo a seguinte redação:
A desapropriação de que trata este artigo é
de competência exclusiva da União.
Qualquer delegação somente poderá ser dada
com autorização do Congresso Nacional.
Justificativa:
Para questão tão importante é desejar que haja critérios altos e comando único.
Autorizar o Presidente da República a delegar atos desapropriativos de terras trará consequências
indesejáveis:
Admite-se, e isto guarda coerência, que somente o Congresso Nacional poderá autorizar delegação.
Parecer:
Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no
substitutivo.

EMENDA:00047 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 Artigo 29 e Parágrafos do Relatório Preliminar da Comissão de
Ordem Econômica.
Ementa: O Art. 29 e parágrafos, passa a ter a seguinte redação.
Art. 29 - A União poderá promover à
desapropriação da propriedade territorial rural,
mediante pagamento de justa indenização, fixada
segundo os critérios que a lei estabelecer, em
títulos especiais da Dívida Pública, com cláusula
de exata correção monetária, resgatáveis no prazo
de até vinte (20) anos, em parcelas anuais e sucessivas.
§ 1o. - Aos títulos especiais, de que trata
este artigo, assegurar-se-á a sua aceitação como
forma de pagamento de tributos federais, estaduais
ou municipais e de débitos relativos a crédito
rural em bancos oficiais.
§ 2o. - A lei disporá sobre o volume anual ou
periódico das emissões dos títulos, suas
características, taxa dos juros, prazos e
condições de resgate.
§ 3o. - A desapropriação, de que trata este
artigo, é da competência exclusiva da União e
incidirá apenas sobre imóveis rurais situados em
zonas prioritárias de reforma agrária e
classificados, de acordo com os critérios
estabelecidos em lei, como latifúndio improdutivo,
excetuadas as benfeitorias necessárias e úteis,
que serão pagas sempre em dinheiro.
§ 4o. - É da competência privativa do
Presidente da República a declaração de zonas
prioritárias, a aprovação dos Planos Nacional e
Regionais de Reforma Agrária, a declaração de
interesse social de imóveis rurais para fins de
Reforma Agrária, bem como a delegação de
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atribuições para a execução das desapropriações.
§ 5o. - É vedada a União promover a
desapropriação, de que trata este Artigo, quando
inexistirem títulos ou recursos orçamentários
disponíveis para o integral pagamento da indenização.
Justificativa:
É imprescindível, como ocorreu através da Emenda Constitucional nº 10, de 9 de novembro de 1964,
que se tipifique, via dispositivo constitucional, a desapropriação por interesse social para fins de
Reforma Agrária, sua abrangência, imóveis afetados e formas especiais de indenização.
Esta orientação, fruto de Emenda à Constituição de 1946, foi mantida, quase literalmente, pelos
parágrafos 1º a 6º do artigo 157, da Constituição de 1967 e pelo Art. 161 e parágrafos da Emenda
Constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969.
Busca-se, com esta Emenda Aditiva, preencher lacuna deixada pelo Relatório da Subcomissão que
deixou de acolher inúmeras emendas neste sentido.
Mantidos, através de dispositivos constitucionais, o alcance da desapropriação por interesse social
para fins de Reforma Agrária, sua incidência sobre os latifúndios improdutivos e as formas de
pagamento da indenização expropriatória, torna-se mais fácil e menos traumático o início de uma
verdadeira Reforma Agrária, calcada na Lei Maior e em diplomas legais ordinários, livres das
distorções ideológicas que têm prejudicado a sua efetiva execução.
É necessário também coibir o Poder Público de promover desapropriações por interesse social para
fins de Reforma Agrária, quando não existirem recursos disponíveis para o pagamento da justa
indenização.
Parecer:
Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido
aproveitada no substitutivo.

EMENDA:00060 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR)
Texto:
Acrescentar § 3o. ao Art. 29
§ 3o. - As empresas estatais de economia
mista ou privada que atuem nas áreas estratégicas
para o desenvolvimento Nacional aplicarão não
menos do que 5% dos seus lucros, através de fundo
específico, em pesquisas científicas e
tecnológicas ligadas ao progresso e independência
do País, incorporando-se o conhecimento que delas
resultar ao Patrimônio Nacional.
O Fundo de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico será administrado através da
Comunidade Científica, de entidades representantes
dos empregados e dos proprietários das empresas
investidoras e do Poder Público Federal, devendo
suas diretrizes trienais serem aprovadas pelo
Congresso Nacional e com sua fiscalização.
Justificativa:
Tecnologia é o novo nome da SOBERANIA NACIONAL. O País que acompanhar a nova revolução
industrial, a da indústria do conhecimento, alcançará o desenvolvimento. Caso contrário, sucumbirá
ao mais sofisticado colonialismo, permanecendo subdesenvolvido.
Só a pesquisa cientifica e tecnológica, com os avanços e mecanismo indispensáveis e uma
estratégica desenvolvimentista, soberana e independente.
Para tanto, são necessários recursos.
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Nada mais correto do que estipular fundo especifico, administrativo pela comunidade cientifica,
entidades representativas, empregados e empregadores, Poder Público, com Diretrizes aprovadas
pelo Congresso Nacional.
Parecer:
Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no
substitutivo.

EMENDA:00086 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
FRANCISCO SALES (PMDB/RO)
Texto:
O art. 29 do Anteprojeto passará a ter a seguinte redação:
"Art. 29 - O imóvel rural que não cumprir com
a sua função social será objeto de expropriação
por interesse social, para fins de reforma agrária
ou de arrecadamento compulsório.
§ 1o. A expropriação por interesse social,
para fins de reforma agrária, do latifúndio, se
dará mediante indenização a ser fixada segundo os
critérios estabelecidos em lei, em títulos
especiais da dívida pública, 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 sobre a propriedade
territorial rural e como pagamento do preço de terras públicas.
§ 2o. As benfeitorias necessárias e úteis
serão pagas em dinheiro.
§ 3o. A indenização não engloba o valor
acrescido dos bens imóveis resultantes, direta ou
indiretamente, do investimento de recursos
públicos e débitos em aberto com instituições oficiais.
§ 4o. A expropriação de que trata este artigo
é da competência exclusiva da União e limitar-se-á
as áreas incluídas nas zonas prioritárias, para
fins de reforma agrária, fixadas em decreto pelo
Poder Executivo.
§ 5o. O Presidente da República poderá
delegar as atribuições para expropriação de
imóveis rurais por interesse social, sendo-lhe
privativa a declaração de zonas prioritárias.
§ 6o. A declaração de interesse social, para
fins de reforma agrária, é modo impeditivo de
proposições de medidas cautelares judiciais,
ressalvada a comprovação imediata e inequívoca,
através de documento hábil expedido pelo Poder
Público competente, de que o imóvel é "empresa
rural", conforme estabelecido em lei.
§ 7o. A lei estabelecerá os casos em que as
ações de despejos e de reintegração de posse
ocorrentes em áreas declaradas de interesse social
poderão ser objeto de suspensão.
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§ 8o. O arrendamento compulsório previsto
neste artigo será fixado em lei.
Justificativa:
A desapropriação por interesse social, para fins de reforma agrária, deve ser sempre encarada como
seção 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 Dívida Públicas,
contabilizando os investimentos públicos e as dívidas contraídas junto aos bancos oficiais.
Propomos, também, a instituição do “arrendamento compulsório”, cujos critérios serão fixados por lei.
É uma maneira do Poder Público utilizar a propriedade privada sendo – inexplorada ou má explorada
– através de particulares, em tempo determinado, por um custo menor, além do proprietário manter o
domínio direto sobre o imóvel.
Senhores membros da Comissão da Ordem Econômica, cremos que, assim,
Parecer:
Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido
aproveitada no substitutivo.

EMENDA:00108 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
WALMOR DE LUCA (PMDB/SC)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA DO ART. 29 DO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DA ORDEM
ECONÔMICA.
Art. 29 - Todo imóvel rural que não cumpra a
sua função nos termos do parágrafo único do art.
1o., fica sujeito à desapropriação por interesse
social para fins de reforma agrária, sem qualquer indenização.
Justificativa:
A terra é de quem nela vive e trabalha. Não se pode conceber que imensas áreas de terras não
sejam racionalmente aproveitadas em detrimento de milhares de trabalhadores rurais que não
possuem sequer um palmo de terra para dela tirar o seu sustento.
Além do mais, a proposição combate o latifúndio e favorece o acesso à terra daqueles que hoje dela
estão marginalizados.
Parecer:
Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no
substitutivo.

EMENDA:00114 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
JALLES FONTOURA (PFL/GO)
Texto:
Altere-se a redação do art. 29, do Relatório da Comissão da Ordem Econômica para os
termos seguintes:
Art. 29 - Todo imóvel rural que não cumpra a
sua função nos termos do art. 27 fica sujeito à
desapropriação por interesse social mediante
indenização.
Justificativa:
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Emenda sem justificação.
Parecer:
Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido
aproveitada no substitutivo.

EMENDA:00139 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
JOSÉ EGREJA (PTB/SP)
Texto:
Substitua-se o Art. 29 do Substitutivo Preliminar do Relator da Comissão da Ordem
Econômica, pelo seguinte texto:
Art. 29 - Por decreto federal, compete à
União, promover a desapropriação da propriedade
rural improdutiva ou que não cumpra sua função
social para fins de reforma agrária, em zonas
prioritárias, mediante pagamento prévio de justa
indenização em títulos da dívida agrária, com
cláusula de exata correção monetária, resgatáveis
em até vinte anos, através de parcelas anuais,
iguais e sucessivas. Será sempre paga previamente,
a preço justo e em dinheiro, a indenização das
benfeitorias existentes nas áreas desapropriadas.
§ 1o. - A desapropriação de que trata este
Artigo, será simultânea a aprovação de projeto
integrado de aproveitamento do imóvel;
§ 2o. - Lei Ordinária definirá as zonas
prioritárias, bem como os parâmetros de
conceituação da propriedade a que se refere este
Artigo e disporá, também, sobre o processo de
desapropriação, assegurando plena defesa ao
desapropriado;
§ 3o. - A emissão de títulos da dívida
agrária, previstos neste Artigo, obedecerá a
limites fixados por ocasião da aprovação da Lei
Orçamentária da União;
§ 4o. - É assegurada a aceitação dos títulos
a que se refere o presente Artigo, a qualquer
tempo, como meio de pagamento de qualquer tributo
federal ou obrigações para com a União ou outra
utilização prevista em lei;
§ 5o. - Os proprietários do imóvel
desapropriado nos termos deste Artigo, ficarão
isentos dos impostos federais, estaduais e
municipais que incidam sobre a transferência da propriedade.
Justificativa:
A fixação da competência da decretação da desapropriação, assim como, das condições de
pagamento das terras e das benfeitorias, por sua importância social, deve ser do Presidente da
República. Os parágrafos deste Artigo tratam de ordenar o processo desapropriativo e prevenir suas
consequências para o desapropriado, garantindo-lhe um mínimo razoável de condições de
sobrevivência.
Parecer:
Não acolhida por não constar do texto do relator.
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EMENDA:00148 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
ANTÔNIO CARLOS FRANCO (PMDB/SE)
Texto:
O parágrafo 2o. do Artigo 29 do Substitutivo do Relator da Comissão da Ordem Econômica passa
a ter a seguinte redação, suprimindo-se o § 3o. do mesmo artigo:
"§ 2o. - A indenização da terra desapropriada
e das benfeitorias de qualquer espécie somente
será paga em dinheiro."
Justificativa:
O parágrafo 2º do artigo 2º do Substitutivo é taxativo quanto à prévia e justa indenização ao antigo
proprietário. Ora, justa há que ser a contrapartida que permita ao expropriado ressarcir-se da parcela
de seu patrimônio que lhe é subtraída. E a pratica demonstra que o título da dívida agrária,
representa de fato um entrave à justiça que deve ser praticada nas desapropriações.
É inconcebível também que se trate a propriedade urbana diferentemente da rural quando aquela
seria indenizada em dinheiro e esta última em títulos.
Parecer:
Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no
substitutivo.

EMENDA:00181 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
ALDO ARANTES (PC DO B/GO)
Texto:
Emenda
Dê-se ao § 2o. do art. 29 a seguinte redação, suprimindo-se o § 3o:
- 2o.- A indenização da terra desapropriada
será feita em título da dívida agrária,
resgatáveis a partir do quinto ano de sua emissão,
no prazo de vinte anos conforme dispuser a lei.
Justificativa:
Ampliando o prazo de carência para cinco anos, a emenda visa aliviar a carga financeira da união,
tornando a carência mais compatível com o prazo de retorno do investimento.
Parecer:
Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no
substitutivo.

EMENDA:00212 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS)
Texto:
Onde couber:
Art. - Poderão ser desapropriadas, na forma da lei:
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a) áreas rurais com mais de quinhentos
hectares compreendidos em mais de dez quilômetros
dos eixos das rodovias e ferrovias federais;
b) as terras com mais de trinta hectares
beneficiados ou recuperados por investimento
exclusivo da União em obras de irrigação e
drenagem ou açudagem;
Parágrafo Único - A desapropriação a que se
refere este artigo se fará mediante pagamento de
justa indenização em títulos especiais da dívida
pública, com cláusula de atualização, negociáveis
ou reajustáveis no prazo de vinte anos em parcelas
anuais iguais e sucessivas, assegurada a sua
aceitação a qualquer tempo como meio de pagamento
de tributos federais.
Justificativa:
As desapropriações para fins de reforma agrária devem atingir os latifúndios nas margens das
estradas para escoamento dos produtos agrícolas e assistência social e técnica mais adequados aos
produtores.
Em verdade, como acentua Osny Pereira, como essas terras “se encontram reservadas para
loteamentos e uso recreativo dos setores abastados, os governos passam, então, à desapropriação
de latifúndios baratos, de terras ruins e longínquas, sujeitas e endemias, onde o camponês não
poderá vender o que produziu, dado o custo proibitivo do transporte, nem mesmo alimentar-se, pois
atacado por febres e outros males endêmicos, torna-se inválido e isolado na floresta hostil. Recebe o
lote e foge pouco depois. ”
Parecer:
Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no
substitutivo.

EMENDA:00237 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ)
Texto:
Acrescente-se ao Art. 29 "in fine" as
expressões: "bem como a imposto territorial rural
progressivo, enquanto não for desapropriado".
Justificativa:
Enquanto não forem desapropriadas as propriedades que não cumprirem sua função deverão ser
sujeitas à tributação progressiva, como, aliás, o anteprojeto prevê para as propriedades urbanas
(art. 24).
Parecer:
Não acolhida por não constar do texto do relator.

EMENDA:00239 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ)
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Texto:
Dá nova redação ao § 3o. do artigo 29:
§ 3o. - As benfeitorias úteis ou necessárias serão indenizadas em dinheiro.
Justificativa:
Não se justifica a indenização em dinheiro das benfeitorias suntuárias.
Parecer:
Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido
aproveitada no substitutivo.

EMENDA:00240 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
AMAURY MULLER (PDT/RS)
Texto:
Exclua-se do parágrafo 2o. do art. 29 do Substitutivo do ilustre relator, Constituinte
Severo Gomes, a expressão "com cláusula de exata correção monetária", dando-se o seguinte texto:
Art. 29 - ..................................
§ 2o. - A indenização da terra desapropriada
será feita em títulos da dívida agrária,
resgatáveis a partir do segundo ano de sua
emissão, no prazo de até 20 (vinte) anos, conforme
dispuser a lei.
Justificativa:
A correção monetária constitui um mecanismo da política econômica em vigor e tem por finalidade
corrigir ou recompor as perdas provocadas pela inflação. Ora, certamente será temerário manter no
texto constitucional um instrumento que, amanhã, poderá ser revogado. Concordaria em que essa
cláusula de correção monetária fosse remetida às Disposições Transitórias, mas não posso aceitar
que ela figure, em caráter permanente, no capítulo que trata da Questão Fundiária.
Não se trata de qualquer medida punitiva contra quem quer que seja. Na verdade, o que se promete
é emprestar ao texto da nova Constituição o caráter de perenidade que a própria dinâmica políticosocial está a exigir.
Parecer:
Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no
substitutivo.

EMENDA:00307 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN)
Texto:
Emenda No.
Acrescente-se ao art. 29 do Substitutivo o § 4o. com a seguinte redação:
Art. 29 - ..................................
..................................................
§ 4o. - Enquanto não se der a desapropriação
de que trata o caput deste artigo, a União
estabelecerá imposto progressivo no tempo.
Justificativa:
Todo imóvel rural que não cumpra a função social deve ser desapropriado para efeito de Reforma
Agrária. No entanto, o Estado não tem condições materiais para implementar esta ação no todo, o
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que deve ensejar a tomar medida que desestimule o titular do imóvel a permanecer no “STATUS
QUO”, através de tributação que o onere.
Parecer:
Não acolhida por não constar do texto do relator.

EMENDA:00309 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN)
Texto:
Emenda No.
Acrescenta parágrafo ao art. 29 do Substitutivo.
Art. 1o. - O art. 29 do Substitutivo fica
acrescido do seguinte parágrafo.
Art. 29 - ..................................
§ 1o. - ....................................
§ 2o. - ....................................
§ 3o. - ....................................
§ 4o. - Fica constituído o Fundo Nacional de
Reforma Agrária com dotação orçamentária de no
mínimo cinco por cento da receita prevista no
orçamento da União, além de outras dotações que a Lei dispuser.
Justificativa:
Grande entrave à consecução da Reforma Agrária constitui-se na falta de recursos financeiros.
Deve, pois, a União assegurar, com o fim de Reforma Agrária, um quantum orçamentário para, além
da desapropriação, permitir a implementação do processo da política agrária.
Parecer:
Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no
substitutivo.

EMENDA:00338 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 no § 2o. do artigo 29 a expressão
"resgatáveis a partir do segundo ano de sua emissão".
Justificativa:
É do nosso entender, que a indenização da terra desapropriada já está bastante delimitada e
dificultada por ser feita através de título da dívida agrária e não moeda corrente.
Parecer:
Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no
substitutivo.

EMENDA:00351 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
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Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
IBERÊ FERREIRA (PFL/RN)
Texto:
O § 2o., do art. 29, passa a ter a seguinte redação:
§ 2o. - A indenização da terra desapropriada
será feita em títulos da dívida agrária, com
cláusula de exata correção monetária, resgatáveis
a partir do segundo ano de sua emissão, no prazo
de até 20 anos, conforme dispuser a lei,
assegurada a sua aceitação, a qualquer tempo, com
meio de pagamento da casa própria adquirida pelo
Sistema Financeiro de Habitação.
Justificativa:
A Emenda visa a amparar o proprietário rural que residente com sua família no imóvel expropriado,
seja compelido a fixar residência na zona urbana sem que ali disponha de cada própria para morar.
Com a emenda, dar-se ia ao expropriado, nas condições referidas, possibilidade de solucionar o seu
problema de moradia na zona urbana. Saliente-se, finalmente, que o mercado imobiliário urbano, os
títulos da dívida agrária constituíram créditos de pouca valia, pois dificilmente seriam aceitos por
particulares em transações imobiliárias.
Parecer:
Não acolhida por não constar do texto do relator.

EMENDA:00365 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
VLADIMIR PALMEIRA (PT/RJ)
Texto:
Dê-se ao § 2o. do art. 29 do Relatório Preliminar da Comissão da Ordem Econômica (VI) a
seguinte redação:
- 2o. - A indenização da terra desapropriada
será feita em títulos da dívida agrária com
cláusula de exata correção monetária, resgatáveis
a partir do quinto ano de sua emissão, no prazo de
até 20 anos, conforme dispuser a lei.
Justificativa:
Emenda sem justificação.
Parecer:
Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no
substitutivo.

EMENDA:00366 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
VLADIMIR PALMEIRA (PT/RJ)
Texto:
Dê-se ao § 3o. do art. 29 do Relatório Preliminar da Comissão da Ordem Econômica (VI), a
seguinte redação:
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§ 3o. - As benfeitorias poderão ser
indenizadas em dinheiro ou em títulos da dívida agrária.
Justificativa:
Emenda sem justificação.
Parecer:
Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no
substitutivo.

EMENDA:00388 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT)
Texto:
Dá a seguinte redação ao § 5o. do art. 29 do Substitutivo.
§ 5o. A desapropriação de que trata este artigo é de competência concorrente da União e dos
Estados.
Justificativa:
A nossa proposta, que dá também aos Estados a competência para desapropriar, para fins de
Reforma Agrária ampliando e democratizando as decisões neste âmbito.
Se a reforma Agrária é projeto prioritário para o estabelecimento da paz no campo, a sua rápida
efetivação é sem dúvida tarefa desta Constituinte.
Parecer:
Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no
substitutivo.

EMENDA:00399 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
CARLOS CARDINAL (PDT/RS)
Texto:
Acrescente-se o § 4o. do art. 29o.
§ 4o. - O imóvel rural que não corresponder a
obrigação social será arrecadado mediante a
aplicação dos institutos da Perda Sumária e da
Desapropriação por Interesse Social para fins de
Reforma Agrária.
Justificativa:
O Texto Constitucional deve ser afirmado e coerente com a realidade nacional.
O dispositivo da Perda Sumária dos imóveis rurais que não correspondam ao princípio básico do
direito da propriedade subordinada a uma função social, deve ser afirmativo.
Os itens do § único do art. 27 define a função social da propriedade, as que não preencham esses
requisitos serão arrecadadas mediante a aplicação dos Institutos da Perda Sumária e da
Desapropriação por interesse social para fins da Reforma Agrária.
Parecer:
Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no
substitutivo.

EMENDA:00408 REJEITADA
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Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
SANTINHO FURTADO (PMDB/PR)
Texto:
Da Reforma Agrária
Emenda ao Substitutivo:
"Art. O Estado promoverá a Reforma Agrária, condicionada à função social da propriedade, tendo
por fins precípuos:
a) elevar o padrão de vida econômico-socialcultural das populações rurais, prestando-lhes
recursos humanos, técnicos e financeiros;
b) aumentar a produção e a produtividade
agrícola, de forma a garantir o abastecimento
interno e gerar volumes exportáveis;
c) conservar os recursos naturais,
preservando o meio ambiente contra ações predatórias;
d) criar condições de acesso à propriedade da
terra economicamente útil aos trabalhadores e suas
famílias, de preferência na região em que habitam
ou, quando as circunstâncias o aconselharem, em
zonas ajustadas na forma que a lei determinar;
e) promover conquistas de ordem cultural e
todas as medidas destinadas à fixação das
populações do campo, oferecendo-lhes condições de vida.
"Art. O Estado estimulará as atividades
agropecuárias assegurando-lhes linhas especiais de
crédito, salvo quando essas atividades forem
desenvolvidas por grupos econômico-financeiros.
Art. Estará sujeito a desapropriação para
fins de reforma agrária todo imóvel rural que,
comprovadamente, não desempenhe função social,
qualquer que seja sua extensão.
"Art. A expropriação caberá justa
indenização, judicialmente arbitrada.
§ Único. - O pagamento da indenização de
imóvel desapropriado para fins de reforma agrária
se fará da seguinte forma: 50 (cinquenta) por
cento em dinheiro; 50 (cinquenta) por cento em
títulos da dívida pública, resgatáveis em 10 (dez)
anos; 100 (cem) por cento em dinheiro e à vista
quanto às benfeitorias existentes no imóvel.
[...]
Justificativa:
Estamos nessa oportunidade, apresentando Proposta Constitucional que oferecemos na
Subcomissão da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária. Como é do conhecimento geral,
os debates em torno da transcendental questão não chegam ao bom tempo, pela radicalização de
posições e por ingerências indébitas que não cabe aqui analisar o mérito.
Somos de parecer que a questão fundiária no País é das mais graves e não podemos fugir a um
consenso que conduza a um denominador comum.
Há um processo histórico irreversível que ninguém conseguirá deter, imposto principalmente pela
explosão demográfica que se conjura com uma estrutura arcaica do uso do solo, ademais, avulta o
problema da produção e abastecimento dos alimentos essenciais à população. São questões que se
entrelaça, e exigem solução que as conciliem em nome da justiça e paz sociais.
Acreditamos que a nível de Comissão temática, a Reforma Agrária encontre atmosfera mais propícia
ao exame sereno da questão e o Brasil consiga um instrumento constitucional à altura de seu estágio
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jurídico, embora de há muito defasado em relação a outras nações, notadamente as de modelo
capitalista, que já resolveram os seus problemas de terra.
Parecer:
Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no
substitutivo.

EMENDA:00411 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO (PT/SP)
Texto:
Inclua-se no artigo 29, um novo parágrafo com a seguinte redação:
"§ 4o. - A justa indenização será fixada pelo
Juiz, de acordo com a lei que considerará os
diferentes graus de descumprimento da função
Social da propriedade"
Justificativa:
É indispensável tal previsão constitucional par garantia ao legislador ordinário a definição de critérios
para fixação justa da indenização nas desapropriações por interesse social para fins de Reforma
Agrária.
Estamos aqui tratando de áreas desapropriadas em razão de não desempenharem sua função social.
Dessa forma a indenização terá que ser subordinada a critérios legais que consideram os graus de
descumprimento dessa função.
Assim agindo estaremos oferecendo indenização que guare direta proporcionalidade com a utilidade
que a propriedade vem desempenhando para a sociedade.
Na desapropriação por interesse social, não pode a indenização obedecer aos mesmos princípios
individualistas que sempre vigoram no instituto da desapropriação por necessidade ou utilidade
pública.
A desapropriação aqui não pode servir à especulação ou lucro ou se constituir em fonte de injusto
enriquecimento.
Parecer:
Não acolhida por não constar do texto do relator.

EMENDA:00412 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO (PT/SP)
Texto:
Inclua-se no § do art. 29 a expressão: "excluída a cobertura vegetal nativa".
Justificativa:
A grande dificuldade que a União vem encontrando no pagamento das indenizações decorrentes das
desapropriações por interesse social reside na parte relativa às benfeitorias.
É que, presentemente, o poder judiciário tem entendido que a cobertura florestal, mesmo nativa, se
constitui em benfeitoria e, portanto, mesmo nas desapropriações por interesse social para fins de
Reforma Agrária as mesmas têm sido indenizadas em dinheiro.
Dessa forma é mister excluir-se, expressamente, a cobertura florestal nativa como benfeitoria
indenizável em dinheiro eis que trata-se de bem para cujo advento o homem não contribuiu.
Com a redação que oferecemos em nossa emenda, a cobertura florestal nativa quando tiver valor
econômico será indenizada da mesma maneira que a terra, através de títulos da dívida agrária,
evitando-se assim premiar-se o proprietário absenteísta.
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Por outro lado, essa é uma condição indispensável para permitir que o poder público possa,
financeiramente, fazer frente aos compromissos inerentes ao programa de reforma agrária.
Ressalte-se que na Amazônia legal, a Reforma Agrária estará definitivamente inviabilizada se a
cobertura florestal nativa tiver que ser indenizada em dinheiro.
Parecer:
Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no
substitutivo.

EMENDA:00437 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB/CE)
Texto:
Inclui o § 4o. no artigo 29 do substitutivo do Relator:
Art. 29 ....................................
§ 4o. - O Poder Público, correspondendo à
redistribuição da terra, construirá estradas,
escolas, hospitais e outras obras indispensáveis à
fixação da família à terra.
Justificativa:
A entrega de terra aos camponeses tem fracassado, em muito caos, até aqui, em face da falta de
condições de vida. Urgem as estradas escolas, hospitais e outras obras de grande importância. A
família que recebe a terra não pode ficar impedida do sucesso de sua gestão em razão de
inexistência de estradas vicinais e pala impossibilidade de sobrevivência.
Parecer:
Não acolhida por não constar do texto do relator.

EMENDA:00446 APROVADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
LUIZ FREIRE (PMDB/PE)
Texto:
Substitua-se o § 2o. do art. 29, pelo seguinte:
Art. 29 - .................................
§ 2o. - A indenização da terra desapropriada
será feita em títulos da dívida agrária, com
cláusula de exata correção monetária, resgatáveis
a partir do segundo ano de sua emissão, no prazo
de até 20 anos.
Justificativa:
A supressão da expressão “conforme dispuser a lei” evita que haja a interpretação da necessidade de
um novo diploma legal para a aplicação do artigo em questão, quando o Estatuto da Terra já
estabelece as formas desta aplicação.
Além disso, a utilização do verbo no infinitivo pode reforçar esta falsa interpretação.
Parecer:
Acolhida totalmente, tendo sido aproveitada no substitutivo pela importância do seu conteúdo e
pertinência com os demais dispositivos propostos.

EMENDA:00447 REJEITADA
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Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
LUIZ FREIRE (PMDB/PE)
Texto:
Substitua-se o § 3o., do art. 29 pelo seguinte:
Art. 29 - ...........................
§ 3o. - As benfeitorias serão indenizadas em
dinheiro, excluídas as florestas nativas.
Justificativa:
Embora o bom senso e o próprio Estatuto da Terra não consideram as florestas nativas como
benfeitorias, a jurisprudência relativa a causas de desapropriação tem assim considerado, o que vem
elevando muito o valor das desapropriações.
Parecer:
Não acolhida por não constar do texto do relator.

EMENDA:00469 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
EXPEDITO JÚNIOR (PMDB/RO)
Texto:
Suprima-se no Art. 29 do Substitutivo da Comissão de Ordem Econômica a seguinte expressão:
..., "a sua função social", por "obrigação
social".
Justificativa:
A reforma agrária é um dos mais expressivos reclames populares e deve constar, no novo texto
constitucional, como uma obrigação social.
Deste modo, faz-se a modificação do Art. 29 do anteprojeto.
Parecer:
Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no
substitutivo.

EMENDA:00470 APROVADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
EXPEDITO JÚNIOR (PMDB/RO)
Texto:
Dê-se ao Art. 29, do Substitutivo da Comissão da Ordem Econômica, a seguinte redação:
Art. 29. Todo o imóvel rural que não cumpra a
sua obrigação social nos termos do § 2o. do Art.
27, fica sujeito à desapropriação por interesse
social para fins de reforma agrária, mediante indenização.
Justificativa:
Por acreditar ser de justiça, simplesmente dá-se nova redação ao Artigo 29.
Parecer:
Acolhida totalmente, tendo sido aproveitada no substitutivo pela importância do seu conteúdo e
pertinência com os demais dispositivos propostos.
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EMENDA:00488 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
JOACI GÓES (PMDB/BA)
Texto:
Emenda Aditiva
Dê-se ao § 1o. e 2o. do art. 29 a seguinte redação:
§ 1o. - A desapropriação de que trata este
art. é de competência exclusiva da União, que
poderá delegá-la por ato do Presidente da
República, tomando-se como valor do imóvel, para
efeito de desapropriação, aquele considerado pelo
proprietário para efeito de pagamento de tributos.
...................................
§ 2o. - A indenização da terra desapropriada
será feita em títulos da dívida agrária, com
cláusula de exta correção monetária, resgatáveis a
partir do primeiro ano de sua emissão, no prazo de
até cinco anos, conforme dispuser a lei.
Justificativa:
Na questão explosiva de reforma agrária, urge encontrar fórmulas capazes de pacificar os espíritos
ora em apaixonado conflito.
No Direito Brasileiro, o valor do imóvel declarado pelo proprietário, para efeito do recolhimento de
tributos, não indexa o valor considerado para efeito de desapropriação que é o valor venal do bem.
A emenda aditiva que ora propomos ao § 1º corrige aquela anomalia e deixa ao proprietário do imóvel
o direito de escolher entre habilitar-se a uma eventual desapropriação de valor mais alto, mediante o
recolhimento de tributos mais altos, e o risco de, pagando tributos menores, receber uma indenização
menor.
Dentre outras vantagens, a norma aqui proposta, ensejará ao poder público a possibilidade de
oferecer aos Sem Terra, representados por suas categorias profissionais alternativas e escolha de
várias áreas, em função, também, do valor.
A capitalização do poder público advinda da emenda aditiva ao § 1º propiciará a redução do prazo
previsto no § 2º, de 20 para 5 anos, para resgaste dos títulos de dívida agrária, e de dois para um
ano, o prazo de carência.
Acreditamos que esta medida seja capaz de elidir o confronto que, nascido na Subcomissão, pode
transbordar da Comissão temática e desaguar no Plenário, no estilo maniqueísta prejudicial à busca
do consenso.
Parecer:
Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido
aproveitada no substitutivo.

EMENDA:00498 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC)
Texto:
Ao Substitutivo do Anteprojeto do Relator da Comissão da Ordem Econômica.
Dê-se ao art. 29 a seguinte redação:
"Art. 1o. - O acesso à propriedade
territorial rural será disciplinado, na forma de
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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 necessária a
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.
Justificativa:
A emenda visa resolver racionalmente o problema de desenvolvimento e da reforma agrária. A
participação dos Estados e Municípios, através de Conselhos, contribuição 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 de doação pura e simples
da terra, são medidas propostas pela emenda que merecem consideração da Comissão.
Parecer:
Não acolhida por não constar do texto do relator.

EMENDA:00528 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
ÁTILA LIRA (PFL/PI)
Texto:
Art. 29
§ 1o. A desapropriação de que trata este artigo é de competência exclusiva da União.
Justificativa:
A delegação do poder de desapropriação forçosamente gerará situações, conflitos capazes de criar
obstáculos de natureza grave a execução da Reforma Agrária. A detenção deste poder pela União,
com exclusividade, determinará uniformidade e realismo na aplicação do instituto da desapropriação,
sobre tudo quanto a Reforma Agrária.
Parecer:
Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no
substitutivo.
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EMENDA:00659 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
RAQUEL CAPIBERIBE (PMDB/AP)
Texto:
Modifique-se o art. 1o. do Relatório Final dando-lhe a seguinte redação:
Art. 1o. - Ao direito do proprietário de
imóvel corresponde uma obrigação social.
§ 1o. - O imóvel rural que não corresponde à
obrigação social poderá ser arrecadado mediante à
aplicação do instituto da desapropriação por
interesse social, para fins de Reforma Agrária,
mediante indenização paga em título.
§ 2o. - A propriedade de imóvel rural
corresponde a obrigação social quando simultaneamente:
A) é racionalmente aproveitado;
B) conserva os recursos naturais renováveis e preserva o meio ambiente;
C) observa disposições legais que regulam as relações de trabalho e de produção;
D) não excede a área máxima prevista como limite regional.
Justificativa:
A concepção de função social da terra hoje é levada à categoria de princípio necessita de maior
precisão. Sugere-se a precisão constitucional segundo o qual ao direito de propriedade de imóvel
rural corresponde uma obrigação social.
Parecer:
Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido
aproveitada no substitutivo.

EMENDA:00673 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
RAQUEL CAPIBERIBE (PMDB/AP)
Texto:
Acrescente-se ao Relatório Final o seguinte dispositivo:
Art.
- O imóvel rural desapropriado por interesse
social, para fins de Reforma Agrária será
indenizado por valor que tenha como parâmetro os
tributos honrados pelo proprietário.
Parágrafo único
- A desapropriação de que trata este artigo é
de competência exclusiva da União, e poderá ser
delegada pelo Presidente da República.
Justificativa:
Nos parece mais do que justo, que o proprietário, que teve procedimento desonesto ao declarar o
valor abaixo do real para fins de tributação e não pediu ratificação, tenha sua indenização calculada
com base no que declarou. Não se deve permitir que o mesmo corrija o valor no momento da
desapropriação.
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Parecer:
Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no
substitutivo.

EMENDA:00674 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
RAQUEL CAPIBERIBE (PMDB/AP)
Texto:
Inclua-se onde couber a seguinte emenda aditiva:
Art.
- O imóvel rural desapropriado por interesse
social para fins de Reforma Agrária será
indenizado na proporção da utilidade que
representa para o meio social, cujo limite será
seu valor cadastral declarado e acatado para fins tributáveis.
Justificativa:
Para melhor explicitação da matéria.
Parecer:
Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no
substitutivo.

EMENDA:00676 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.
- A desapropriação por utilidade pública dos
imóveis rurais mencionados no Art. poderá ser
feita, de preferência, mediante permuta por área
equivalente situada na região da obra motivadora da ação.
Justificativa:
Sugere-se nesta emenda que aos camponeses cujas terras foram desapropriadas para construção de
barragens e outras obras públicas seja feita a permuta por outra área equivalente e na mesma região.
Parecer:
Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no
substitutivo.

EMENDA:00681 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
RAQUEL CAPIBERIBE (PMDB/AP)
Texto:
Inclua-se onde couber a seguinte emenda Aditiva:
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Art. - A indenização referida no art. ,
significa tornar sem danos a aquisição e os
investimentos realizados pelo proprietário, seja a
terra nua, seja de benfeitorias, com a dedução dos
valores correspondentes à contribuição de
melhorias, com a dedução dos valores
correspondentes à contribuição de melhoria e
débitos com pessoas jurídicas de direitos públicos.
- Os títulos da dívida agrária previstos no Art.
Serão resgatáveis no prazo de 20 anos em
parcela anuais sucessivas, com 5 anos de carência,
assegurada à sua aceitação a qualquer tempo como
meio de pagamento de 50% do Imposto Territorial Rural.
Decreta a desapropriação por interesse
social, a união terá sua imissão imediata na posse
do imóvel, mediante o depósito do valor declarado
para pagamento do imposto territorial rural, em
títulos da dívida agrária, limitada a contestação
do valor depositado pelo expropriante.
- A desapropriação de que trata este artigo
se aplicará tanto a terra nua quanto à
benfeitorias indenizáveis.
Parágrafo único - A desapropriação de que
trata este artigo é de competência exclusiva da
União, e poderá ser delegada pelo Presidente da República.
Justificativa:
Indenizar significa tornar sem danos, sem prejuízo. O proprietário que não trabalha a terra, não deve
ter direito a um acréscimo de valor. A indenização justa é o só o pagamento de aquisição.
O pagamento das propriedades desapropriadas deverá ter prazo de 20 anos para resgatá-las. Devese diminuir a liquidez aos títulos para que a desapropriação dos latifúndios não se torne um bom
negócio para os latifundiários. Deve haver uma expropriação parcial para aqueles proprietários que
utilizam a terra como reserva de valor.
A eficácia da Reforma Agrária está vinculada ao processamento rápido das desapropriações. O atual
trâmite administrativo e judicial das desapropriações exige aprimoramento jurídico. A imissão
imediata da União na posse do imóvel, após a declaração de interesse social para fins de Reforma
Agrária, é o aperfeiçoamento constitucional necessário a execução da Reforma Agrária.
Parecer:
Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no
substitutivo.

EMENDA:00685 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
JORGE LEITE (PMDB/RJ)
Texto:
Acrescente-se ao final do § 3o., do artigo 29, do Substitutivo da comissão da Ordem Econômica, a
seguinte expressão:
"Até o Limite Fixado em Lei.'
Justificativa:
A falta de recursos tem sido um dos grandes óbices para a efetivação da reforma agrária. O
orçamento do Ministério da Reforma e do Desenvolvimento Agrário sustenta a afirmação. Limitar-se a
indenização das benfeitorias em dinheiro é, sem dúvida, fazer avançar a reforma agrária no País.
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Parecer:
Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no
substitutivo.

EMENDA:00694 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
IVO MAINARDI (PMDB/RS)
Texto:
Inclua-se no texto do anteprojeto da Comissão da Ordem Econômica a seguinte emenda,
como art. 29 e parágrafo único, renumerando-se os demais:
"Art. 29. É vedada a incidência de tributos
sobre glebas rurais de área não excedente a dois
módulos rurais, quando as cultive, só ou com sua
família, o proprietário, o titular do domínio útil
ou o possuidor a qualquer título, que não possua outro imóvel.
Parágrafo único. A gleba rural que atenda aos
requisitos deste artigo é impenhorável e
assegurará preferência, por intermédio dos órgãos oficiais de fomento econômico.'
Justificativa:
O proprietário dessas glebas rurais, que não tenham outros imóveis, com certeza são pequenos
produtores rurais, reconhecidamente onerados pela conjuntura econômica. Portanto, é justo que a
sociedade não lhes imponha mais ônus, reconhecendo-lhes imunidade tributária.
De outro lado, garantir constitucionalidade a impenhorabilidade dessas pequenas glebas é contribuir
efetivamente para a fixação do homem no campo, evitando-se que, pelo infortúnio das safras, vá
compor a legião dos favelados nas grandes cidades.
Completar-se a medida com a preferência ao financiamento agrícola, pois, como pedir ao homem do
campo que lá permaneça. Se o Poder Público não lhe dá condições para tanto?
Inclua-se no texto do anteprojeto da COMISSÃO DA ORDEM ECONÔMICA a seguinte emenda,
como art. 29 e parágrafo único, renumerando-se os demais:
“Art. 29. É vedada a incidência de tributos sobre glebas rurais não excedente a dois módulos rurais,
quando as cultive, só ou com sua família, o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a
qualquer título, que não possua outro imóvel.
Parágrafo único. A gleba rural que atenda aos requisitos deste artigo é impenhorável e assegurará
preferência para a concessão de financiamento de atividade agropecuária, por intermédio dos órgãos
oficiais de fomento econômico. ”
Parecer:
Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no
substitutivo.

EMENDA:00725 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
IRMA PASSONI (PT/SP)
Texto:
Dê-se à proposta de emenda, referente ao Artigo 29 do Anteprojeto do Relator, a seguinte redação:
Art. 29 - A propriedade e o imóvel rural que
não corresponder à obrigação social referida no
Artigo 27, será desapropriada por interesse social
para fins de Reforma Agrária, mediante indenização:

Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 104

§ 1o. - O Instituto de Desapropriação por
Interesse Social para fins de Reforma Agrária se
aplica aos imóveis que não correspondem à
obrigação social, mediante indenização paga em
Títulos de Dívida Agrária resgatáveis em 20
(vinte) anos, com os 5 (cinco) anos de carência,
tomando por base os valores declarados para fins
de arrecadação do Imposto Territorial Rural.
§ 2o. - Decretada a desapropriação por
Interesse Social à União se imite automaticamente
na posse do imóvel permitindo o registro da
propriedade em seu nome ficando a contestação na
ação própria ou em outra medida judicial restrita
ao valor depositado em juízo conforme estabelecido
no parágrafo anterior.
Justificativa:
Emenda sem justificação.
Parecer:
Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no
substitutivo.

EMENDA:00731 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 Artigo 29 do substitutivo a seguinte redação:
Art. 29 - A propriedade de imóvel rural que não corresponder à obrigação social, será
arrecadado mediante a aplicação dos Institutos de Perda Sumária e da Desapropriação por Interesse
Social para fins de Reforma Agrária.
§ 1o. - O Instituto de Perda Sumária se aplica às propriedades:
a) que permaneçam inexploradas, não obstante as condições favoráveis à sua utilização, durante 3
(três) anos consecutivos;
b) que tenha sido adquirida através de processo lícito;
c) cujo proprietário sonegue o ITR;
d) cujo proprietário desvie para outros fins, que não a exploração agrícola, financiamentos ou
qualquer outro tipo de incentivo;
e) onde se pratica a escravidão;
§ 2o. - O instituto de Desapropriação por Interesse Social para fins de Reforma Agrária se
aplica aos demais imóveis que não correspondem à obrigação social, mediante indenização para em
Títulos de Dívida Agrária, resgatáveis em 20 (vinte) anos, com 5 (cinco) aos de carência,
tomando por base os valores declarados para fins de arrecadação do Imposto Territorial Rural.
§ 3o. - Decretada a Desapropriação por Interesse Social à União se imite automaticamente
na posse do imóvel permitindo o registro da propriedade em seu nome, ficando a contestação, na
ação própria ou em outra medida judicial, restrita ao valor depositado em juízo conforme
estabelecido no parágrafo anterior.
Justificativa:
Emenda sem justificação.
Parecer:
Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no
substitutivo.

EMENDA:00752 REJEITADA
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Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
IRMA PASSONI (PT/SP)
Texto:
Suprima-se o parágrafo 3o. do art. 29 do Substitutivo do Relator.
Justificativa:
Emenda sem justificação.
Parecer:
Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no
substitutivo.

EMENDA:00753 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
IRMA PASSONI (PT/SP)
Texto:
Dê-se ao parágrafo 2o. do artigo 29 do Substitutivo do Relator a seguinte redação:
Art. 29 - ..................................
............................................
§ 2o. - A indenização da terra desapropriada
será feita em títulos da dívida agrária,
resgatáveis a partir do quinto ano de sua emissão
no prazo de 20 (vinte) anos, com base no valor
declarado para fins de arrecadação do Imposto
Territorial Rural.
Justificativa:
Emenda sem justificação.
Parecer:
Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido
aproveitada no substitutivo.

EMENDA:00754 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 parágrafo 1o. do art. 29 do Substitutivo do Relator a seguinte redação:
Art. 29 - ..................................
§ 1o. - A desapropriação de que trata este
artigo é de competência exclusiva da União, que
poderá delegá-la por ato do Presidente da
República, com anuência do Congresso Nacional.
Justificativa:
Emenda sem justificação.
Parecer:
Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no
substitutivo.
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EMENDA:00772 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
ANTONIO UENO (PFL/PR)
Texto:
Incluir-se no Substitutivo da Comissão da Ordem Econômica.
Título- Da Questão Agrária.
Art. É de competência da união, após
disposição de terras públicas inexploradas,
promover a desapropriação de propriedade rural,
para fins de reforma agrária, mediante pagamento
prévio de justa indenização, em títulos de dívida
pública, com cláusulas de exata correção
monetária, acrescidos de juros, resgatáveis no
prazo de dez anos, em parcelas semestrais, iguais
e sucessivas, assegurada a sua aceitação, a
qualquer tempo, como meio de pagamento de qualquer
tributo federal ou obrigações do expropriado ou de
terceiros para com a união.
Justificativa:
O acréscimo de juros e/ou de terceiros visa a remuneração de um título que hoje já existe e o outro
acréscimo, visa a utilização do título da dívida agrária pelos herdeiros ou sucessores para quitação de
tributos federais e/ou outras obrigações para com a União.
Parecer:
Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido
aproveitada no substitutivo.

EMENDA:00777 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
ANTONIO UENO (PFL/PR)
Texto:
Incluir no Art. 29 do Substitutivo da Comissão da Ordem Econômica
Art. 29 - ...................................
§ 4o. Não incidirão impostos sobre a organização paga em decorrência de desapropriação.
Justificativa:
Estando mais de acordo com a técnica legislativa, se a isenção beneficiasse apenas a transferência,
de acordo com a regra de interpretação de código tributário nacional (Art. 111), beneficiaria apenas
da isenção do imposto sobre a transmissão e não poderia atingir a parcela da indenização.
A administração tributária federal entende que o lucro imobilizado na desapropriação é tributável pelo
imposto sobre a renda e o Poder Judiciário, em alguns casos, tem julgado pela isenção deste lucro.
A redação da Constituição vigente cria controvérsias desnecessárias e a hora de dar melhor redação.
Parecer:
Não acolhida, por impertinência, pois o assunto, é estranho ao objeto da competência regimental da
Comissão.

EMENDA:00791 REJEITADA
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Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
DOMINGOS LEONELLI (PMDB/BA)
Texto:
Acrescente-se ao Art. 29 o seguinte
§ único: Independente do processo de
desapropriação para fins de Reforma Agrária, fica
o Poder Público autorizado a incorporar ao
Patrimônio da união toda área excedente a 100.000
(cem mil) hectares pertencentes a um único proprietário.
Justificativa:
Trata-se da recuperação do Poder do Estado e da Nação ameaçada por uma feudalização que agride
o próprio conceito de Soberania. A propriedade particular de uma extensão de terras superior a
100.000 hectares indica uma formação territorial não prevista na Constituição e em leis. Insinua um
baronato que colide frontalmente com os princípios republicanos. E se a propriedade se acresce a
existência de milícias particulares e outros “serviços” que seriam esfera do Poder Público, configurase a ameaça à própria ordem democrática.
Assim como certo tipo de armamento é privativo das Forças Armadas, certos níveis de concentração
de terras e poder não devem ficar ao alcance de particulares nacionais ou estrangeiros.
São estas as razões que me levaram a apresentar a Emenda que submetermos à apreciação da
Subcomissão da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária.
Parecer:
Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no
substitutivo.

EMENDA:00794 APROVADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE)
Texto:
Substitua-se no Art. 29 o § 2o. pelo seguinte:
§ 2o. A indenização da terra desapropriada
será feita em títulos da dívida agrária, com
cláusula de exata correção monetária, resgatáveis
a partir do segundo ano de sua emissão, no prazo
de até 20 anos.
Justificativa:
A norma acima, que dará da Emenda Constitucional nº 10 de 1964 não deve adequar lei ordinária
para sua aplicação. Devem ser autoaplicáveis ou do contrário todo o Plano Nacional de Reforma
Agrária será penalizado.
Parecer:
Acolhida totalmente, tendo sido aproveitada no substitutivo pela importância do seu conteúdo e
pertinência com os demais dispositivos propostos.

EMENDA:00805 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
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Autor:
VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ)
Texto:
Dê-se nova redação ao § 1o. do art. 29:
"§ 1o. A desapropriação de que trata este
artigo é de competência da União e dos Estados."
Acrescentar a expressão "e dos Estados" logo
após a palavra "União", no art. 30.
Justificativa:
Para se obter mais dinâmica no processo de reforma agrária e maior descentralização de uma
execução é conveniente atribuir-se aos Estados a possibilidade de também desapropriarem para fins
de reforma agrária.
Parecer:
Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no
substitutivo.

EMENDA:00806 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ)
Texto:
Acrescente-se ao art. 29:
"§ 5o. No cálculo do valor de indenização será
levada em conta o valor declarado pelo
proprietário para fins de tributação."
Justificativa:
É justa a proposta pois leva em conta o próprio valor declarado pelo proprietário.
Por outro lado, levará a que haja mais seriedade nas declarações de proprietários para efeitos
Tributários.
Parecer:
Não acolhida por não constar do texto do relator.

EMENDA:00807 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ)
Texto:
Acrescentar parágrafo ao art. 29:
"§ 4o. Não incidirá qualquer tributos sobre a indenização percebida na forma deste artigo."
Justificativa:
A desapropriação traz como consequência a perda da possibilidade de disputa de preço no mercado.
Assim não é justo a incidência de Tributos quando o proprietário já sofre esta restrição.
Parecer:
Não acolhida por não constar do texto do relator.

EMENDA:00808 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
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Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ)
Texto:
Dê-se nova redação ao "caput" do art. 29 e suprima-se o parágrafo único do art. 30:
"Art. 29. A União e os Estados poderão
promover a desapropriação da propriedade
territorial rural por interesse social mediante
pagamento de justa indenização."
Justificativa:
O texto proposto é o mesmo contido no artigo 161 da atual Constituição. O texto do art. 29 do
Anteprojeto é limitativo da competência que a atual Constituição reserva a União para desapropriação
para fins da reforma agrária.
Parecer:
Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no
substitutivo.

EMENDA:00867 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
ALÉRCIO DIAS (PFL/AC)
Texto:
"Art. 29 Parágrafo 2o. A indenização da terra
desapropriada será feita em títulos da dívida
agrária, com cláusula de exata correção monetária,
resgatáveis a partir do segundo ano de sua
emissão, no prazo de 20 anos, em parcelas anuais,
iguais e sucessivas, assegurada a sua aceitação a
qualquer tempo independente do prazo de resgate,
como meio de pagamento de quaisquer impostos
federais e do preço de terras públicas".
Justificativa:
Pretende-se garantia a realização da reforma agrária e ao mesmo tempo assegurar aos proprietários
uma justa indenização através do pagamento em títulos de boa liquidez.
Parecer:
Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido
aproveitada no substitutivo.

EMENDA:00869 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
6 - Comissão da Ordem Econômica
Autor:
VIRGÍLIO GALASSI (PDS/MG)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA DO ART. 29
Art. 29. 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.
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§ 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 e 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.
Justificativa:
Para que a questão agrária se mantenha dentro dos princípios de justiça que norteiam o Estado de
Direito, é imperativo que a competência desapropriatória e suas demais condições, fiquem
perfeitamente delineadas.
Da mesma forma, ao desapropriado devem ser garantidos direitos como forma de viabilizar sua
sobrevivência signa. Não se pode reinstituir a ultrapassada regra da dupla-penalidade no Direito
Brasileiro.
A redação do Relatório Preliminar contempla com muita parcimônia os direitos do cidadão e a
emenda ora proposta recompõe o equilíbrio entre os direitos do Estado e dos cidadãos.
Parecer:
Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no
substitutivo.

EMENDA:00871 REJEITADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
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.
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§ 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.
[...]
Justificativa:
Este substitutivo tem como filosofia básica o atendimento dois conceitos:
01 – assegurar a garantia e tranquilidade da propriedade rural produtiva, por sua importância para o
desenvolvimento econômico nacional;
02 – assegurar ao homem do campo amplo acesso à terra, através de uma completa reforma agrária,
que será acompanhada de adequada assistência técnica e creditícia ao pequeno produtor rural;
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.
Reporto-me a cada uma delas par 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.

___________________________________________________________________

FASES J e K
EMENDA:00057 NÃO INFORMADO
Fase:
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ANTONIO UENO (PFL/PR)
Texto:
Emenda N.
Incluir no Anteprojeto da Constituição.
Título- Da Ordem Econômica e Financeira.
Capítulo II - Da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária.
Art. 326 ....................................
§ 1o. - A indenização das terras nuas poderá ser pagas em títulos da dívida pública, com
cláusulas de exata correção monetária, acrescidos de juros, resgatáveis no prazo de dez anos, em
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parcelas semestrais, iguais e sucessivas, assegurando a sua aceitação, a qualquer tempo,
como meio de pagamento de qualquer tributo federal ou obrigações do expropriado ou de terceiros
para com a União.
Justificativa:
O acréscimo de juros e/ou de terceiros visa a remuneração de um título que hoje já existe e o outro
acréscimo, visa a utilização do título da dívida agraria pelos herdeiros ou sucessores para quitação de
tributos federais e/ou outras obrigações para com a União.

EMENDA:00061 REJEITADA
Fase:
K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ANTONIO UENO (PFL/PR)
Texto:
Emenda N.
Incluir no Anteprojeto da Constituição.
Título- Da Ordem Econômica e Financeira.
Capítulo II - Da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária.
Art. 326 ....................................
§ 7o. - Não incidirão impostos sobre a indenização paga em decorrência de desapropriação.
Justificativa:
Estando mais de acordo com a técnica legislativa, se a isenção beneficiasse apenas a transferência,
de acordo com a regra de interpretação do código tributário nacional (Art. 111), beneficiaria apenas
da isenção do imposto sobre a transmissão e não poderia atingir a parcela de indenização.
A administração tributária federal entende que o lucro imobilizado na desapropriação é tributável pelo
imposto sobre a renda e o Poder Judiciário, em alguns casos, tem julgado pela isenção deste lucro.
A redação vigente da Constituição cria controvérsias desnecessárias, e é a hora de dar melhor
redação.
Parecer:
Pretende o Autor a inclusão de dispositivo que nada acrescenta ao que já consta do Anteprojeto.
Realmente, deseja ele seja declarada a isenção de impostos para a indenização devida nos casos de
desapropriação para efeito de Reforma Agrária. Entretanto, tal isenção já está prevista no parágrafo
6o. do artigo 326 que concede imunidade para a transferência de imóveis, neste caso.
Pela rejeição.

EMENDA:00062 NÃO INFORMADO
Fase:
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ANTONIO UENO (PFL/PR)
Texto:
Emenda N.
Incluir no Anteprojeto da Constituição.
Título- Da Ordem Econômica e Financeira.
Capítulo II - Da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária.
Art. 326 ....................................
§ 8o. - Lei Complementar disporá sobre uma política agrícola permanente e aplicável, sem
discriminações, a todo produtor rural, e estabelecerá as diretrizes para delimitações das
zonas prioritárias sujeitas a reforma agrária.
Justificativa:
Nada mais instável, no Brasil, do que a política agrícola que, quando existente, porta-se pelo sabor
volúvel dos aspectos conjunturais e, frequentemente, pelos interesses mais distantes dos que
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laboram sacrificialmente no campo. Ao apresentar esta Emenda que, por sua abrangência,
estabelece o marco da regionalização como princípio constitucional para a reforma agrária, estou
certo de que eliminar serão grande parte das fontes de incertezas que produzem a instabilidade dos
preços, a ineficácia dos investimentos e o consequente cortejo de problemas sociais da ocupação da
terra e dos fluxos migratórios que desaguam nos afligentes problemas urbanos.

EMENDA:00150 REJEITADA
Fase:
K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB/CE)
Texto:
Remete para as Disposições Transitórias do Anteprojeto do Relator os parágrafos do artigo 326
e todo o artigo de no 327 e artigo 239; os parágrafos do artigo 326 e todo o artigo de no 327
e artigo 239; os parágrafos do artigo 333 e artigo 334.
Justificativa:
Entendemos que as disposições acima indicadas, por terem aspecto transitório, ficarão melhor na
parte reservada a esse tipo de disposições que alcançarão seus objetivos com a elaboração da
legislação ordinária aqui prevista.
Parecer:
A proposição é inadequada por tratar ao mesmo tempo de vários dispositivos do Anteprojeto, que,
se aceita, descaracterizaria a proposta de reforma agrária aprovada no âmbito da Comissão
temática.
Pela rejeição.

EMENDA:00207 NÃO INFORMADO
Fase:
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JORGE LEITE (PMDB/RJ)
Texto:
Emenda Modificativa
Dispositivo Emendado: Art. 326, § 1o.
Acrescente-se ao final do § 1o., do art. 326, do Anteprojeto de Constituição, a seguinte redação:
"até o limite fixado em Lei"
Justificativa:
A falta de recursos tem sido um dos grandes óbices para a efetivação da reforma agrária. O
orçamento do Ministério da Reforma e do Desenvolvimento Agrário sustenta a afirmação. Limitar-se a
indenização das benfeitorias em dinheiro é, sem dúvida, fazer avançar a reforma agrária no país.

EMENDA:00304 NÃO INFORMADO
Fase:
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JORGE LEITE (PMDB/RJ)
Texto:
Acrescente-se ao final do § 1o., do art. 326, do Anteprojeto de Constituição, a seguinte expressão:
"Até o limite fixado em lei"
Justificativa:
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A falta de recursos tem sido um dos grandes óbices para a efetivação da reforma agrária. O
orçamento do Ministério da Reforma e do Desenvolvimento Agrário sustenta a afirmação. Limitar-se a
indenização das benfeitorias em dinheiro é, sem dúvida, fazer avançar a reforma agrária no país.

EMENDA:00366 REJEITADA
Fase:
K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
HAROLDO LIMA (PC DO B/BA)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 326 e parágrafos
Dê-se ao art. 326 e seus parágrafos a seguinte redação: "Art. 326 - Todo o trabalhador
rural terá direito assegurado à propriedade na forma individual, cooperativa, condominial,
comunitária ou mista para o desenvolvimento de suas atividades.
Parágrafo Único - O Estado promoverá a desapropriação das terras necessárias ao
cumprimento do disposto neste artigo, mediante indenização por títulos da dívida agrária"", dada
pelo art. 3o. e seu parágrafo único do substitutivo aprovado pela Comissão 7.
Justificativa:
A alteração proposta visa compatibilizar o texto do anteprojeto com o texto do art. 3º e seu parágrafo
único do substitutivo aprovado pela Comissão 7 que se coaduna melhor com as necessidades para
se introduzir no texto constitucional a desapropriação de terras por interesse social.
Parecer:
O Anteprojeto já dispõe convenientemente sobre a matéria objeto da Emenda.
Pela rejeição.

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
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
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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.
[...]
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:00667 NÃO INFORMADO
Fase:
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (PT/SP)
Texto:
Dá nova redação ao art. 326, § 3o.:
"Art. 326. ..................................
............................................
§ 3o. O Estado promoverá a desapropriação das terras necessárias ao cumprimento do disposto
neste artigo.
..................................................
Justificativa:
Trata-se de possibilitar uma maior agilidade ao processo de reforma agrária, adotando-se, para tal, as
disposições contidas no parágrafo único do artigo 3º do Anteprojeto da Comissão da Ordem Social.

EMENDA:00950 NÃO INFORMADO
Fase:
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ANTÔNIO CARLOS FRANCO (PMDB/SE)
Texto:
EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 326
Acrescente-se dois parágrafos, com a numeração de 3o. e 4o., ao art. 326 do Anteprojeto
e, em consequência, suprima-se o seu parágrafo 3o.
§ 3o. - Os projetos de reforma agrária darão prioridade à utilização da propriedade improdutiva
da União, dos Estados, dos Territórios Federais e dos Municípios;
§ 4o. - O latifúndio improdutivo será objeto de tributação que o desestimule, segundo critérios
de progressividade do imposto territorial rural.
Justificativa:
Com corolário de função social de propriedade a que se submete também o Estado, prioritariamente,
a Reforma Agraria deverá iniciar-se pelas terras públicas improdutivas, objetivando partir do próprio
Estado a matriz que irá nortear esse processo.
Do mesmo modo, o latifúndio improdutivo deverá ser eliminado, tanto quanto possível, através de
tributação que o desestimule, deixando para um segundo plano da desapropriação, por acarretar
despesas para o Estado.
EMENDA:01038 NÃO INFORMADO
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Fase:
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
VILSON SOUZA (PMDB/SC)
Texto:
Emenda Supressiva
Suprima-se do anteprojeto do Relator o § 5o. do artigo 326.
Justificativa:
O dispositivo em questão trata da aceitação dos títulos da dívida agrária como pagamento de
qualquer tributo federal.
Esta é matéria infraconstitucional, e já está devidamente tratada no Estatuto da Terra, e dada a
rigidez do texto constitucional, não deve ser matéria dessa natureza.
De outro lado, o dispositivo em questão consagra uma imensa iniquidade e inviabiliza a reforma
agrária, pelo simples fato de que, dispondo o § 1º do mesmo artigo que tais títulos serão resgatáveis
em vinte anos, tal dispositivo seria violado ou perderia seu sentido, desde que os tributos do portador
fossem iguais ao seu montante ou compensatórios.
Imagine-se que o desapropriado, de posse dos títulos da dívida agrária recebidos de conformidade
com o § 1º, os desse como paramento de quota de capital ou subscrição de ações em determinada
empresa. Esta, mediante a subscrição torna-se ia titular dos referidos títulos, e, de conformidade com
o disposto no parágrafo ora suprimido os poderia dar em pagamento de tributos federais dos quais
fosse devedora, mesmo antes do vencimento respectivo.
A praxe acabaria virando rotina, e a União Federal veria inviabilizada a ação no campo da reforma
agrária pelo simples fato de que, a previsibilidade de resgate ou amortização dos tributos com o título.
Consequentemente, além da matéria ser infraconstitucional, o parágrafo suprimido e incompatível
com o princípio da reforma a agrária especialmente com o disposto no § 1º do mesmo artigo.

EMENDA:01039 NÃO INFORMADO
Fase:
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
VILSON SOUZA (PMDB/SC)
Texto:
Emenda Modificativa e Supressiva
- Dar ao art. 326 do anteprojeto do Relator a seguinte redação:
- Suprimir os §§ 2o., 3o., 4o., 5o. e 6o. do artigo 326:
Art. 326 - Compete à União promover a Reforma Agrária, pala desapropriação, por interesse
social, da propriedade territorial rural, mediante o pagamento de indenização em títulos da dívida
agrária, nos termos da lei.
Justificativa:
O dispositivo ora emendado, conflita com o inciso XVIII, b) do artigo 3º do anteprojeto da Comissão
da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher, e art. 13, XVII, d) do anteprojeto.
Este dispositivo permite expressamente a desapropriação por interesse social de bens de produção
par execução de planos ou programas de desenvolvimento econômico e social, dentre os quais
obviamente o da Reforma Agrária.
A redação original do texto ao limitar a desapropriação aos imóveis rurais improdutivos, inviabiliza a
Reforma Agrária e conflita com as disposições referidas do anteprojeto.
Já com relação ao §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do dispositivo, devem ser suprimidos por tratarem de matéria
infraconstitucional e claramente obstarem, no futuro, a execução da Reforma Agrária.

EMENDA:01437 NÃO INFORMADO
Fase:
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição
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Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG)
Texto:
Emenda modificativa do § 3o, art. 326
Suprima-se a expressão "bem como os módulos de exploração da terra", ficando, assim, com a
seguinte redação:
Art. 326 ....................................
§ 3o. - A lei definirá as zonas prioritárias para reforma agrária e os parâmetros de
conceituação de propriedade improdutiva.
Justificativa:
Trata-se de um dispositivo simplesmente programático, que não envolve matéria constitucional.

EMENDA:01712 NÃO INFORMADO
Fase:
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
EXPEDITO JÚNIOR (PMDB/RO)
Texto:
Emenda Aditiva
Dispositivo Emendado: Artigo 326
Inclua-se no Art. 326 do anteprojeto, o seguinte parágrafo único:
Parágrafo único ... - Todo o imóvel rural que não cumpra a sua obrigação social nos termos do
Art. 326 e seus incisos, fica sujeito à desapropriação por interesse social para fins de
reforma agrária, mediante indenização.
Justificativa:
A presente emenda tem por objetivo, deixar claro os imóveis rurais sujeitos à desapropriação por não
estar cumprindo seu verdadeiro papel.
EMENDA:01845 NÃO INFORMADO
Fase:
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JONAS PINHEIRO (PFL/MT)
Texto:
Emenda supressiva
Dispositivo emendado: Artigo 326, parágrafo 5o.
Suprima-se do anteprojeto a expressão:
a) ....."pelo seu portador".....
Justificativa:
A aceitação de título de dívida agrária deve ser assegurada para pagamento de qualquer tributo
federal ou obrigações par com a União, apenas do desapropriado, não podendo ser em hipótese
alguma, assegurado pagamento desses tributos por parte de terceiros eventualmente em seu poder.

EMENDA:01867 NÃO INFORMADO
Fase:
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
SANTINHO FURTADO (PMDB/PR)
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Texto:
Dê-se aos dispositivos abaixo enumerados do Anteprojeto de Constituição a seguinte redação:
"Art. 325. ..................................
Parágrafo único. A função social é cumprida quando o imóvel:
a) elevar o padrão de vida econômico-social-cultural das populações rurais, através da
prestação de recursos humanos, técnicos e financeiros pelo Governo;
b) aumentar a produção e a produtividade agrícola, de forma a garantir o abastecimento
interno e gerar volumes exportáveis;
c) conservar os recursos naturais, preservando o meio-ambiente contra ações
predatórias;
d) criar condições de acesso à propriedade da terra economicamente útil aos trabalhadores e
suas famílias, de preferência na região em que habitam ou, quando as circunstâncias o
aconselharem, em zonas ajustadas na forma que a lei determinar."
"Art. 326. Compete à União promover a Reforma Agrária, pela desapropriação por interesse
social, da propriedade territorial rural, comprovadamente improdutiva, qualquer que seja a
sua extensão, mediante pagamento de prévia e justa indenização, judicialmente arbitrada.
§ 1o. O pagamento da indenização de imóvel desapropriado para fins de Reforma Agrária se
fará da seguinte forma: 50% (cinquenta por cento) em dinheiro e à vista; 50% (cinquenta por
cento) em títulos da dívida pública, resgatáveis em 10 (dez) anos; 100% (cem por cento) em
dinheiro e à vista quanto às benfeitorias existentes no imóvel.
§ 2o. A desapropriação de que trata este artigo é da competência da Justiça Agrária.
§ 3o. São excluídos de desapropriação por interesse social os imóveis rurais
reconhecidamente em produção de acordo com a extensão das terras e comprovados em
documentos fiscais idôneos.
§ 4o. Exclui-se também de desapropriação para fins de Reforma Agrária o imóvel
pessoalmente explorado pelo proprietário que nele resida e cuja extensão não ultrapasse 10
(dez) módulos regionais de exploração agrícola.
§ 5o. Será facultado ao proprietário do imóvel desapropriado para fins de Reforma Agrária
continuar no domínio e posse das infraestruturas da sede e demais 20 (vinte) módulos, se
não possuir outro imóvel e nem outra fonte de renda.
Neste caso, as benfeitorias remanescentes serão pagas em dinheiro e à vista.
[...]
Justificativa:
Estamos reapresentando à Comissão de Sistematização emenda que já submetemos à consideração
da Comissão da Ordem Econômica da Assembleia Nacional Constituinte, tentando levar ao relator e
demais membros dessa Comissão a nossa contribuição para que o tema seja tratado com menos
radicalização para o bem do Brasil.
Os debates em torno da Política Agrícola, Fundiária e da Reforma não tem chegado a bom termo,
mesmo porque é um assunto grave e que envolve muitos interesses.
Há um processo histórico irreversível, imposto principalmente pela explosão demográfica, conjugado
com uma estrutura arcaica do uso do solo e que avulta o problema do abastecimento de alimentos à
população e incentiva o êxodo rural.
Essas questões exigem solução que as conciliem com a justiça e a paz sociais.
Acreditamos que no âmbito da Comissão de Sistematização, esses três assuntos do Capítulo II
encontrem uma atmosfera mais propicia ao seu exame e o Brasil, com isso, consiga um instrumento
constitucional à altura de outras sanções, inclusive de modelo capitalista, para resolver seus
problemas fundiários e poder produzir o alimento necessário ao seu povo e amenizar a sua dívida
externa.
EMENDA:01917 NÃO INFORMADO
Fase:
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT)
Texto:
Emenda Substitutiva
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Dispositivo Emendado: Art. 325 à 334 renumerando os demais
Art. 1o. Ao direito de propriedade de imóvel rural correspondente uma função social.
§ 1o. O imóvel rural que não corresponder à função social, poderá ser desapropriado por
interesse social, para fins de Reforma Agrária, mediante indenização paga em Títulos, sobre a qual
não incidirá o imposto de transmissão.
§ 2o. A propriedade de imóvel rural corresponde à função social quando simultaneamente:
a) É racionalmente aproveitada;
b) Conserva os recursos naturais renováveis e preserva o meio ambiente;
c) Cumpre as disposições legais que regulam as relações de trabalho e de produção;
d) Não excede a área máxima prevista como limite regional, fixando por Lei Federal;
e) Suas atividades estejam enquadradas nos Planos Quinquenais de Desenvolvimento Agrário
aprovados pelo Poder Legislativo.
Art. 2o. A indenização prevista no art. 1o., § 1o., significa tornar sem danos a aquisição e os
investimentos realizados pelo proprietário, seja da terra nua, seja de benfeitorias, deduzidos os
valores correspondentes à contribuição de melhoria e os débitos com pessoas jurídicas de direito
público.
§ 1o. Os Título da Dívida Agrária previstos no art. 10., § 1o., terão cláusula de correção
monetária, serão resgatáveis no prozo de 20 (vinte) anos em parcelas anuais sucessivas,
assegurada a sua aceitação a qualquer tempo como meio de pagamento do imposto territorial rural,
do preço de terras públicas e dos débitos de crédito rural oficial do expropriado.
§ 2o. Decretada a desapropriação por interesse social, a União poderá ser imitada
judicialmente na posse do imóvel, mediante o depósito do valor declarado para pagamento do
imposto territorial rural; em Título da Dívida Agrária do correspondente à terra e em dinheiro a
parte correspondente as benfeitorias, limitada a contestação a discutir o valor depositado pelo
expropriante e a qualificação do imóvel como não cumpridor da função social.
§ 3o. As benfeitorias serão indenizadas em dinheiro pelo valor declarado no cadastro do
imposto territorial rural.
Art. 3o. O imóvel rural desapropriado por interesse social, para fins de Reforma Agrária,
será indenizado por valor que tenha como parâmetros os tributos honrados pelo proprietário.
§ 1o. A desapropriação de que trata este artigo é da competência concorrente da União e dos
Estados.
§ 2o. As Constituições Estaduais poderão autorizar a desapropriação por interesse social
para fins de Reforma Agrária mediante indenização paga em Títulos com obediência às normas da
Constituição Federal.
[...]
Justificativa:
A apresentação deste conjunto de propostas vem no sentido de garantir, no novo Texto
Constitucional, a implementação de uma Reforma Agrária ampla e eficiente e de uma Política
Agrícola fomentadora do desenvolvimento e do progresso no campo. Tendo como parâmetro principal
o homem do campo e os interesses nacionais.
Para a justificação mais detalhada de cada um dos dispositivos poderá se recorrer as nossas
emendas apresentadas na Subcomissão da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária.
EMENDA:01928 NÃO INFORMADO
Fase:
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
VICENTE BOGO (PMDB/RS)
Texto:
EMENDA MODIFICADA
DISPOSITIVO EMENDADO - ARTIGO 326, CAPUT
O artigo 326 do Anteprojeto de Constituição, da Comissão de Sistematização, passa ater a
seguinte redação:
"Art. 326 - Compete à União promover a Reforma Agrária, pela desapropriação por interesse social
da propriedade territorial rural que não esteja cumprindo a função social, em zonas prioritárias,
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mediante pagamento de justa indenização."
Os §§ continuam inalterados.
Justificativa:
Em cumprimento ao disposto no art. 19, § 2º, do Regimento Interno da ANC, informo que o parâmetro
usado para consubstanciar a presente emenda é o texto das letras b e c, do inciso XVII, do art. 3º, do
Anteprojeto da COMISSÃO DA SOBERANIA E DKOS DIREITOS E GARANTIAS DO HOMEM E DA
MULHER.
Está expresso no Anteprojeto da Comissão I (parâmetro) que a indenização do imóvel desapropriado
para fins de executar programas de desenvolvimento socioeconômicos – como a Reforma Agrária –
deverá ser mediante pagamento justo. Contudo, a Sistematização preferiu ser mediante pagamento
justo. Contudo, a Sistematização preferiu manter ainda outro quesito, qual seja, a do pagamento
prévio.
Ao sistematizar as propostas reverentes à forma de indenização dos bens desapropriados por
interesse social, a Comissão usou dois pesos e duas medidas. Acolheu sem restrição a conclusão a
que chegou a Comissão da Ordem Econômica e desprezou, por inteiro, os princípios alinhados pela
Comissão da Soberania sobre o mesmo assunto.
Por essa razão, entendemos que deva prevalecer a tese da indenização com justo pagamento. E não
a do pagamento justo e prévio, uma vez que o pagamento do imóvel desapropriado para fins de
Reforma Agrária se dá por títulos da dívida agrária.
Pelos mesmos fundamentos, entendemos que se no artigo antecedente são indicados os quesitos da
“função social”, a desapropriação para fins de Reforma Agrária deve ocorrer prioritariamente nos
imóveis que não estejam cumprindo com a função social e não – como diz o Anteprojeto da
Sistematização – nas áreas improdutivas.
O texto da Comissão I (parâmetro) alude ao “não uso” ao “uso especulativo” e à “média da
produtividade”. Assim, fica claro que função social não é sinônimo de produtividade e muito menos
que improdutiva seja o mesmo que descumprimento da função social.
Harmonizando melhor o resultado das Comissões da Soberania e da Ordem Econômica, entendemos
que as desapropriações devam recair sobre os imóveis que não estejam cumprindo a função social e
que devam ser pagos mediante pagamento justo, tão só.
EMENDA:01929 NÃO INFORMADO
Fase:
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
VICENTE BOGO (PMDB/RS)
Texto:
EMENDA MODIFICADA
DISPOSITIVO EMENDADO - ARTIGO 326 e seus §§
Fica alterado o artigo 326 e seus parágrafos que passam a ter a seguinte redação, excluído o
atual § 2o., renumerando-se os seguintes:
"Art. 326 - Compete à União promover a Reforma Agrária mediante desapropriação, por
interesse social, da propriedade territorial rural necessária à execução de planos, programas e
projetos de desenvolvimento social e econômico mediante pagamento de indenização em títulos da
dívida agrária para a terra nua, e, em dinheiro, para as benfeitorias úteis e necessárias.
§ 1o. - Os títulos da dívida agrária, com cláusula da exata correção monetária, serão
resgatados no prazo de vinte anos, acrescidos dos juros legais.
§ 2o. - A lei definirá as zonas prioritárias para Reforma Agrária, os parâmetros de
conceituação da propriedade, bem como os módulos de exploração da terra.
§ 3o. - A emissão de títulos da dívida agrária para finalidades previstas neste artigo obedecerá
a limites fixados, anualmente, pela lei ordinária.
§ 4o. - É assegurada a aceitação dos títulos da dívida agrária a que se refere este artigo,
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.
§ 5o. - A transferência da propriedade objeto de desapropriação, nos termos do presente artigo,
não constitui fator gerador de tributo de qualquer natureza."
Justificativa:
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A presente emenda busca compatibilizar os artigos 3º, item XVII, da Comissão da Soberania e dos
Direitos e Garantias do Homem e da Mulher; 3º, da Comissão da Ordem Social e 34, da comissão da
Ordem Econômica.
Suprimiu-se o Parágrafo 2º porque é desnecessário diante do “caput” do Artigo, objeto da presente
Emenda.

EMENDA:01952 NÃO INFORMADO
Fase:
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
NILSON GIBSON (PMDB/PE)
Texto:
Emenda Supressiva para Adequação do Texto do Anteprojeto.
Suprima-se o § 2o., do art. 326. Remunere-se os demais permissivos.
Suprima-se o § 2o., do art. 326.
Justificativa:
É equivoca fixar a competência para o Primeiro Ministro a desapropriação de imóvel rural para fins
sociais.

EMENDA:02079 NÃO INFORMADO
Fase:
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
GILSON MACHADO (PFL/PE)
Texto:
Emenda Modificativa ao texto do parágrafo 3o. do art. 326, do Anteprojeto Constitucional
Ementa: Dê-se ao § 3o., Art. 326, nova redação suprimindo a expressão: "Bem como os
módulos de exploração da terra", ficando a redação final nos seguintes termos:
Art. 326 - ..................................
§ 3o. - A Lei definirá as zonas prioritárias para reforma agrária e os parâmetros de
conceituação de propriedade improdutiva.
Justificativa:
A fixação dos módulos de exploração da terra é matéria por demais programática e depende do
dimensionamento econômico das culturas exploradas nas respectivas regiões homogêneas, das
características ecológicas, de outros tipos de exploração existentes nas mesmas regiões, da
localização, dos meios de acesso, da capacidade de absorção dos produtos explorados, enfim, de
uma gama de parâmetros que só podem ser atribuídos pelo colhimento de informações que fogem da
atribuição da matéria constitucional, e até mesmo por que, já se encontra definida em Lei
Complementar (Lei nº 4.504/64 e Decreto nº 55.891/65).
Ademais, determinar que a Lei defina matéria já definida é incorrer em redundância, ou pelo menos,
determinar que o feito seja refeito, com altos custos financeiros e desnecessários, uma vez que, o
Módulo Rural e seus critérios de apuração são atuais, e até avançados para os resultados registrados
pela agropecuária brasileira.
Tanto é verdade que, procura-se, insistentemente, reduzir os índices de produtividade que servem
para a apuração dos módulos rurais, para torna-los mais amenos.
Deixar como está é a política mais adequada, e por que não, a mais progressista, visto que, tende a
forçar “para cima”, a produtividade agrícola e pastoril.

EMENDA:02215 NÃO INFORMADO
Fase:
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição
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Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOACI GÓES (PMDB/BA)
Texto:
Dê-se ao § 1o. e 2o. do Art. 326 a seguinte redação:
§ 1o. - A indenização da terra desapropriada será feita em títulos da dívida agrária, com
cláusula de exata correção monetária, resgatáveis a partir do primeiro ano de sua emissão, no prazo
de até cinco anos, conforme dispuser a lei.
§ 2o. - A desapropriação de que trata este Artigo é de competência exclusiva da União, que
poderá delegá-la por ato do Primeiro Ministro, tomando-se como valor do imóvel, para efeito de
desapropriação, aquele considerado pelo proprietário para efeito de pagamento de tributos.
Justificativa:
Na questão explosiva de reforma agrária, urge encontrar formulas capazes de pacificar os espíritos
ora em apaixonado conflito.
No Direito Brasileiro, o valor do imóvel declarado pelo proprietário, para efeito do recolhimento de
tributos, não indexa o valor considerado para efeito de desapropriação que é o valor venal do bem.
A emenda aditiva que ora propomos ao § 1º corrige aquela anomalia e deixa ao proprietário do imóvel
o direito de escolher entre habilitar-se a uma eventual desapropriação de valor mais alto, mediante o
recolhimento de tributos mais altos, e o risco de, pagando tributos menores, receber uma indenização
menor.
Dentre outras vantagens, a norma aqui proposta, ensejará ao poder público a possibilidade de
oferecer aos Sem Terra, representados por suas categorias profissionais alternativas e escolha de
várias áreas, em função, também, do valor.
A capitalização do poder público advinda da emenda aditiva ao § 1º propiciará a redução do prazo
previsto no § 2º, de 20 para 5 anos, para resgaste dos títulos de dívida agrária, e de dois para um
ano, o prazo de carência.
Acreditamos que esta medida seja capaz de elidir o confronto que, nascido na Subcomissão, pode
transbordar da Comissão temática e desaguar no Plenário, no estilo maniqueísta prejudicial à busca
do consenso.

EMENDA:02238 NÃO INFORMADO
Fase:
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
RACHID SALDANHA DERZI (PMDB/MS)
Texto:
Emenda Modificativa e Supressiva de parte do Artigo 326.
"Art. 326. Compete à União promover a Reforma Agrária por desapropriação por interesse social,
da propriedade territorial rural improdutiva, em zonas prioritárias, mediante pagamento de prévia e
justa indenização que, à exceção dos acessórios que serão sempre pagos em dinheiro, será 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.
§ 1o. A desapropriação de que trata este artigo é de competência exclusiva do Primeiro-Ministro.
§ 2o. A lei definirá as zonas prioritárias para Reforma Agrária e os parâmetros de
conceituação de propriedade improdutiva.
§ 3o. A emissão de títulos da dívida agrária para as finalidades previstas neste artigo,
obedecerá a limites fixados, anualmente, pela Lei Orçamentária.
§ 4o. É assegurada a aceitação dos títulos da dívida agrária a que se refere este artigo, como
meio de pagamento de qualquer tributo federal, pelo seu portador de obrigações do desapropriado
para coma União, bem como para qualquer outra finalidade estipulada em lei.
§ 5o. A transferência da propriedade objeto de desapropriação, nos termos do presente artigo,
não constitui fato gerador de tributo de qualquer natureza."
Justificativa:
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A Junção do parágrafo primeiro ao “caput” do artigo esclarece, sem favorecer interpretação dúbia, a
forma de indenização da terra nua.
A supressão da expressão “bem como os módulos de exploração da terra” no parágrafo terceiro,
agora parágrafo segundo, na realidade, tratar-se de dispositivo simplesmente programático, que não
envolve matéria constitucional.
EMENDA:02239 NÃO INFORMADO
Fase:
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
RACHID SALDANHA DERZI (PMDB/MS)
Texto:
Emenda Supressiva:
Suprima-se a cláusula "bem como os módulos de exploração da terra" do § 3o. do art. 326.
Justificativa:
Tratar-se de um dispositivo simplesmente programático, que não envolve matéria constitucional.
EMENDA:02327 NÃO INFORMADO
Fase:
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
GILSON MACHADO (PFL/PE)
Texto:
Art. 326 - A desapropriação por interesse social de imóvel rural, para fins de reforma agrária
somente se efetivará quando:
a) o imóvel expropriado, situado em zona prioritária, esteja classificado como latifúndio improdutivo;
b) disponha o órgão executor de recursos financeiros para integral pagamento da
indenização devida.
Parágrafo único: - O pagamento da indenização, de que trata este artigo, será feito
em títulos da dívida pública, com relação a terra nua e em moeda corrente no que se referir às
benfeitorias.
Justificativa:
Sendo a desapropriação por interesse social uma exceção à regra geral da justa e prévia indenização
em dinheiro, é indispensável sejam seus contornos básicos definidos no corpo da Constituição.

EMENDA:02447 NÃO INFORMADO
Fase:
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ)
Texto:
Dê-se nova redação ao "caput" do art. 326:
"Art. 326. Compete à União promover reforma agrária, pela desapropriação por interesse social
de imóvel rural desde que necessária à execução de planos, programas de desenvolvimento social e
econômico, mediante justa indenização."
Acrescente-se ao final do § 1o. a expressão "úteis e necessárias", após a palavra "benfeitorias".
Suprima-se o § 3o.
Justificativa:
A redação proposta melhor reflete a compatibilização dos artigos 34 da Comissão VI, art. 3º,
parágrafo único da Comissão VII e art. 3º, inciso XVII, alínea b.
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EMENDA:02474 NÃO INFORMADO
Fase:
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
IVO VANDERLINDE (PMDB/SC)
Texto:
Emenda Modificativa do § 3o., art. 326
Suprima-se a expressão "bem como os módulos de exploração da terra", ficando, assim, com a
seguinte redação:
Art. 326 ....................................
§ 3o. - A lei definirá as zonas prioritárias para reforma agrária e os parâmetros de
conceituação de propriedade improdutiva.
Justificativa:
Tratar-se de um dispositivo simplesmente programático, que não envolve matéria constitucional.

EMENDA:02485 NÃO INFORMADO
Fase:
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
IVO VANDERLINDE (PMDB/SC)
Texto:
Emenda Modificativa ao Parágrafo 5o. do Artigo 326 do Anteprojeto de Constituição.
Ementa: Altere-se a redação do § 5o. do Art. 326 excluindo do texto a expressão "pelo seu
portador", resultando ao novo texto a seguinte forma:
§ 5o. - É assegurada a aceitação dos títulos da dívida agrária a que se refere este artigo,
como meio de pagamento de qualquer tributo federal ou obrigações do desapropriado para com a
União, bem como para qualquer outra finalidade estipulada em lei.
Justificativa:
Pertencendo a expressão “..., como meio de pagamento de qualquer tributo federal, pelo seu portador
ou obrigações do desapropriado ...” abre-se a possibilidade de o expropriado transferir a qualquer
pessoa, e esta teria que ser considerada PORTADOR, os títulos da dívida agrária recebidos,
utilizando-os como forma de pagamento de tributos devidos e de competência da União.
Assim ocorrendo, ficará a União obrigada a honrar a aceitação dos títulos emitidos em data anterior e
estipulada para o resgate, acarretando, por certo, transtornos para os Orçamentos Anuais.

EMENDA:02615 NÃO INFORMADO
Fase:
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOSÉ TINOCO (PFL/PE)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA AO PARÁGRAFO 5o. DO ARTIGO 326 DO ANTEPROJETO DE
CONSTITUIÇÂO.
EMENTA: Altere-se a redação do § 5o. do art. 326 excluindo do texto a expressão "pelo seu
portador", resultando ao novo texto a seguinte forma:
§ 5o. - É assegurada a aceitação dos títulos da dívida agrária a que se refere este artigo,
como meio de pagamento de qualquer tributo federal ou obrigações do desapropriado para com a
União, bem como para qualquer outra finalidade estipulada em lei.
Justificativa:
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Permanecendo a expressão “..., como meio de pagamento de qualquer tributo federal, pelo seu
portador ou obrigações do desapropriado..., “abre-se a possibilidade de o expropriado transferir a
qualquer pessoa, e esta teria que ser considerada PORTADOR, os títulos da dívida agrária
recebidos, utilizando-os como forma de pagamento de tributos devidos e de competência da União.
Assim, ocorrendo, ficará a União obrigada a honrar a aceitação dos títulos emitidos em data anterior a
estipulada para o resgate, acarretando, por certo, transtornos para os Orçamentos Anuais.

EMENDA:03044 NÃO INFORMADO
Fase:
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE)
Texto:
EMENDA SUBSTITUTIVA
Substitua-se o caput do art. 326 pelo seguinte:
Art. 326 - "A propriedade privada de bens de produção é-suscetível de desapropriação por
necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, desde que necessária à execução de
planos, programas e projetos de desenvolvimento social e econômico, sejam eles da União, dos
Estados ou dos Municípios, mediante justa indenização."
Justificativa:
A definição acima consta do Art. 3º, XVII, b) do Anteprojeto da Comissão da Soberania e dos Direitos
e Garantias, que deve ser compatibilizado com o Art. 326 de modo a permitir a execução do Plano
Nacional de Reforma Agrária.

EMENDA:03104 REJEITADA
Fase:
K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ADEMIR ANDRADE (PMDB/PA)
Texto:
Emenda modificativa
Dispositivos emendados: Art. 325, 326 e 327.
Os artigos 325 a 327 do anteprojeto passam a ter a seguinte redação:
"Art. 325 - O uso do imóvel rural deve cumprir função social;
Parágrafo único - A função social é cumprida quando o imóvel:
a) é racionalmente aproveitado;
b) conserva os recursos naturais e preserva o meio ambiente;
c) cumpre a legislação trabalhista; e
d) propicia o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que dele dependam.
Art. 326 - Compete à União promover a reforma agrária, permitindo aos trabalhadores rurais o
acesso à propriedade na forma individual, cooperativa, condominial, comunitária ou mista, para
o desenvolvimento de suas atividades, mediante distribuição planejada das terras públicas ou
desapropriação dos imóveis rurais que não cumpram sua função social.
Art. 327 - A lei disporá, para efeito de reforma agrária, sobre a competência, forma de
pagamento, 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.
Justificativa:
Entendemos que a compatibilização feita pelo relator não levou em consideração o art. 3º da
Comissão VII – Comissão de Ordem Social, que garante a todo trabalhador rural o direito à
propriedade da terra. O texto do anteprojeto, nos seus artigos 325, 326 e 327, aproveitados em sua
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quase totalidade dos artigos 33, 34 e 35, da Comissão VI – Comissão da Ordem Econômica, teve
mínimas modificações de caráter de redação constitucional. Ambas as propostas são radicalmente
opostas. Uma inviabiliza a outra.
Os artigos 325 a 327 do anteprojeto inviabilizam a reforma agrária, assim como o art. 3º da ordem
Social, distribui totalmente a propriedade rural.
Como o trabalho da Comissão de Sistematização, nesta fase, é de compatibilizar os textos,
procuramos garantir o direito da propriedade rural que cumpra com a função social, assim como à
União a possibilidade do atendimento de parte do direito que a Comissão da Ordem Social pretendia
garantir. Observe-se que não inovamos na questão do mérito. Apenas compatibilizamos os dois
textos, inclusive na redação, aproveitando e compondo nossa emenda modificativa com textos de
ambas as propostas.
Parecer:
O Anteprojeto já dispõe convenientemente sobre a matéria objeto da Emenda.
Pela rejeição.

EMENDA:03197 NÃO INFORMADO
Fase:
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG)
Texto:
Suprima-se a expressão "bem como os módulos de exploração da terra", ficando, assim, com a
seguinte redação:
Art. 326 ....................................
§ 3o. - A lei definirá as zonas prioritárias para reforma agrária e os parâmetros de
conceituação de propriedade improdutiva.
Justificativa:
Trata-se de um dispositivo simplesmente programático, que não envolve matéria constitucional.

EMENDA:03384 NÃO INFORMADO
Fase:
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG)
Texto:
Emenda aditiva
Dispositivo emendado: Art. 326, § 4o.
Inclua-se o § 4o. no art. 326:
Compete aos Estados, utilizando os recursos obtidos através do disposto no § 3o. do artigo 277
desta Constituição, promover por intermédio da iniciativa pública e privada correto preparo e
plena adequação do trabalhador rural à terra objeto da reforma agrária.
Renovam-se os demais parágrafos.
Justificativa:
Tem-se como presente que “o uso do imóvel rural deve cumprir função social”, cabendo à União a
promoção da reforma agrária.
Entendo, no entanto, que, para se obter êxito à proposição ora feita, há que se preparar o beneficiário
da reforma agrária, propiciando-lhe condições técnicas e financeiras que lhe possibilitem condições
mínimas ao início do seu trabalho.
Sente-se na prática que a escassez de recursos financeiros o mais das vezes tem impossibilitado a
manutenção dos programas propostos.
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Com a progressão instituída para o Imposto Territorial Rural incidente sobre glebas improdutivas,
busco viabilizar uma fonte de receita possibilitadora de um racional aproveitamento do trabalhador
rural nas novas fronteiras a serem abertas.

EMENDA:03474 NÃO INFORMADO
Fase:
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ALBANO FRANCO (PMDB/SE)
Texto:
O Artigo 326 do Anteprojeto passa a ter a seguinte redação:
Art. 326 - A União promoverá a melhor distribuição da terra de uso agropecuário,
mediante tributação progressiva e baseada exclusivamente no tamanho da propriedade.
Justificativa:
A virtude dessa proposta é a simplicidade. Toda propriedade será adicionalmente tributada se for de
tamanho grande. Essa fórmula foi seguida por vários países que realizaram a reforma agrária com
sucesso e de forma barata para o Estado. Esse foi o caso da Inglaterra.
No início, naquele País, argumentava-se não ser justo, tributar adicionalmente uma propriedade
produtiva grande só porque era grande. Ocorre, porém, que um fazendeiro de grande propriedade
que era produtiva não tinha nenhum problema em pagar o imposto relativo ao tamanho. O fazendeiro
de uma grande propriedade improdutiva, por outro lado, tinha enorme dificuldade em pagar o imposto
a partir de sua propriedade. Nesse caso, ele tinha duas alternativas: pagar o imposto com renda
gerada em outras atividades ou retalhar e vender a propriedade para fazendeiros dispostos a operar
propriedades menores, mas cujo tamanho permita o pagamento do imposto. Dessa forma, a reforma
agrária iria ocorrendo naturalmente e sem altos custos para governo.

EMENDA:03701 NÃO INFORMADO
Fase:
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF)
Texto:
Emenda modificativa
Artigo emendado: 326
Fica alterado o art. 326 e seus parágrafos que passam a ter a seguinte redação, excluído o
atual § 2o., renumerando-se os seguintes:
Art. 326 - Compete à União promover a Reforma Agrária mediante desapropriação, por interesse
social, da propriedade territorial rural necessária à execução de planos, programas e
projetos de desenvolvimento social e econômico mediante pagamento de indenização em títulos da
dívida agrária para a terra nua, e, em dinheiro, para as benfeitorias úteis e necessárias.
§ 1o. - Os títulos da dívida agrária, com cláusula de exata correção monetária, serão
resgatados no prazo de vinte anos, acrescidos dos juros legais.
§ 2o. - A Lei definirá as zonas prioritárias para Reforma Agrária, os parâmetros de
conceituação da propriedade, bem como os módulos de exploração da terra.
§ 3o. - A emissão de títulos da dívida agrária para as finalidades previstas neste artigo
obedecerá a limites fixados, anualmente, pela lei ordinária.
§ 4o. - É assegurada a aceitação dos títulos da dívida agrária a que se refere este
artigo, como meio de pagamento de qualquer tributo federal, pelo seu portador ou obrigações do
desapropriando para com a União, bem como para qualquer outra finalidade estipulada em lei.
§ 5o. - A transferência da propriedade objeto de desapropriação, nos termos do presente artigo,
não constitui fato gerador de tributo de qualquer natureza.
Justificativa:
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A presente emenda busca compatibilizar o disposto no art. 13, inciso XIII, do Anteprojeto, com o art.
325.
Propõe-se a supressão do § 2º, do art. 326, por que é desnecessário diante do “caput” do Artigo,
objeto da presente Emenda, tendo em vista que já se estabeleceu a competência da União.

EMENDA:03800 NÃO INFORMADO
Fase:
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ)
Texto:
Emenda Aditiva/Modificativa
Dispositivo Emendado art. 326
Modifique-se e adite-se ao anteprojeto:
A) art. 326 - "Competem à União e ao Estado promover a reforma agrária......................."
b) Parágrafo 1o. "A indenização das terras rurais e das benfeitorias serão pagas em títulos da dívida
agrária ........., acrescidas dos juros legais."
c) Parágrafo 2o. "A desapropriação de que trata esse art. é da competência do Presidente da República e do
Governador do Estado."
Justificativa:
É preciso ajustar o processo de reforma agrária às transformações que advirão em consequência da
reinstituição do sistema federativo. Assim sendo, os Estados membros devem compartilhar com a
União responsabilidades políticas na execução do processo de reforma agrária.

EMENDA:03814 NÃO INFORMADO
Fase:
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
SÉRGIO BRITO (PFL/BA)
Texto:
Emenda Aditiva
Dispositivo Emendado: art. 326
O art. 326 do anteprojeto, passa ser a seguinte redação:
Art. 326 - Compete à União promover a reforma agrária, pela desapropriação, por interesse
social, da propriedade território rural improdutiva, em zonas prioritárias, mediante
pagamento de prévia e justa indenização, ouvindo sempre o município, através dos seus Órgãos
competentes.
Justificativa:
A participação do município através dos representes legais, na figura de Cooperativas Agrícolas, as
quais caberiam as decisões e parecer, quando consultadas pelas partes interessadas.
Feito desta forma, dar-se-á uma conotação democrática à Reforma Agrária, pois o proprietário
decidirá em comum acordo sobre as medidas inerentes ao seu patrimônio.

EMENDA:03891 NÃO INFORMADO
Fase:
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
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Autor:
ALMIR GABRIEL (PMDB/PA)
Texto:
Emenda de Adequação
Dispositivo Emendado: Artigo 326
O artigo 326 do Anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:
Art. 326 - Compete à União promover a reforma agrária, através da desapropriação por interesse
social, da propriedade territorial rural que não cumprir sua função social.
§ 1o. - ....................................
§ 2o. - A desapropriação que trata este artigo é de competência da União, podendo ser
delegada pelo Primeiro-Ministro.
§ 3o. - A emissão de títulos da dívida agrária para as finalidades previstas neste artigo
obedecerá a limites fixados, anualmente, pela Lei Orçamentária.
§ 4o. - A transferência da propriedade objeto de desapropriação, nos termos do presente artigo,
não constitui fato gerador de tributo de qualquer natureza.
Justificativa:
A emenda objetiva adequar o instrumento da desapropriação por interesse social, ao cumprimento da
função social da propriedade, repondo a correspondência necessária que deve existir entre a
propriedade da terra e sua função social e resgatando o preceito de que “o exercício do direito de
propriedade, subordina-se ao bem-estar da sociedade, “apresentado no Capítulo dos direitos
individuais do Título II.
É importante ainda ressaltar que a adequação proposta, além de imprimir maior coerência interna ao
Anteprojeto da Constituição, recupera, também, um princípio definido no artigo 3º da Seção I, do
Relatório aprovado pela Comissão da Ordem Social.

EMENDA:04639 NÃO INFORMADO
Fase:
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
FERNANDO VELASCO (PMDB/PA)
Texto:
Acrescente-se mais dois parágrafos ao art. 326, a seguir enunciados:
§ 1o. - ....................................
§ 2o. - ....................................
§ 3o. - ....................................
§ 4o. - ....................................
§ 5o. - ....................................
§ 6o. - ....................................
§ 7o. - Na definição das zonas prioritárias para reforma agrária, serão incluídas as terras
situadas na faixa de vinte quilômetros de largura, em cada lado do eixo das estruturas viárias.
§ 8o. - Ninguém poderá ser proprietário do equivalente a mais de cem módulos rurais, seja
numa só propriedade ou no conjunto de seus imóveis.
Justificativa:
Não é concebível. Que terras dotadas de infraestrutura privilegiada para abastecimento de insumos e
escoamento de produção, com investimentos do Poder Público, permaneçam total ou parcialmente
inexploradas, enquanto milhões de agricultores lutam por um pedaço de terra para trabalhar ou são
obrigados a exercer a atividade agrícola em regiões de difícil acesso, onde as perdas da produção
são significativas, pelas deficientes condições de armazenagem e transporte.
Por outro lado, a grande concentração de terras nas mãos de poucos, principalmente nas áreas
dotadas de infraestrutura básica de produção, muitas vezes com finalidades especulativas e de
reserva de valor, tem limitado o acesso à terra aos agricultores com tradição nas lides agrícolas,
gerando conflitos fundiários ou promovendo desordenado êxodo para os centros urbanos, onde vão
engrossar os bolsões de miséria das periferias desses núcleos, fazendo com que a diminuição da
capacidade produtiva no campo seja agravada pelo aumento dos problemas de alimentação, saúde,
saneamento, educação e segurança das cidades.
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EMENDA:04923 NÃO INFORMADO
Fase:
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ROBERTO FREIRE (PCB/PE)
Texto:
O artigo 326 e seus parágrafos passam a ter a seguinte redação, excluído o atual parágrafo 2o.,
renumerando-se os demais:
"Art. 326 - Compete à União promover a Reforma Agrária, mediante desapropriação, por interesse
social, da propriedade territorial rural necessária à execução de planos, programas e
projetos de desenvolvimento social e econômico, através de pagamento de indenização em títulos da
dívida agrária para a terra nua e, em dinheiro, para as benfeitorias úteis e necessárias.
§ 1o. Os títulos da dívida agrária, com cláusula de exata correção monetária, serão
resgatados no prazo de vinte anos, acrescidos dos juros legais.
§ 2o. A Lei definirá as zonas prioritárias para Reforma Agrária, o parâmetros de conceituação
da propriedade, bem como os módulos de exploração da terra.
§ 3o. A emissão de títulos da dívida agrária, para as finalidades previstas neste artigo,
obedecerá a limites fixados, anualmente, pela lei ordinária.
§ 4o. É assegurada a aceitação dos títulos da dívida agrária, a que se refere este artigo, como
meio de pagamento de qualquer tributo federal, pelo seu portador o obrigações do desapropriado
para com a União, bem como para qualquer outra finalidade estipulada em lei.
§ 5o. A transferência da propriedade, objeto de desapropriação, nos termos do presente artigo,
não constitui fator gerador de tributo de qualquer natureza.
Justificativa:
Emenda sem justificação.

EMENDA:04968 NÃO INFORMADO
Fase:
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
HAROLDO SABÓIA (PMDB/MA)
Texto:
Emenda Modificativa
Dispositivo Emendado: Artigo 326
Fica alterado o artigo 326 e seus parágrafos que passam a ter a seguinte redação, excluído o
atual § 2o., renumerando-se os seguintes:
Art. 326 - Compete à União promover a Reforma Agrária mediante desapropriação, por interesse
social, da propriedade territorial rural necessária à execução de planos, programas e
projetos de desenvolvimento social e econômico mediante pagamento de indenização em títulos da
dívida agrária para a terra nua, em dinheiro, para as benfeitorias úteis e necessárias.
§ 1o. - Os títulos da dívida agrária, com cláusula de exata correção monetária, serão
resgatados no prazo de vinte anos, acrescidos dos juros legais.
§ 2o. - A Lei definirá as zonas prioritárias para Reforma Agrária, os parâmetros de
conceituação da propriedade, bem como os módulos de exploração da terra.
§ 3o. - A emissão de títulos da dívida para as finalidades previstas neste artigo obedecerá a
limites fixados, anualmente, pela lei ordinária.
§ 4o. - É assegurada a aceitação dos títulos da dívida agrária a que se refere este artigo,
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.
§ 5o. - A Transferência da propriedade objeto de desapropriação, nos termos do presente artigo,
não constitui fator gerador de tributo de qualquer natureza.
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Justificativa:
A presente emenda busca compatibilizar os artigos 3º, item XVII, da Comissão da Soberania e dos
Direitos e garantias do Homem e da Mulher; 3º, da Comissão da Ordem Social e 34, da Comissão da
Ordem Econômica.
Suprimiu-se o Parágrafo 2º porque é desnecessário diante do “caput” do Artigo da presente Emenda.

EMENDA:05200 REJEITADA
Fase:
K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR)
Texto:
Emenda substitutiva ao Art. 326 que passa a ter a seguinte redação, que foi aprovada pela
Comissão da Ordem Social (art. 3o.), por unanimidade e não contemplada pelo douto relator:
"Art. 3o. - todo o trabalhador rural terá direito assegurado a propriedade na forma individual,
cooperativa, condominial, comunitária ou mista para o desenvolvimento de suas atividades.
Parágrafo único: - O Estado promoverá a desapropriação das terras necessárias ao
cumprimento do dispositivo neste artigo, mediante indenização por títulos da dívida agrária."
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 a Reforma Agrária 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
prioridades 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
de renda).
Parecer:
O Anteprojeto já dispõe convenientemente sobre a matéria objeto da Emenda.
Pela rejeição.

EMENDA:05446 NÃO INFORMADO
Fase:
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOSÉ EGREJA (PTB/SP)
Texto:
Emenda modificativa ao § 5o. do Art. 326 do anteprojeto do Relator. Modifique-se o Art. 326 do
anteprojeto para a seguinte redação:
§ 5o. - É assegurada a aceitação dos títulos da dívida agrária a que se refere este Artigo como
meio de pagamento de qualquer tributo federal ou obrigações para com a União, bem como para
qualquer outra finalidade estipulada em lei, exclusivamente pelo expropriado ou seus herdeiros.
Justificativa:
Procura-se com esta emenda assegurar o mínimo razoável de condições de sobrevivência, fixandolhe direitos para utilização de tributos da dívida agrária que receber.
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A supressão da expressão “ao portador”, tem a intensão de evitar que os titulares da dívida agrária
voltem ao Estado imediatamente à sua emissão, como pagamento de impostos por grandes
empresas recolhedoras (por exemplo, IPI sobre cigarros), privando a União da arrecadação em
montante igual ao da emissão.
EMENDA:05593 REJEITADA
Fase:
K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR)
Texto:
Suprima-se os parágrafos 1o., 2o., 3o., 4o., 5o. e 6o. do art. 326.
Justificativa:
É tarefa fundamental da comissão de sistematização ordenar os textos, compatibilizar na forma, no
conteúdo e o que é infraconstitucional.
Parecer:
A Emenda propõe a supressão de dispositivos aprovados no âmbito da Comissão Técnica
(Comissão VI).
Pela rejeição.

___________________________________________________________________

FASE M
EMENDA:00054 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ANTONIO UENO (PFL/PR)
Texto:
Emenda N.
Incluir no Projeto da Constituição.
Título- Da Ordem Econômica e Financeira.
Capítulo II - Da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária.
Art. 318 ....................................
§ 1o. - A indenização das terras nuas poderá
ser paga em títulos da dívida pública, com
cláusulas de exata correção monetária, acrescidos
de juros, resgatáveis no prazo de dez anos, em
parcelas semestrais, iguais e sucessivas,
assegurando a sua aceitação, a qualquer tempo,
como meio de pagamento de qualquer tributo federal
ou obrigações do expropriado ou de terceiros para
com a União.
Justificativa:
O acréscimo de juros e/ou terceiros visa a remuneração de um título que hoje já existe e outro
acréscimo, visa a utilização do título da dívida agrária pelos herdeiros ou sucessores para quitação de
tributos federais e/ou outras obrigações para com a União.
Parecer:
Pela rejeição. Permitir a utilização do TDA no pagamento de qualquer tributo federal inviabilizaria a
reforma agrária.
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EMENDA:00058 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ANTONIO UENO (PFL/PR)
Texto:
Emenda N.
Incluir no Projeto da Constituição.
Título- Da Ordem Econômica e Financeira.
Capítulo II - Da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária.
Art. 318 ....................................
§ 7o. - Não incidirão impostos sobre a indenização paga em decorrência de desapropriação.
Justificativa:
Estamos mais de acordo com a técnica legislativa, se a isenção beneficiasse apenas a transferência,
de acordo com a regra de interpretação do código tributário nacional (Art. 111), beneficiaria apenas
da isenção do imposto sobre a transmissão e não poderia atingir a parcela de indenização.
A administração tributária federal entende que o lucro imobilizado na desapropriação é tributável pelo
imposto sobre a renda e o Poder Judiciário, em alguns casos, tem julgado pela isenção deste lucro.
A redação vigente da Constituição cria controvérsias desnecessárias, e é a hora de dar melhor
redação.
Parecer:
Pela rejeição.
Matéria de legislação ordinária.

EMENDA:00059 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ANTONIO UENO (PFL/PR)
Texto:
Emenda N.
Incluir no Projeto da Constituição.
Título- Da Ordem Econômica e Financeira.
Capítulo II - Da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária.
Art. 318 ....................................
§ 8o. - Lei Complementar disporá sobre uma
política agrícola permanente e aplicável, sem
discriminações, a todo produtor rural, e
estabelecerá as diretrizes para delimitações das
zonas prioritárias sujeitas a reforma agrária.
Justificativa:
Nada mais instável, no Brasil, do que a política agrícola que, quando existe, porta-se pelo sabor
volúvel dos aspectos conjunturais e, frequentemente, pelos interesses mais distantes dos que
laboram sacrificialmente no campo. Ao apresentar esta Emenda que, por sua abrangência,
estabelece o marco da regionalização como princípio constitucional para a reforma agrária, estou
certo de que eliminar-se-ão grande parte das fontes de incertezas que produzem a instabilidade dos
preços, a ineficiência dos investimentos e o consequente cortejo de problemas sociais da ocupação,
da terra e dos fluxos migratórios que desaguam nos afligentes problemas urbanos.
Parecer:
Pela aprovação parcial. Nas Disposições Transitórias ficou determinado a promulgação de Lei
Agrícola.
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EMENDA:00137 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB/CE)
Texto:
Remete para as Disposições Transitórias do Projeto da Comissão de Sistematização, os
parágrafos do artigo 318 e todo o artigo de no. 319 e artigo 235; os parágrafos do artigo 325
e artigo 326.
Justificativa:
Entendemos que as disposições acima indicadas, por terem aspecto transitório, ficarão melhor na
parte reservada a esse tipo de disposições que alcançarão seus objetivos com a elaboração da
legislação ordinária aqui prevista.
Parecer:
Pela aprovação parcial.
Na verdade, algumas das matérias emendadas são passíveis de inclusão nas "Disposições
Transitórias".

EMENDA:00187 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JORGE LEITE (PMDB/RJ)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
Dispositivo Emendado: Art. 318, § 1o.
Acrescente-se ao final do § 1o., do art. 318,
do Anteprojeto de Constituição, a seguinte expressão:
"até o limite fixado em Lei"
Justificativa:
A falta de recursos tem sido um dos grandes óbices para a efetivação da reforma agrária. O
orçamento do Ministério da Reforma e do Desenvolvimento Agrário sustenta a afirmação. Limitar-se a
indenização das benfeitorias em dinheiro é, sem dúvida fazer avançar a reforma agrária no país.
Parecer:
Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo.

EMENDA:00275 PREJUDICADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JORGE LEITE (PMDB/RJ)
Texto:
Emenda de Adequação
Dispositivo Emendado: Art. 318, § 1o.
Acrescente-se ao final do § 1o., do art. 318,
do Projeto de Constituição, a seguinte expressão:
"Até o limite fixado em lei"
Justificativa:
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A falta de recursos tem sido um dos grandes óbices para a efetivação da reforma agrária. O
orçamento do Ministério da Reforma e do Desenvolvimento Agrário sustenta a afirmação. Limitar-se a
indenização das benfeitorias em dinheiro é, sem dúvida, fazer avançar a reforma agrária no país.
Parecer:
Pela prejudicialidade.
O teor da emenda é idêntica ao da emenda n. 1p00187-1, do mesmo autor.

EMENDA:00333 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
HAROLDO LIMA (PC DO B/BA)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 318 e parágrafos
Dê-se ao art. 318 e seus parágrafos a seguinte redação:
"Art. 318 - Todo o trabalhador
rural terá direito assegurado à propriedade na
forma individual, cooperativa, condominial,
comunitária ou mista para o desenvolvimento de suas atividades.
Parágrafo Único - O Estado promoverá a
desapropriação das terras necessárias ao
cumprimento do disposto neste artigo, mediante
indenização por títulos da dívida agrária", dada
pelo art. 3o. e seu parágrafo único do
substitutivo aprovado pela Comissão 7.
Justificativa:
A alteração proposta visa compatibilizar o texto do projeto com o texto do art. 3º e seu parágrafo
único do substitutivo aprovado pela Comissão 7 que se coaduna melhor com as necessidades para
se introduzir no texto constitucional a desapropriação de terras por interesse social.
Parecer:
Matéria não constitucional.
Pela rejeição.

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. 317 - 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. 318 - Compete à União promover a reforma
agrária, pela desapropriação, por interesse
social, da propriedade territorial rural
improdutiva, em zonas prioritárias, mediante
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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.
[...]
Justificativa:
A presente Emenda retifica o texto do Anteprojeto aprovado para 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:00357 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
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Autor:
ROSA PRATA (PMDB/MG)
Texto:
Da Política Agrícola e Fundiária E da Reforma Agrária
Art. 318 - Compete a 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 parcela 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 a 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.
Justificativa:
A presente Emenda ratifica o texto do Anteprojeto aprovado pela Comissão Econômica, e, em parte,
aproveitado no projeto de Comissão de Sistematização.
Sua finalidade é assegurar o cumprimento das disposições regimentais.
Parecer:
Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo.

EMENDA:00613 PREJUDICADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (PT/SP)
Texto:
Dá nova redação ao art. 318, § 3o.:
"Art. 318. ..................................
............................................
§ 3o. O Estado promoverá a desapropriação das terras necessárias ao cumprimento do disposto
neste artigo."
Justificativa:
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Trata-se de possibilitar uma maior agilidade ao processo de reforma agrária, adotando-se, para tal,
aas disposições contidas no parágrafo único do artigo 3º do Anteprojeto da Comissão da ordem
Social.
Parecer:
O objetivo da Emenda já está contemplado no artigo 318.
Pela prejudicialidade.

EMENDA:00885 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ANTÔNIO CARLOS FRANCO (PMDB/SE)
Texto:
EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 318
Acrescente-se dois parágrafos, com a numeração de 3o. e 4o., ao art. 326 do Anteprojeto
e, em consequência, suprima-se o seu parágrafo 3o.
§ 3o. - Os projetos de reforma agrária darão prioridade à utilização da propriedade improdutiva
da União, dos Estados, dos Territórios Federais e dos Municípios;
§ 4o. - O latifúndio improdutivo será objeto de tributação que o desestimule, segundo critérios
de progressividade do imposto territorial rural.
Justificativa:
Como corolário de função social de propriedade a que se submete também o Estado,
prioritariamente, a Reforma Agrária deverá iniciar-se pelas terras improdutivas, objetivando partir do
próprio Estado a matriz que irá nortear esse processo.
Do mesmo modo, o latifúndio improdutivo deverá ser eliminado, tanto quanto possível, através de
tributação que o desestimule, deixando para um segundo plano o uso da desapropriação, por
acarretar despesas para o Estado.
Parecer:
Pela rejeição.
Matéria de legislação ordinária.

EMENDA:00970 APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
VILSON SOUZA (PMDB/SC)
Texto:
Emenda Supressiva
Suprima-se do Projeto de Constituição o § 5o. do artigo 318.
Justificativa:
O dispositivo em questão trata da aceitação dos títulos da dívida agrária como pagamento de
qualquer tributo federal.
Esta é matéria infraconstitucional, e já está devidamente tratada no Estatuto da Terra, e dada a
rigidez do texto constitucional, não deve ser matéria dessa natureza.
De outro lado, o dispositivo em questão consagra uma imensa iniquidade e inviabiliza a reforma
agrária, pelo simples fato de que, dispondo o §1º do mesmo artigo que tais títulos serão resgatáveis
em vinte anos, tal dispositivo seria violado ou perderia seu sentido, desde que os tributos do portador
fossem iguais ao seu montante ou compensatórios.
Imagine-se que o desapropriado, de posse dos títulos da dívida agrária recebidos de conformidade
com o § 1º, os desse como paramento de quota de capital ou subscrição de ações em determinada
empresa. Esta, mediante a subscrição torna-se ia titular dos referidos títulos, e, de conformidade com
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o disposto no parágrafo ora suprimido os poderia dar em pagamento de tributos federais dos quais
fosse devedora, mesmo antes do vencimento respectivo.
A praxe acabaria virando rotina, e a União Federal veria inviabilizada a ação no campo da reforma
agrária pelo simples fato de que, a previsibilidade de resgate ou amortização dos tributos com o título.
Consequentemente, além da matéria ser infraconstitucional, o parágrafo suprimido e incompatível
com o princípio da reforma a agrária especialmente com o disposto no § 1º do mesmo artigo.
Parecer:
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo.

EMENDA:00971 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
VILSON SOUZA (PMDB/SC)
Texto:
Emenda Modificativa e Supressiva
- Dar ao art. 318 do anteprojeto do Relator a seguinte redação:
- Suprimir os §§ 2o., 3o., 4o., 5o. e 6o. do artigo 318:
Art. 318 - Compete à União promover a Reforma
Agrária, pala desapropriação, por interesse
social, da propriedade territorial rural, mediante
o pagamento de indenização em títulos da dívida
agrária, nos termos da lei.
Justificativa:
O dispositivo ora emendado, conflita com o inciso XVIII, b) do artigo 3º do anteprojeto da Comissão
da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher, e art. 13, XVII, d) do Anteprojeto.
Este dispositivo permite expressamente a desapropriação por interesse social de bens de produção
para execução de planos ou programas de desenvolvimento econômico e social, dentre os quais
obviamente o da Reforma Agrária.
A redação original do texto ao limitar a desapropriação aos imóveis rurais improdutivos, inviabiliza a
Reforma Agrária e conflita com as disposições referidas do anteprojeto.
Já com relação ao §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do dispositivo, devem ser suprimidos por tratarem de matéria
infraconstitucional e claramente obstarem, no futuro, a execução da Reforma Agrária.
Parecer:
Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo.

EMENDA:01337 APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG)
Texto:
Emenda modificativa do § 3o, art. 318
Suprima-se a expressão "bem como os módulos de exploração da terra", ficando, assim, com a
seguinte redação:
"Art. 318 ..................................
§ 3o. - A lei definirá as zonas prioritárias para reforma agrária e os parâmetros de
conceituação de propriedade improdutiva."
Justificativa:
Trata-se de um dispositivo simplesmente programático, que não envolve matéria constitucional.
Parecer:
Pela aprovação. Não é matéria constitucional.
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EMENDA:01604 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
EXPEDITO JÚNIOR (PMDB/RO)
Texto:
Emenda Aditiva
Dispositivo Emendado: Artigo 318
Inclua-se no Art. 318 do anteprojeto, o seguinte parágrafo único:
Parágrafo único ... - Todo o imóvel rural que
não cumpra a sua obrigação social nos termos do
Art. 318 e seus incisos, fica sujeito à
desapropriação por interesse social para fins de
reforma agrária, mediante indenização.
Justificativa:
A presente emenda tem por objetivo, deixar claro os imóveis rurais sujeitos a desapropriação por não
estar cumprindo seu verdadeiro papel.
Parecer:
Pela rejeição. A emenda não aperfeiçoa o texto do projeto.

EMENDA:01734 APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JONAS PINHEIRO (PFL/MT)
Texto:
Emenda Supressiva
Dispositivo Emendado: Artigo 318, parágrafo 5o.
Suprima-se do projeto a expressão:
a) ....."pelo seu portador".....
Justificativa:
A aceitação de título de dívida agrária deve ser assegurada para pagamento de qualquer tributo
federal ou obrigações para com a União, apenas do desapropriado, não podendo ser em hipótese
alguma, assegurado pagamento desses tributos por parte de terceiros, eventualmente em seu poder.
Parecer:
Pela pertinência da supressão. Para viabilização da reforma agrária, somos pela supressão de todo
o § 5o. do art. 318.
Pela aprovação.

EMENDA:01756 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
SANTINHO FURTADO (PMDB/PR)
Texto:
Dê-se aos dispositivos abaixo enumerados do Anteprojeto de Constituição a seguinte redação:
"Art. 317. ..................................
Parágrafo único. A função social é cumprida quando o imóvel:
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a) elevar o padrão de vida econômico-socialcultural das populações rurais, através da
prestação de recursos humanos, técnicos e
financeiros pelo Governo;
b) aumentar a produção e a produtividade
agrícola, de forma a garantir o abastecimento
interno e gerar volumes exportáveis;
c) conservar os recursos naturais,
preservando o meio-ambiente contra ações predatórias;
d) criar condições de acesso à propriedade da
terra economicamente útil aos trabalhadores e suas
famílias, de preferência na região em que habitam
ou, quando as circunstâncias o aconselharem, em
zonas ajustadas na forma que a lei determinar."
"Art. 318. Compete à União promover a Reforma
Agrária, pela desapropriação por interesse social,
da propriedade territorial rural, comprovadamente
improdutiva, qualquer que seja a sua extensão,
mediante pagamento de prévia e justa indenização,
judicialmente arbitrada.
§ 1o. O pagamento da indenização de imóvel
desapropriado para fins de Reforma Agrária se fará
da seguinte forma: 50% (cinquenta por cento) em
dinheiro e à vista; 50% (cinquenta por cento) em
títulos da dívida pública, resgatáveis em 10 (dez)
anos; 100% (cem por cento) em dinheiro e à vista
quanto às benfeitorias existentes no imóvel.
§ 2o. A desapropriação de que trata este
artigo é da competência da Justiça Agrária.
§ 3o. São excluídos de desapropriação por
interesse social os imóveis rurais
reconhecidamente em produção de acordo com a
extensão das terras e comprovados em documentos
fiscais idôneos.
§ 4o. Exclui-se também de desapropriação para
fins de Reforma Agrária o imóvel pessoalmente
explorado pelo proprietário que nele resida e cuja
extensão não ultrapasse 10 (dez) módulos regionais
de exploração agrícola.
§ 5o. Será facultado ao proprietário do
imóvel desapropriado para fins de Reforma Agrária
continuar no domínio e posse das infraestruturas
da sede e demais 20 (vinte) módulos, se não
possuir outro imóvel e nem outra fonte de renda.
Neste caso, as benfeitorias remanescentes serão
pagas em dinheiro e à vista.
[...]
Justificativa:
Estamos apresentando à Comissão de Sistematização emenda que já submetemos à consideração
da Comissão da Ordem Econômica da Assembleia Nacional Constituinte, tentando levar ao relator e
demais membros dessa Comissão a nossa contribuição para que o tema seja tratado com menos
radicalização para o bem do Brasil.
Os debates em torno da Política Agrícola, Fundiária e da Reforma Agrária não tem chegado a bom
termo, mesmo porque é um assunto grave e que envolve muitos interesses.
Há um processo histórico irreversível, imposto principalmente pela explosão demográfica, conjugado
com uma estrutura arcaica do uso do solo e que avulta o problema do desabastecimento de
alimentos à população e incentiva o êxodo rural.
Essas questões exigem soluções que as conciliem com a justiça e a paz sociais.
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Acreditamos que no âmbito da Comissão de Sistematização, esses três assuntos do Capítulo II
encontrem uma atmosfera mais propícia ao seu exame e o Brasil, com isso, consiga um instrumento
constitucional à altura de outras nações, inclusive de modelo capitalista, para resolver seus
problemas fundiários e poder produzir o alimento necessário ao seu povo e amenizar a sua dívida
externa.
Parecer:
Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo.

EMENDA:01803 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT)
Texto:
EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 317 à 326
RENUMERANDO OS DEMAIS
ART. 1o. Ao direito de propriedade de imóvel
rural correspondente uma função social.
§ 1o. O imóvel rural que não corresponder à
função social, poderá ser desapropriado por
interesse social, para fins de Reforma Agrária,
mediante indenização paga em Títulos, sobre a qual
não incidirá o imposto de transmissão.
§ 2o. - A propriedade de imóvel rural
corresponde à função social quando simultaneamente:
a) É racionalmente aproveitada;
b) Conserva os recursos naturais renováveis e preserva o meio ambiente;
c) Cumpre as disposições legais que regulam as relações de trabalho e de produção;
d) Não excede a área máxima prevista como limite regional, fixado por Lei Federal;
e) Suas atividades estejam enquadradas nos Planos Quinquenais de Desenvolvimento Agrário
aprovados pelo Poder Legislativo.
ART. 2o.- A indenização prevista no ART. 1o.,
§ 1o., significa tornar sem danos a aquisição e os
investimentos realizados pelo proprietário, seja
da terra nua, seja de benfeitorias, deduzidos os
valores correspondentes à contribuição de melhoria
e os débitos com pessoas jurídicas de direito público.
§ 1o. - Os Título da Dívida Agrária previstos
no ART. 1o., § 1o., terão cláusula de correção
monetária, serão resgatáveis no prazo de 20
(vinte) anos em parcelas anuais sucessivas,
assegurada a sua aceitação a qualquer tempo como
meio de pagamento do imposto territorial rural, do
preço de terras públicas e dos débitos de crédito
rural oficial do expropriado.
§ 2o. Decretada a desapropriação por
interesse social, a União poderá ser imitada
judicialmente na posse do imóvel, mediante o
depósito do valor declarado para pagamento do
imposto territorial rural; em Título da Dívida
Agrária do correspondente à terra e em dinheiro a
parte correspondente as benfeitorias, limitada a
contestação a discutir o valor depositado pelo
expropriante e a qualificação do imóvel como não
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cumpridor da função social.
§ 3o. - As benfeitorias serão indenizadas em
dinheiro pelo valor declarado no cadastro do
imposto territorial rural.
ART. 3o. - O imóvel rural desapropriado por
interesse social, para fins de Reforma Agrária,
será indenizado por valor que tenha como
parâmetros os tributos honrados pelo proprietário.
§ 1o. A desapropriação de que trata este
artigo é da competência concorrente da União e dos Estados.
§ 2o. - As Constituições Estaduais poderão
autorizar a desapropriação por interesse social
para fins de Reforma Agrária mediante indenização
paga em Títulos com obediência às normas da
Constituição Federal.
[...]
Justificativa:
A apresentação deste conjunto de propostas vem no sentido de garantir, no novo texto
Constitucional, 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 do
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 e Fundiária e da Reforma Agrária.
Parecer:
Pela aprovação parcial.
O autor desta Emenda propõe a substituição dos nove artigos do projeto constitucional por outros 27
artigos, que oferecem excelentes contribuições, embora mereçam alguns reparos, além da retirada
das matérias passíveis de tratamento através da legislação ordinária.
Concordamos com o autor no que se refere: 1) ao condicionamento da propriedade rural pelo
cumprimento da função social que, entretanto, deve ser definida através de lei específica; 2)
concordamos com a forma de indenização proposta, porém incluímos um prazo de carência de dois
anos para o resgate dos títulos da dívida agrária; 3) enquanto a Emenda exclui da desapropriação
imóveis com até 3 módulos, consideramos mais conveniente a forma "pequenos e médios imóveis
rurais, na forma que dispuser a lei"; 4) somos de opinião que a Constituição deve estabelecer a
restrição da aquisição ou arrendamento da propriedade rural a estrangeiros, e que a autorização deve
ser submetida ao Congresso Nacional, deixando a limitação da área e outros critérios para
regulamentação pela legislação comum; 5) igualmente, outras contribuições desta Emenda estão
atendidas pelo Substitutivo, ao estabelecer que o Plano Nacional de Desenvolvimento Agrário, de
execução plurianual, englobará simultaneamente as ações da Política Agrícola, Política Agrária e
Reforma Agrária - definidas em lei comum.

EMENDA:01814 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
VICENTE BOGO (PMDB/RS)
Texto:
EMENDA MODIFICADA
DISPOSITIVO EMENDADO - ARTIGO 318, CAPUT
O artigo 318 do Anteprojeto de Constituição, da Comissão de Sistematização, passa ater a
seguinte redação:
"Art. 318 - Compete à União promover a Reforma
Agrária, pela desapropriação por interesse social
da propriedade territorial rural que não esteja
cumprindo a função social, em zonas prioritárias,
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mediante pagamento de justa indenização."
Os §§ continuam inalterados.
Justificativa:
Em cumprimento ao disposto no art. 19, § 2º, do Regimento Interno da ANC, informo que o parâmetro
usado para consubstanciar a presente emenda é o texto das letras b e c, do inciso XVII, do art. 3º, do
Anteprojeto da COMISSÃO DA SOBERANIA E DKOS DIREITOS E GARANTIAS DO HOMEM E DA
MULHER.
Está expresso no Anteprojeto da Comissão I (parâmetro) que a indenização do imóvel desapropriado
para fins de executar programas de desenvolvimento socioeconômicos – como a Reforma Agrária –
deverá ser mediante pagamento justo. Contudo, a Sistematização preferiu ser mediante pagamento
justo. Contudo, a Sistematização preferiu manter ainda outro quesito, qual seja, a do pagamento
prévio.
Ao sistematizar as propostas reverentes à forma de indenização dos bens desapropriados por
interesse social, a Comissão usou dois pesos e duas medidas. Acolheu sem restrição a conclusão a
que chegou a Comissão da Ordem Econômica e desprezou, por inteiro, os princípios alinhados pela
Comissão da Soberania sobre o mesmo assunto.
Por essa razão, entendemos que deva prevalecer a tese da indenização com justo pagamento. E não
a do pagamento justo e prévio, uma vez que o pagamento do imóvel desapropriado para fins de
Reforma Agrária se dá por títulos da dívida agrária.
Pelos mesmos fundamentos, entendemos que se no artigo antecedente são indicados os quesitos da
“função social”, a desapropriação para fins de Reforma Agrária deve ocorrer prioritariamente nos
imóveis que não estejam cumprindo com a função social e não – como diz o Anteprojeto da
Sistematização – nas áreas improdutivas.
O texto da Comissão I (parâmetro) alude ao “não uso” ao “uso especulativo” e à “média da
produtividade”. Assim, fica claro que função social não é sinônimo de produtividade e muito menos
que improdutiva seja o mesmo que descumprimento da função social.
Harmonizando melhor o resultado das Comissões da Soberania e da Ordem Econômica, entendemos
que as desapropriações devam recair sobre os imóveis que não estejam cumprindo a função social e
que devam ser pagos mediante pagamento justo, tão só.
Parecer:
Pela aprovação parcial, nos termos do Substitutivo.

EMENDA:01815 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
VICENTE BOGO (PMDB/RS)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO - ARTIGO 318 e seus §§
Fica alterado o artigo 318 e seus parágrafos que passam a ter a seguinte redação, excluído o
atual § 2o., remunerando-se os seguintes:
"Art. 318 - Compete à União promover a
Reforma Agrária mediante desapropriação, por
interesse social, da propriedade territorial rural
necessária à execução de planos, programas e
projetos de desenvolvimento social e econômico
mediante pagamento de indenização em títulos da
dívida agrária para a terra nua, e, em dinheiro,
para as benfeitorias úteis e necessárias.
§ 1o. - Os títulos da dívida agrária, com
cláusula da exata correção monetária, serão
resgatados no prazo de vinte anos, acrescidos dos juros legais.
§ 2o. - A lei definirá as zonas prioritárias
para Reforma Agrária, os parâmetros de
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conceituação da propriedade, bem como os módulos
de exploração da terra.
§ 3o.- A emissão de títulos da dívida agrária
para finalidades previstas neste artigo obedecerá
a limites fixados, anualmente, pela lei ordinária.
§ 4o. - É assegurada a aceitação dos títulos
da dívida agrária a que se refere este artigo,
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.
§ 5o. - A transferência da propriedade objeto
de desapropriação, nos termos do presente artigo,
não constitui fator gerador de tributo de qualquer natureza."
Justificativa:
A presente emenda busca compatibilizar os artigos 3º, item XVII, da Comissão da Soberania e dos
Direitos e Garantias do Homem e da Mulher; 3º, da Comissão da Ordem Social e 34, da Comissão da
Ordem Econômica.
Suprimiu-se o Parágrafo 2º porque e desnecessário diante do “caput” do Artigo, objeto da presente
Emenda.
Parecer:
Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo.

EMENDA:01838 APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
NILSON GIBSON (PMDB/PE)
Texto:
EMENDA SUPRESSIVA PARA ADEQUAÇÃO DO TEXTO DO
ANTEPROJETO.
Suprima-se o § 2o., do art. 318. Remunere-se
os demais permissivos.
Suprima-se o § 2o., do art. 318.
Justificativa:
É equivoca fixar a competência para o Primeiro Ministro a desapropriação de imóvel rural para fins
sociais.
Parecer:
Pela aprovação, nos termos do substitutivo.

EMENDA:01961 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
GILSON MACHADO (PFL/PE)
Texto:
Emenda Modificativa ao texto do parágrafo 3o. do art. 318, do Projeto de Constituição
Ementa: Dê-se ao § 3o., art. 318, nova
redação suprimindo a expressão: "Bem como os
módulos de exploração da terra", ficando a redação
final nos seguintes termos:
Art. 318. ..................................
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§ 3o. - A Lei definirá as zonas prioritárias
para reforma agrária e os parâmetros de
conceituação de propriedade improdutiva.
Justificativa:
A fixação dos módulos de exploração da terra é matéria por demais programática e depende do
dimensionamento econômico das culturas exploradas nas respectivas regiões homogenias, das
características ecológicas, de outros tipos de exploração existentes nas mesmas regiões, da
localização, dos meios de acesso, da capacidade de absorção dos produtos explorados, enfim, de
uma gama de parâmetros que só podem ser atribuídos pelo colhimento de informações que fogem da
atribuição da matéria constitucional, e até mesmo por que, já se encontra definida em Lei
Complementar (Lei nº 4.504/64 e Decreto nº 55.891/65).
Ademais, determinar que a Lei definida matéria já definida é incorrer em redundância, ou pelo menos,
determinar que o feito seja refeito, com altos custos financeiros e desnecessários, uma vez que, o
Módulo Rural e seis critérios de apuração são atuais, e até avançados par os resultados registrados
pela agropecuária brasileira.
Tanto é verdade que, procura-se, insistentemente, reduzir os índices de produtividade que servem
para a apuração dos módulos rurais, para torna-los mais amenos.
Ademais, determinar que a Lei definida matéria já definida é incorrer em redundância, ou pelo menos,
determinar que o feito seja refeito, com altos custos financeiros de desnecessários, uma vez que, o
Módulo Rural e seus critérios d3 apuração são atuais, e até avançados para os resultados registrados
pela agropecuária brasileira.
Tanto é verdade que, procura-se, insistentemente, reduzir os índices de produtividade que servem
para a apuração dos módulos rurais, para torna-los mais amenos.
Deixar como está é a política mais adequada, e por que não, a mais progressista, visto que, tende a
forçar “para cima”, a produtividade agrícola e pastoril.
Parecer:
Pela rejeição.
Matéria não constitucional.

EMENDA:02086 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOACI GÓES (PMDB/BA)
Texto:
Dê-se ao § 1o. e 2o. do Art. 318 a seguinte redação:
§ 1o. - A indenização da terra desapropriada
será feita em títulos da dívida agrária, com
cláusula de exata correção monetária, resgatáveis
a partir do primeiro ano de sua emissão, no prazo
de até cinco anos, conforme dispuser a lei.
§ 2o. - A desapropriação de que trata este
Artigo é de competência exclusiva da União, que
poderá delegá-la por ato do Primeiro Ministro,
tomando-se como valor do imóvel, para efeito de
desapropriação, aquele considerado pelo
proprietário para efeito de pagamento de tributos.
Justificativa:
Na questão explosiva de reforma agrária, urge encontrar formulas capazes de pacificar os espíritos
ora em apaixonado conflito.
No Direito Brasileiro, o valor do imóvel declarado pelo proprietário, para efeito do recolhimento de
tributos, não indexa o valor considerado para efeito de desapropriação que é o valor venal do bem.
A emenda aditiva que ora propomos ao § 1º corrige aquela anomalia e deixa ao proprietário do imóvel
o direito de escolher entre habilitar-se a uma eventual desapropriação de valor mais alto, mediante o
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recolhimento de tributos mais altos, e o risco de, pagando tributos menores, receber uma indenização
menor.
Dentre outras vantagens, a norma aqui proposta, ensejará ao poder público a possibilidade de
oferecer aos Sem Terra, representados por suas categorias profissionais alternativas e escolha de
várias áreas, em função, também, do valor.
A capitalização do poder público advinda da emenda aditiva ao § 1º propiciará a redução do prazo
previsto no § 2º, de 20 para 5 anos, para resgaste dos títulos de dívida agrária, e de dois para um
ano, o prazo de carência.
Acreditamos que esta medida seja capaz de elidir o confronto que, nascido na Subcomissão, pode
transbordar da Comissão temática e desaguar no Plenário, no estilo maniqueísta prejudicial à busca
do consenso.
Parecer:
Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo.

EMENDA:02108 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
RACHID SALDANHA DERZI (PMDB/MS)
Texto:
Emenda Modificativa e Supressiva de parte do Artigo 318.
"Art. 318. Compete à União promover a Reforma
Agrária por desapropriação por interesse social,
da propriedade territorial rural improdutiva, em
zonas prioritárias, mediante pagamento de prévia e
justa indenização que, à exceção dos acessórios
que serão sempre pagos em dinheiro, será 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.
§ 1o. A desapropriação de que trata este
artigo é de competência exclusiva do Primeiro-Ministro.
§ 2o. A lei definirá as zonas prioritárias
para Reforma Agrária e os parâmetros de
conceituação de propriedade improdutiva.
§ 3o. A emissão de títulos da dívida agrária
para as finalidades previstas neste artigo,
obedecerá a limites fixados, anualmente, pela Lei Orçamentária.
§ 4o. É assegurada a aceitação dos títulos da
dívida agrária a que se refere este artigo, como
meio de pagamento de qualquer tributo federal,
pelo seu portador de obrigações do desapropriado
para com a União, bem como para qualquer outra
finalidade estipulada em lei.
§ 5o. A transferência da propriedade objeto
de desapropriação, nos termos do presente artigo,
não constitui fato gerador de tributo de qualquer natureza."
Justificativa:
A junção do parágrafo primeiro ao “caput” do artigo esclarece, sem favorecer interpretação dúbia, a
forma de indenização da terra nua.
A expressão da expressão “bem como os módulos de exploração da terra” no parágrafo terceiro,
agora parágrafo segundo, na realidade, trata-se de dispositivo simplesmente programático, que não
envolve matéria constitucional.
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Parecer:
Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo.

EMENDA:02109 APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
RACHID SALDANHA DERZI (PMDB/MS)
Texto:
Emenda Supressiva:
Suprima-se a cláusula "bem como os módulos de exploração da terra" do § 3o. do art. 318.
Justificativa:
Trata-se de um dispositivo simplesmente programático, que não envolve matéria constitucional.
Parecer:
Todo o conteúdo do § 3o do art.318 é matéria de legislação ordinária. Pela aprovação da emenda.

EMENDA:02192 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
GILSON MACHADO (PMDB/PE)
Texto:
Emenda Modificativa do Art. 318 do Projeto da Constituição
Emenda: Dá nova redação do artigo 318.
Art. 318 - A desapropriação por interesse
social de imóvel rural, para fins de reforma
agrária somente se efetivará quando:
a) o imóvel expropriado, situado em zona
prioritária, esteja classificado como latifúndio improdutivo;
b) disponha o órgão executor de recursos
financeiros para integral pagamento da indenização devida.
Parágrafo único: - O pagamento da
indenização, de que trata este artigo, será feito
em títulos da dívida pública, com relação a terra
nua e em moeda corrente no que se referir às benfeitorias.
Justificativa:
Sendo a desapropriação por interesse uma exceção à regra da justa e prévia indenização em
dinheiro, é indispensável sejam seus contornos básicos definidos no corpo da Constituição.
Parecer:
A desapropriação deverá ser feita quando o imóvel rural não cumprir uma função social,
independente do tamanho de sua área, podendo ocorrer inclusive em minifúndio.
A disponibilidade de recursos pelo órgão executor é uma condição óbvia. Pela rejeição da Emenda.

EMENDA:02308 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ)
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Texto:
EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 318
- Dê-se nova redação ao "caput" do art. 318:
"Art. 318 - Compete a União promover reforma
agrária, pela desapropriação por interesse social
de imóvel rural desde que necessária à execução de
planos, programas de desenvolvimento social e
econômico, mediante justa indenização."
Acrescente-se ao final do § 1o. a expressão
"úteis e necessárias", após a palavra "benfeitorias"
- Suprima-se o § 3o.
Justificativa:
A redação proposta melhor reflete a compatibilização dos artigos 34 da Comissão VI, art. 3º,
parágrafo único da Comissão VII e art. 3º, inciso XVII, alínea b.
Parecer:
A propriedade deve cumprir uma função social e não só econômica com pretende o proponente.
A supressão do § 3o. do art. 318 tecnicamente boa, assim como nada temos a opor quanto ao
acréscimo da expressão " úteis e necessárias" à palavra "benfeitorias" (§ 1o.).
Somos pela aprovação parcial da Emenda.

EMENDA:02332 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
IVO VANDERLINDE (PMDB/SC)
Texto:
Emenda Modificativa do § 3o., art. 318
Suprima-se a expressão "bem como os módulos de exploração da terra", ficando, assim, com a
seguinte redação:
Art. 318 ....................................
§ 3o. - A lei definirá as zonas prioritárias para reforma agrária e os parâmetros de
conceituação de propriedade improdutiva.
Justificativa:
Trata-se de um dispositivo simplesmente programático, que não envolve matéria constitucional.
Parecer:
Matéria de legislação ordinária.
Pela rejeição.

EMENDA:02342 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
IVO VANDERLINDE (PMDB/SC)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA AO PARÁGRAFO 5o. DO ARTIGO 318 DO PROJETO DE
CONSTITUIÇÃO.
Ementa: Altere-se a redação do § 5o. do Art. 318 excluindo do texto a expressão "pelo seu
portador", resultando ao novo texto a seguinte forma:
- 5o. - É assegurada a aceitação dos títulos
da dívida agrária a que se refere este artigo,
como meio de pagamento de qualquer tributo federal
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ou obrigações do desapropriado para com a União,
bem como para qualquer outra finalidade estipulada
em lei.
Justificativa:
Permanecendo a expressão “…, como meio de pagamento de qualquer tributo federal, pelo seu
portador ou obrigações de desapropriado..., ” abre-se a possibilidade de o expropriado transferir a
qualquer pessoa, e esta teria que ser considerada PÓRTADOR, os títulos da dívida agrária
recebidos, utilizando-os como forma de pagamento de tributos devidos e de competência da União.
Assim ocorrendo, ficará a União obrigada a honrar a aceitação dos títulos emitidos em data anterior a
estipulada para o resgate, acarretando, por certo, transtornos para os Orçamentos Anuais.
Parecer:
Pela rejeição.
A proposta inviabiliza o programa de reforma agrária.

EMENDA:02472 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOSÉ TINOCO (PFL/PE)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA AO PARÁGRAFO 5o. DO ARTIGO 318 DO PROJETO DE
CONSTITUIÇÃO.
EMENTA: Altere-se a redação do § 5o. do art. 318 excluindo do texto a expressão "pelo seu
portador", resultando ao novo texto a seguinte forma:
§ 5o. - É assegurada a aceitação dos títulos
da dívida agrária a que se refere este artigo,
como meio de pagamento de qualquer tributo federal
ou obrigações do desapropriado para com a União,
bem como para qualquer outra finalidade estipulada
em lei.
Justificativa:
Permanecendo a expressão “..., como meio de pagamento de qualquer tributo federal, pelo seu
portador ou obrigações do desapropriado..., ” abre-se a possibilidade de o expropriado transferir a
qualquer pessoa, e esta teria que ser considerada PORTADOR, os títulos da dívida agrária
recebidos, utilizando-os como forma de pagamento de tributos devidos e de competência da União.
Assim, ocorrendo, ficará a União obrigada a honrar a aceitação dos títulos emitidos em data anterior a
estipulada para o resgate, acarretando, por certo, transtornos para os Orçamentos Anuais.
Parecer:
Pela rejeição. A proposta onerária o Estado. Com o resgate antecipado dos títulos, a reforma
agrária será inviabilizada.

EMENDA:02882 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE)
Texto:
EMENDA SUBSTITUTIVA
Substitua-se o caput do art. 318 pelo seguinte:
Art. 318 - "A propriedade privada de bens de
produção é-suscetível de desapropriação por
necessidade ou utilidade pública ou por interesse
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social, desde que necessária à execução de planos,
programas e projetos de desenvolvimento social e
econômico, sejam eles da União, dos Estados ou dos
Municípios, mediante justa indenização."
Justificativa:
A definição acima consta do Art. 3º, XVII, b) do Anteprojeto da Comissão da Soberania e dos Direitos
e Garantias, que deve ser compatibilizado com o Art. 318 de modo a permitir a execução do Plano
Nacional da Reforma Agrária.
Parecer:
Não satisfeita a exigência da função social da propriedade, qualquer imóvel rural é susceptível de
ser desapropriado por interesse social. Assim sendo, não cabem especificações e exceções.
Pela rejeição.

EMENDA:02940 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ADEMIR ANDRADE (PMDB/PA)
Texto:
Emenda modificativa
Dispositivos emendados: Art. 317, 318 e 319.
Os artigos 317 a 319 do Projeto passam a ter a seguinte redação:
"Art. 317 - O uso do imóvel rural deve cumprir função social;
Parágrafo único - A função social é cumprida quando o imóvel:
a) é racionalmente aproveitado;
b) conserva os recursos naturais e preserva o meio ambiente;
c) cumpre a legislação trabalhista; e
d) propicia o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que dele dependam.
Art. 318 - Compete à União promover a reforma
agrária, permitindo aos trabalhadores rurais o
acesso à propriedade na forma individual,
cooperativa, condominial, comunitária ou mista,
para o desenvolvimento de suas atividades, mediante
distribuição planejada das terras públicas ou
desapropriação dos imóveis rurais que não cumpram
sua função social.
Art. 319 - A lei disporá, para efeito de
reforma agrária, sobre a competência, forma de
pagamento, 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.
Justificativa:
Entendemos que a compatibilização feita pelo relator não levou em consideração o art. 3º da
Comissão VII – Comissão de Ordem Social, que garante a todo trabalhador rural o direito à
propriedade da terra. O texto do Projeto, nos seus artigos 317, 318 e 319, aproveitados em sua quase
totalidade dos artigos 33, 34 e 35, da Comissão VI – Comissão da Ordem Econômica, teve mínimas
modificações de caráter de redação constitucional. Ambas as propostas são radicalmente opostas.
Uma inviabiliza a outra.
Os artigos 317 a 319 do Projeto inviabilizam a reforma agrária, assim como o art. 3º da Ordem Social,
distribui totalmente a propriedade rural.
Procuramos garantir o direito da propriedade rural que cumpra com a função social, assim como à
União a possiblidade do atendimento de parte do direito que a Comissão da ordem Social pretendia
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garantir. Observe-se que não inovamos na questão do mérito. Apenas compatibilizamos os dois
textos, inclusive na redação, aproveitando e compondo nossa emenda modificativa com textos de
ambas as propostas.
Parecer:
Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo.

EMENDA:03026 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG)
Texto:
Emenda Modificativa do § 3o., art. 318.
Suprima-se a expressão "bem como os módulos de exploração da terra", ficando, assim, com a
seguinte redação:
Art. 318 ....................................
§ 3o. - A lei definirá as zonas prioritárias
para reforma agrária e os parâmetros de
conceituação de propriedade improdutiva.
Justificativa:
Trata-se de um dispositivo simplesmente programático, que não envolve matéria constitucional.
Parecer:
A matéria constante da Emenda é dispensável do ponto-de-vista da técnica legislativa, pois todos
os assuntos que não são auto regulamentados, serão objeto de regulamentação posterior para fim de
execução.
Somos, pois, pela rejeição da Emenda.

EMENDA:03192 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG)
Texto:
EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 318, § 7o.
Inclua-se o § 4o. no art. 318:
Compete aos Estados, utilizando os recursos
obtidos através do disposto no § 3o. do artigo 272
desta Constituição, promover por intermédio da
iniciativa pública e privada correto preparo e
plena adequação do trabalhador rural à terra
objeto da reforma agrária.
RENOVAM-SE OS DEMAIS PARÁGRAFOS.
Justificativa:
Tem-se como presente que “o uso do imóvel rural deve cumprir função social”, cabendo à União a
promoção da reforma agrária.
Entendo, no entanto, que, para se obter êxito à proposição ora feita, há que se preparar o beneficiário
da reforma, propiciando-lhe condições técnicas e financeiras que lhe possibilitem condições mínima
ao início de seu trabalho.
Sente-se na prática que a escassez de recursos financeiros o mais das vezes tem possibilitado a
manutenção dos programas propostos.
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Com a progressão instituída para o imposto Territorial Rural incidente sobre glebas improdutivas,
busco inviabilizar uma fonte de receita possibilitadora à tal objetivo, através da qual iniciativas
públicas e provadas tenham a promover um racional aproveitamento do trabalhador rural nas novas
fronteiras agrícola a serem abertas.
Parecer:
Propõe o nobre Constituinte que se acrescente parágrafo ao art. 318 do Projeto, a fim de dar
competência aos Estados para utilizarem os recursos oriundos do imposto sobre a propriedade
territorial rural na adequação do trabalhador rural à terra objeto da reforma agrária.
Em sua Justificação, salienta-se o objetivo de dar ao ITR caráter progressivo para desestimular as
glebas improdutivas e, também, viabilizar fonte de receita voltada para os objetivos da reforma
agrária.
A ideia da progressividade com tais objetivos está sendo incorporada ao nosso Substitutivo, no texto
correspondente ao § 2o. do art. 272 do Projeto. Entretanto, a vinculação dessa receita tributária à
reforma agrária não deve constar da Constituição (ver art. 292, I, do Projeto e seu equivalente
no Substitutivo), mas ser decidida, periodicamente, pelo legislador ordinário, a propósito das leis do
plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e dos orçamentos.
Pela aprovação parcial.

EMENDA:03277 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ALBANO FRANCO (PMDB/SE)
Texto:
O Artigo 318 do Projeto passa a ter a seguinte redação:
Art. 318 - A União promoverá a melhor
distribuição da terra de uso agropecuário,
mediante tributação progressiva e baseada
exclusivamente no tamanho da propriedade.
Justificativa:
A virtude dessa proposta é a simplicidade. Toda propriedade será adicionalmente tributada se for de
tamanho grande. Essa fórmula foi seguida por vários países que realizaram a reforma agrária com
sucesso e de forma barata para o Estado. Esse foi o caso da Inglaterra.
No início, naquele País, argumentava-se não ser justo, tributar adicionalmente uma propriedade
produtiva grande só porque era grande. Ocorre, porém, que um fazendeiro de grande propriedade
que era produtiva não tinha nenhum problema em pagar o imposto relativo ao tamanho. O fazendeiro
de uma grande propriedade improdutiva, por outro lado, tinha enorme dificuldade em pagar o imposto
a partir de sua propriedade. Nesse caso, ele tinha duas alternativas: pagar o imposto com renda
gerada em outras atividades ou retalhar e vender a propriedade para fazendeiros dispostos a operar
propriedades menores, mas cujo tamanho permita o pagamento do imposto. Dessa forma, a reforma
agrária iria ocorrendo naturalmente e sem altos custos para governo.
Parecer:
Pela rejeição.
Tributação de propriedade territorial, rural, pela sua natureza técnica e especificidade, é matéria de
legislação ordinária.
Pela Rejeição.

EMENDA:03498 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF)
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Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
ARTIGO EMENDADO: 318
Fica alterado o art. 318 e seus parágrafos
que passam a ter a seguinte redação, excluído o
atual § 2o., renumerando-se os seguintes:
Art. 318 - Compete à União promover a Reforma
Agrária mediante desapropriação, por interesse
social, da propriedade territorial rural
necessária à execução de planos, programas e
projetos de desenvolvimento social e econômico
mediante pagamento de indenização em títulos da
dívida agrária para a terra nua, e, em dinheiro,
para as benfeitorias úteis e necessárias.
§ 1o. - Os títulos da dívida agrária, com
cláusula de exata correção monetária, serão
resgatados no prazo de vinte anos, acrescidos dos juros legais.
§ 2o. - A Lei definirá as zonas prioritárias
para Reforma Agrária, os parâmetros de
conceituação da propriedade, bem como os módulos
de exploração da terra.
§ 3o. - A emissão de títulos da dívida
agrária para as finalidades previstas neste artigo
obedecerá a limites fixados, anualmente, pela lei ordinária.
§ 4o. - É assegurada a aceitação dos
títulos da dívida agrária a que se refere este
artigo, como meio de pagamento de qualquer tributo
federal, pelo seu portador ou obrigações do
desapropriando para com a União, bem como para
qualquer outra finalidade estipulada em lei.
§ 5o. - A transferência da propriedade objeto
de desapropriação, nos termos do presente artigo,
não constitui fato gerador de tributo de qualquer natureza.
Justificativa:
A presente emenda busca compatibilizar o disposto no art. 13, inciso XIII, do Anteprojeto, com o art.
318.
Propõe-se a supressão do § 2º, do art. 318, porque é desnecessário diante do “caput” do Artigo,
objetivando da presente Emenda, tendo em vista que já se estabeleceu a competência da União.
Parecer:
Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo.

EMENDA:03590 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
SÉRGIO BRITO (PFL/BA)
Texto:
EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 318
O art. 318 do projeto, passa ser a seguinte redação:
Art. 318 - Compete à União promover a reforma
agrária, pela desapropriação, por interesse
social, da propriedade território rural
improdutiva, em zonas prioritárias, mediante
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pagamento de prévia e justa indenização, ouvindo
sempre o município, através dos seus Órgãos competentes.
Justificativa:
A participação do município atreves dos seus representantes legais, na figura de Cooperativas
Agrícolas, as quais caberiam as decisões e parecer, quando consultadas pelas partes interessadas.
Feito desta forma, dar-se-ia a uma conotação democrática à Reforma Agrária, pois o proprietário
decidirá em comum acordo sobre as medidas inerentes ao seu patrimônio.
Parecer:
Já foi devidamente definido e consensualmente aceito que a desapropriação é competência da
União, não cabendo interferência do poder municipal.
Pela rejeição.

EMENDA:03596 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ)
Texto:
EMENDA ADITIVA/MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO art. 318
Modifique-se e adite-se ao projeto:
A) art. 318 - "Competem à União e ao Estado promover a reforma agrária......................."
b) Parágrafo 1o. "A indenização das terras rurais e das benfeitorias serão pagas em títulos da dívida
agrária ........., acrescidas dos juros legais."
c) Parágrafo 2o. "A desapropriação de que trata este art. é da competência do Presidente da República e do
Governador do Estado."
Justificativa:
É preciso ajustar o processo de reforma agrária às transformações que advirão em consequência na
reinstituição do sistema federativo. Assim sendo, os Estados membros devem compartilhar com a
União responsabilidades políticas na execução do processo de reforma agrária.
Parecer:
A Emenda não enriquece o Projeto enviando uma cumulação de competência para promover a
Reforma Agrária.
Rejeição.

EMENDA:03666 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ALMIR GABRIEL (PMDB/PA)
Texto:
EMENDA DE ADEQUAÇÃO
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 318
O artigo 318 do projeto, passa a ter a seguinte redação:
Art. 318 - Compete à União promover a reforma
agrária, através da desapropriação por interesse
social, da propriedade territorial rural que não
cumprir sua função social.
§ 1o. - ....................................
§ 2o. - A desapropriação que trata este
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artigo é de competência da União, podendo ser
delegada pelo Primeiro-Ministro.
§ 3o. - A emissão de títulos da dívida
agrária para as finalidades previstas neste artigo
obedecerá a limites fixados, anualmente, pela Lei Orçamentária.
§ 4o. - A transferência da propriedade objeto
de desapropriação, nos termos do presente artigo,
não constitui fato gerador de tributo de qualquer natureza.
Justificativa:
A emenda objetiva adequar o instrumento da desapropriação por interesse social, ao cumprimento da
função social da propriedade, repondo a correspondência necessária que deve existir entre a
propriedade da terra e a sua função social e resgatando o preceito de que “o exercício do direito de
propriedade, subordina-se ao bem-estar da sociedade, “apresentado no Capítulo dos direitos
individuais do Título II.
É importante ainda ressaltar que a adequação proposta, além de imprimir maior coerência interna ao
Anteprojeto da Constituição, recupera, também, um princípio definido no artigo 3º da Seção I,
Capítulo I, do Relatório aprovado pela Comissão da Ordem Social.
Parecer:
Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo.

EMENDA:03867 PREJUDICADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
RICARDO IZAR (PFL/SP)
Texto:
- Art. 318. § 1o. O Município estabelecerá a cobrança do imposto progressivo, no tempo, e sem
caráter expropriatório, a incidir sobre áreas urbanas não edificadas e subutilizadas, de forma
que se assegure o cumprimento da função social da propriedade.
Justificativa:
Objetivamente, cabe ao Município a cobrança do imposto progressivo, ficando mais explicito o uso do
vocábulo “Município” por “Poder Público”, no início do artigo em exame. Por outro lado, a substituição,
no texto das palavras “não utilizada”, visa a evitar artifícios anulatórios da finalidade da incidência do
imposto progressivo, sobre áreas urbanas já servidas por melhoramentos públicos, retiradas para fins
de especulação.
Parecer:
Propõe o nobre Constituinte, em síntese, que se altere a redação do § 1o. do art. 273 do Projeto (no
pressuposto de que corresponde ao art. 318 do Anteprojeto), de modo a deixar expresso o caráter
não expropriatório da cobrança do imposto progressivo sobre a propriedade predial e territorial
urbana, quando se pretenda assegurar o cumprimento da função social da propriedade. Propõe,
ainda, que se substitua a expressão "não utilizadas" pela "subutilizadas", pois melhor se evitariam
artifícios evasivos à incidência daquele imposto progressivo, e, também, que se prefira o uso de
"Município" ao invés de "Poder Público".
Após detida análise da Emenda, verificou-se ser ela remanescente de etapa anterior do processo
constituinte, observando-se que o próprio texto do § 1o. do art. 273 do atual Projeto já contempla
parte das sugestões formuladas.
Todavia o conceito de "áreas urbanas subutilizadas" parece menos objetivo que o de "não utilizadas",
para os efeitos pretendidos.
Pela prejudicialidade.

EMENDA:04296 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
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Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
FERNANDO VELASCO (PMDB/PA)
Texto:
Acrescente-se mais dois parágrafos ao art. (318), a seguir enunciados:
Art. (318)- .................................
§ 1o. - ....................................
§ 2o. - ....................................
§ 3o. - ....................................
§ 4o. - ....................................
§ 5o. - ....................................
§ 6o. - ....................................
§ 7o. - Na definição das zonas prioritárias para reforma agrária, serão incluídas as terras
situadas na faixa de vinte quilômetros de largura, em cada lado do eixo das estruturas viárias.
§ 8o.- Ninguém poderá ser proprietário do equivalente a mais de cem módulos rurais, seja
numa só propriedade ou no conjunto de seus imóveis.
Justificativa:
Não é concebível, que terras dotadas de infraestrutura privilegiada par abastecimento de insumos e
escoamento de produção, com investimentos do Poder Público, permaneçam total ou parcialmente
inexploradas, enquanto milhões de agricultores lutam por um pedaço de terra para trabalhar ou são
obrigados a exercer a atividade agrícola em regiões de difícil acesso, onde as perdas da produção
são significativas, pelas deficientes condições de armazenagem e transporte.
Por outro lado, a grande concentração de terras nas mãos de poucos, principalmente nas áreas
dotadas de infraestrutura básica de produção, muitas vezes com finalidades especulativas e de
reserva de calor, tem limitado o aceso à terra aos agricultores com tradição nas lides agrícolas,
gerando conflitos fundiários ou promovendo desordenado êxodo para os centros urbanos, onde vão
engrossar os bolsões de miséria das periferias desses núcleos, fazendo com que a diminuição da
capacidade produtiva no campo seja agravada pelo aumento dos problemas de alimentação, saúde,
saneamento, educação e segurança das cidades.
Parecer:
O § 7o. proposto contém matéria específica de legislação ordinária e o § 8o. pretende fixar o limite
máximo de área da propriedade rural, o que não consideramos requisito válido para o cumprimento
da função social da terra.
Somos, pois, pela rejeição da Emenda.

EMENDA:04573 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ROBERTO FREIRE (PCB/PE)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
Dispositivo emendado: Art. 318 e seus parágrafos.
O artigo 318 e seus parágrafos passam a ter a seguinte redação, excluído o atual parágrafo 2o.,
renumerando-se os demais:
"Art.318- Compete à União promover a Reforma
Agrária, mediante desapropriação, por interesse
social, da propriedade territorial rural
necessária à execução de planos, programas e
projetos de desenvolvimento social e econômico,
através de pagamento de indenização em títulos da
dívida agrária para a terra nua e, em dinheiro,
para as benfeitorias úteis e necessárias.
§ 1o. Os títulos da dívida agrária, com
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cláusula de exata correção monetária, serão
resgatados no prazo de vinte anos, acrescidos dos juros legais.
§ 2o. A Lei definirá as zonas prioritárias
para Reforma Agrária, o parâmetros de conceituação
da propriedade, bem como os módulos de exploração da terra.
§ 3o. A emissão de títulos da dívida agrária,
para as finalidades previstas neste artigo,
obedecerá a limites fixados, anualmente, pela lei ordinária.
§ 4o. É assegurada a aceitação dos títulos da
dívida agrária, a que se refere este artigo, como
meio de pagamento de qualquer tributo federal,
pelo seu portador o obrigações do desapropriado
para com a União, bem como para qualquer outra
finalidade estipulada em lei.
§ 5o. A transferência da propriedade, objeto
de desapropriação, nos termos do presente artigo,
não constitui fator gerador de tributo de qualquer natureza.
Justificativa:
A presente emenda busca compatibilizar os artigos 3º, item XVII, da Comissão da Soberania e dos
Direitos e Garantias do Homem e da Mulher; 3º, da Comissão da Ordem Social e 34, da Comissão da
Ordem Econômica.
Suprimiu-se o parágrafo 2º porque é desnecessário, diante do “caput” do Artigo, objetivo da presente
emenda.
Parecer:
Pela aprovação parcial da Emenda, nos termos do substitutivo.

EMENDA:04616 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
HAROLDO SABÓIA (PMDB/MA)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 318
Fica alterado o artigo 318 e seus parágrafos
que passam a ter a seguinte redação, excluído o
atual § 2o., renumerando-se os seguintes:
Art. 318 - Compete à União promover a Reforma
Agrária mediante desapropriação, por interesse
social, da propriedade territorial rural
necessária à execução de planos, programas e
projetos de desenvolvimento social e econômico
mediante pagamento de indenização em títulos da
dívida agrária para a terra nua, em dinheiro, para
as benfeitorias úteis e necessárias.
§ 1o. - Os títulos da dívida agrária, com
cláusula de exata correção monetária, serão
resgatados no prazo de vinte anos, acrescidos dos juros legais.
§ 2o. - A Lei definirá as zonas prioritárias
para Reforma Agrária, os parâmetros de
conceituação da propriedade, bem como os módulos
de exploração da terra.
§ 3o. - A emissão de títulos da dívida para
as finalidades previstas neste artigo obedecerá a
limites fixados, anualmente, pela lei ordinária.
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§ 4o. - É assegurada a aceitação dos títulos
da dívida agrária a que se refere este artigo,
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.
§ 5o. - A Transferência da propriedade objeto
de desapropriação, nos termos do presente artigo,
não constitui fator gerador de tributo de qualquer natureza.
Justificativa:
A presente emenda busca compatibilizar os artigos 3º, item XVII, da Comissão da Soberania e dos
Direitos e Garantias do Homem e da Mulher; 3º, da Comissão da Ordem Social e 34, da Comissão da
Ordem Econômica.
Suprimiu-se o parágrafo 2º porque é desnecessário, diante do “caput” do Artigo, objetivo da presente
Emenda.
Parecer:
Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo.

EMENDA:04835 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR)
Texto:
Emenda substitutiva ao Art. 318 que passa a ter a seguinte redação, que foi aprovada pela
Comissão da Ordem Social (art. 3o.), por unanimidade e não contemplada pelo douto relator:
"Art. 318 - Todo o trabalhador rural terá
direito assegurado a propriedade na forma
individual, cooperativa, condominial, comunitária
ou mista para o desenvolvimento de suas atividades.
Parágrafo único: - O Estado promoverá a
desapropriação das terras necessárias ao
cumprimento do dispositivo neste artigo, mediante
indenização por títulos da dívida agrária."
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 a Reforma Agrária 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
prioridades 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
de renda).
Parecer:
Entendemos que o conceito de função social da propriedade é o mais adequado para se garantir o
direito de propriedade.
A garantia de propriedade a todo trabalhador rural eliminaria esse conceito e seria apenas trocar o
dono da terra.
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Nos termos do substitutivo, somos pela rejeição da emenda.
Pela Rejeição.

EMENDA:05066 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOSÉ EGREJA (PTB/SP)
Texto:
Emenda modificativa ao § 5o. do art. 318 do Projeto do Relator. Modifique-se o art. 318 do
Projeto para a seguinte redação:
§ 5o. - É assegurada a aceitação dos títulos
da dívida agrária a que se refere este Artigo como
meio de pagamento de qualquer tributo federal ou
obrigações para com a União, bem como para
qualquer outra finalidade estipulada em lei,
exclusivamente pelo expropriado ou seus herdeiros.
Justificativa:
Procura-se com esta emenda assegurar o mínimo razoável de condições de sobrevivência, fixandolhe direitos para utilização de tributos da dívida que receber.
A supressão da expressão “ao portador”, tem a intensão de evitar que os titulares da dívida agrária
voltem ao Estado imediatamente à sua emissão, como pagamento de impostos por grandes
empresas recolhedoras (por exemplo, IPI sobre cigarros) privando a União da arrecadação em
montante igual ao da emissão.
Parecer:
A emenda altera o § do Projeto para suprimir a expressão "ao portador", para evitar que a União
arrecade menos imposto do que os títulos da dívida agrária emitidos.
Decidimos, no entanto, remeter esse assunto para estudo em etapa posterior, por entendermos que
se trata de matéria específica de legislação ordinária.
Pela Rejeição.

EMENDA:05203 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR)
Texto:
Suprima-se os parágrafos 1o., 2o., 3o., 4o., 5o. e 6o. do art. 318.
Justificativa:
É tarefa fundamental da Comissão de Sistematização ordena os textos, compatibilizar na forma, no
conteúdo e o que é infraconstitucional.
Parecer:
Pela aprovação parcial nos termos do substitutivo

EMENDA:05405 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
TADEU FRANÇA (PMDB/PR)
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Texto:
EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: CAPÍTULO II, TÍTULO VIII
No Capítulo II do Título VIII, DA POLÍTICA AGRÍCOLA, FUNDIÁRIA E DA REFORMA AGRÁRIA,
inclua-se:
Art... - O imóvel que não corresponder a
obrigação social será desapropriado para fins de
Reforma Agrária, sendo que a declaração de
interesse social para o objetivo exposto 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.
Justificativa:
A presente medida faz-se indispensável para a execução do Plano Nacional de Reforma Agrária, pois
que de outra forma haverá de perder no labirinto da burocracia judiciária uma proposta prioritária para
a reconstrução do país.
Parecer:
Pela rejeição. Contrária o expresso no artigo 317, que adota o conceito de função social da
propriedade territorial rural.

EMENDA:05509 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
RACHID SALDANHA DERZI (PMDB/MS)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
Dispositivos emendados: art. 317 à 319 do Projeto de Constituição.
Dê-se nova redação art. 317 do Projeto de Constituição:
"Art. 317 - É garantido o direito de
propriedade imobiliária rural.
Parágrafo único - O uso do imóvel rural deve
cumprir função social, definida em lei."
Dê-se nova redação art. 318 do Projeto de Constituição:
"Art. 318 - A reforma agrária, de exclusiva
competência do Presidente da República, será feita
em terras inexploradas, que não cumpram sua função
social, pela desapropriação por interesse social,
mediante indenização das terras nuas 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 prévia e em dinheiro."
Dê-se nova redação ao art. 319 ao Projeto de Constituição:
"Art. 319. Lei específica, a ser promulgada
no prazo de um ano, disporá sobre os objetivos e
instrumentos da política agrícola."
Justificativa:
As modificações propostas são plenamente justificáveis, como forma de mediação dos conflitos
surgidos em torno da reforma agrária.
O País necessita de uma política agrícola que ampare o produtor, estimule a produção e evite o
êxodo rural, respeitando-se a tradição e os direitos adquiridos dos atuais proprietários rurais. A
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necessidade de uma reforma agrária justa, que permita o acesso à terra a todos os brasileiros que
nela desejem produzir, sem prejudicar o direito daqueles que a adquiram com sacrifício e esforço, é
anseio nacional. A propriedade rural produtiva deve ser garantida e preservada pelo Estado.
A terra improdutiva deve ser desapropriada civilizadamente, sem abusos ou arbitrariedades. A
reforma agrária precisa ser implementada equilibradamente, sem paternalismo e sem radicalismos.
Parecer:
Aceitas, em parte, as sugestões oferecidas, somos Pela aprovação parcial da Emenda.

EMENDA:05529 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
GILSON MACHADO (PFL/PE)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA AO TEXTO DO PARÁGRAFO 3o. DO ARTIGO 318, DO PROJETO DE
CONSTITUIÇÃO PROPOSTO PELA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO.
EMENDA: Dê-se ao § 3o., Art. 318, nova
redação suprimindo a expressão: "Bem como os
módulos de exploração da terra", ficando a redação
final nos seguintes termos:
"Art. 318 - ................................
§ 3o. - A Lei definirá as zonas prioritárias
para reforma agrária e os parâmetros de
conceituação de propriedade improdutiva."
Justificativa:
A fixação dos módulos de exploração da terra é matéria por demais programática e depende a nível
de região homogênea, do dimensionamento econômico das culturas exploradas, das características
ecológicas, de outros tipos de exploração existentes nas mesmas regiões, da localização, dos meios
de acesso, da capacidade de absorção dos produtos explorados, enfim, de uma gama de parâmetros
que só podem ser atribuídos pelo colhimento de informações que fogem à atribuição da matéria
constitucional, e até mesmo por que, já se encontra definida pela Lei nº 4.504/64 e Decreto nº
55.891/65.
Ademais, determinar que outra Lei defina matéria já definida é incorrer em redundância, ou pelo
menos, determinar que o feito seja refeito, com altos custos financeiros e desnecessários, uma vez
que, o Módulo Rural e seus critérios de apuração são atuais, e até avançados para os resultados
registrados pela agropecuária brasileira.
Tanto é verdade que, procura-se, insistentemente, reduzir os índices de produtividade que servem
para a apuração dos módulos rurais, para torná-los mais amenos.
Permitir que os critérios em vigência permaneçam, constituirá uma prática progressiva através de
incentivos ao crescimento das produtividades agrícola e pastoril.
Parecer:
Pela rejeição.
O teor da emenda não é matéria constitucional.

EMENDA:05530 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
GILSON MACHADO (PFL/PE)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA AO PARÁGRAFO 5o. DO ARTIGO 318 DO PROJETO DE
CONSTITUIÇÃO PROPOSTO PELA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO.
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EMENDA: Altere-se a redação do § 5o. do Art.
318 excluindo do texto a expressão "pelo seu
portador", resultando ao novo texto a seguinte forma:
"§ 5o. - É assegurada a aceitação dos títulos
da dívida agrária a que se refere este artigo,
como meio de pagamento de qualquer tributo federal
ou obrigações do desapropriado para com a União,
bem como para qualquer outra finalidade estipulada em lei."
Justificativa:
Permanecendo a expressão “..., como meio de pagamento de qualquer tributo federal, pelo seu
portador ou obrigações do desapropriado..., “abre-se a possibilidade de o expropriado transferir a
qualquer pessoa, e esta teria que ser considerada PORTADOR, os títulos da dívida agrária
recebidos, utilizando-os como forma de pagamento de tributos devidos e de competência da União.
Assim, ocorrendo, ficará a União obrigada a honrar a aceitação dos títulos emitidos em data anterior a
estipulada para o resgate, acarretando, por certo, transtornos para os Orçamentos Anuais.
Parecer:
A utilização de títulos da dívida agrária como "meio de pagamento de qualquer tributo federal ou
obrigações do desapropriado para com a União, bem como para qualquer outra finalidade estipulada
em lei" contradiz totalmente o princípio da indenização em títulos, resgatáveis no prazo de até
vinte anos. É o mesmo que propor o pagamento da indenização prévia e em dinheiro.
A proposta, tanto na sua formulação original (art. 318 - § 5o.), como na forma desta emenda, não
merece ser acatada.
Pela rejeição.

EMENDA:05631 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
PAES DE ANDRADE (PMDB/CE)
Texto:
EMENDA No. PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
Substituam-se o art. 318 e seus parágrafos, pelos seguintes:
Art. 318. A União promoverá a desapropriação
da propriedade rural improdutiva classificada em
lei como latifúndio, mediante justa indenização da
sua parte produtiva, em títulos especiais da
dívida pública resgatáveis no prazo de vinte anos,
em parcelas anuais sucessivas.
§ 1o. - A lei disporá sobre exata correção
monetária desses títulos, o volume anual ou
periódico de suas emissões, suas características,
taxas de juros e condições de resgate, sendo
assegurada sua aceitação, a qualquer tempo, como
meio de pagamento até cinquenta por cento do
Imposto Territorial Rural e como pagamento do
preço das terras públicas.
§ 2o. - A indenização das benfeitorias
necessárias e úteis será sempre em dinheiro.
§ 3o. - A desapropriação é da competência
exclusiva da União e limitar-se-á às áreas
incluídas nas zonas prioritárias fixadas em
Decreto do Poder Executivo.
§ 4o. - Também poderá ser desapropriada,
por interesse social, a propriedade rural que não
obedeça aos critérios de aproveitamento econômico
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e utilização social fixados em lei.
§ 5o. - O Presidente da República poderá
delegar as atribuições para a desapropriação de
imóveis rurais por interesse social, sendo-lhe
privativa a declaração de zonas prioritárias.
Justificativa:
A reforma agrária, entendida como o acesso à terra para fins de produção e fixação do homem ao
campo por um número maior de pessoas que nela realmente trabalhem, já se tornou um consenso na
sociedade brasileira, ao qual resistem apenas minorias inconformadas e numericamente
inexpressivas de latifúndios, que ainda se acham voltados para o sistema econômico-social
decorrente da instalação no Brasil do regime de Capitanias Hereditárias e de sesmarias. Tal regime,
concebido pela Coroa Portuguesa como uma maneira de ocupar vastas regiões descobertas e
submetidas ao princípio de Direito Internacional do uti possidentis vigorante na época dos
descobrimentos, foi o molde maior do qual se extraíram os moldes menores dos grandes latifúndios.
Tornara-se eles a principal fonte de poder econômico, social e político de uma sociedade baseada na
monocultura e na escravidão, a qual fundiu durante séculos essa figura conhecida do grande senhor
rural prepotente e atrabiliário que concentrava em suas mãos o poder real, concreto, que a Coroa
tacitamente lhe delegava.
Como tal modelo produtivo não se adequa a uma sociedade submetida a um avassalador processo
de urbanização, os reclamos sociais pela redistribuição fundiária no Brasil foram se envolvendo até o
ponto de desemborcaram no estabelecimento, pela atual Constituição, do avançado conceito da
função social da propriedade (art. 160, III). É interessante, e oportuno, acompanhar a evolução
constitucional brasileira, na matéria.
A Constituição Imperial de 1824 e a Constituição Republicana de 1891 (art. 72, § 17) consagram o
princípio do direito de propriedade pleno e absoluto, pois não conseguiu ecoar em nosso país a
reforma agrária profunda realizada pela Revolução Francesa abolindo a nobreza e sua base
econômica que era a propriedade feudal. Já a Constituição de 1934 (art. 72, § 17), embora
palidamente, cogitou da existência de um interesse social ou coletivo condicionante do direito de
propriedade.
A Carta de 1937 (art. 122, alínea 14), referiu-se, pela vez primeira, ao instituto da desapropriação. O
instituto ampliou-se na Carta de 1946 (art. 147, com o § 1º introduzindo pela Emenda Constitucional
nº 10/64), a qual moldou-o de forma tão precisa que sofreu saudável evolução tanto na Constituição
de 1967 (art. 157, § 1°) quanto na atual (art. 161).
É a desapropriação, assim, o instrumento jurídico fundamental para a realização de Reforma Agrária,
e que materializa o dispositivo constitucional obrigatório do exercício de uma função social pela
propriedade.
Visando possibilitar, do ponto de vista econômico, a realização da Reforma Agrária, tanto o
Constituinte de 1946 como os demais que o seguiram estabeleceram o princípio do pagamento
indenizatório mediante títulos especiais da dívida pública (Emenda Constitucional nº 10/64 e art. 157,
§ 1º da Constituição 69) do valor da terra nua, integralmente, e em dinheiro o valor das benfeitorias
necessárias e úteis.
Entendemos, entretanto, que se estabeleceu, nos textos atual e anterior, uma contradição entre o
princípio de que a propriedade DEVE ter função social e o da indenização TOTAL dessa mesma
propriedade desapropriada, inclusive das suas partes que não têm nenhuma função social, assim
verificada por vistoria do órgão competente e nos termos do que estabelece o Estatuto da Terra.
Ora, se a função social da propriedade é uma exigência da Constituição, o proprietário omisso não
pode ser indenizado como se vigorasse o princípio do direito de propriedade pleno, pelo qual a
indenização é devida como mero corolário desse direito. Estabelecendo a Constituição uma
obrigação do proprietário com a sociedade, se não a cumpre decai do direito indenizatório no caso de
ser a mesma desapropriada por interesse social. Manter o atual sistema de indenização do latifúndio
como um todo, sem atentar para o fato de não cumprir sua obrigação constitucional, representa
verdadeiro enriquecimento ilícito.
Esse é o ponto fundamental da proposta que fazemos à augusta Assembleia Nacional Constituinte.
Os demais já estão contemplados no texto da Constituição em vigor, havendo o proponente dandolhes uma ordenação que entendemos melhor do ponto de vista jurídico e de maneira a tornar mais
fácil seu entendimento. Procuramos mantê-los por se tratar de inequívoco avanço no Direito
Constitucional Brasileiro, o qual, nesta hora, não pode retroceder nas conquistas sociais já
alcançadas.
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Parecer:
A emenda propõe nova redação ao art. 318 do Projeto de Constituição.
No nosso entender, toda propriedade rural que não cumprir a função social, assim definida no artigo
anterior, é possível de desapropriação e não só aquela considerada improdutiva, como é o desejo de
Autor, através da redação dada ao "caput".
Concordamos, no entanto, com os dispositivos referentes :
- ao processo de emissão e utilização dos títulos da dívida agrária (§1o.)
- à indenização de benfeitores (§ 2o.);
- à competência para proceder a desapropriação (§§ 3o. e 5o.).
Nosso parecer é pela aprovação parcial da Emenda.

EMENDA:06112 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE)
Texto:
EMENDA SUPRESSICA E ACRÉSCIMO DE UM §
Dispositivo Emendado. § 1o. do Artigo 318
Suprima-se o período final do § 1o. do artigo 318, assim redigido: "A indenização das
benfeitorias será sempre feita previamente em dinheiro"
Acrescente-se ao artigo 318 o seguinte parágrafo:
§ Quando a desapropriação recair sobre terra
com benfeitorias, a indenização será sempre,
feita, previamente em dinheiro.
Renumere-se o artigo
Justificativa:
A redação do parágrafo primeiro do artigo 318 é ambígua pois se as terras são nuas, é evidente que
não terão benfeitorias. E se tem benfeitorias não são terras nuas.
Nestas condições aumentando parágrafo ao artigo e fazendo a supressão de um período, tornaremos
o texto claro e escorreito.
Parecer:
A emenda inviabiliza a realização da reforma agrária, pois abriga maior dispêndio pelo Estado,
reduzindo sua capacidade de promovê-la mais ampla e a médio prazo.
Ela também rejeita critério adotado pelo Estatuto da Terra, pela Constituição em vigor e pela
Comissão da Ordem Econômica.
Somos pela rejeição.

EMENDA:06144 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO ALTERADO: Caput do art. 318 do Projeto de Constituição que passa a ter a seguinte
redação:
"Art. 318 - O imóvel rural que não
corresponder à obrigação social será passível de
desapropriação por interesse social para fins de
Reforma Agrária, mediante indenização em títulos
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da dívida agrária calculando de acordo com o valor
tributário declarado, na forma da Lei."
Justificativa:
A desapropriação do imóvel rural que não é utilizada para cumprir os deveres primordiais para com a
sociedade, deveres estes consubstanciados na obrigação social, deve-se constituir na principal forma
de tornar a propriedade rural um instrumento de atendimento da coletividade.
Parecer:
Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo.

EMENDA:06145 APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN)
Texto:
EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO ALTERADO: Parágrafo 3o. do art.318 do Projeto de Constituição.
Art. 318. ..................................
"§ 3o. - Suprima-se este parágrafo.
Justificativa:
As desapropriações para fins de Reforma Agrária deverão obedecer ao critério de cumprimento de
obrigação social pelos imóveis rurais, independentemente de onde estiverem eles situados.
A predeterminação de áreas possíveis de Reforma Agrária pode levar à formação de novos
latifúndios em regiões de áreas não inclusas naquela predeterminação, além de facilitar possíveis
arranjos de interesses escuros.
Parecer:
Somos pela supressão do § 3o. do art. 318 por considerá-lo excessivo, pois são normalmente
instituídas as regras suplementares para regulamentar os assuntos contidos na Constituição a fim de
serem executados. Não é preciso dizer o óbvio.
Pela aprovação da emenda.

EMENDA:06154 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN)
Texto:
EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO ALTERADO: Acrescentar ao Art. 318
do Projeto de Constituição o seguinte parágrafo:
"Parágrafo - Na desapropriação por interesse
social, a União será imitida judicialmente na
posse do imóvel, mediante depósito em juízo do
valor da indenização em título da dívida agrária,
limitado a contestação ao valor da indenização."
Justificativa:
O grande entrave atual no processo de desapropriação, que tornem praticamente inviável a
realização da Reforma Agrária, está no poder do desapropriado de discutir a natureza e o mérito do
ato desapropriatório, o que leva a infindáveis trâmites judiciais. Para evitar isso nossa proposta deixa
ao proprietário apenas o recurso de dúvida quanto ao valor sem que isso impeça a realização da
desapropriação.
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Parecer:
Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo.

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 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 nº 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:06513 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
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Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC)
Texto:
EMENDA ADITIVA
Inclua-se no artigo 318 do Projeto, mais o seguinte parágrafo:
" § - Estão excluídos de desapropriação por
interesse social para fins de Reforma Agrária, os
imóveis considerados racionalmente aproveitados e
em efetivo processo produtivo, com projetos
agropecuários, com projetos de utilização racional
de reservas florestais nativas, projetos de
florestamento, reflorestamento e de colonização."
Justificativa:
As propriedades com vocação florestal representam a sobrevivência da indústria florestal (celulose e
papel, siderúrgica a carvão vegetal, processamento mecânico, silvicultura, entre outros), assim como
geram centenas de milhares de empregos no meio rural, além de inúmeros outros benefícios diretos.
Entendemos, assim, que áreas produtivas cobertas por florestas nativas, projetos de reflorestamento
devem ser excluídas de desapropriação por interesse social, inclusive nos moldes do Estatuto da
Terra que considera área povoada por essenciais florestais, equiparada às áreas cultivadas (art. 4º
inciso 6º) definida como empresa rural.
Parecer:
O conceito de função social da propriedade rural, previsto no art. 317, é mais compatível e abrange
o que pretende o nobre autor da emenda. Todos os imóveis que não cumprem essa função são
susceptíveis de desapropriação.
O nosso parecer é pela rejeição.

EMENDA:06752 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
LEITE CHAVES (PMDB/PR)
Texto:
Acrescente-se ao art. 318 o seguinte:
§ 7o. Não será desapropriado o imóvel rural
de exploração familiar, nem o de área até 200 ha,
desde que produtivo e ali resida o proprietário.
Justificativa:
Há generalizado temor de que a futura Constituição venha permitir a desapropriação do imóvel rural
explorando em regime familiar e ainda o de porte médio, produtivo, onde resida o proprietário.
Ora, é precisamente para estimular a disseminação de unidades como essas que a Nação está
exigindo da Constituinte a Reforma Agrária do País. A profundidade condenável é a de grandes
dimensões, especulativa, que contraria os interesses nacionais.
Acontece que o grande latifúndio, ameaçado, organiza-se em associações de agitação, difundindo
entre pequenos e médios lavradores o falso alarme de desapropriação generalizada, para tê-los em
suas hostes e com isso pressionar o Congresso.
A presente Emenda, além de justa, é de todo oportuna. Tranquilizará o campo, possibilitando a
Constituinte um trabalho mais tranquilo e reflexivo sobre o novo ordenamento jurídico-constitucional
brasileiro.
Parecer:
Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo.

EMENDA:07037 REJEITADA
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Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
COSTA FERREIRA (PFL/MA)
Texto:
A redação dos artigos 318, parágrafo 2o, 325 e seus parágrafos e o artigo 326, do capítulo II,
do título VIII, deste projeto de constituição, será redigido da seguinte maneira:
Art. 318.....................................
§ 1o. .......................................
§ 2o. A desapropriação de que trata este
artigo é de competência do Presidente da
República, mediante prévia autorização do Congresso Nacional.
Art. 325 - A União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios se obrigam na realização
da reforma agrária a promover:
I - O crédito e assistência técnica rural;
II - Os meios de acesso do trabalhador rural à posse de terra onde for promovida a reforma agrária;
III - Facilitar:
a) o escoamento;
b) o armazenamento, e
c) a comercialização da produção agrícola.
IV - A eletrificação rural, inclusive água para a irrigação da lavoura;
V - Em caso dos riscos advindos das intempéries climáticas e outras consequências, dar
as condições ao trabalhador para não sofrer o prejuízo, e
VI - Pesquisa agropecuária.
Art. 326 - A lei estabelecerá os critérios de
fixação de grupos de agricultores no meio onde
vivem, garantindo-lhes a dignidade de vida através de:
I - política habitacional;
II - estabelecimento de escolas de primeiro e segundo graus, inclusive profissionalizantes; e
III - serviços médico ambulatoriais e hospitalares.
Justificativa:
A emenda ao parágrafo 2º, do artigo 318, trata de uma adequação ao sistema presidencialista, de
conformidade com a emenda que apresentamos de número 1P06170-9 de 27-07-87, que modifica o
sistema parlamentarista em presidencialista.
Quanto às efetuadas nos artigos 325 e 326, o objetivo é tão só de modernizar as condições dos
maios rurais, afim de que os agricultores nelas localizados ou já existentes sejam mantidos em
condições de vida digna para si e seus descendentes, assim como propiciar todas as condições de
sobrevivência, sem os incômodos dos êxodos rurais que tantos problemas têm trazido ao País e ao
próprio homem do campo. E com a reforma agrária implantada e assistida pelo Poder Público, certo
estamos de que este acontecimento será de grande enlevo social, dará aos camponeses a
verdadeira emancipação que será benéfica para o Brasil e para todos.
Parecer:
Matéria de legislação ordinária.
Pela rejeição.

EMENDA:07081 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
VICTOR FONTANA (PFL/SC)
Texto:
Emenda aditiva
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Inclua-se no art. 318, o seguinte parágrafo:
"§ 7o. - As desapropriações para reforma
agrária não atingirão propriedades com cobertura
florestal econômica e ecologicamente
representativas, desde que cumpram sua função
social, como definida no artigo anterior".
Justificativa:
Após desmatamento irresponsável que acompanhou a colonização de nossos Estados mais
desenvolvidos, as utilizam a madeira como matéria prima e tem caráter permanente, promoveram o
reflorestamento. As áreas que já implantaram essa racional exploração não podem ser atingidas a
pretexto de se fazer a reforma agrária para a qual sobram terras, o que falta é aplicar o seu Estatuto,
como afirmou o saudoso Presidente Tancredo Neves.
É necessário assegurar tranquilamente ao produtor e empresas rurais que atendem a função social
da propriedade, assegurando empregos e renovando recursos naturais.
Parecer:
A Emenda é redundante porque toda e qualquer propriedade territorial rural que cumpra sua função
social e insusceptível de desapropriação para fins de Reforma Agrária.
Pela rejeição.

EMENDA:07084 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
VICTOR FONTANA (PFL/SC)
Texto:
Emenda modificativa
Dê-se ao caput do art. 318, suprimindo-se o § 2o. e
renumerando os demais, a seguinte redação:
"Art. 318 - Compete exclusivamente à União
promover a reforma agrária em zonas prioritárias,
pela desapropriação por interesse social, da
propriedade territorial rural improdutiva,
mediante prévia e justa indenização.
............................................
§ 2o. - (suprima-se)".
Justificativa:
A emenda torna a redação mais clara e suprimindo o § 2º recoloca a competência no seu devido
lugar. Ela é da União e não do Primeiro Ministro. Este promove os atos representa aquela.
Parecer:
A redação dada pela presente Emenda contém impropriedades porque, no nosso entender, todo
imóvel rural que não cumpra sua função social é susceptível de desapropriação por interesse social
para fins de reforma agrária.
Pela rejeição.

EMENDA:07387 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
CUNHA BUENO (PDS/SP)
Texto:
Inclua-se no artigo 318.
§ 7o. - "Incidirá sobre terras ociosas o imposto progressivo;"
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Justificativa:
A incidência de imposto progressivo sobre terras ociosas é fator estimulante da produção, além de
medida adequada ao objetivo de se implementar a progressividade do Sistema Tributário Brasileiro.
Parecer:
Matéria não constitucional.
Pela rejeição.

EMENDA:07457 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
LUCIA BRAGA (PFL/PB)
Texto:
EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 318 SUBSTITUA-SE o ART. 318 DO PROJETO DE
CONSTITUIÇÃO PARA O SEGUINTE:
Art. 318 - A União promoverá a
desapropriação da propriedade territorial rural,
mediante pagamento de justa indenização, em
títulos especiais da dívida pública para o valor
da terra nua e em dinheiro para as benfeitorias
necessárias e úteis, com cláusula de exata
correção monetária, negociáveis e resgatáveis no
prazo de 20 (vinte) anos e assegurada sua
aceitação a qualquer tempo como meio de pagamento
de até 50% (cinquenta por cento) do Imposto
Territorial rural e do preço de terras públicas.
§ 1o. - A justa indenização referida neste
artigo não poderá exceder o valor declarado pelo
proprietário rural para fins de tributação da terra.
§ 2o. - A desapropriação por interesse social
será formalizada por Decreto do Presidente da República.
§ 3o. - A desapropriação será concretizada
mediante despacho do Juiz Federal, em petição
apresentada pelo INCRA, juntados os comprovantes
de depósito dos valores relativos às indenizações,
vedada a interposição de recursos de medidas cautelares.
§ 4o. - O Juiz Federal determinará
imediatamente aos oficiais de justiça e aos
Cartórios de Registro de Imóveis, a adoção das
medidas com vistas à pronta imissão de posse rural
e sua transcrição em nome do INCRA.
§ 5o. - A ação prosseguirá na justiça
exclusivamente para acerto no valor da indenização
do imóvel ou indenização por perdas e danos, se
comprovado o abuso do poder.
Justificativa:
Pela legislação em vigor, o Decreto do Presidente da República “declara o imóvel rural de interesse
social para fins de desapropriação”. Isto é, o Decreto representa a declaração da intervenção de
desapropriar e constitui o evento inicial e imprescritível para que o órgão próprio inicie processo de
desapropriação, através do depósito prévio da indenização e do ajuizamento da ação.
A desapropriação se concretiza após o despacho do Juiz Federal, determinando a imissão de posse
e a transcrição do imóvel territorial rural em nome do INCRA no Cartório de Registro de Imóveis.
A comprovação de que o Decreto Presidencial não é um Ato de Desapropriação é o fato de que áreas
consideradas de interesse social, para fins de desapropriação, já foram excluídas
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administrativamente do processo de desapropriação propriamente dito. No nosso entendimento,
nesse interregno, entre a declaração de intenção e a concretização da desapropriação, é onde se
localiza a “brecha” por onde fluem todas as medidas cautelares que ensejam liminares, que
procrastinam a imissão de posse, impedindo que o imóvel fique disponível para assentamento de
trabalhadores rurais.
A ideia que se formula é que o Decreto Presidencial declare o imóvel rural desapropriado por
interesse social para fins de reforma agrária.
De posse do Decreto, publicado no Diário Oficial da União, o INCRA fará os depósitos em Títulos da
Dívida Agrária – TDA em moeda, correspondentes, no máximo, ao valor declarado pelo proprietário
para efeito de tributação, encaminhado, a seguir, os documentos ao Juiz Federal, acompanhados de
petição solicitando a imissão de posse e transcrição no Cartório de Registro de Imóveis.
O Juiz Federal determinará imediatamente ao Cartório e aos Oficiais de Justiça o cumprimento da
desapropriação, vedados quaisquer recursos ou medidas protelatórias. O processo aberto na Justiça
terá tramitação para efeito de ajustes na indenização. O abuso de poder por ventura praticado será
sanado por condenação judicial e indenização por perdas e danos.
Como evidenciado acima, o depósito prévio para concretização da desapropriação se limitará ao
valor declarado pelo proprietário para fins de tributação.
Não fazermos restrições à propriedade privada, a não ser no caso da propriedade rural, que deverá
estar subordinada ao interesse maior do bem comum. Não atendendo ao bem comum, o qual se
espelha no cumprimento da função social, cabe ao Estado desapropriá-lo por interesse social.
A desapropriação deste imóvel rural não pode se transformar em um confisco, pois a propriedade
provada rural está consagrada em toda a legislação precedente, mas não pode também ser
transformada em uma premiação ao seu detentor, que não observou os preceitos da função social.
O equilíbrio entre esses pontos dar-se-á na indenização da terra nua em títulos da dívida agrária e na
definição do que seja o justo ou justo valor.
Um bem, seja, móvel rural ou urbano, um imóvel ou outro qualquer, tem sempre um valor. Este valor
deve ser único para efeito de venda no mercado, garantia de hipoteca para efeito de tributação
logicamente e para fins de indenização.
O justo valor de indenização deve ser, consequentemente, aquele declarado espontaneamente pelo
proprietário para efeito de tributação.
Cabe ao Poder Público, preservados os índices de progressividade e regressividade, criados para
punir ou premiar a incorreta ou a eficiente exploração dos imóveis estabelecer alíquotas de tributação
que não viabilizem a propriedade privada rural, mantida para fins de produção, diante de seu valor
declarado.
O que se propõe é que na Constituição sejam inseridas normas sobre desapropriação por interesse
social e a indenização devida pela União.
Parecer:
Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo.

EMENDA:08027 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
DIONÍSIO DAL-PRÁ (PFL/PR)
Texto:
Dê-se nova redação ao § 5o. do art. 318 do Projeto de Constituição, como segue:
"Art. 318 .........................
§ 5o. É obrigatória a aceitação dos títulos
da dívida pública agrária a que se refere este
artigo, independentemente da data de seu
vencimento, como meio de pagamento de qualquer
tributo federal, pelo seu portador, ou de
obrigações do desapropriado para com a União, bem
como para qualquer outra financeira estipulada em lei."
Justificativa:
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É inegável constituir-se a desapropriação numa das formas mais violentas de intervenção no
patrimônio individual.
Seu caráter de penalização é sobremaneira agravado pela circunstância de a propriedade não ser
paga pelo Poder Público em dinheiro, e sim em títulos públicos resgatáveis em até vinte anos, com
prejuízos irrecuperáveis para o expropriado.
É preciso, portanto, seja facultado a este, pelo menos, a irrestrita utilização desses títulos,
independentemente dos respectivos vencimentos, no pagamento de tributos federais ou de outras
obrigações do desapropriado para com a União.
Parecer:
A proposta inviabiliza a Reforma Agrária.
Pela rejeição.

EMENDA:08075 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
KOYU IHA (PMDB/SP)
Texto:
Suprime a expressão " interesse social", e substitui a expressão "improdutiva" por "que não
cumpre sua função social" no art. 318
O Art. 318 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 318 - "Compete a União promover a
reforma agrária pela desapropriação da propriedade
territorial rural que não cumpra sua função
social, em zonas prioritários, mediante pagamento
de prévia e justa indenização".
Justificativa:
A função da terra não é meramente ser produtiva ou improdutiva.
Ao utilizarmos a expressão “que não cumpra sua função social” para definir as propriedades rurais
que devem ser incluídas num plano de reforma agrária, tornamos mais abrangente, pois está incluída
não só as terras improdutivas, como também as usadas pela especulação, que não siga um
programa geral de produção de acordo com as necessidades do País, e todas outras formas sociais
que a terra deve ter como estabelece o próprio Estatuto da Terra.
Parecer:
Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo.

EMENDA:08381 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
IVO VANDERLINDE (PMDB/SC)
Texto:
Incluir e possibilitar que a desapropriação
com fins de estabelecimento de unidades de
conservação possam ser pagas com os títulos da
Dívida Agrária, dando ao parágrafo 4o., do Art.
318, a seguinte redação:
" 4o. - A emissão de título da dívida agrária
para as finalidades previstas neste artigo e para
o estabelecimento de unidades de conservação
obedecerá a limites fixados, anualmente, pela lei
Orçamentária.
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Justificativa:
A consolidação das unidades de conservação com a desapropriação das áreas nelas inclusas, tem
sido a dificuldade maior que a administração florestal tem enfrentado.
A preocupação da Constituinte com a preservação dos recursos naturais renováveis e do meio
ambiente tem sido notória. É, portanto, necessário que se dê os meios para a Administração Florestal
atuar. O mecanismo proposto é indispensável para tal.
Parecer:
A emenda não esclarece o que se deve entender por "unidades de conservação".
Pela rejeição.

EMENDA:08440 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
MAGUITO VILELA (PMDB/GO)
Texto:
TÍTULO VIII
DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA
CAP. II
DA POLÍTICA AGRÍCOLA, FUNDIÁRIA E DA REFORMA AGRÁRIA.
Art. 318.
Propõe-se a inclusão da expressão "OU
INADEQUADAMENTE EXPLORADA", ficando da seguinte
forma: (...) pela desapropriação, por interesse
social, da propriedade rural improdutiva ou
inadequadamente explorada...
Justificativa:
A propriedade territorial rural “INEDAQUADAMENTE EXPLORADA” não cumpre função social,
devendo, portanto, ser passível de desapropriação, por interesse social, a fim de poder ser
racionalmente aproveitada.
“O estatuto da terra” inclui esse tipo de propriedade entre as passiveis de desapropriação. Desta feita,
a sua exclusão na redação da Nova Carta Magna significaria um retrocesso histórico, com grandes
perdas e dividendos sociais e políticos.
A minha proposta vem no sentido de garantir uma redação que avance em relação às conquistas
institucionalizadas, respeitando os anseios do trabalhador do campo.
Parecer:
A função social da terra é exigência mais própria para se determinar ou não a desapropriação do
imóvel rural.
Somos, pois, pela rejeição da Emenda.

EMENDA:08441 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
MAGUITO VILELA (PMDB/GO)
Texto:
TÍTULO VIII
DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA
CAPÍTULO II
DA POLÍTICA AGRÍCOLA, FUNDIÁRIA E DA
REFORMA AGRÁRIA;
ART. 318
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Propõe-se:
1o.) a inclusão dos "Estados e Municípios" na competência de promover a Reforma Agrária.
2) eliminação da expressão "zonas prioritárias".
3) inclui-se no § 3o. a expressão "procedimento para desapropriação".
O artigo modificado assume a seguinte redação:
"Art. 318. Compete à União, aos Estados e aos
Municípios promover a reforma agrária, pela
desapropriação, por interesse social, da
propriedade territorial rural improdutiva ou
inadequadamente explorada, mediante pagamento de
prévia e justa indenização.
§ 2o. A desapropriação de que trata este
artigo é de competência exclusiva do Governo
Federal, Governos Estaduais e Municipais.
§ 3o. A lei definirá para reforma agrária os
parâmetros de conceituação de propriedade
improdutiva ou inadequadamente explorada, os
procedimentos para desapropriação, bem como os
módulos de exploração da terra."
* Os demais parágrafos não sofrem alterações.
Justificativa:
Nos últimos anos, tem-se muito o excesso de centralização por parte do Governo Federal. A
experiência de longos anos vem demonstrando que as iniciativas governamentais, nos setores
econômico, social e político, não obtêm maiores êxitos, exatamente pela centralização e consequente
burocratização.
E o que vem ocorrendo com o Plano Nacional de Reforma Agrária.
A extensão da responsabilidade da reforma agrária aos Governos Estaduais e Municipais possibilitará
um maior conhecimento das reais necessidades de ocupação e assentamento, um maior controle
sobre os possíveis conflitos, maior assistência técnica e de infraestrutura, além de criar condições
para envolvimento da comunidade, conscientizando-a da verdadeira necessidade de mudança do
quadro agrário do país.
A viabilização e o avanço da reforma agrária estão proporcionalmente ligados à sua descentralização.
Por outro lado, não somos favoráveis à definição de “zonas prioritárias” para reforma. No Brasil, de
Norte a Sul, de Leste a Oeste depara-se com o problema da terra, apenar das particularidades de
cada região. Portanto, a reforma agrária deve ser ampla, atingindo todo o território nacional.
A luta do campo não chegará ao seu fim com medidas simplistas ou imediatistas.
Finalmente, espero, com estas sugestões, estar colaborando para a solução consciente da crise do
campo.
Parecer:
Pela rejeição. Embora a ideia de descentralização dos processos administrativos, em geral,
apresente aspectos positivos, no caso específico da Reforma Agrária, estender aos Estados e
Municípios a competência para efetuar desapropriações poderia criar problemas de ordem
operacional e administrativa, tanto pelo grande número de órgãos governamentais envolvidos no
processo, quanto pela pulverização dos recursos disponíveis.

EMENDA:08944 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
GANDI JAMIL (PFL/MS)
Texto:
Acrescente-se ao texto do projeto de Constituição, no Título VIII, Capítulo II, que
trata da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária, o seguinte dispositivo:
"A União poderá promover a desapropriação da
propriedade territorial rural reconhecidamente
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improdutiva, mediante pagamento de justa
indenização, fixada segundo critérios que a lei
estabelecer, em títulos especiais da dívida
pública, com cláusula de exata correção monetária,
resgatáveis no prazo de vinte anos em parcelas
anuais sucessivas, assegurada sua aceitação a
qualquer tempo como meio de pagamento até
cinquenta por cento do Imposto Territorial Rural e
como pagamento do preço de terras públicas. A lei
disporá sobre o estabelecimento de condições
mínimas para o assentamento de trabalhadores nas
glebas desapropriadas. Os proprietários ficarão
isentos dos impostos federais, estaduais e
municipais que incidam sobre a transferência da
propriedade sujeita a desapropriação na forma deste artigo".
Justificativa:
De maneira alguma e sob qualquer justificação se poderá desapropriar terra que esteja produzindo
normalmente. Do mesmo modo, não se pode jogar famílias de trabalhadores sobre glebas de terras
desapropriadas, sem que se lhes deem condições mínimas não só para ali viverem, como também
para trabalharem produtivamente as terras a eles doadas.
Parecer:
Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo.

EMENDA:08994 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: Art. 318 e seus parágrafos
O Art. 318 e seus parágrafos passa a ter a seguinte redação:
"Art. 318 - Ninguém poderá ser proprietário
ou possuidor direta ou indiretamente, de imóvel
rural de área contínua ou descontínua, que
ultrapasse as seguintes dimensões:
I - quinhentos hectares nos Estados de Minas
Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo,
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul;
II - um mil hectares nos Estados do Maranhão,
Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba,
Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Goiás, Mato
Grosso do Sul e Brasília; salvo as regiões de
carência de terras ou a população necessitada,
onde prevalecerá a área máxima de quinhentos hectares;
III - um mil e quinhentos hectares nos
Estados do Amazonas, Pará, Rondônia, Acre, Mato
Grosso e nos Territórios de Roraima e Amapá.
§ 1o. - A área definida neste artigo será
considerada pelo conjunto de imóveis rurais de um
mesmo proprietário no País.
§ 2o. - O imóvel que ultrapassar estas áreas
máximas terão o excedente desapropriado, de forma
progressiva e ininterrupta".
Justificativa:
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Os limites fixados para área máxima definem melhor o objetivo de liquidar com latifúndio no campo,
ao mesmo tempo que compatibiliza o volume de terras a arrecadar com a demanda de beneficiários
atualmente existente.
Parecer:
Pela rejeição. A proposta-contraria critérios previamente aprovados, tanto no que se refere a ideia
de função social do imóvel rural, quanto de propriedade racionalmente aproveitada e produtiva.

EMENDA:09108 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
FURTADO LEITE (PFL/CE)
Texto:
Dê-se a seguinte redação ao parágrafo 1o., do art. 318, do Projeto de Constituição:
"A indenização das terras improdutivas será
paga em títulos da dívida agrária, com cláusula de
exata correção monetária, resgatáveis em no máximo
cinco anos, em parcelas anuais, iguais e
sucessivas, acrescidas dos juros legais. A
indenização das benfeitorias será sempre feita
previamente em dinheiro".
Justificativa:
Entendemos que o prazo de 20 anos para que o Governo indenize os proprietários de terras
desapropriadas é muito longe e não atende aos interesses daqueles que pretendem facilitar o
processo de desapropriação. Não resta dúvidas que se o pagamento das benfeitorias e da
indenização for feito o mais rápido possível isso só iria facilitar o andamento da reforma agrária no
País. Se o direito de posse se adquire após cinco anos, nada mais justo que o governo também
indenizar a quem de direito no mesmo prazo.
Parecer:
Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo.

EMENDA:09196 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JONAS PINHEIRO (PFL/MT)
Texto:
EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 318, parágrafo 5o.
Suprima-se do projeto, artigo 318, § 5o., a expressão:
5o.) ........"pelo seu portador".........
Justificativa:
A aceitação de título da dívida agrária deve ser assegurada para pagamento de qualquer tributo
federal ou obrigações para com a União, apenas do desapropriado, não podendo ser em hipótese
alguma, assegurando pagamento desses tributos por parte de terceiros, com o título da dívida agrária
eventualmente em seu poder.
Essa expressão embora curta, caso seja conservado no trecho constitucional, pode prejudicar o
processo de Reforma Agrária e a economia da Nação, pela “sangria” da arrecadação de várias fontes
de tributos federais.
Parecer:
Pela rejeição. Todo o conteúdo do § 5o. do art. 318 inviabilizaria a reforma agrária, ao permitir o
desconto antecipado dos títulos.
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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.
[...]
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 justificação.
Parecer:
O teor da Emenda é matéria de legislação ordinária.
Pela rejeição.

EMENDA:09403 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
IRMA PASSONI (PT/SP)
Texto:
Dê-se ao art. 318 do projeto do relator a seguinte redação:
Art. 318 - A indenização referida no art. 317 § 4o.,
significa tornar sem danos unicamente em
relação ao custo histórico de aquisição e dos
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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 justificação.
Parecer:
O detalhamento contido na Emenda é matéria de legislação ordinária.
Pela rejeição.

EMENDA:09415 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
IRMA PASSONI (PT/SP)
Texto:
Dê-se ao artigo 327 do projeto do relator da Comissão de Sistematização a seguinte redação:
Art. 317 - Ao direito de propriedade de imóvel rural corresponde uma obrigação social.
§ 1o. O imóvel rural que não corresponde à
obrigação social será arrecadado mediante a
aplicação dos institutos de Perda Sumária e da
Desapropriação por Interesse Social para fins de Reforma Agrária.
§ 2o. A propriedade de imóvel rural
corresponde à obrigação social quando, simultaneamente:
a) é racionalmente aproveitada;
b) conserva os recursos naturais renováveis e preserva o meio ambiente;
c) observa as disposições legais que regulam as relações de trabalho e de produção e não motiva
conflitos ou disputas pela posse ou domínio;
d) não excede a área máxima prevista como limite regional;
e) respeita os direitos das populações indígenas que vivem nas suas imediações.
§ 3o. - O imóvel rural com área superior a
sessenta (60) módulos regionais de exploração
agrícola terá o seu domínio e posse transferidos,
por sentença declaratória, quando permanecer
totalmente inexplorado, durante três (03) anos
consecutivos, independentemente de qualquer indenização.
§ 4o. Os demais imóveis rurais que não
corresponderam à obrigação social serão

Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 180

desapropriados por interesse social para fins de
Reforma Agrária, mediante indenização paga em
títulos da dívida agrária, de valor por hectare e
liquidez inversamente proporcionais à área e à
obrigação social não atendida, e com prazo
diretamente proporcional aos mesmos fatores.
Justificativa:
Emenda sem justificação.
Parecer:
A emenda não se coaduna com o espírito democrático da Constituição. A tradição constitucional
republicana do Brasil não admite pena de confisco. A fixação dos módulos para a realização da R.A
deve ser objeto de lei ordinária.
Pela rejeição.

EMENDA:09617 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
AUREO MELLO (PMDB/AM)
Texto:
Acrescente-se o parágrafo 7o. ao Artigo 318, do Projeto de Constituição, da Comissão de
Sistematização (Da Política Agrícola, Fundiária e da Reforma Agrária).
"Art. 318 - .................................
§ 7o. - Os proprietários de terras que
desejarem colaborar com o programa social do
Governo, poderão oferecer, espontaneamente, o todo
ou parte de suas propriedades à desapropriação
amigável, no prazo de 120 (cento e vinte) dias,
recebendo os valores das avaliações ou acordos em
títulos da dívida agrária."
Justificativa:
Milhares de brasileiros se sentiram à vontade para colaborar com o programa e, de imediato,
estariam nas mãos das Superintendências Regionais extensões que permitiriam imediata
recolocação dos Sem Terra, evitando-se, consequentemente, novas áreas de pressões e conflitos.
Seriam colocados em mãos do Governo da União, uma maior área de terras para atender a
distribuição aos produtores, sem as inconveniências das demoras de demarcações, discriminações e
ou processos desapropriatórios.
Parecer:
Pela rejeição. Embora a proposta seja oportuna e de interesse social, não é matéria constitucional,
podendo ser melhor aproveitada no âmbito da legislação ordinária.

EMENDA:09968 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ)
Texto:
Emenda Substitutiva
Dispositivo Emendado: art. 318
Dê-se nova redação ao "caput" do artigo 318:
"Art. 318 - A União e os Estados poderão
promover a desapropriação da propriedade
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territorial rural por interesse social mediante
pagamento de justa indenização."
Justificativa:
O texto proposto é o mesmo contido no artigo 161 da atual Constituição. O texto do art. 29 do
Anteprojeto é limitativo da competência que a atual Constituição reserva a União para desapropriação
para fins da reforma agrária.
Parecer:
Pela rejeição. Embora a ideia de descentralização dos processos administrativos, em geral,
apresente aspectos muito positivos, no caso da Reforma Agrária nos parece que estender aos
Estados competência para efetuar desapropriações criaria problemas de ordem administrativa e
operacional pelo maior número de órgãos envolvidos, pela pulverização de recursos e pela
multiplicidade de programas e planos.

EMENDA:09969 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ)
Texto:
Emenda Aditiva
Dispositivo Emendado: artigo 318
Acrescente-se § ao artigo 318:
§ 7o. - Durante a execução da Reforma Agrária
ficam suspensas todas as ações de despejo,
reivindicação e de reintegração de posse contra
arrendatários, parceiros, posseiros e outros
trabalhadores rurais que mantenham relações de
produção com o titular do domínio da gleba, ainda
que indiretamente.
Justificativa:
Torna-se necessária a suspensão dos despejos durante o período da Reforma Agrária para que cada
família tenha tranquilidade e segurança em sua posse.
Parecer:
Esta Emenda propõe detalhamento da Reforma Agrária mais apropriado para constar em lei
ordinária.
Pela rejeição.

EMENDA:09970 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ)
Texto:
Emenda Substitutiva
Dispositivo Emendado: Art. 318, § 2o.
Dê-se nova redação ao § 2o. do artigo 318:
§ 2o. - A desapropriação de que trata este
artigo é de competência da União e dos Estados.
Justificativa:
Para obter mais dinâmica no processo de reforma agrária e maior descentralização de uma execução
é conveniente atribuir-se aos Estados a possibilidade de também desapropriarem para fins de
reforma agrária.
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Parecer:
A dispersão de atribuição para desapropriar quebra a unidade de princípio, o que poderá levar a
graves injustiças.
Pela rejeição da Emenda.

EMENDA:09971 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ)
Texto:
Emenda Aditiva
Dispositivo Emendado: artigo 318
Acrescente-se § ao artigo 318:
§ 7o. - no cálculo do valor de indenização
será levada em conta o valor declarado pelo
proprietário para fins de Tributação.
Justificativa:
É justa a proposta pois leva em conta o próprio valos declarado pelo proprietário.
Por outro lado, levará a que haja mais serenidade nas declarações de proprietários para efeitos
Tributários.
Parecer:
A emenda trata de matéria específica de legislação ordinária.
Somos pela sua rejeição.

EMENDA:10154 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
VALTER PEREIRA (PMDB/MS)
Texto:
Título - VIII
Capítulo - II
Da Ordem Econômica e Financeira
Da Política Agrícola, Fundiária e da Reforma Agrária.
Modifica a redação do art. 318 e do § 1o. e
suprime os parágrafos 2o., 3o. 4o. e 6o., além de
introduzir outros quatro parágrafos em sua substituição.
"Art. 318 - A propriedade rural que não
cumpre a sua função social está sujeita a ser
desapropriada, por interesse social, para fins de Reforma Agrária.
§ 1o. - A desapropriação de que trata este
artigo será precedida de laudo técnico do Órgão
Executor, para demonstrar a aptidão da terra e
determinar o valor da propriedade.
§ 2o. - A indenização da terra nua,
decorrente da desapropriação prevista neste artigo
será efetuada com títulos da dívida agrária,
acrescidos de correção monetária e juros legais,
resgatáveis em prazo não superior a vinte anos, em
parcelas anuais, iguais e sucessivas.
§ 3o. - A indenização dos investimentos e das
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benfeitorias úteis e necessárias, introduzidas no
imóvel, será paga em dinheiro.
§ 4o. - Decretada a desapropriação a União
será imitida na posse do imóvel mediante o
depósito judicial do seu valor, de acordo com os
preceitos dos parágrafos anteriores.
§ 5o. - A interposição de recurso,
administrativo ou judicial, contra qualquer ato da
desapropriação, não terá efeito suspensivo sobre a
imissão na posse do imóvel.
Justificativa:
A presente emenda institui os pressupostos para efeito de desapropriação, já que, no texto original só
se fala em propriedade improdutiva.
Se a função social da propriedade está consagrada na lei, nada mais justo do que colocá-la como
requisito para a desapropriação.
Propõe a modificação do Parágrafo Primeiro, instituído a necessidade de laudo técnico para
determinar a aptidão e o seu valor, visando remover séria preocupação que assalta os
desapropriados e que resultou no texto do Parágrafo Único do Artigo 319.
Se persistir o texto do Parágrafo Único do artigo 319, um grande entrave estará obstando o PNRA
dada a lentidão dos processos judiciais.
Os demais parágrafos substituídos pela proposta foram inspirados nos princípios da economia e da
celeridade processuais.
Parecer:
Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo.

EMENDA:10183 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOSÉ TINOCO (PFL/PE)
Texto:
Altere-se a redação do § 5o. do Art. 318, excluindo do texto a expressão "pelo seu
portador", resultando ao novo texto a seguinte forma:
§ 5o. - É assegurada a aceitação dos títulos
da dívida agrária a que se refere este artigo,
como meio de pagamento de qualquer tributo federal
ou obrigações do desapropriado para com a União,
bem como para qualquer outra finalidade estipulada em lei.
Justificativa:
Pertencendo a expressão “..., como meio de pagamento de qualquer tributo federal, pelo seu portador
ou obrigações do desapropriado ...” abre-se a possibilidade de o expropriado transferir a qualquer
pessoa, e esta teria que ser considerada PORTADOR, os títulos da dívida agrária recebidos,
utilizando-os como forma de pagamento de tributos devidos e de competência da União.
Assim ocorrendo, ficará a União obrigada a honrar a aceitação dos títulos emitidos em data anterior e
estipulada para o resgate, acarretando, por certo, transtornos para os Orçamentos Anuais.
Parecer:
Pela rejeição. A proposta é matéria de legislação ordinária.

EMENDA:10389 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
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Autor:
AMAURY MULLER (PDT/RS)
Texto:
DÊ-SE A SEGUINTE REDAÇÃO ao art. 317 e subsequentes, no capítulo II (Política agrícola e
fundiária e da Reforma Agrária), do Projeto da Comissão de Sistematização:
CAPÍTULO II
Art. 317 - Ao direito de propriedade de
imóvel rural corresponde uma obrigação social.
Parágrafo único: a obrigação social é
cumprida quando o imóvel rural simultaneamente:
a) é racionalmente aproveitado;
b) conserva os recurso naturais renováveis e preserva o meio ambiente;
c) não apresenta conflitos e/ou disputas por sua posse e domínio;
d) observa as disposições legais que regulam as relações e produção;
e) propicia o bem-estar de proprietários e trabalhadores que dele dependem;
f) obedece o limite máximo de área, nos termos da presente Constituição;
g) respeita os direitos das populações indígenas.
Art. 318 - O imóvel rural que não
corresponder à obrigação social definida no artigo
anterior, será objeto de desapropriação por
interesse social para fins da reforma agrária.
Parágrafo primeiro - os imóveis rurais
desapropriados por interesse social para efeito da
reforma agrária capacitam seus respectivos
proprietários a receber justa indenização em
título da dívida agrária;
Parágrafo segundo - A desapropriação de que
trata o caput deste artigo corresponde à terra nua
e às benfeitorias indenizáveis;
Parágrafos terceiro - os títulos de dívida
agrária são resgatáveis no prazo de 20 (vinte)
anos, a partir do segundo ano, em parcelas anuais
sucessivas, assegurada a sua aceitação, a qualquer
tempo, como forma de pagamento de 50% (cinquenta
por cento) do Imposto Territorial Rural.
Art. 319 - A desapropriação por interesse
social para fins da reforma agrária opera
automática e imediatamente a imissão da União na
posse do imóvel rural, permitido o seu respectivo
registro. Qualquer contestação na ação própria
e/ou a adoção de outra medida judicial somente
poderão versar sobre o valor depositado pelo expropriante.
Art. 320 - O imóvel rural desapropriado por
interesse social para efeito da reforma agrária
será indenizado na proporção da utilidade que
representa para o meio social e tem como
parâmetros os tributos honrados pelo respectivo proprietário.
[...]
Justificativa:
A implantação de profundas modificações na estrutura fundiária do País, de modo a democratizar o
meio rural e transformá-lo em poderoso instrumento de promoção social do homem do campo, está a
exigir um conjunto de normas constitucionais capaz de viabilizar a reforma agrária.
Desde logo, importa reconhecer que a terra deve e precisa representar uma obrigação social,
compelindo seu proprietário a utilizá-la racionalmente, desde que tenha a seu alcance os
mecanismos de uma política agrícola ajustada às peculiaridades de cada região, ao tipo de solo, à
topografia e sobretudo às culturas praticadas. Sob esse prisma, a terra terá que ser aproveitada para
a produção de alimentos e matérias primas, e não como agora, quando ela estocada, em muitos
casos, para a especulação imobiliária rural.

Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 185

Dentro dessa perspectiva, é fundamental que a declaração de interesse social para fins da reforma
agrária opere automática e imediatamente a imissão da União na posse do imóvel desapropriado.
Sem a inclusão desse dispositivo no texto constitucional, todo e qualquer programa de reforma
agrária esbarrará em obstáculos instransponíveis, conforme comprova a própria realidade nacional. O
prazo atual (48 horas) confere ao proprietário o direito de ajuizar ação no sentido de sustar o
processo desapropriatório. Concedida a liminar, fato comum na prática forense, a terra desapropriada
fica sob-judice, impossibilitando legalmente a sua posse e domínio pelos agricultores sem-terra.
Como o julgamento do mérito é geralmente demorado, a reforma agrária é jogada às calendas
gregas, agravando o quadro de tensões políticas e sociais que, hoje, caracteriza o meio rural. Aliás,
convém ressaltar que sem esse dispositivo, todos os possíveis avanços da reforma agrária serão
prejudicados.
Demais, não se pode compreender que a propriedade rural tenha um limite máximo. A lei e a vida
têm limite. A própria Constituição do Paraguai, país que há largos anos vive sob o tacão de uma
ditadura militar policialesca e repressiva, estabelece parâmetros limitadores do direito de propriedade
(art. 129). Por que, então, impedir que a Lei Maior do Brasil não estabeleça mecanismos que limitem
e dimensão do imóvel rural? Não custa lembrar que algumas pessoas jurídicas, nacionais e
estrangeiras, possuem imensos feudos no País. A Madeireira Nacional, aqui mencionada como
simples ilustração, possui propriedades no coração da Amazônia que, somadas, são superiores a 4
milhões e 300 mil hectares, ou seja, uma área compatível à superfície geográfica do Estado do Rio de
Janeiro.
Será justo que uma empresa estrangeira detenha tanta terra e mais de 12 milhões de brasileiros não
possuam um palmo sequer de chão? Esse quadro está a demonstrar, de outra parte, que, de
limitação da propriedade, é vital proibir o acesso à propriedade rural de pessoas jurídicas nãonacionais. Afinal, esses imensos latifúndios representam, na verdade, perigosos enclaves
estrangeiros no País, colocando em risco à segurança e a própria soberania nacionais.
O processo legal deve, também, conter mecanismo, em suas disposições transitórias, que permita a
revisão, pelo Ministério Público Federal, de todas as doações, vendas e concessões de terras, feitas
nos últimos 25 anos. Comprovada a ilegalidade dessas operações, as terras havidas ilegitimamente
reverterão ao patrimônio da União e passarão a integrar o Fundo Nacional de Reforma Agrária.
Parece importante destacar, por fim, que as mudanças que a presente emenda sugere não contem
quaisquer veleidades estatizantes ou coletivistas. Com efeito, a proposta é clara e palmarmente
neocapitalista, na medida em que consagra e amplia o direito de propriedade, sem ferir ou violentar a
lei. Todavia, sem a inscrição desses mecanismos no texto constitucional, a reforma agrária continuará
limitada ao papel e ao discurso, ao tempo em que os conflitos e violências pela posse e domínio da
terra crescerão assustadoramente, pondo em risco a própria estabilidade político-institucional do
País, com desdobramentos sociais extremamente inquietadores. A paz no meio rural está, pois,
intimamente associada à reforma agrária. Sem ela, o campo continuará ensanguentado, os fluxos
migratórios em direção à família das cidades não cassarão e a produção de alimentos permanecerá
estacionada em torno de 60 milhões de toneladas, atendendo precariamente a menos da metade da
população brasileira. Negar esses avanços corresponderá a condenar mais de 70 milhões de
homens, mulheres e crianças à fome, ao desespero e à revolta. Amanhã, poderemos ser uma
multidão de pigmeus físicos e intelectuais, de famintos e esfarrapados, de rejeitados e revoltados. Só
a verdadeira reforma agrária poderá evitar essa sombria e desalentadora perspectiva.
Parecer:
Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo.

EMENDA:10451 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
EXPEDITO JÚNIOR (PMDB/RO)
Texto:
Emenda Aditiva
Dispositivo Emendado: Artigo 318
Art. 318 - ...........................
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Acrescente-se ao Art. 318 do Projeto de
Constituição os seguintes parágrafos:
Parágrafo único - Ficam excluídos de
desapropriação por interesse social, para fins de
reforma agrária, os imóveis pessoalmente
explorados pelo proprietário com dimensão que não
ultrapasse a três módulos rurais.
Justificativa:
A presente emenda, pretende reverter o quadro no campo e na cidade e que haja realmente uma
ampla reforma agrária.
Parecer:
Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo.

EMENDA:10682 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
EXPEDITO JÚNIOR (PMDB/RO)
Texto:
Emenda aditiva
Dispositivo emendado: Art. 318.
Inclua-se no art. 318 do Projeto de Constituição parágrafo único:
Parágrafo único. Todo o imóvel rural que não
cumpra a sua função social nos tempos do art. 318
e seus incisos fica sujeito à desapropriação por
interesse social para fins de reforma agrária,
mediante indenização.
Justificativa:
A presente emenda tem por objetivo, deixar claro os imóveis rurais sujeitos à desapropriação por não
estar cumprindo seu verdadeiro papel.
Parecer:
Pela aprovação parcial, nos termos do Substitutivo.

EMENDA:10782 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
GERSON CAMATA (PMDB/ES)
Texto:
Emenda Supressiva
Dispositivo a ser emendado: § 3o., do art. 318 do Projeto
Dê-se ao § 3o., do art. 318, a seguinte redação:
"Art. 318 ..............................
"§ 3o. - A lei definirá as zonas prioritárias
para reforma agrária e os parâmetros de
conceituação de propriedade improdutiva."
Justificativa:
A emenda consiste em eliminar do texto do referido parágrafo as expressões finais “bem como os
módulos de exploração da terra”.
A questão de “módulos de propriedade”, ou, como agora se vê, “módulos de exploração de terra”
encobre, na verdade, o propósito de limitar arbitrariamente e extensão de propriedade rural
permissível a qualquer cidadão. Nas versões anteriores, cuidava o texto do anteprojeto da
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subcomissão da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária de fixar em 100 módulos rurais a
extensão máxima de terra que uma pessoa poderia possuir, a qualquer título.
Essa proposta foi derrubada, nas versões posteriores, inclusive no texto aprovado pela Comissão
Temática da Ordem Econômica. Ficou, entretanto, o princípio da modulação. Esse princípio, como
veremos a seguir, contraria o interesse nacional em numerosos aspectos. A saber:
a. Na exploração agrícola, em nosso País, coexistem harmoniosamente pequenas, médias e
grandes propriedades. A cada uma correspondente uma vocação própria, inconfundível com
as das demais formas de propriedade rural. Assim, a pequena propriedade e, até certo ponto,
a de média extensão – caracteriza-se pela forma artesanal, ou quase, da atividade
econômica, praticada pelo próprio agricultor-proprietário ou arrendatário, sozinho, ou com
ajuda de sua família. Em torno das cidades, a micro propriedade – e, quase sempre, usada
para culturas de rapidíssimo ciclo vegetativo: a produção de frutas, hortaliças, aves e
pequenos animais.
b. Mas, num modo com 5 bilhões de habitantes, há um papel no qual a grande agricultura é
insubstituível. Praticada em escala “industrial”, distingue-se pelo uso intensivo de maquinaria,
de insumos modernos, compreendendo, frequentemente, da semeadura ao beneficiamento.
Essas propriedades, de vários milhares de hectares, notáveis pelos altos índices de
produtividade, são essenciais à produção dos milhares de toneladas de produtos,
necessários ao abastecimento nacional, bem assim, a criação de grandes excedentes
exportáveis, que nos permitem competir vantajosamente nos mercados mundial, em
igualdade de condição com as demais economias tão ou mais desenvolvidas que a nossa.
c. De sua parte, a pecuária é, no Brasil, essencialmente extensiva. As propriedades na quais se
cria um dos maiores, se não o maior rebanho bovino do mundo – são grandes extensões de
terra, nas quais os animais pastam soltos. A imposição de módulos de exploração, com sua
possível extensão, sob a forma de limites permissíveis de propriedade, condenaria a
atividade à inviabilização. O gado pode, evidentemente, ser criado em confinamento, assim
acontece nos países de área territorial reduzida, como o Japão e a Suíça. Mas, é obvio, esse
modelo não serve para o Brasil, com seus 8,5 milhões de Km.
d. Da mesma forma, as atividades dependentes do uso de produtos florestais – como a indústria
de moveis, madeira para construção, papel e celulose, entre tantas outras – se tornariam
imediatamente inviáveis. Mesmo em nosso clima, e nas regiões mais favoráveis, o tempo de
maturação das florestas de corte é de seis a sete anos. Quer dizer: quem se dispuser a
produzir madeira, para insumo industrial, tem de dispor de terra suficiente para: plantar um
sexto (1/6) da área disponível por ano; e começar a colher no sétimo ano, para continuar o
ciclo em moto perpetuo. Isso não se pode fazer economicamente em pequenas extensões de
terra.
Poderíamos citar numerosas outras razões contrárias à ideia de se limitar o acesso à propriedade
rural em função de “módulos de propriedade”, ou, como está no projeto, “módulos de exploração da
terra”.
Se algo tiver de ser feito, nessa questão, melhor será deixar à legislação ordinária, que disso cuidará
em função das peculiaridades de cada tipo de exploração econômica, das regiões e das culturas ou
atividades que, em cada momento e lugar, convier estimular ou desestimular.
Parecer:
Pela rejeição. Matéria de legislação ordinária.

EMENDA:10934 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
EDÉSIO FRIAS (PDT/RJ)
Texto:
Emenda ao Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização:
Altere-se a redação do art. 318:
Onde se lê:
"Art. 318 - Compete à União promover a reforma
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agrária, pela desapropriação, por interesse
social, da propriedade territorial rural
improdutiva, em zonas prioritárias, mediante
pagamento de prévia e justa indenização".
Leia-se:
"Art. 318 - Compete à União promover a
reforma agraria, pela a desapropriação,
por interesse social, da propriedade territorial
rural improdutiva, em zonas prioritárias, por
indicação do Executivo Municipal, e o referendo da
Câmara Municipal de Vereadores, em consonância com
os parágrafos 1o., incisos I e V e 2o. do art. 66,
mediante pagamento de prévia e justa indenização".
Justificativa:
Não devemos reincidir nos mesmos erros anteriores quando da distribuição de terras aos Senhores
Chefes das Capitanias Hereditárias Nenhuma reforma agrária será feita nesse país de extensão
territorial continental sem que os Municípios se integrem com os maiores interessados.
Com a indicação das terras improdutivas pelo Executivo Municipal, conforme estabelece o § 1º inciso
V do Artigo 66 do texto original dessa Comissão de Sistematização, in verbis.
“V – promover adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso,
parcelamento e ocupação do solo urbano e rural; ” que poderão, também, indicar mediante inscrição,
os Municípios interessados em implementar a cultura agrícola naquelas solos, poderemos ver a
reforma agrária sair do papel para a execução.
Por outro lado, seria também – em parte – a solução para o êxodo rural, pois que se Munícipe tiver
oportunidade de – ali mesmo – ao lado de sua família e das suas raízes, junto com seus ascendentes
e descendentes, promover o suprimento e consequente bem-estar dos seus concidadãos, verificando
que do seu esforço está nascendo condições de uma vida digna para os seus, certamente estará
amando cada vez mais o solo onde nasceu e sentindo orgulho de sua terra natal. A Reforma Agrária,
assim, será também um incremento de brasilidade!
Parecer:
O teor da Emenda não é matéria constitucional.
Pela rejeição.

EMENDA:10979 APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JAMIL HADDAD (PSB/RJ)
Texto:
Emenda (Aditiva Título VIII - Capítulo II
Inclua-se, após o art. 318, um dispositivo com a seguinte redação, remunerando-se os demais:
"Art. - A propriedade superficiária de bens
edificados ou de culturas permanentes prefere à
propriedade fundiária, cabendo aos titulares das
primeiras o direito à ação reivindicatória."
Justificativa:
O direito atual protege o especulador imobiliário – urbano e rural – em detrimento daquele que utiliza
a aterra economicamente. É esse quem deve ter o direito a indenizar aquele, assumido o domínio
pleno.
Parecer:
A Emenda percute questão que deve ser examinada à luz do Substitutivo.
Pela aprovação.

EMENDA:10980 REJEITADA
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Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JAMIL HADDAD (PSB/RJ)
Texto:
Emenda (Aditiva) Título VIII - Capítulo II
Acrescente-se ao artigo 318 um parágrafo com a seguinte redação.
" § - Os bens transferidos em doação terão
caráter de propriedade resolúvel, caso não atendam
sua função social, em três anos."
Justificativa:
O dispositivo visa a coibir a especulação fundiária que se efetiva na tradição sucessiva da
propriedade improdutiva.
A ameaça de retorno a bem do estado, por si só, punindo o especulador, imporá o investimento e o
uso social da propriedade.
Parecer:
A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendimento predominante na Comissão de
Sistematização.

EMENDA:11110 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
CARLOS CARDINAL (PDT/RS)
Texto:
Emenda Modificativa:
Modifica-se o § 3o. do art. 318.
§ 3o. - Os proprietários, pessoas físicas ou
jurídicas, que possuam menos de 100 módulos
fiscais, de terras produtivas, ficam excluídos da
desapropriação para fins de Reforma Agrária.
Justificativa:
Nova Constituição brasileira, com as anteriores, consagrará o direito à propriedade privada.
Necessário, entretanto, que a legislação moderna no sentido de minimizar os conflitos existentes no
campo, procurando alargar o direito à propriedade, estabelecendo mecanismos autoaplicáveis.
A exclusão dos proprietários, pessoas físicas ou jurídicas, que possuam menos de 100 módulos
fiscais, que correspondem a 0,16% das propriedades cadastradas, abrangendo uma área de 136,5
milhões de hectares.
A estatística revela a gigantesca concentração da propriedade e é indicativo para dizer, onde estão
as Terras indispensáveis a inadiável Reforma Agrária.
Parecer:
Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo.

EMENDA:11276 APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
VILSON SOUZA (PMDB/SC)
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Texto:
EMENDA SUPRESSIVA
- suprima-se do projeto de Constituição o § 5o. do artigo 318.
Justificativa:
O dispositivo em questão trata da aceitação dos títulos da dívida agrária como pagamento de
qualquer tributo federal.
Esta é matéria infraconstitucional, e já está devidamente tratada no Estatuto da Terra, e dada a
rigidez do texto constitucional, não deve ser matéria dessa natureza.
De outro lado, o dispositivo em questão consagra uma imensa iniquidade e inviabiliza a reforma
agrária, pelo simples fato de que dispondo o § 1° do mesmo artigo que tais títulos serão resgatáveis
em vinte anos, tal dispositivo seria violado ou perderia seu sentido, desde que os tributos devidos ou
assumidos pelo portador fossem iguais ao seu montante ou compensatórios.
Imagine-se, que o desapropriado, de posse dos títulos da dívida agrária recebidos de conformidade
com o § 1º, os desse como pagamento de quota de capital ou subscrição de ações em determinada
empresa.
Esta torna-se ia titular dos referidos títulos, e, de conformidade com o disposto no parágrafo ora
suprimido, poderia dá-los em pagamento de tributos federais dos quais fosse devedora, mesmo do
vencimento respectivo.
A praxe acabaria virando rotina, e a União Federal veria inviabilizada a ação no campo da reforma
agrária pelo simples fato de que, a previsibilidade de resgate ou amortização em vinte anos tornar-se
ia letra morta ante a compensação dos tributos com o título.
Consequentemente, além da matéria ser infraconstitucional, o parágrafo suprimido é incompatível
com o princípio da reforma agrária especialmente com o disposto no § 1º do mesmo artigo.
Parecer:
Pela aprovação, nos termos do substitutivo.

EMENDA:11285 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JORGE LEITE (PMDB/RJ)
Texto:
EMENDA MOTIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 318, § 1o.
Acrescente-se ao final do § 1o., do artigo 318, do Projeto de Constituição, a seguinte
expressão:
"até o limite fixado em Lei"
Justificativa:
A falta de recursos tem sido um dos grandes óbices para a efetivação da reforma agrária. O
orçamento do Ministério da Reforma e do Desenvolvimento Agrário sustenta a afirmação. Limitar-se a
indenização das benfeitorias em dinheiro é, sem dúvida, fazer avançar a reforma agrária no país.
Parecer:
Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo.

EMENDA:11542 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ)
Texto:
Emenda Aditiva
Dispositivo Emendado: Art.318
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Acrescente-se ao art. 318 do Projeto o seguinte parágrafo:
§ 7o. A desapropriação referida no art. 318
terá uma indenização que signifique tornar sem
dano a aquisição e os investimentos realizados
pelo proprietário, seja da terra nua, seja das benfeitorias.
Justificativa:
Uma indenização às benfeitorias em geral, feitas numa propriedade, se justifica ao indivíduo que
investiu dentro de um regime capitalista de livre empresa.
Parecer:
A proposta é matéria de legislação ordinária.
Pela rejeição.

EMENDA:12041 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOAQUIM FRANCISCO (PFL/PE)
Texto:
Emenda aditiva ao Projeto de Constituição.
Emenda - Altera a Redação ao Art. 318
Art. 318 ........................
Compete a União promover a Reforma Agrária,
destinando para este fim as terras integrantes do
seu patrimônio ou as que forem expropriadas por
interesse social, incidindo tais desapropriações
sobre propriedades rurais improdutivas,
localizadas em áreas prioritárias e mediante
pagamento de justa indenização.
Justificativa:
O projeto, em versão ora corrigida, destinava para fins de Reforma Agrária, tão somente os imóveis
desapropriados por interesse social, alijando do processo as terras públicas.
Necessário se faz corrigir tal falha, possibilitando, sempre que possível e aconselhável, a utilização
das terras públicas em programas e projetos de Reforma Agrária.
Parecer:
São susceptíveis de desapropriação todos os imóveis rurais que não cumpram a sua função social
e não só aqueles considerados improdutivos.
Pela rejeição.

EMENDA:12042 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOAQUIM FRANCISCO (PFL/PE)
Texto:
Emenda Aditiva ao Projeto de Constituição
Emenda - Altera a redação do § 2o. do Art. 318.
Art. 318 ............................
§ 2o. - É da competência exclusiva do
Primeiro Ministro declarar, via Decreto, de
interesse social, para fins de desapropriação,
imóveis rurais situados nas áreas prioritárias de
Reforma Agrária.
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Justificativa:
Não é de boa técnica legislativa dizer-se, como ocorre no parágrafo, que a DESAPROPRIAÇÃO é da
competência do Primeiro Ministro.
A desapropriação é um processo que se inicia com a declaração de utilidade pública ou do interesse
social e, inexistindo acordo, processo pela via judicial, até decisão terminativa.
Obviamente não e de competência do Primeiro Ministro todo este processamento e sim, a decisão
política de homologar a escolha das áreas expropriadas baixando, para este fim, decreto que declare
os imóveis do interesse social para fins de desapropriação.
Parecer:
Pela rejeição. Matéria não constitucional.

EMENDA:12044 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOAQUIM FRANCISCO (PFL/PE)
Texto:
Emenda Aditiva ao projeto de Constituição.
Emenda - Altera o § 1o. do Art. 318
Art. 318 ...........................
§ 1o. - A indenização da terra nua será paga
em Títulos da Dívida Agrária, resgatáveis em até
20 (vinte) anos, em parcelas anuais iguais e
sucessivas, acrescida dos juros legais e da
correção monetária, quando cabível. A indenização
dos benfeitores será sempre em dinheiro.
Justificativa:
O pagamento anual de parcelas iguais e sucessivas, conflita com a obrigação da exata correção
monetária, na forma com o parágrafo está redigido.
A nova Redação mantém a anualidade e sucessivamente da parcela, sua igualdade nominal,
impondo, porém, que a este valor igual, ano a ano, seja acrescentada a importância correspondente
aos juros legais e a correção monetária, sempre que cabível.
Parecer:
Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo.

EMENDA:12295 PARCIALMENTE APROV
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA)
Texto:
Substitua-se o artigo 318 do projeto e seus
parágrafos pelo seguinte dispositivo:
Art. 318. A reforma agrária, instituída
mediante princípios de justiça social constitui
objetivo nacional e para executá-la, de forma
democrática, a União, simultaneamente, promoverá:
I - a desapropriação da propriedade
territorial rural improdutiva, pagando em dinheiro
as benfeitorias úteis e necessárias e em títulos
especiais da dívida pública, com cláusula de
atualização, resgatáveis no prazo de vinte anos, o
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valor da terra nua;
II - a discriminação das terras públicas
federais, objetivando desenvolver projetos de
colonização, oficial ou particular, e o
assentamento de trabalhadores com vocação agrícola;
Parágrafo único. Decretada a desapropriação,
na forma do item I, poderá o expropriante requerer
em juízo imissão imediata na posse do imóvel,
limitada a contestação a discutir o valor
depositado para sua indenização.
Justificativa:
Um dos graves problemas do Brasil contemporâneo é fora de dúvida, a excessiva concentração
fundiária enquanto grande número de brasileiros não dispõe de uma parcela mínima de terra para
trabalhar. Fato que se torna tão mais dramático quando se constata que a maioria dessas grandes
propriedades rurais se mantêm ociosas ou sem exploração adequada. Consequência funesta desse
desajuste estrutural é o êxodo rural, o desemprego, a violência, a subnutrição num conjunto de outras
pragas abomináveis.
Consistente de que, neste momento histórico, a nova Carta Magna não pode deixar de enfrentar,
corajosamente tão sério desafio, de cuja solução depende mesmo os destinos de nossa democracia,
elaboramos a presente sugestão.
A nosso ver é impostergável uma Reforma Agrária democrática inspirada em princípios de justiça
Social e que, por isso mesmo, deve ser, constitucionalmente, considerada objetivo inquestionável de
toda a Nação.
Parecer:
Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo.

EMENDA:12350 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ)
Texto:
Emenda Modificativa
Dá-se ao § 3o. do art. 318 do Projeto de Constituição a seguinte redação:
§ 3o. - Os imóveis rurais de área contínua ou
descontínua superior a 50 módulos inexplorados e
os que se encontram em propriedade, cujo titular
exerce outra atividade econômica concomitante com
a agrária, serão desapropriados, por interesse
social para fins de Reforma Agrária, através de
sentença declaratória.
Justificativa:
Vários países têm elevado a condição de vida das populações rurais com substancial aumento da
produtividade agrícola, através de leis que definem claramente a propriedade da terra.
No Brasil, o problema fundiário foi sempre deixado de lado por parte dos governantes fazendo com
que aumente a cada dia os “bolsões de miséria” no campo e nas cidades, com pessoas vivendo em
condições as mais indignas.
Como a Reforma Agrária são medidas que tem como objetivo precípuo elevar o nível de vida das
populações rurais como reflexos positivos para toda sociedade aumentado a produtividade agrícola e
acabando com o “ÊXODO RURAL” que hoje enfrentamos, torna-se necessária uma tomada de
decisão em torno da modificação da estrutura agrária, caracterizada no nosso país por latifúndios e
imóveis rurais sem obrigação social e que, se encontram em mãos de pessoas que não tem como
atividade primeira e única a produtividade de fins agrários, com isso, não se interessado pelo cultivo
da terra, utilizando a mesma, com o único fim de exploração financeira.
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Um País de vasta extensão territorial como é o nosso e de terras produtivas só conseguirá um
desenvolvimento econômico e social, se resolver modificar sua estrutura agrária, pois, não é mais
possível convier com a dicotomia de que sendo o Brasil a oitiva economia do Mundo, esteja ao
mesmo tempo, entre as últimas nações subdesenvolvidas do planeta no aspecto social. É preciso,
portanto, garantir no texto constitucional o direito à terra para quem nela trabalha.
Parecer:
A emenda não apresenta contribuição, quer técnica, quer jurídica ao aprimoramento do Projeto.
Rejeição

EMENDA:12567 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE)
Texto:
Acrescente-se ao artigo 318 o seguinte parágrafo:
§ - Serão, prioritariamente, objeto de
reforma agrária as terras improdutivas
pertencentes à União, Estados, Municípios,
Territórios e Distrito Federal.
Justificativa:
É mais do que justo seja o Próprio Estado a iniciar o processo nesta formulação constitucional, além
do mais sem ônus, pois não haverá pagamento de benfeitorias e de títulos da dívida agrária.
Parecer:
Matéria não constitucional.
Pela rejeição.

EMENDA:12690 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB)
Texto:
Emenda Aditiva
Dispositivo Emendado: Art. 318
Acrescente-se, ao Art. 318:
"Art. 318 - .................................
- as terras obtidas em decorrência de reforma
agrária somente poderão ser alienadas após vinte
anos, desde que comprovado seu efetivo
aproveitamento para os fins a que se destinaram."
Justificativa:
Para evitar a prática de fraudes, recomenda-se a adoção de dispositivo que regula convenientemente
a alienação das terras recebidas em consequência de projeto de reforma agrária. Caso contrário
poderemos, no futuro, deparar com um quadro de deformações o que frustrará por inteiro mérito do
projeto de extinção dos latifúndios improdutivos.
Parecer:
A ideia é boa, mas consideramos tratar-se de assunto típico de legislação ordinária.
Pela Rejeição da Emenda.

EMENDA:12796 REJEITADA
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Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
MAX ROSENMANN (PMDB/PR)
Texto:
EMENDA SUPRESSIVA
Dispositivo Emendado: § 3o., do art. 318
Dê-se ao § 3o., do art. 318, do Projeto de Constituição, a seguinte redação:
"Art. 318 - ..........................
§ 3o. - A lei definirá as zonas prioritárias
para reforma agrária e os parâmetros de
conceituação de propriedade improdutiva."
Justificativa:
A emenda consiste em eliminar do texto do referido parágrafo as expressões finais “bem como os
módulos de exploração da terra”.
A questão de “módulos de propriedade”, ou, como agora se vê, “módulos de exploração de terra”
encobre, na verdade, o propósito de limitar arbitrariamente a extensão de propriedade rural
permissível a qualquer cidadão. Nas versões anteriores, cuidava o texto do anteprojeto da
subcomissão da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária de fixar em 100 módulos rurais a
extensão máxima de terra que uma pessoa poderia possuir, a qualquer título.
Essa proposta dou derrubada, nas versões posteriores, inclusive no texto aprovado pela Comissão
Temática da ordem Econômica. Ficou, entretanto, o princípio da modulação. Esse princípio, como
veremos a seguir, contraria o interesse nacional em numerosos aspectos A saber;
a) Na exploração agrícola, em nosso Pais, coexistem harmoniosamente pequenas, medias e
grandes propriedades. A cada uma corresponde uma vocação própria, inconfundível com as
das demais formas de propriedade rural. Assim, a pequena propriedade e, até certo ponto, a
de média extensão – caracteriza-se pela forma artesanal ou quase, da atividade econômica,
praticada pelo próprio agricultor-proprietário ou arrendatário, sozinho, ou com ajuda de sua
família. Em torno das cidades, a micro propriedade é quase sempre, usada para culturas de
rapidíssimo ciclo vegetativo a produção de furtas, hortaliças, aves e pequenos animais.
EMENDA SUPRESSIVA
Continuação da proposta de emenda ao § 3°, do art. 318, do projeto de Constituição.
b) Mas, num mundo com 5 bilhões de habitantes, há um papel no qual a grande agricultura é
insubstituível. Praticada em escala “industrial”. Distingue-se pelo uso intensivo de maquinaria,
de insumos modernos, compreendendo, frequentemente, da semeadura ao beneficiário.
Essas propriedades, de vários milhares de hectares, notáveis pelos altos índices de
produtividade, são essenciais à produção dos milhares de toneladas de produtos,
necessários ao abastecimento nacional, bem assim, à criação de grandes excedentes
exportáveis, que nos permitem competir vantajosamente nos mercados mundiais, em
igualdade de condições com as demais economias tão ou mais desenvolvidas que a nossa.
c) De sua parte, a pecuária é, no Brasil, essencialmente extensiva. As propriedades nas quais
se cria um dos maiores, se não o maior rebanho bovino do mundo – são grandes extensões
de terra, nas quais os animais pastam soltos. A imposição de módulos de exploração, com
sua possível extensão, sob a forma de limites permissíveis de propriedade, condenaria a
atividade à inviabilização. O gado pode, evidentemente, ser criado em confinamento. Assim
acontece nos países de área territorial reduzida, como o Japão e a Suíça. Mas, é óbvio, esse
modelo não serve para o Brasil, com seus 8,5 milhões de Km.
d) Da mesma forma, as atividades dependentes do uso de produtos florestais como a indústria
de moveis, madeira para construção, papel e celulose, entre tantas outras – se tornariam
imediatamente inviáveis. Mesmo em nosso clima, e nas regiões mais favoráveis, o tempo de
maturação das florestas de corte é de seis a sete anos. Quer dizer quem se dispuser a
produzir madeira, para insumo industrial, tem de dispor de terra suficiente par plantar um
sexto (1/6) da área disponível por ano, e começar a colher no sétimo ano, para continuar o
ciclo em moto perpetuo. Isso não se pode fazer economicamente em pequenas extensões de
terra.
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Poderíamos citar numerosas outras razões contrarias à ideia de se limitar o acesso à propriedade
rural em função de “módulos de propriedade”, ou, como está no projeto, “módulos de exploração da
terra”.
Se tiver algo de ser eito, nessa questão, melhor será deixar à legislação ordinária, que disso cuidará
em função das peculiaridades de cada tipo de exploração.
“EMENDA SUPRESSIVA
Continuação da proposta de emenda ao § 3º, artigo 318, do projeto de Constituição econômica, das
regiões e das culturas ou atividades que, em cada momento e lugar, convier estimular ou
desestimular.
Parecer:
Entendemos que o § 3o. contém matéria específica de lei ordinária.
Quanto ao módulo rural, somos favorável à sua conceituação porque serve de referência para a
execução da Reforma agrária.
Somos, pois, pela rejeição de Emenda.

EMENDA:12828 PARCIALMENTE APROVADA
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. É assegurado o direito de propriedade, condicionado à sua função social.
Art. A propriedade rural poderá ser
desapropriada por necessidade ou utilidade pública
ou interesse social, mediante pagamento de justa
indenização em títulos da dívida agrária.
Art. Será insuscetível de desapropriação,
nos termos do artigo anterior, a propriedade
economicamente produtiva e socialmente útil,
nos termos da lei.
Art. Para equacionar os objetivos da reforma
agrária com a existência de pequenas propriedades,
o Estado assegurará a racionalização da atividade
agrícola dos minifúndios, através da organização
de cooperativas mesmo informais, capaz de
possibilitar maior e melhor produção e
produtividade e o bem-estar econômico e social dos produtos.
Art. Ao Estado cabe incentivar, por todos os
meios ao seu alcance, o cooperativismo, como forma
maior de desenvolvimento das comunidades."
Justificativa:
O direito de propriedade é fundamental num regime capitalista, onde à iniciativa privada é assegurado
papel de relevância em todos os meios de produção. Entretanto, esse direito não pode nem deve ser
exercido ao arbítrio do capital. Ao Estado deve caber a importante função disciplinadora, para
assegurar a indispensável função social, com vistas à melhoria de condições de vida dos segmentos
populacionais mais carentes.
Com efeito, é preciso que o Estado possa promover a desapropriação da propriedade, sempre que
haja necessidade ligada à utilidade pública, ou ao interesse social. Nestes casos, cumpre a justa
indenização, não em dinheiro, como ocorre atualmente, mas, no caso da propriedade rural, para fins
de reforma agrária, deve a indenização ser efetuada em títulos da dívida agrária. Trata-se de uma
forma de retirar do proprietário negligente, ou que está especulando com a terra, a propriedade,
destinando-a ao setor produtivo, fazendo-a produtiva e premiando aqueles segmentos que a desejam
para trabalhar e incrementar a produção, sobretudo de alimentos.
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Por isso mesmo, aquela propriedade racionalmente explorada. Com adequados índices de produção
econômica e padrões dignos de atendimento social estará preservada, por óbvias razões, do ato
desapropriatório.
De outra parte, busca-se explicitar que o Estado deve incentivar, por todos os meios ao seu alcance,
o cooperativismo, como forma de melhor amparar os segmentos produtivos da sociedade, os quais
se ressentem de uma estrutura cooperativista capaz de contribuir para a melhoria de suas condições
de vida e trabalho.
Parecer:
A inclusão no texto constitucional de norma que assegure o direito de propriedade parece-me
válida.
Os outros artigos constantes da Emenda ou repetem as disposições do projeto, ou contêm
desdobramentos próprios de legislação ordinária.
Somos pela aprovação parcial da Emenda.

EMENDA:12903 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ)
Texto:
Emenda Substitutiva ao artigo 318
Redija-se assim
Art. 318 - A União poderá promover a
desapropriação da propriedade territorial rural,
mediante pagamento de justa indenização, fixada
segundo os critérios que a lei estabelecer, em
títulos especiais da dívida pública, com cláusula
de exata correção monetária, resgatáveis no prazo
de vinte anos, em parcelas anuais sucessiva,
assegurada a sua aceitação, a qualquer tempo, como
meio de pagamento até cinquenta por cento do
imposto territorial rural e como pagamento do
preço de terras públicas.
§ 1o. - A lei disporá sobre o volume anual do
periódico das emissões dos títulos, suas
características, taxas de juros, prazo e condições do resgate.
§ 2o. - A desapropriação de que trata este
artigo é da competência exclusiva da União e
limitar-se-á às áreas incluídas nas zonas
prioritárias, fixadas em decreto do Poder
Executivo, só recaindo sobre propriedades rurais
cuja forma de exploração contrarie o acima
disposto, conforme for estabelecido em lei.
§ 3o. - A indenização em títulos somente será
feita quando se tratar de latifúndio, com tal
conceituado em lei, excetuadas as benfeitorias
necessárias e úteis, que serão sempre pagas em dinheiro.
§ 4o. - O Presidente da República poderá
delegar as atribuições para a desapropriação de
imóveis rurais por interesse social, sendo-lhe
privativa a declaração de zonas prioritárias.
§ 5o. - Os proprietários ficarão isentos dos
impostos federais, estaduais e municipais que
incidem sobre a transferência da propriedade
sujeita a desapropriação na foram deste artigo.
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§ 6o. - A lei determinará a área mínima
abaixo da qual é vedada a desapropriação de
imóveis rurais, para efeito da Reforma Agrária.
Suprimam-se os artigos 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325 e 326.
Justificativa:
É da experiência diária a constatação de que proprietários de pequena dimensão vivem, atualmente,
numa situação de apreensão, imaginando-se alvo da possibilidade de desapropriação, quando, na
verdade, a Reforma Agrária visa a multiplicação, quando, na verdade, a Reforma Agrária visa a
multiplicação de um número maior de pequenos e médios proprietários, cabendo ao Estado,
consequentemente, amparar e tranquilizar os já existentes. (§ 6º)
O texto proposto para o caput do art. 318 e seus cinco primeiros parágrafos é a transcrição do que
consta da Constituição atual (art. 161 e seus §§).
Parecer:
Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo.

EMENDA:12918 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
WALDYR PUGLIESI (PMDB/PR)
Texto:
Emenda Modificativa
Dê-se aos parágrafos do art. 318, a seguinte redação:
Art. 318 - ...........................
§ 1o. - A indenização das terras nuas será
paga em títulos da dívida agrária, resgatáveis no
prazo de vinte anos, a partir do quinto, em
parcelas anuais sucessivas, assegurada sua
aceitação, a qualquer tempo do período, como meio
de pagamento do preço de terras públicas,
§ 2o. - A desapropriação que trata este
artigo, é de competência exclusiva da União, é
poderá ser delegado através de ato do chefe do Governo.
§ 3o. - Os impostos devidos pelas
propriedades expropriado, serão, obrigatoriamente,
abatidos nos títulos da dívida agrária, no ato de
sua emissão:
Justificativa:
Ao propormos, além da alteração do “caput” do Art. 318, a alteração em seus parágrafos, buscamos a
aplicação daquele dispositivo.
Parecer:
Procede a sugestão contida na emenda, contendo, contudo, detalhamento próprios de lei ordinária.
Pela rejeição da emenda.

EMENDA:12929 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
WALDYR PUGLIESI (PMDB/PR)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se art. 318 do projeto de Constituição a seguinte redação:
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Art. 318 - Compete a União promover a reforma
agrária, pela desapropriação ou por interesse
social, da propriedade territorial rural,
improdutiva ou que permaneça inexplorada durante
03 (três) anos consecutivos, independente de indenização.
Justificativa:
Propomos a alteração no Art. 318 do projeto, visando uma definição clara da desapropriação de
terras. Não se concebe que em nosso país, grandes extensões de terras fiquem improdutivas ou
inexploradas, quando tantos brasileiros carecem de trabalho e melhores condições sociais. Dessa
forma, inibe-se a especulação agrícola, e a terra para a suprir sua obrigação social.
Parecer:
A emenda nada acrescenta ao novo texto constitucional, pois o art. 318, já prevê a desapropriação
da propriedade improdutiva.
Somos pela rejeição da emenda.

EMENDA:12978 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
RICARDO IZAR (PFL/SP)
Texto:
Dê-se ao Artigo 317, suprimindo-se seu parágrafo único e respectivos incisos a, b, c e d,
bem como o Artigo 318 e seus §§, Artigo 319 e seu parágrafo único, Artigos 320, 321, 322, 323, 324,
325 e §§ 1o. e 2o., bem como o Artigo 326, a seguinte redação:
Art. 317 - A União poderá promover
desapropriação territorial rural, mediante
pagamento de justa indenização, em dinheiro ou
títulos da dívida pública, com cláusula de exata
correção monetária para um prazo máximo de 10
anos, permitindo-se sejam utilizados na quitação
de débitos federais, a qualquer tempo de natureza
tributária ou não.
Parágrafo único - Para efeito de reforma
agrária, as desapropriações não podem incidir
sobre terras produtivas.
Justificativa:
No campo da reforma agrária permite-se no concernente às terras improdutivas, visto que se fosse
possível permiti-las em terras produtivas, geraria clima de intranquilidade que resultaria no
desestimulo à atuação daqueles ruralistas que têm permitindo ao Brasil estar entre os grandes
produtores de grãos do mundo, sobre possuir pecuária de expressão econômica considerável.
Parecer:
Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo.

EMENDA:13093 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
CARLOS CARDINAL (PDT/RS)
Texto:
Emenda Modificativa:
Dê-se nova redação ao art. 318 do Projeto de Constituição.
Art. 318 - Compete a União, aos Estados e aos

Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 200

Municípios promover, de forma coordenada, a
Reforma Agrária, utilizando os seguintes imóveis rurais:
a) - O imóvel, de área contínua ou descontínua, pertencente a estrangeiro, pessoa
física ou jurídica, que exceder a três (3) módulos fiscais.
b) - As terras, sem uso ou destinação definidas, da União, Estados e Municípios, serão
prioritárias a reforma agrária.
c) - Os imóveis que não cumprirem a função social da propriedade. Nesse caso o órgão executor da
reforma agrária tomará posse imediata, negociará o pagamento da indenização ou aplicará o
princípio da perda sumária se o imóvel tenha permanecido consecutivamente inexplorado durante
três (3) anos.
Justificativa:
A emenda tem por objetivo localizar áreas de terras indispensáveis a reforma agrária.
Os crescentes conflitos agrários, resultantes de desapropriação mal feitos, inibem o processo e dão
margem a que grupos ante reforma, se organizem defendendo falsos argumentos.
A limitação das propriedades estrangeiras, a utilização das terras da União, Estados e Municípios e
dos imóveis que não cumpram a função social é o caminho que resta para que a reforma agrária seja
efetivada.
Parecer:
Pela rejeição. Atribuir aos Estados e Municípios a competência para promover a Reforma Agrária
uma superposição de órgãos e programas, ocasionando problemas de ordem operacional e
financeira, dificultando a implementação racional de um Programa Nacional de Reforma Agrária.

EMENDA:13101 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
CARLOS CARDINAL (PDT/RS)
Texto:
Emenda modificativa:
Modifica-se o § 4o. do art. 318.
§ 4o.- A emissão de título da dívida agrária
obedecerá a limites fixados, anualmente pela lei
orçamentária e o Fundo Nacional de Reforma
Agrária, destinado a prover recursos a política de
Reforma Agrária em todas as suas f ases, será
constituído por percentual do Orçamento bruto da União.
Justificativa:
A implementação da Reforma Agrária e o seu caráter massivo para atingir milhões de brasileiros que
precisam de terra para trabalhar, depende entre outras medidas da emissão dos títulos da dívida
agrária necessários ao pagamento das desapropriações, conforme critérios estabelecidos nesta
Constituição.
Por outro lado, a criação do Fundo Nacional de Reforma Agrária, possibilitará a assistência desde as
condições razoáveis para os assentamentos até as condições indispensáveis ao processo produtivo.
Parecer:
O Fundo Nacional da Reforma Agrária foi criado pelo Estatuto da Terra (art.28), e é constituído
inclusive por 3% da receita tributária da União.
A fixação de percentual a qualquer setor constitui uma autolimitação do congresso às suas
prerrogativas, agora que será livre para alterar a proposta de lei orçamentária.
O art.292; I; da constituição vigente, estabelece um princípio já sedimentado no Direito brasileiro, de
que é vedada a vinculação de receita de natureza tributária a órgão, fundo ou despesa.
Somos, pela aprovação parcial da emenda, para incluir no texto constitucional a primeira parte da
sugestão.
Aprovada parcialmente.
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EMENDA:13462 APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOÃO LOPES DA SILVA
Texto:
Emenda No. Popular
1. Inclui, onde couber, no Capítulo I (Dos Princípios Gerais, Da intervenção do Estado, Do
Regime de Propriedade do Subsolo e da Atividade Econômica), do Título VIII (Da Ordem Econômica
e Financeira), o artigo abaixo, com a seguinte redação:
"Art. - Toda a organização da ordem econômica
deve fundamentar-se no reconhecimento da primazia
do trabalho sobre o capital. A lei assegurará a
prioridade da remuneração do trabalho sobre a
remuneração do capital, especificada aquela pelo
atendimento das necessidades básicas do
trabalhador e dos seus encargos familiares,"
2. Acrescenta, onde couber, ao Capítulo II
(Da Política Agrícola, Fundiária e da Reforma
Agrária), do Título VIII (Da Ordem Econômica e
Financeira), o seguinte artigo e parágrafo:
"Art. - Ao direito de propriedade de imóvel
rural corresponde uma obrigação social.
Parágrafo Único - O imóvel rural que não
corresponder à obrigação social será arrecadado
mediante a aplicação dos institutos da perda
sumária e da desapropriação por interesse social
para fins de reforma agrária."
Justificativa:
A Constituição deve garantir;
a) Acesso ao trabalho, como direito e dever de contribui para o bem comum, cabendo a toda a
sociedade, e, especialmente aos poderes públicos, a obrigação ao pleno emprego.
b) Justa remuneração, capaz de prover as necessidades básicas do trabalhador e sua família.
c) Propriedade à remuneração do trabalho sobre a remuneração do capital.
A realização da justiça social exige a implementação de verdadeiras Reforma Agrária do Uso do Solo
Urbano que favoreçam o acesso à posse e ao uso da terra rural e urbana (Baseando em publicação
da CNBB “Por Nova Ordem Constitucional”, n.º. 105, 110, 111 e 127)
AUTOR JOÃO LOPES DA SILVA E OUTROS (283.381 subscritores)
ENTIDADES RSPONSÁVEIS
- CONFERENCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL (CNBB)
- CARITAS BRASILEIRA
- MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO DE BASE (MEB)
COMISSAO DE SISTEMATIZAÇÃO
EMENDA POPULAR Nº PE-13, de 1987
“Cria normas relativas à ordem econômica”.
Entidades Responsáveis:
- Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
- Caritas Brasileira
- Movimento de Educação de Base
Relator Constituinte BENARDO CABRAL
Subscrita por 283.381 eleitores e apresentada por três entidades associativas, a presente emenda
visa ao reconhecimento constitucional da primazia do trabalho sobre o capital bem como o do caráter
de obrigação social da propriedade imóvel rural para o fim de reforma agrária.
Competindo a este Colegiado, nesta fase dos trabalhos, analisar a proposta em seus aspectos
formais e considerando que esta. Segundo informações da Secretaria, atende às exigências previstas

Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 202

no art. 24 do Regimento Interno para sua regular tramitação, meu parecer é no sentido de que a
Comissão se manifeste pelo recebimento da Emenda Popular nº PE-00013-0, reservada a apreciação
de mérito para a ocasião própria.
Parecer:
A Emenda n. 1p13462/5, de autoria do Sr. João Lopes da Silva e outros, foi subscrita por 283.381
eleitores está sob a responsabilidade de três entidades associativas: Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB), Cáritas Brasileira e Movimento de Educação de Base (MEB).
Ela foi apresentada como Emenda Popular e atendeu às exigências previstas no art. 24 do
Regimento Interno da Assembleia Nacional Constituinte, recebendo o n. PE-00013-0.
A Emenda propõe a inclusão de dois artigos, onde couber, nos Capítulos I e II do Título VIII do
Projeto de Constituição, denominado "Da Ordem Econômica e Financeira".
Dois aspectos ressaltam nos dois dispositivos propostos:
1o.) a remuneração do trabalho deve prevalecer sobre a remuneração do capital;
2o.) a aplicação do instituto da perda sumária, caso o i móvel rural não cumpra a sua função social.
O primeiro aspecto levantado, no nosso entender, atende aos interesses dos trabalhadores, razão
primeira do sucesso ou não do empreendimento, assim como do empresário, vez que está
comprovado que o empregado mais bem remunerado e atendi do socialmente produz mais e melhor.
Quanto ao segundo, não concordamos com os proponentes. É justo que haja a desapropriação da
propriedade que não cumpra sua função social, indenizando-a, mas é injusto negar ao proprietário
rural o direito de retornar ao domínio de suas terras, quando lhe forem irregularmente usurpadas pelo
Poder Público, sem receber a indenização devida.
A perda sumária resulta num desfalque patrimonial, num prejuízo. Significa anular o direito de
propriedade, sem indenização.
Isso deixa o proprietário à mercê da corrupção e da politicagem maldosa de certos elementos que
compõem o órgão executar da Reforma Agrária.
É bom lembrar que o produtor rural não tem confiança de investir em terra. E normalmente, só não a
explora por falta de capital ou de saúde.
Pelas razões expostas, manifestamo-nos pela aprovação parcial da Emenda.

EMENDA:13617 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP)
Texto:
EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 318
Art. 318. Inclusão do parágrafo 7o.:
§ 7o. -Estão excluídos de desapropriação por interesse social, para fins de reforma agrária:
1o.) As empresas rurais de pessoas físicas ou
jurídicas independentemente da extensão da área em
que se comprove economicamente o desenvolvimento
extrativo agrícola, pecuário, agroindustrial,
florestal e social.
2o.) terras produtivas ou em curso produtivo.
3o.) terras florestadas, reflorestadas e de florestas inativas.
4o.) terras com equilíbrio ecológico/econômico.
5o.) áreas de qualquer dimensão cujas
características técnicas recomendem a exploração
florestal mediante planejamento adequado.
Justificativa:
Toda e qualquer propriedades rural que comprove sua função social, através dos quesitos formulados
acima, estará automaticamente excluída de desapropriação por interesse social, para fins de reforma
agrária.
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Outrossim, toda e qualquer vistoria do INCRA que tenha por finalidade e desapropriação deverá
basear-se em laudo técnico do IBDF, que comprovará a existência ou não de projetos de
florestamento e, dessa forma, sua adequação à função social de manter intacto o sistema ecológico.
Parecer:
São excluídos do processo desapropriatório todos os imóveis rurais que cumpram a sua função
social. Assim sendo, não cabe especificar exceções.
Pela rejeição.

EMENDA:14037 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
BORGES DA SILVEIRA (PMDB/PR)
Texto:
Acrescente-se § 7o. ao art. 318 do Projeto.
Art. 318 ....................................
§ 7o. Estão excluídos de desapropriação por
interesse social, para fins de Reforma Agrária, os
imóveis considerados racionalmente aproveitados e
em efetivo processo produtivo; com projetos
agropecuários; com projetos de utilização racional
de reservas florestais nativas; com projetos de
florestamento e reflorestamento e de colonização.
Justificativa:
Considerando que as propriedades como vocação florestal representam a sobrevivência da indústria
florestal (Celulose e Papel, Siderurgia a Carvão Vegetal, Processamento Mecânico, Silvicultura, entre
outros), assim como geram centenas de milhares de empregos no meio rural, além de números
outros benefícios diretos, entendemos que áreas produtivas cobertas por florestas nativas, projetos
de florestamento e reflorestamento devem ser totalmente excluídas de desapropriação por interesse
social, inclusive nos moldes do Estatuto da Terra que considera área povoada por essenciais
florestas, equipara-se às áreas cultivadas (art. 4º inciso 6º) definida como empresa rural.
Parecer:
Não está sujeito à desapropriação, por interesse social, para fins de reforma agrária, qualquer
imóvel rural que cumpra sua função social. Assim sendo, não cabe especificar exceções.
Pela rejeição.

EMENDA:14121 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
BETH AZIZE (PSB/AM)
Texto:
Acrescente-se um parágrafo sétimo, ao art. 318, do Projeto de Constituição, com a
seguinte redação:
Art. 318. ...................................
..................................................
§ 7o. - A União destinará 5% (cinco por
cento) de seu orçamento, para o Fundo Nacional de
Reforma Agrária, a ser regulamentado, em lei
ordinária, no prazo máximo de 180 (cento e
oitenta) dias, contados da promulgação desta Constituição.
Justificativa:
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A realização efetiva da reforma agrária, para eliminar as disparidades existentes no campo, é uma
exigência social. Não é possível permitir que continuem a existir latifúndios improdutivos, enquanto a
grande massa dos trabalhadores rurais sobrevive em condições miseráveis.
A reforma agrária, porém, pressupõe a existência de recursos financeiros capazes de possibilitar a
sua concretização. Assim, é necessário dotar o Fundo Nacional de Reforma Agrária, instituído pelo
Estatuto da Terra, das verbas orçamentarias capazes de assegurar a justa indenização das áreas
desapropriadas. Sem elas, a reforma agrária jamais deixará de ser apenas uma boa intenção, uma
esperança irrealizada, enquanto continuarão a aumentar, progressivamente, os conflitos rurais.
Parecer:
Não é recomendável a inclusão, no texto constitucional, de dispositivo que determina a vinculação
de recursos orçamentários a fundos, órgãos ou despesas.
A rigidez da vinculação de recursos, através de dispositivo constitucional, contradiz a autonomia
perseguida pelo Poder Legislativo para manejar recursos da peça orçamentária.
Pela rejeição.

EMENDA:14239 APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
MARCONDES GADELHA (PFL/PB)
Texto:
Suprima-se do § 3o., do art. 318, a expressão
"as zonas prioritárias para reforma agrária".
Justificativa:
A supressão dá coerência ao “caput” do artigo, conforme emenda apresentada.
Parecer:
Pela aprovação. O dispositivo a ser suprimido é realmente de matéria de legislação ordinária.

EMENDA:14240 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
MARCONDES GADELHA (PFL/PB)
Texto:
Suprima-se do art. 318 a expressão "em zonas prioritárias".
Justificativa:
A forma pela qual estava redigido o artigo estabelece que a reforma seria realizada apenas em zonas
prioritárias, enquanto isto é fruto de um ato operacional pertencente a um programa, não se tratando,
portanto, de matéria constitucional.
Parecer:
Pela rejeição. A matéria, pela sua relevância, deve constar do texto constitucional.

EMENDA:14565 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
SANTINHO FURTADO (PMDB/PR)
Texto:
Dê-se aos dispositivos abaixo enumerados do Projeto de Constituição a seguinte redação:
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"Art. 317 - ................................
§ Único: A função social é cumprida quando o imóvel
a) - elevar o padrão de vida econômico-social cultural das populações rurais, através da
prestação de recursos humanos, técnicos e financeiros pelo Governo;
b) - aumentar a produção e a produtividade agrícola, de forma a garantir o abastecimento
interno e gerar volumes exportáveis;
c) conservar os recursos naturais, preservando o meio-ambiente contra ações predatórias;
d) - criar condições de acesso à propriedade da terra economicamente útil aos trabalhadores e
suas famílias, de preferência na região em que habitam ou, quando as circunstâncias o
aconselharem, em zonas ajustadas na forma que a lei determinar.
"Art. 318 - Compete à União promover a
Reforma Agrária, pela desapropriação por
interesses social, da propriedade territorial
rural comprovadamente improdutiva, qualquer que
seja a sua extensão, mediante pagamento de prévia
e justa indenização, judicialmente arbitrada.
§ 1o. - O pagamento da indenização de imóvel
desapropriado para fins de Reforma Agrária se fará
da seguinte forma 50% (cinquenta por cento) em
dinheiro e à vista: 50% (cinquenta por cento) em
títulos da dívida pública, resgatáveis em 10 (dez)
anos e 100% (cem por cento) em dinheiro e à vista
quanto as benfeitorias existentes no imóvel.
Tratando-se de posse imediata, em terras
comprovadamente produtivas, além das benfeitorias,
a área a ser desapropriada também será paga em
dinheiro e à vista com base em avaliação a ser
feita por um corretor oficial, um representante do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município
onde está situado o imóvel.
§ 2o. - A desapropriação de que trata este
artigo é de competência da Justiça Agrária.
§ 3o. - São excluídos de desapropriação por
interesse social os imóveis rurais
reconhecidamente em produção de acordo com a
extensão das terras e comprovados por documentos
fiscais idôneos.
§ 4o. - Exclui-se, também, de desapropriação
para fins de Reforma Agrária o imóvel pessoalmente
explorado pelo proprietário que nele reside e cuja
extensão não ultrapasse 10 (dez) módulos regionais
de exploração agrícola.
§ 5o. - Será facultado ao proprietário do
imóvel desapropriado para fins de Reforma Agrária
continuar no domínio e posse das infraestruturas
da sede e de mais 20 (cinte) módulos, se não
possuir outro imóvel e nem outra fonte de renda.
Neste caso, as benfeitorias remanescentes serão
pagas em dinheiro e à vista.
[...]
Justificativa:
Estamos reapresentando em Plenário, emenda que já submetemos à consideração da Comissão da
Ordem Econômica e de Sistematização da Assembleia Nacional Constituinte, com algumas
modificações, tentando levar ao relator e demais membros, a nossa contribuição para que o tem seja
tratado com menos radicalização para o bem do Brasil.
Os debates em torno da Política Agrícola, Fundiária e da Reforma Agrária não tem chegado a bom
termo, mesmo porque é um assunto grave e que envolve muitos interesses.

Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 206

Há um processo histórico e irreversível, imposto principalmente pela explosão demográfica,
conjugado com uma estrutura arcaica do uso do solo e que avulta o problema do abastecimento de
alimentos à população e incentiva o êxodo rural.
Essas questões exigem solução que as conciliem com a justiça e a paz social.
Acreditamos que no âmbito de Plenário, esses três assuntos do Capítulo II encontrem uma atmosfera
maios propícia ao seu exame e o Brasil, com isso, consiga um instrumento constitucional à altura de
outras nações, inclusive de modelo capitalista, para resolver seus problemas fundiários e poder
produzir o alimento necessário ao seu povo e amenizar a sua dívida externa.
Parecer:
Pela aprovação parcial.
O autor propõe alteração em 5 artigos.
art. 317 - Enquanto condiciona a propriedade rural ao cumprimento da função social (matéria
pacífica), conceitua a função social que é passível de tratamento pela legislação comum.
art. 318 - Rejeitada nos termos do substitutivo.
art. 319 - Aprovada em parte.
art. 320 - A tendência das demais proposições, de constituintes e populares, é pela redução do limite
de 3.000 ha de terras públicas sujeitas à aprovação do Senado nos casos de alienação ou
concessão. Quanto à limitação da propriedade rural de estrangeiros, a questão está assegurada no
substitutivo, que, também, condiciona a aquisição à prévia autorização da Câmara e Senado.
art. 321 - Dada a dinamicidade dos setores produtivos, não é conveniente incluir no texto
constitucional a forma de tratamento a um deles. Do mesmo modo, a despesa setorial do Governo
deve ser flexível, razão por que não é matéria constitucional.
Pela aprovação parcial.

EMENDA:14588 REJEITADA
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
tributários, com cláusula de exata correção

Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 207

monetária, resgatáveis a partir do segundo ano de
sua emissão, no prazo de até 20 (vinte) anos.
§ 3o. - As benfeitorias serão indenizadas em dinheiro.
[...]
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 da Reforma Agrária, no documento “Política Agrária e Reforma Agrária na Respectiva da
Nova Constituição” elaborado pelo MIRAD e, no que tange a política agrícola, busquei elementos no
documento da CONTAG, elaborado com Federações e Sindicatos de Trab. Rurais.
Parecer:
A Emenda não apresenta contribuição de natureza jurídica ou técnica ao aprimoramento do
Projeto.
Rejeição

EMENDA:14629 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE)
Texto:
Título VIII da Ordem Econômica e Financeira - Capítulo II Substitua-se o art. 318 pelo seguinte:
Artigo 318 - A desapropriação prevista no
Artigo 317, § 2o., é da competência exclusiva do Primeiro-Ministro.
§ 1o. - A lei definirá as zonas prioritárias
para a reforma agrária, os parâmetros de
conceituação do uso racional do imóvel bem como
os módulos para a tributação.
§ 2o. - A transferência da propriedade por
motivo de desapropriação não constitui fato
gerador de tributo de qualquer natureza.
Justificativa:
A presente emenda decorre da emenda anterior oferecida ao Artigo 317 e que disciplinou a matéria
de acordo com o consenso obtido na Comissão presidida pelo deputado Euclides Scalco, mantendose o disposto nos §§ 2º e 6º.
Parecer:
Pela rejeição. O teor da emenda não é matéria constitucional.

EMENDA:14700 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
DARCY DEITOS (PMDB/PR)
Texto:
EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 318
Acrescente-se ao Art. 318 do Projeto de Constituição:
"Art. 318 ..................................
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§ 1o. ...................................
§ 2o. ...................................
§ 3o. ...................................
§ 4o. ...................................
§ 5o. ...................................
§ 6o. ...................................
§ 7o. - São inalienáveis, pelo prazo de 20 (vinte) anos as terras recebidas através de planos
de reforma agrária."
Justificativa:
A ementa tem o sentido moralizador, colocando obstáculo a que o imóvel recebido em decorrência da
reforma agrária sirva a outro fim senão o do seu real aproveitamento econômico e sua destinação
social.
Parecer:
O objeto da Emenda é matéria de lei ordinária.
Rejeição

EMENDA:14799 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
VICTOR FACCIONI (PDS/RS)
Texto:
Emenda Aditiva
Dispositivo Emendado: Art. 318
Acrescente-se, ao art., 318 do Projeto de
Constituição da Comissão de Sistematização, o seguinte parágrafo:
Art. 318 ....................................
§ 7o. - Estão excluídos de desapropriação por
interesse social, para fins de Reforma Agrária os
imóveis considerados racionalmente aproveitados e
em efetivo processo produtivo; com projetos
agropecuários; com projetos de utilização racional
de reservas florestais nativas; com projetos de
florestamento e reflorestamento e de colonização.
Justificativa:
Considerando que as propriedades como vocação florestal representam a sobrevivência da indústria
florestal (Celulose e Papel, Siderurgia a Carvão Vegetal, Processamento Mecânico, Silvicultura, entre
outros), assim como geram centenas de milhares de empregos no meio rural, além de números
outros benefícios diretos, entendemos que áreas produtivas cobertas por florestas nativas, projetos
de florestamento e reflorestamento devem ser totalmente excluídas de desapropriação por interesse
social, inclusive nos moldes do Estatuto da Terra que considera área povoada por essenciais
florestas, equipara-se às áreas cultivadas (art. 4º inciso 6º) definida como empresa rural.
Parecer:
Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo.

EMENDA:14917 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE)
Texto:
Título VIII da Ordem Econômica e Financeira
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Capítulo II
Substitua-se o art. 317 pelo seguinte:
Art. 317 - Fica assegurado o direito de
propriedade de imóvel que corresponder à função social.
§ 1o. - A propriedade do imóvel rural
correspondente à função social quando simultaneamente:
A - o imóvel é racionalmente aproveitado;
B - o seu uso conserva os recursos naturais
renováveis e preserva o meio ambiente;
C - na sua exploração são cumpridas a
legislação do trabalho e da produção;
D - quando não excede a área máxima ou mínima
previstas como limites na forma da lei ordinária.
§ 2o. - A propriedade do imóvel rural que não
corresponder à função social, poderá ser
desapropriada por interesse social, para fins de
reforma agrária mediante indenização em títulos da
dívida agrária, com cláusula de exata correção
monetária, resgatáveis no prazo de 20 (vinte)
anos, a partir do segundo ano de sua emissão.
§ 3o. - As benfeitorias úteis e necessárias
serão indenizadas em dinheiro.
§ 4o. - A lei disporá sobre o volume das
emissões de título da dívida agrária, cujo valor
será incluído anualmente no orçamento da União e
poderão ser utilizados no pagamento de até 50% do
imposto territorial rural e do preço de terras
públicas e em outras aplicações conforme dispuser a lei.
§ 5o. - O valor das indenizações da terra e
das benfeitorias será determinado segundo lei ordinária.
Justificativa:
A presente emenda procura repetir as propostas sobre reforma agrária, que foram objeto de
consenso na comissão presidida pelo deputado Euclides Scalco, acrescidas da norma que incluiu o
limite do imóvel, a ser fixado em lei ordinária, como requisito da função social da propriedade.
Em seu país como o Brasil, onde a história concentração territorial da propriedade rural se vem
agravando como demonstra o cadastro do INCRA “De 1967 a 1984 as propriedades de mais de 1.000
hectares aumentaram sua área de 46,9% para 58,3%, enquanto as pequenas propriedades de
extensão inferior a 100 hectares diminuíram sua área de 18,7% para 14%”; só a fixação de um limite
poderá reverter esta tendência contrária ao desenvolvimento econômico do mercado interno
brasileiro.
A Constituição paraguaia de 1967 dispõe no seu artigo 129: “A lei fixará a extensão máxima de terra
de que pode ser proprietária uma pessoa natural ou jurídica. As áreas em excesso serão
consideradas latifúndios e deverão vender-se a prazos e condições especiais que se estabelecerão
por lei”.
Parecer:
Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo.

EMENDA:15012 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
RICARDO IZAR (PFL/SP)
Texto:
Substitutivo ao Capítulo I e Capítulo II do Título VIII.
Da Ordem Econômica e Financeira e da Política Agrícola, Fundiária e da Reforma Agrária.
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"Art. 1o. A Ordem Econômica tem por fim
realizar o desenvolvimento nacional e está fundada
na livre iniciativa e na valorização do trabalho humano.
Art. 2o. O Estado apenas participará das
atividades econômicas se o setor privado não for
capaz de desenvolvê-las, podendo supri-lo, em
regime de concorrência sem privilégios.
§ 1o. As empresas transnacionais controladas
por capitais nacionais, estrangeiras ou do Estado,
sediadas no País, terão o mesmo tratamento legal,
na exploração das atividades econômicas.
§ 2o. Às empresas transnacionais estrangeiras
apenas será outorgado tratamento restritivo, se no
país de sua origem ou de sua sede houver idênticas
restrições às empresas transnacionais brasileiras.
Art. 3o. A repressão ao abuso do poder
econômico, caracterizado por domínio de mercado e
eliminação de concorrência, será definida em lei
complementar, submetendo-se à sua disciplina as
empresas privadas e as do Estado.
Art. 4o. A União poderá promover
desapropriação territorial rural, mediante
pagamento de justa indenização, em dinheiro ou
títulos da dívida pública, com cláusula de exata
correção monetária para um prazo máximo de 10
anos, permitindo-se sejam utilizados na quitação
de débitos federais, a qualquer tempo, de natureza
tributária ou não.
Parágrafo único. Para efeitos de reforma
agrária, as desapropriações não podem incidir
sobre terras produtivas.
Art. 5o. A intenção do Estado no domínio
econômico, sempre temporária, para regular
distorções de mercado, evitar conflitos sociais e
promover o desenvolvimento, só poderá ser
autorizado por lei de iniciativa do Presidente da
República ou do Congresso, ouvida Comissão
Bicameral, que proporá os limites da intervenção e
os meios orçamentários para suportá-la.
Art. 6o. O monopólio apenas será autorizado
pelo Congresso Nacional por lei especial aprovada
pela maioria absoluta de ambas as Casas.
Parágrafo único. A pesquisa e a lavra do
petróleo em território nacional constituem
monopólio da União, exceção feita à hipótese de
contrato de risco, autorizado por lei.
Art. 7o. A redução das desigualdades
econômicas regionais não poderá implicar
restrições ao desenvolvimento dos Estados mais evoluídos.
Art. 8o. O regime das empresas
concessionárias ou permissionárias de serviço
público não será distinto do regime aplicável às
demais empresas que participam da ordem econômica nacional."
Justificativa:
A Ordem Econômica baseia-se na iniciativa empresarial, suportada pela conjunção simultânea de
trabalho e capital.
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Em uma Constituição sintética, que apenas veicula princípios gerais, capazes de permanecerem no
tempo, além das conjunturas e das circunstâncias episódicas, deve-se evitar a particularização de
situações.
O anteprojeto de oito artigos objetiva criar tais condições.
A livre iniciativa tem-se revelado no correr dos anos mais eficaz que a iniciativa estatal no campo da
Economia, visto que a empresa do Estado tende a ser utilizada como instrumento de exercício do
poder e para outros objetivos que não os estritamente empresariais. Seu desempenho, portanto, é
mais oneroso para o cidadão e inferior, quanto aos resultados, para a comunidade do que a atuação
das empresas privadas. Tal diagnostico é idêntico em todos os países e períodos históricos, sem
exceção.
Desta forma, o anteprojeto opta pela iniciativa privada, insiste na valorização do trabalho, não
desestimula o capital nacional ou estrangeiro, impondo a este último apenas as restrições que em
seu país de origem ou de sede forem impostas ao capital nacional, equipara as empresas estatais às
privadas, na busca de eficiência, e reduz a intervenção do Estado apenas a evitar abusos do poder
econômico e para suprir insuficiências do setor privado.
No campo da reforma agrária permite-se no concernente às terras improdutivas, visto que se fosse
possível permiti-las em terras produtivas geraria clima de intranquilidade, que resultaria no
desestímulo à atuação daqueles ruralistas que têm permitido ao Brasil estar entre os grandes
produtores de grãos no mundo, sobre possuir pecuária de expressão.
Toda Constituição que explicita demais, dura de menos. Os princípios gerais devem ser amplos e
claros, permitindo flexibilidade de atuação Parlamentar, no tempo, capaz de adaptá-los às realidades,
crises, desafios e necessidades de cada período histórico.
Parecer:
A emenda trata, de forma excessivamente restritiva, os diversos aspectos abordados no texto do
Projeto de Constituição. É o caso da distinção entre empresa nacional e estrangeira.
O espírito do art. 301 do Projeto de Constituição é o de garantir a soberania nacional sobre a
economia brasileira e, em particular, assegurar as bases legais para que diferentes formas de
tratamento preferencial pelo Estado sejam canalizadas apenas para as empresas nacionais. Parece
correto que sejam consideradas como nacionais apenas as empresas cujo controle decisório e de
capital esteja em mãos de brasileiros.
Pela rejeição.

EMENDA:15277 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ANTONIO UENO (PFL/PR)
Texto:
EMENDA SUBSTITUTIVA.
DISPOSITIVO EMENDADO: § 2o. DO ARTIGO 318 DO
PROJETO DE CONSTITUIÇÃO:
Adite-se ao Art. 318 o seguinte § 2o., renumerando-se os demais.
Art. 318 ............................
§ 2o. - NÃO INCIDIRÃO IMPOSTO SOBRE A INDENIZAÇÃO PAGA EM DECORRÊNCIA DE
DESAPROPRIAÇÃO.
Justificativa:
Estando mais de acordo com a técnica legislativa, se a isenção beneficiasse apenas a transferência,
de acordo com a regra de interpretação do Código Tributário Nacional (Art. 111), beneficiaria apenas
da isenção do imposto sobre a tramitação e não poderia atingir a parcela de indenização.
A administração tributária federal entende que o lucro imobilizado na desapropriação é tributável pelo
imposto sobre a renda e o Poder Judiciário, em alguns casos, tem julgado pela isenção deste lucro.
A redação vigente da Constituição cria controvérsias desnecessárias, e é hora dar melhor redação.
Parecer:
A Expressão Tributo é mais técnica e abrangente.
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A Emenda não aprimora o que já esta consignado no § 6 do art. 318.
Rejeição

EMENDA:15281 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ANTONIO UENO (PFL/PR)
Texto:
Emenda Aditiva
Dispositivo Emendado: Artigo 318 do Projeto de Constituição.
Art. 318 ..............................
§ 7o. Lei Complementar disporá sobre uma
política agrícola permanente e aplicável, sem
discriminações, a todo produtor rural, e
estabelecerá as diretrizes para delimitações das
zonas prioritárias sujeitas a Reforma Agrária.
Justificativa:
Na mais instável, no Brasil, do que a política agrícola que, quando existente, porta-se pelo sabor
volúvel dos aspectos conjunturais e, frequentemente, pelos interesses mais distantes dos que
laboram sacrificialmente no campo. Ao apresentar esta Emenda que, por sua abrangência,
estabelece o macro da regionalização como princípio constitucional para a reforma agrária, estou
certo de que eliminar-se-ão grande parte das fontes de incertezas que produzem a instabilidade dos
preços, a ineficácia dos investimentos e o consequente cortejo de problemas sociais da ocupação da
terra e dos fluxos migratórios que desaguam nos afligentes problemas urbanos.
Parecer:
Pela aprovação parcial. Nas Disposições Transitórias ficou determinado a promulgação de Lei
Agrícola.

EMENDA:15295 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ANTONIO UENO (PFL/PR)
Texto:
Emenda Modificativa.
Dispositivo Emendado: § 1o. do Artigo 318 do Projeto de Constituição.
Art. 318 ..................................
§ 1o. - A indenização das terras nuas poderá
ser pagas em títulos da dívida pública, com
cláusulas de exata correção monetária, acrescidos
de juros, resgatáveis, no prazo de dez anos, em
parcelas semestrais, iguais e sucessivas,
assegurando a sua aceitação, a qualquer tempo,
como meio de pagamento de qualquer tributo federal
ou obrigações do expropriado ou de terceiros para com a União.
Justificativa:
O acréscimo de juros e/ou de terceiros visa a remuneração de um título que hoje já existe e o outro
acréscimo, visa a utilização do título da dívida agrária pelos herdeiros ou sucessores para quitação de
tributos federais e/ou outras obrigações para com a União.
Parecer:
Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo.
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EMENDA:15326 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF)
Texto:
Emenda Modificativa.
Dê-se ao § 2o. do artigo 318 a seguinte redação:
'Art. 318 - ................................
§ 2o. - A desapropriação de que trata este artigo é de competência exclusiva do Presidente da
República."
Justificativa:
Alteramos a redação proposta atribuindo a competência ao Presidente da República e não ao
Primeiro-Ministro.
Parecer:
Pela rejeição. A Emenda atribui competência para efetuar desapropriações e esta definição
depende do sistema de governo a ser adotado para o País.

EMENDA:15529 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
DIONÍSIO HAGE (PFL/PA)
Texto:
Emenda Modificativa
Emenda modificativa ao art. 318, em seus § 1o.,
do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização:
O § 1o. do art. 318, do Projeto de
Constituição, passará a ter a seguinte redação:
Art. 318 ....................................
§ 1o. A indenização de terras nuas, será paga
em títulos da dívida agrária, com cláusula de
exata correção monetária, resgatáveis em 10 anos,
em parcelas iguais e sucessivas, acrescidas de
juros legais. A indenização das benfeitorias,
será sempre previamente feita em Moeda Corrente.
Justificativa:
É praxe constitucional a Lei Orgânica dos Municípios se elaborada e votada pelas Assembleias
Legislativas dos Estados, o que certamente trará uma unidade maior em sua elaboração.
Os municípios com honrosas exceções, a despeito do maior conhecimento de peculiaridades de suas
regiões não estão suficientemente preparados em suas Câmaras Municipais, nos aspectos de
juridicidade e técnica legislativa, daí seria tudo conveniente que seja da competência das Assembleia
Legislativa estaduais, a elaboração da Lei Orgânica dos Municípios.
Parecer:
Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo.

EMENDA:15545 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
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Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ARNOLD FIORAVANTE (PDS/SP)
Texto:
EMENDA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
Altera o § 5o. do artigo 318, que passa a ter a seguinte redação:
"§ 5o. - É assegurada a aceitação dos títulos
da dívida agrária a que se refere este artigo,
como meio de pagamento, pelo portador, de qualquer
tributo federal ou obrigações para com a União,
bem como para qualquer outra finalidade estipulada em lei."
Justificativa:
A presente emenda visa dar maior flexibilidade de negociação aos títulos da dívida agrária, quer
estejam eles em mãos do indenizado ou de qualquer portador, como também, exigir maior reflexão
por parte do poder expropriante quando de sua atuação.
Parecer:
Pela rejeição. A proposta inviabiliza a reforma agrária.

EMENDA:15546 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ARNOLD FIORAVANTE (PDS/SP)
Texto:
EMENDA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
Altera o § 1o. do artigo 318, que passa a ter a seguinte redação:
"§ 1o. - A indenização das terras nuas será
paga em títulos da dívida agrária, com cláusula de
exata correção monetária, regatáveis em até cinco
anos, em parcelas semestrais, iguais e sucessivas,
acrescidas dos juros legais e, a das benfeitorias,
será sempre feita previamente em dinheiro."
Justificativa:
Impõe-se a redação do prazo de resgate dos títulos da dívida agrária para o máximo de cinco anos, a
fim de que o pagamento se efetive aproximando-se mais da justiça preconizada por todos e
estabelecida no “caput” do artigo.
Parecer:
Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo.

EMENDA:15588 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOSÉ CAMARGO (PFL/SP)
Texto:
Acrescente-se ao art. 318 do Projeto, depois
de palavra "indenização", o seguinte:
"... e pela utilização das terras públicas,
inclusive dos Estados e Municípios, para a criação
de núcleos agropecuários e agroindústrias".
Justificativa:
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Se é permitido arrecadar a propriedade privada rural, para promover a reforma agrária, deve sê-lo,
também, a utilização de terras públicas improdutivas, sendo entregues aos lavadores sem-terra fazêlas produtivas.
O sacrifício que é bom para os cidadãos, sê-lo-á, evidentemente, para o Estado.
Parecer:
Rejeitada. A matéria é passível de tratamento através de legislação ordinária.

EMENDA:15631 APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
MÁRIO MAIA (PDT/AC)
Texto:
Suprima-se os § 2o., 3o. e 5o. do art. 318.
Justificativa:
Refere-se a conceituação de regime parlamentarista com o qual não concordamos na atual realidade
brasileira.
Conforme emenda já apresentada, entendemos ser todas as áreas prioritárias para a reforma agrária
e o pagamento de dívidas não especificadas com títulos da dívida agrária, poderá inaugurar uma
sólida indústria de desapropriações, onde mais uma vez os poderosos e apaniguados do poder verão
seus benefícios aumentarem em detrimento da coletividade.
Parecer:
Pela aprovação. A matéria é passível de legislação ordinária.

EMENDA:15652 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
MÁRIO MAIA (PDT/AC)
Texto:
Substitua-se o caput do art. 318 pelo seguinte:
Art. 318 - Compete à União executar a reforma
agrária pela desapropriação por interesse social,
da propriedade territorial rural, mediante
pagamento de prévia e justa indenização.
Justificativa:
A matéria referente à reforma agrária constante do Projeto de Constituição é, na verdade, instrumento
impeditivo da execução de reforma agrária, se mantida como está.
Com nossa proposta procuramos viabilizar a reforma agrária no país.
Parecer:
Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo.

EMENDA:15742 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
LÉLIO SOUZA (PMDB/RS)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA

Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 216

Ao § 3o. do art. 318, dê-se a seguinte redação:
"§ 3o. - A lei definirá as zonas prioritárias
para reforma agrária, bem como os módulos de exploração da terra."
Justificativa:
A modificação proposta incide sobre as expressões”...os parâmetros de conceituação de propriedade
improdutiva”, embrechada no texto original do parágrafo.
Essa modificação impõe-se, inclusive, pela nova redação proposta para o “caput” do artigo, do qual
foi eliminada a condição limitante “improdutiva”, qualificadora da propriedade territorial rural.
Parecer:
Pela rejeição.
A matéria é passível de legislação ordinária.

EMENDA:15791 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: Art. 318 e seus parágrafos
Art. 318 e seus parágrafos passa a ter a seguinte redação:
"Art. 318 - Ninguém poderá ser proprietário
ou possuidor direta ou indiretamente, de imóvel
rural de área contínua ou descontínua, que
ultrapasse as seguintes dimensões:
I - quinhentos hectares nos Estados de Minas
Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul;
II - um mil hectares nos Estados do Maranhão,
Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba,
Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Goiás, Mato
Grosso do Sul e Brasília; salvo as regiões de
carência de terras ou a população necessitada,
onde prevalecerá a área máxima de quinhentos hectares;
III - um mil e quinhentos hectares nos
Estados do Amazonas, Pará, Rondônia, Acre, Mato
Grosso e nos Territórios de Roraima e Amapá.
§ 1o. - A área definida neste artigo será
considerada pelo conjunto de imóveis rurais de um
mesmo proprietário no País.
§ 2o. - O imóvel que ultrapassar estas áreas
máximas progressiva e ininterrupta".
Justificativa:
Os limites fixados para a área máxima definem melhor o objetivo de liquidar com o latifúndio no
campo, ao mesmo tempo que compatibiliza o volume de terras a arrecadar com a demanda de
benfeitorias atualmente existente.
Parecer:
Pela rejeição. No nosso entender, a limitação do tamanho da propriedade não constitui critério
eficiente para definir a função social da propriedade.

EMENDA:15889 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
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Autor:
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP)
Texto:
Inclua-se onde couber, no Título VIII,
Capítulo II, "Da Política agrícola, Fundiária e da Reforma Agrária":
Art. - A lei estabelecerá limites da
extensão abaixo dos quais a propriedade rural não
estará sujeita a desapropriação para fins de reforma agrária.
Justificativa:
Tratar-se de assegurar a tranquilidade necessária aos pequenos proprietários em relação à reforma
agrária.
Parecer:
Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo.

EMENDA:15933 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB)
Texto:
Acrescente-se ao Capítulo II, do Título VIII, onde couber, o seguinte artigo, remunerando-se
os demais:
"Art. É assegurado o direito de propriedade
rural, ressalvada a sua função social.
§ 1o. É facultado ao Estado proceder à
desapropriação por necessidade ou utilidade
pública e interesse social, mediante prévia e
justa indenização em dinheiro, salvo nos casos de
desapropriação para fins de reforma agrária
prevista nesta Constituição.
§ 2o. A desapropriação para fins de reforma
agrária visará à proteção da propriedade familiar,
mediante a instituição de módulos rurais regionais".
Justificativa:
Tem esta Sugestão de Norma Constitucional por escopo a proteção à propriedade rural e, em
especial, a propriedade familiar, entendida como aquela que corresponderá ao módulo rural fixado
para cada região.
Com este objetivo, elaboramos disposição normativa, a ser incluída no texto da futura Constituição
brasileira, estabelecendo o princípio jurídico-liberal de proteção à propriedade individual, rural,
condicionando-a, no entanto, à sua função social mediante desapropriação que, no caso do imóvel
rural, vidará a proteção da propriedade familiar, mediante a instituição de módulos rurais regionais.
Parecer:
Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo.

EMENDA:15938 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB)
Texto:
EMENDA SUBSTITUTIVA
Substitua-se o artigo 318 e seus respectivos parágrafos, pelos dispositivos propostos:
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Art. 318 - A União poderá promover a
desapropriação da propriedade territorial rural,
mediante pagamento de justa indenização, fixada
segundo os critérios que a lei estabelecer, em
títulos especiais da dívida pública, com cláusula
de exata correção monetária, resgatáveis no prazo
de vinte anos, em parcelas anuais, sucessivas,
assegurada a sua aceitação, a qualquer tempo, como
meio de pagamento até cinquenta por cento do
Imposto Territorial Rural e com pagamento do preço
de terras públicas.
§ 1o. A lei disporá sobre o volume anual a
periódico das emissões dos títulos, suas
características, taxa de juros, prazo e condições de resgate.
§ 2o. A desapropriação de que trata este
artigo é da competência exclusiva da União e
limitar-se-á às áreas incluídas nas zonas
prioritárias, fixadas em decreto do Poder
Executivo, só recaindo sobre propriedades mais
cuja forma de exploração contraria a função
social, conforme estabelecida nesta Constituição.
§ 3o. A indenização em título somente será
feita quando se tratar de latifúndio, como tal
conceituado em lei, excetuadas as benfeitorias
necessárias e úteis, que serão sempre pagas em dinheiro.
§ 4o. O Presidente da República poderá
delegar as atribuições para a desapropriação de
imóveis rurais por interesse social, sendo-lhe
privativa a declaração de zonas prioritárias.
§ 5o. Os proprietários ficarão isentos dos
impostos federais, estaduais e municipais que
incidam sobre a transferência da propriedade
sujeita a desapropriação na forma deste artigo.
§ 6o. Estão excluídos de desapropriação por
interesse social, para fim de Reforma Agrária, os
imóveis pessoalmente explorados pelo proprietário
com dimensão não superior a três módulos rurais.
Justificativa:
Ao longo de todas as etapas constituintes (Subcomissão, Comissão Temática, Comissão de
Sistematização) prevalecem a tese da “função social do uso do imóvel rural” como parte do corpo
constitucional. Sendo assim, parece-nos necessário que a Constituição obrigue disposições capazes
de capacitar e disciplinar o Estado na vigilância deste princípio, através da desapropriação.
As mais diversas linhas de interpretação concordam que as atuais normas constitucionais de
desapropriações e indenização (artigo 161 e seus parágrafos, da Constituição vigente),
representavam um significativo avanço para o processo da reforma agrária, ao estabelecer a
indenização em títulos da dívida agrária para terras de latifúndio, rejeitado o caráter prévio da
operação.
Com a recente experiência da Nova República é possível deduzir que os impedimentos para melhorar
o processo de reforma agrária não se encontram nem na capacidade desapropriatória do Estado nem
na correspondente indenização. Por esta razão, propomos que os atuais dispositivos Constituintes
sejam processados tal como aqui os apresentamos. Com isso haverá um duplo ganho: a) a eficiência
do processo, neste particular, fica mantida; e b) facilita-se o entendimento entre os vários interesses
em jogo.
Por outro lado, como o processo de reforma agrária destina-se a, entre outras finalidades,
democratizar o acesso à propriedade, consideramos relevante estabelecer um limite inferior de
tamanho de imóvel suscetível de ser desapropriado para o interesse social. Com o que se preserva a
imensa base de imóveis menores já existente.
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Parecer:
Pela aprovação parcial, nos termos do Substitutivo.

EMENDA:16023 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
LÉLIO SOUZA (PMDB/RS)
Texto:
Emenda Modificativa
Dá nova redação ao "caput" do art. 318:
"Art. 318 - A União promoverá a reforma
agrária mediante a desapropriação, por interesse
social, da propriedade territorial rural".
Justificativa:
Dá-se mais limpidez e objetividade à redação do “caput” desse artigo.
Dentre as modificações propostas, ressalta a supressão do adjetivo “improdutiva”, que qualifica e
restringe a propriedade territorial rural sujeita à desapropriação.
Em recente e memorável Convenção Nacional Extraordinária, o PMDB aprovou, por ampla maioria,
que deve ser desapropriada a propriedade rural que não cumprir sua função social.
Outrossim, também por significativa maioria, aprovou o entendimento de que a propriedade da terra
cumpre sua função social, quando atende simultaneamente a todos os requisitos enumerados na
Constituição ou na lei.
Ao lado disso, retira-se do “caput” do indigitado artigo 326, as expressões “em zonas prioritárias,
mediante pagamento de prévia e justa indenização”.
A referência tornou-se disponível, posto que ambas as questões são disciplinadas em parágrafos
desse mesmo artigo.
Parecer:
Pela rejeição. A emenda, da forma como está redigida, pressupõe que qualquer propriedade
territorial rural pode ser desapropriada para fins de reforma agrária, não considerando aspectos como
a função social ou mesmo a produtividade da gleba, consagradas nos trabalhos das Comissões e no
texto do Projeto de Constituição.

EMENDA:16025 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
LÉLIO SOUZA (PMDB/RS)
Texto:
Emenda Aditiva
Acrescente-se ao art. 318 mais um parágrafo, assim redigido:
"§ - A imissão de posse será decorrente da
desapropriação, operando-se automaticamente. Se,
por sentença judicial, vierem a ser considerações
inexistentes os requisitos que fundamentaram a
desapropriação, esta subsistirá, mas a indenização
será em dinheiro."
Justificativa:
Presentemente, em que pesem a desapropriação de mais de dois milhões de hectares para fins de
Reforma Agrária, o respectivo processo de implementação arrasta-se penosamente.

Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 220

Não falta decisão política governamental para enfrentar essa magna e dramática questão. A lentidão
de procedimentos judiciais, ligados ao requerimento da imissão de posse, explicam essa
desconcertante ocorrência.
Há que mudar o curso desses acontecimentos, destravando a execução da Reforma. Tornar a
imissão de posse inquestionável, consequência automática da desapropriação, será providencia
oportuna e salutar.
Julgada improcedente a desapropriação, mesmo assim ela subsistirá. Neste caso, acarretando a
mudança da forma do pagamento, será à vista e não a prazo, mediante títulos da dívida agrária.
Parecer:
O instituto de imissão automática da posse é considerado essencial à implementação do Plano
Nacional de Reforma Agrária, mas seu detalhamento deve ser objeto de legislação ordinária.
Pela aprovação parcial.

EMENDA:16155 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
DORETO CAMPANARI (PMDB/SP)
Texto:
Dê-se ao parágrafo 3o. do artigo 318, a seguinte redação:
Art. 318 - ..................................
Parágrafo 3o. - A lei definirá as Zonas
prioritárias para reforma agrária, os parâmetros e
conceituação de propriedade improdutiva, bem como
os módulos de exploração da terra, não sendo
permitido a Desapropriação de área inferior a 150
módulos quando estejam sendo produtivas.
Justificativa:
Fixamos em 150 módulos rurais a propriedade, por se ajustar melhor as atuais áreas produtivas e
proteger os pequenos e médios produtores de qualquer tipo de influência política na desapropriação.
Parecer:
A fixação de 150 módulos como critério de desapropriação é, aleatória e sem base técnica. Pela
rejeição.

EMENDA:16776 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ODACIR SOARES (PFL/RO)
Texto:
Inclua-se no art. 318 o parágrafo 7o., nos termos que se seguem:
§ 7o. - O Decreto de desapropriação implicará
imediata imissão na posse do bem desapropriado.
Se, por sentença judicial, vierem a ser
considerados inexistentes os requisitos que
fundamentaram a desapropriação, a indenização da
propriedade desapropriada terá por base o valor do
mercado e far-se-á em dinheiro.
Justificativa:
A Emenda ora submetida ao crivo apreciativo dos Constituintes objetiva remover alguns óbices mais
resistentes que se têm anteposto à efetivação de uma justa e arejada reforma agrária.

Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 221

Por consubstanciar um reclamo dos mais veementes de amplos segmentos da população brasileira,
temos confiança no acolhimento desta Proposição.
Parecer:
Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo.

EMENDA:16930 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
WILMA MAIA (PDS/RN)
Texto:
OS ARTIGOS "317 a 325" PASSAM A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:
O capítulo da política Agrícola, Fundiária e da Reforma Agrária.
Art. 1o. - O direito de propriedade de imóvel
rural, condicionado a sua função social é,
garantido nos termos da lei.
Art. 2o. - A União poderá desapropriar, por
interesse social, para fins de reforma Agrária, o
imóvel que não desempenhe função Social em áreas
prioritárias mediante indenização em títulos da
dívida agrária, com cláusula de correção monetária
resgatáveis, no prazo de vinte anos, a partir do
primeiro ano de sua emissão.
§ 1o. - Todas as benfeitorias úteis e
necessárias serão indenizadas em dinheiro, com
exclusão da cobertura florestal nativa.
§ 2o. - A lei disporá sobre a utilização e o
volume das emissões de títulos da dívida agrária
constante, a cada ano, do orçamento da União.
Art. 3o. - Os beneficiários da distribuição
de lotes pela Reforma Agrária receberão título de
domínio ou concessão de uso inegociáveis pelo
prazo de 10 anos, autorizada a transferência só em
caso de sucessão hereditária.
Art. 4o. - A lei definirá a área de hectares,
os casos de isenção e os limites relativos à
propriedade rural, para fins de reforma Agrária.
Art. 5o. - Fica instituído o Plano nacional
de Desenvolvimento Agrário, que será executado por
período plurianuais, abrangendo as ações da
Política Agrícola, da Política Agrária e da Reforma Agrária.
Justificativa:
A Reforma Agrária é uma das questões fundamentais da sociedade brasileira. O novo texto
constitucional deverá conter princípios que orientam a implementação da Reforma Agrária, a fim de
que ela possa atender àqueles que estão ao seu aguardo.
Neste sentido, houvemos por bem apresentar esta emenda, que formula todo o capitulo.
Parecer:
Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo.

EMENDA:16962 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
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Autor:
SÉRGIO SPADA (PMDB/PR)
Texto:
EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 318
Acrescente-se parágrafos Art. 318:
"Art. 318 - ................................
§ 7o - O imóvel rural com área superior a
sessenta módulos regionais terá o seu domínio e
posse transferidos, por sentença declaratória,
quando permanecer inexplorado durante três anos consecutivos;
§ 8o - Os demais imóveis rurais que não
corresponderem a uma obrigação social, serão
desapropriados por interesse social para fins de
reforma agrária, mediante indenização paga em
títulos da dívida agrária, de valor por hectares e
liquidez proporcionalmente inversos à área e à
obrigação social desrespeitada;
§ 9o - Os títulos da dívida agrária são
resgatáveis no prazo de vinte anos, em parcelas
sucessivas e assegurada a sua aceitação, a
qualquer tempo, como meio de pagamento de até
cinquenta por cento do Imposto Territorial Rural e
como liquidação do preço de terras públicas.
§ 10 - Estão excluídos de desapropriação por
interesse social para fins de reforma agrária os
imóveis rurais direta e pessoalmente explorados
pelo proprietário em dimensão que não ultrapasse a
três módulos regionais de exploração agrícola.
§11 -É insuscetível de penhora a propriedade
rural até o limite de três módulos regionais
de exploração agrícola, incluída a sua sede,
explorada diretamente pelo trabalhador que nela
resida e não possua outros imóveis rurais. Neste
caso, a garantia pelas obrigações limitar-se-á à safra."
Justificativa:
A reforma agrária é imperativo irreversível do processo histórico, apesar das resistências que se
antepõe à sua final consecução.
Tão graves vêm se delineando os contornos de verdadeira explosão social no campo que será ato de
impatriotismo a nova Constitucional deixar de consagrar princípios fundamentais que conduzam a
uma efetiva e justa redistribuição da aterra no Brasil.
Parecer:
Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo.

EMENDA:17039 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
IRMA PASSONI (PT/SP)
Texto:
Dê-se ao Capítulo II do Título VIII do
Projeto de Constituição do Relator da Comissão de Sistematização a seguinte redação:
Capítulo II:
Da Política Agrícola, Fundiária e da Reforma Agrária.
Art. 1o. Ao direito de propriedade de imóvel
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rural corresponde uma obrigação social.
§ 1o.- O imóvel rural que não corresponder à
obrigação social será arrecadado mediante a
aplicação dos institutos da Perda Sumária e da
Desapropriação por Interesse Social para fins de Reforma Agrária.
§ 2o. - A propriedade de imóvel rural
corresponde à obrigação social quando, simultaneamente:
a) é racionalmente aproveitado;
b) conserva os recursos naturais renováveis e preserva o meio ambiente;
c) observa as disposições legais que regulam as relações de trabalho e de produção e não motiva
conflitos ou disputas pela posse ou domínio;
d) não excede a área máxima prevista como limite regional;
e) respeita os direitos das populações indígenas que vivem nas suas imediações.
§ 3o.- O imóvel rural com área superior a 60
(sessenta) módulos regionais de exploração
agrícola terá o seu domínio e posse transferidos,
por sentença declaratória, quando permanecer
totalmente inexplorado, durante 3 (três) anos
consecutivos, independentemente de qualquer indenização.
§ 4o. - Os demais imóveis rurais que não
corresponderem à obrigação social serão
desapropriados por interesse social para fins de
Reforma Agrária, mediante indenização paga em
títulos da dívida agrária, de valor por hectare e
liquidez inversamente proporcionais à área e à
obrigação social não atendida, e com prazo
diretamente proporcional aos mesmos fatores.
Art. 2o. - A indenização referida nesta
constituição 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 20 (vinte) anos, a partir
do 5o. ano, em parcelas anuais sucessivas,
assegurada a sua aceitação, a qualquer tempo, como
meio de pagamento de até 50% (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 fala este
artigo se aplicará tanto à terra nua quanto às
benfeitorias indenizáveis.
Art. 3o. - O imóvel rural desapropriado por
Interesse Social para fins de Reforma Agrária será
indenizado na proporção da utilidade que
representa para o meio social e que tem como
parâmetros os tributos honrados pelo proprietário.
Parágrafo único. A desapropriação de que
trata este artigo é de competência exclusiva da
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União, e poderá ser delegada através de ato do
Presidente da República.
Art. 4o. - Ninguém poderá ser proprietário,
direta ou indiretamente, de imóvel rural, de área
contínua ou descontínua, superior a 60 (sessenta)
módulos regionais de exploração agrícola, ficando
o excedente, mesmo que corresponda à sua obrigação
social sujeito à desapropriação por interesse
social para fins de Reforma Agrária.
Parágrafo único - A área referida neste
artigo será considerada pelo conjunto de imóveis
rurais de um mesmo proprietário do País.
Art. 5o. - Durante a execução de Reforma
Agrária ficam suspensas todas as ações de despejo
e de reintegração de posse contra arrendatários,
parceiros, posseiros e outros trabalhadores rurais
que mantenham relações de produção com o titular
do domínio da gleba, ainda que indiretamente.
[...]
Justificativa:
Emenda sem justificação.
Parecer:
Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo.

EMENDA:17159 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JALLES FONTOURA (PFL/GO)
Texto:
Dispositivo Emendado: Artigo 318 do Projeto de Constituição.
Acrescente-se Parágrafo 7o. ao art. 318.
Art. 318 - ..................................
§ 1o. - ....................................
§ 2o. - ....................................
§ 3o. - ....................................
§ 4o. - ....................................
§ 5o. - ....................................
§ 6o. - ....................................
§ 7o. - A divisão do Brasil, em províncias de
produção, onde seriam estabelecidas as melhores e
mais eficientes áreas de produção, agropecuárias
e minerais, do solo e subsolo, servindo de base,
para a distribuição da terra, com obrigação, do
tipo de assistência a ser dada pelo governo.
Justificativa:
O Brasil com sua extensão fabulosa possui todos os tipos de climas características de solo
diversificadas. Não há dúvidas que o aproveitamento racional dessas condições, aumentará
extraordinariamente a produção e melhorará fundamentalmente a economia do país. Além de que
reduzira ao mínimo a utilização de agrotóxicos pois já é fato que a diversificação da cultura combate
eficazmente a propagação de pragas.
Parecer:
O teor da emenda não é matéria constitucional.
Pela rejeição.
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EMENDA:17438 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
RAQUEL CAPIBERIBE (PMDB/AP)
Texto:
Modifique-se o art. 318 do Capítulo II. - Da Política Agrícola, Fundiária e da Reforma Agrária
e dê-se a seguinte redação:
Art. 318 - Compete à União promover a Reforma
Agrária, pela desapropriação, por interesse
social, da propriedade territorial rural que não
estiver cumprindo a sua função social, mediante
pagamento em Títulos da Dívida Agrária,
resgatáveis em vinte anos com prazo de carência de cinco anos.
Justificativa:
Não se pode transformar o Programa de Reforma Agrária em um bom negócio para os especuladores
de terra. Nos processos de Reforma Agrária corretivos feitos dentro de regimes capitalistas
modernas, a expropriação é sempre parcial, sito é, os proprietários devem receber uma indenização
menor do que obteriam com a sua venda, e isto é conseguido com o pagamento, em títulos, que
quando puderem ser resgatados tenham se desvalorizado.
Parecer:
Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo.

EMENDA:17447 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
RAQUEL CAPIBERIBE (PMDB/AP)
Texto:
Modifique-se parágrafo 3o. do Artigo 318 do
Capítulo II. Da Política Agrícola, Fundiária e da
Reforma Agrária e desse a seguinte redação:
A lei definirá as zonas prioritárias para
Reforma Agrária, bem como os módulos de exploração da terra.
Justificativa:
A definição das zonas prioritárias para Reforma Agrária fará baixar o preço das terras desvalorizandoas o que facilitara a implementação da Reforma Agrária pelo Governo.
Parecer:
Pela rejeição. A proposta é matéria de lei ordinária.

EMENDA:17450 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
RAQUEL CAPIBERIBE (PMDB/AP)
Texto:
Emenda Aditiva
Inclua-se no Capítulo II - Da Política
Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária do Título VIII - Da Ordem Econômica o seguinte
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dispositivo:
Art. - O imóvel rural desapropriado por
interesse social para fins de Reforma Agrária,
será indenizado por valor que tenha como parâmetro
os tributos honrados pelos proprietários.
Justificativa:
Não se pode pensar em indenizar as terras desapropriadas pelo valor do mercado. A indenização
justa será aquela que considera o valor declarado pelo proprietário para fins de imposto Territorial
Rural (ITR).
Parecer:
Pela rejeição. A emenda proposta refere-se a matéria de legislação ordinária.

EMENDA:17495 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO)
Texto:
EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 318, - 4o.
Suprimam-se do Projeto de Constituição:
§ 4o. do artigo 318.
Justificativa:
Tendo sido apresentado Emenda Modificativa ao art. 318 do Projeto de Constituição, para que a
indenização das desapropriações de propriedades rurais, para efeito de reforma agrária, seja feita
apenas em dinheiro, não justificam a permanência dos dispositivos constitucionais ora suprimidos,
que tratam dos títulos da dívida agrária.
Parecer:
Pela rejeição. A matéria, pela sua relevância, deve ser mantida no texto constitucional.

EMENDA:17496 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO)
Texto:
EMENDA SUPRESSIVA:
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 318, § 1o.
Suprimam-se do Projeto de Constituição:
§ 1o. do art. 318.
Justificativa:
Tendo sido apresentado Emenda Modificativa ao art. 318 do Projeto de Constituição, para que a
indenização das desapropriações de propriedades rurais, para efeito de reforma agrária, seja feita
apenas em dinheiro, não justificam a permanência dos dispositivos constitucionais ora suprimidos,
que tratam dos títulos da dívida agrária.
Parecer:
Pela rejeição. Vincular o processo de Reforma Agrária ao pagamento das indenizações em dinheiro
significa inviabilizar o processo, agravando o problema social no País. A medida proposta significa
ainda um retrocesso em relação ao Estatuto da Terra, Lei 4504, de 30/11/64.

EMENDA:17497 REJEITADA
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Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 318.
O art. 318 do Projeto de Constituição passa a ter a seguinte redação:
Art. 318. Compete à União promover a reforma
agrária, pela desapropriação, por interesse
social, da propriedade territorial rural
improdutiva, sem zonas prioritárias, mediante
pagamento de prévia e justa indenização em dinheiro.
Justificativa:
Não é justo e nem tampouco constitucional, alguém perder o direito em sua propriedade, inclusive
quando a mesma é a sua única propriedade, muitas vezes conseguida com muitos sacrifícios, ainda
sem o direito de poder contar com sua indenização em dinheiro, inclusive, para poder começar uma
nova atividade, que venha propiciar-lhe renda para subsistência pessoal e familiar.
Além do mais, os títulos da dívida agrária, na verdade, não representam uma garantia real, já pela
sua utilização e o tempo de resgate dos mesmos previstos em vinte anos.
Parecer:
Pela rejeição. Vincular o processo de Reforma Agrária ao pagamento das indenizações em dinheiro
significa inviabilizar o processo, agravando o problema social no País. A medida proposta significa
ainda um retrocesso em relação ao Estatuto da Terra, Lei 4504, de 30/11/64.

EMENDA:17513 APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO)
Texto:
EMENDA SUPRESSIVA.
DISPOSITIVO EMENDADO: § 5o. do artigo 318.
Suprimam-se do Projeto de Constituição:
§ 5o., do artigo 318.
Justificativa:
Tendo sido apresentado Emenda Modificativa ao art. 318 do Projeto de Constituição, para que a
indenização das desapropriações de propriedades rurais, para efeito de reforma agrária, seja feita
apenas em dinheiro, não justificam a permanência dos dispositivos constitucionais ora suprimidos,
que tratam dos títulos da dívida agrária.
Parecer:
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo.

EMENDA:17589 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ADEMIR ANDRADE (PMDB/PA)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
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Dispositivo emendado: Art. 318
"Art. 318 - Compete à União, aos Estados e
aos Municípios promoverem a reforma agrária,
podendo, por interesse social, desapropriarem a
propriedade territorial rural, mediante indenização
em títulos da dívida pública, resgatáveis no prazo
de vinte anos.
§...-Os recursos necessários serão repassados
pela União aos Estados e Municípios, conforme
estabelecer a lei.
Justificativa:
Entendemos que o direito de desapropriação para efeito de Reforma Agrária não pode ser exclusivo
da União, mas também dos Estados e Municípios. Desta forma, democratizaremos o processo e as
pressões necessárias serão feitas diretamente pelos trabalhadores rurais, à Câmara de Vereadores e
á Prefeitura Municipal, ou à Assembleia Legislativa e o Governo do Estado, quando não forem
atendidos no município.
A apresentação de projeto e programa de implementação da Reforma Agrária pelo Prefeito ou
Governador, fará com que estes, de pronto, obtenham os recursos necessários da União.
A municipalização da Reforma Agrária contribuirá, inclusive, com o estímulo á participação da
comunidade, aonde se amplia se amplia o poder de decisão dos Vereadores e Prefeitos.
Parecer:
Pela rejeição. Embora a ideia de descentralização dos processos administrativos em geral
apresente aspectos positivos, no caso específico da Reforma Agrária, estender aos Estados e
Municípios a competência para efetuar desapropriações poderia criar problemas de ordem
operacional e administrativa tanto pelo grande número de órgãos governamentais envolvidos no
processo, quanto pela pulverização dos recursos disponíveis.

EMENDA:17773 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
RAQUEL CAPIBERIBE (PMDB/AP)
Texto:
Emenda Aditiva
Acrescente-se ao Artigo 318 do Capítulo II Da Política Agrícola do Projeto de Constituição o seguinte parágrafo:
§ 7o. - Decretada a desapropriação por
interesse social, a União terá sua imissão
imediata na posse do imóvel, mediante o depósito
do valor declarado para pagamento do imposto
territorial rural, em títulos da dívida agrária,
limitada a contestação do valor depositado pelo expropriante.
Justificativa:
A eficácia da Reforma Agrária está vinculada ao processamento rápido das desapropriações. O atual
trâmite administrativo e judicial das desapropriações exige aprimoramento jurídico. A imissão
imediata da União na posse do imóvel, após declaração de interesse social, para fins de Reforma
Agrária, é o aperfeiçoamento constitucional necessário à execução da Reforma Agrária.
Parecer:
Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo.

EMENDA:17919 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
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Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JUTAHY JÚNIOR (PMDB/BA)
Texto:
Dê-se ao § 5o. do art. 318 a seguinte redação:
§ 5o. - É assegurada a aceitação dos títulos
da dívida agrária a que se refere este artigo,
como meio de pagamento até 50% (cinquenta por
cento) do imposto sobre a propriedade territorial
rural e como pagamento do preço de terras públicas.
Justificativa:
A Emenda ora submetida ao crivo apreciativo dos Constituintes inspira-se nas definições
programáticas do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB – e visa, sobretudo, a
remover alguns óbices mais resistentes que tem se anteposto a remover alguns óbices mais
resistentes que tem se anteposto a efetivação de uma justa e arejada reformada agrária.
Por consubstanciar um reclamo dos mais veementes de amplos segmentos da população brasileira,
investimentos toda a confiança no pleno acolhimento desta proposição.
Parecer:
Pela rejeição.
A proposta é matéria de lei ordinária.

EMENDA:17920 PARCIALMENTE APROV
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JUTAHY JÚNIOR (PMDB/BA)
Texto:
Inclua-se no art. 318 o parágrafo 7o., nos seguintes termos:
§ 7o. - O decreto de desapropriação implicará
imissão na posse do bem desapropriado. Se por
sentença judicial, vieram a ser considerados
inexistentes os requisitos que fundamentaram a
desapropriação, a indenização ao expropriado terá
por base o valor do mercado e far-se-á em dinheiro.
Justificativa:
A Emenda ora submetida ao crivo apreciativo dos Constituintes inspira-se nas definições
programáticas do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMBD – e visa, sobretudo, a
remover alguns óbices mais resistentes que têm se anteposto à efetivação de uma justa e arejada
reforma agrária.
Por consubstanciar um reclamo dos mais veementes de amplos segmentos da população brasileira,
investimentos toda a confiança no pleno acolhimento desta proposição.
Parecer:
Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo.

EMENDA:17922 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JUTAHY JÚNIOR (PMDB/BA)
Texto:
Dê-se ao § 6o. do art. 318 a seguinte redação:
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§ 6o. - Os proprietários de imóveis rurais
desapropriados na forma deste artigo ficarão
isentos dos impostos federais, estaduais e
municipais, incidentes sobre a transferência do
imóvel objeto da desapropriação.
Justificativa:
A Emenda ora submetida ao crivo apreciativo dos Constituintes inspira-se na definição programática
do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB – e visa, sobretudo, a remover alguns
óbices mais resistentes que têm se anteposto à efetivação de uma justa e arejada reforma agrária.
Por consubstanciar um reclamo dos mais veementes de amplos segmentos da população brasileira,
investimentos toda a confiança no pleno acolhimento desta proposição.
Parecer:
Matéria não constitucional.
Pela rejeição.

EMENDA:17924 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JUTAHY JÚNIOR (PMDB/BA)
Texto:
Dê-se a seguinte redação ao § 3o. do art. 318:
§ 3o. - A lei definirá os módulos de
exploração da terra para fins de reforma agrária.
Justificativa:
A Emenda ora submetida ao crivo apreciativo dos Constituintes inspira-se nas definições
programáticas do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB – e visa, sobretudo, a
remover alguns óbices mais resistentes que têm se anteposto a efetivação de uma justa e arejada
reforma agrária.
Por consubstanciar um reclamo dos mais veementes de amplos segmentos da população brasileira,
investimentos toda a confiança no pleno acolhimento desta proposição.
Parecer:
O teor da emenda não é matéria constitucional.
Pela rejeição.

EMENDA:17925 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JUTAHY JÚNIOR (PMDB/BA)
Texto:
TÍTULO VIII, CAPÍTULO II, Artigo 318
Renumerando-se os parágrafos 2o., 3o., 4o.,
5o. e 6o. como parágrafos 3o., 4o., 5o., 6o. e 7o.
dê-se ao atual parágrafo 2o. a seguinte redação:
§ 2o. - A indenização das benfeitorias úteis
e necessárias será sempre feita previamente em dinheiro.
Justificativa:
A Emenda ora submetida ao crivo apreciativo dos Constituintes inspira-se nas definições
programáticas do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB – e visa, sobretudo, a
remover alguns óbices mais resistentes que tem se anteposto a efetivação de uma justa e arejada
reforma agrária.
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Por consubstanciar um reclamo dos mais veementes de amplos segmentos da população brasileira,
investimos toda a confiança no pleno acolhimento desta proposição.
Parecer:
Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo.

EMENDA:17926 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JUTAHY JÚNIOR (PMDB/BA)
Texto:
Dê-se ao § 1o. do art. 318 a seguinte redação:
§ 1o. - A indenização das terras nuas será
paga em títulos da dívida agrária, com cláusulas
de exata correção monetária, resgatáveis em até
vinte anos, nos termos da lei.
Justificativa:
A Emenda ora submetida ao crivo apreciativo dos Constituintes objetiva remover alguns óbices mais
resistentes que se têm anteposto à efetivação de uma justa e arejada reforma agrária.
Por consubstanciar um reclamo dos mais veementes de amplos segmentos da população brasileira,
temos confiança no acolhimento desta Proposição.
Parecer:
Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo.

EMENDA:17927 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JUTAHY JÚNIOR (PMDB/BA)
Texto:
Dê-se ao art. 318 a seguinte redação:
Art. 318 - Compete à União promover a reforma
agrária, pela desapropriação, por interesse
social, da propriedade territorial rural que não
cumpra a sua função social, nos termos da lei,
mediante pagamento de indenização.
Justificativa:
A Emenda ora submetida ao crivo apreciativo dos Constituindo inspira-se nas definições
programáticas do Partido do Movimento Democrático Brasileiro –PMDB – e visa, sobretudo, a
remover alguns óbices mais resistentes que tem se anteposto à efetivação de uma justa e arejada
reforma agrária.
Por consubstanciar um reclamo dos mais veementes de amplos segmentos da população brasileira,
investimentos toda a confiança no pleno acolhimento desta proposição.
Parecer:
Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo.

EMENDA:18225 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
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Autor:
WILSON MARTINS (PMDB/MS)
Texto:
Emenda Aditiva.
Dispositivo emendado: art. 318 do Projeto de Constituição.
Acrescente-se um parágrafo 7o. ao artigo
objeto da presente emenda, com a seguinte redação:
"§ 7o. - A Lei estabelecerá procedimento
sumário para os processos de desapropriação e
definirá os critérios para concessão da imissão
provisória liminar na posse das áreas a serem expropriadas.
Justificativa:
Para agilização dos inúmeros processos de desapropriação instaurados e a serem instaurados,
impõe-se a revisão da legislação processual (procedimental) vigente, que não tem atendido o desejo
de celeridade que deveria ser uma realidade, sobretudo no que toca às desapropriações para
Reforma Agrária.
Não se pode perder de vista que ainda está em vigor, com regras procedimentais para as
desapropriações, o Dec. Lei nº 21/06/41, de autoria do ex-Presidente Getúlio Vargas. É inarredável a
necessidade de modernização desta legislação instrumental.
Parecer:
Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo.

EMENDA:18331 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
PAULO RAMOS (PMDB/RJ)
Texto:
Substitua-se onde couber, os artigos abaixo pelos constantes do capítulo II, título VIII:
Art. - O direito de propriedade de imóvel
rural condiciona-se ao cumprimento da sua função social.
Art. - O imóvel rural que não cumprir a
função social da propriedade, nos termos da lei,
ficará sujeito à desapropriação, pela União, para
fins de reforma agrária.
Parágrafo único. - O disposto neste artigo
deixará de ser aplicado a imóvel pertencente a
pessoa física que, somados todos os imóveis rurais
de sua propriedade, não seja proprietária, em cada
região, de área superior a 500 ha. nas regiões
Norte e Centro-Oeste e a 100 ha. nas demais
regiões do país.
Art. - A indenização devida aos
proprietários de imóveis rurais desapropriados
para fins de reforma agrária será paga em títulos
da dívida agrária, com cláusula de exata correção
monetária, resgatáveis no prazo de vinte anos, a
partir do segundo ano da sua emissão.
§ 1o. - O valor das indenizações da terra e
das benfeitorias serão determinadas conforme
estabelecer a lei.
§ 2o. - As benfeitorias úteis e necessárias
serão indenizadas em dinheiro, excluída a
cobertura florestal nativa.
§ 3o. - A lei disporá sobre a utilização dos

Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 233

títulos da dívida agrária, bem como o volume das
emissões a figurar anualmente no Orçamento da União.
Art. - A reforma agrária será executada
mediante Planos Nacionais, de caráter plurianual,
que definirão as áreas prioritárias de reforma e
que englobarão e compatibilizarão ações de
reestruturação fundiária e de apoio técnico e
financeiro aos beneficiários com as medidas de
política agrícola, indispensáveis à viabilização
econômico-financeira das novas unidades produtivas.
§ 1o. - A declaração de um imóvel como de
interesse social para fins de reforma agrária
deverá ser precedida de vistoria comprobatória do
descumprimento da função social, assegurando-se a
participação do proprietário ou de seu
representante nessa verificação.
§ 2o. - Comunicada a realização de vistoria,
ficam suspensas, até final da mesma, as
despedidas, demissões ou despejos de pessoas que
estejam residindo, trabalhando ou ocupando o imóvel.
§ 3o. - Declarado o imóvel de interesse
social para fins de reforma agrária, a União
imitir-se-á automaticamente na posse, devendo os
registros de imóveis efetuar o registro correspondente.
§ 4o. - Comprovada judicialmente o
descabimento da desapropriação pela evidência do
cumprimento da função social, o juiz determinará o
pagamento imediato da indenização, em dinheiro,
corrigido o valor desta à data do efetivo pagamento.
Art. - Os beneficiários da reforma agrária
receberão títulos de domínio ou de concessão de
uso, individual ou cooperativamente, de acordo com
sua vontade, expressa na forma que a lei dispuser,
estabelecendo-se, pelo prazo de 10 anos, cláusula
de retrovenda, em benefício do órgão executor da reforma.
Art. - A alienação ou concessão, a qualquer
título, de terras públicas a uma pessoa física ou
jurídica de direito privado, fica limitada 3.000
ha., dependendo de aprovação prévia do Congresso
Nacional toda alienação ou concessão superior a 500 ha.
§ 1o. - Excetuam-se desta regra, alienações
ou concessões a cooperativas de produção
originárias do processo de reforma agrária.
§ 2o. - Em qualquer das hipóteses anteriores,
as alienações e concessões precisam ser previstas
e se compatibilizarem com o Plano Nacional de
Reforma Agrária.
Art. - A aquisição ou arrendamento de imóvel
rural por pessoa física, pessoa jurídica
brasileira de propriedade estrangeira ou jurídica
estrangeira, será imitada em lei, não podendo
exceder a 5.000 ha. e dependendo, no caso de
pessoa jurídica, de prévia autorização do
Congresso Nacional.
Justificativa:
Emenda sem justificação.
Parecer:
Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo.
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EMENDA:18479 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT)
Texto:
Emenda Supressiva e Aditiva.
Suprimam-se os artigos 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325 e 326, acrescentando-se no
Capítulo II Título VIII - Da Política Agrícola, Fundiária e da Reforma Agrária - os seguintes
artigos e renumerando-se os demais.
ART. ... O Estado fará a Reforma Agrária e
promoverá a Política Agrícola conforme a Lei.
ART. ... Ao direito de propriedade de imóvel
rural correspondente uma função social.
Parágrafo único: A definição de função social
do imóvel rural será estabelecida em Lei.
ART. ... A União fará, para fins da Reforma
Agrária, desapropriação do imóvel rural, mediante
justa indenização.
§ 1o. - A Lei definirá a indenização de que
trata o Caput deste artigo sendo esta composta de
Título da Dívida para a terra nua e de dinheiro
para as benfeitorias.
§ 2o. - Decretada a desapropriação, a União
poderá ser imitida na posse do imóvel rural
mediante depósito prévio da indenização.
§ 3o. - Qualquer contestação à desapropriação
terá, obrigatoriamente, tramitação em rito sumaríssimo.
Justificativa:
O objetivo da nossa proposta é, na busca do consenso, oferecer um texto que garanta a definição, na
constituição, dos principais tópicos para a efetivação de Reforma Agrária no Brasil transformação
para a Lei todas as demais questões.
A definição clara que o Estado fará a Reforma Agrária, que ao direito de propriedade correspondente
uma função social e que a União será emitida imediatamente na posse do imóvel rural, com ampla
capacidade de contestação pelo expropriado, são para nós os pontos básicos que garantirão o
processo da Reforma Agrária.
Parecer:
A Emenda tem inúmeros defeitos técnicos, e no conteúdo, acatamos algumas sugestões.
Pela aprovação parcial da Emenda.

EMENDA:18518 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ERICO PEGORARO (PFL/RS)
Texto:
Da Ordem Econômica e Financeira
Capítulo II - Da Política Agrícola, Fundiária e da Reforma Agrária.
Nova redação ao Parágrafo 1o. do art. 318:
"Parágrafo 1o.: As benfeitorias úteis e
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necessárias, serão indenizadas em dinheiro,
excluídas a cobertura florestal nativa."
Justificativa:
É forma justa de ressarcir o investimento, por ventura existente, ao ex-proprietário, em dinheiro a
preço de mercado.
Parecer:
Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo.

EMENDA:18519 APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ERICO PEGORARO (PFL/RS)
Texto:
Da Ordem Econômica e Financeira
Capítulo II - Da Política Agrícola, Fundiária e da Reforma Agrária
Nova Redação ao art. 318
"Art. 318 - Compete a União desapropriar por
interesse social para fins de Reforma Agrária o
imóvel que não esteja cumprindo 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.
Justificativa:
Cabe ao Estado a importante função disciplinadora.
É necessário que ele possa promover a desapropriação da propriedade, sempre que haja
necessidade ligada à utilidade pública ou ao interesse social.
Nestes casos cumpre pagar a justa indenização, não em dinheiro, mas, no caso de propriedade rural
para fins de Reforma Agrária, deve a indenização ser efetuada em títulos da dívida agrária. É a forma
adequada de retirar ao proprietário negligente ou que está especulando com a terá, a propriedade,
destinando-a ao Setor Produtivo.
Parecer:
Pela aprovação, nos termos do substitutivo.

EMENDA:18591 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ALÉRCIO DIAS (PFL/AC)
Texto:
Inclua-se no Projeto de Constituição, na parte relativa à Ordem Econômica, o seguinte
dispositivo, no Capítulo II, do Título VIII, onde couber:
"Art. A União promoverá a desapropriação da
propriedade territorial rural, mediante pagamento
de justa indenização, segundo os critérios que a
lei estabelecer, em títulos especiais da dívida
pública, com cláusula de atualização, negociáveis
e resgatáveis, no prazo de vinte anos, em parcelas
anuais, iguais e sucessivas, assegurada a sua
aceitação a qualquer tempo independente do prazo
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de resgate, como meio de pagamento de quaisquer
impostos federais e do preço de terras públicas."
Justificativa:
Dotado de território extenso e muita terra aproveitável, porem improdutiva, é racional e necessário o
estabelecimento de normas direcionadas para melhor aproveitamento de fator de produção tão
importante. A realidade brasileira impõe a inclusão do dispositivo ora proposto, tanto par melhor
utilização da terra, quando para não penalizar com títulos inegociáveis os proprietários que por
qualquer razão não tivessem condições de melhor aproveitar sua propriedade.
Parecer:
Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo.

EMENDA:18825 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
FAUSTO ROCHA (PFL/SP)
Texto:
Emenda Aditiva
Acrescente-se ao art. 318, § 3o., do Projeto de Constituição o seguinte texto:
"A reforma agrária será efetuada
prioritariamente nas terras não produtivas e não
utilizadas, pertencentes ao Governo, nos níveis
Federal, Estadual e Municipal, dentro dos
critérios de equidade, com o local e prazo de
inscrição amplamente divulgados a toda população,
com direito de uso da terra pelo prazo de 3
(três) anos, renovável após avaliação com
exigência de produtividade".
Justificativa:
O fato de iniciar a Reforma Agrária pelas terras pertencentes ao Governo evita, inicialmente, que o
Governo, que não tem conseguido pagar nem os juros das dívidas externa e interna, tenha neste
momento que arcar com essas despesas. O estabelecimento de critérios corretos para o
assentamento, proporcionará um mínimo de produtividade que garantirá o efetivo desenvolvimento do
Programa de Reforma Agrária, sem desestimular aqueles que, por sua conta e risco, têm plantado,
colhido e alimentado esta Nação durante séculos, recebendo do Governo tão pouco ou mesmo nada.
Parecer:
Pela rejeição.
O teor da emenda não é matéria constitucional.

EMENDA:18844 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ)
Texto:
Emenda Aditiva
Dispositivo Emendado: Art. 318
Adite-se ao Projeto:
a) Art. 318 compete a União e aos Estados promover a reforma agrária. ......................
Justificativa:
A competência de promover a reforma agrária deve ser descentralizada para os Estados sem
prejuízo da competência da União está a ser definida por lei complementar. Assim teríamos uma
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reforma agrária mais próxima da realidade social, pois os Estados que compõem o sistema federativo
dispõem de condição de planejamento, gerenciamento e execução de projetos mais adequados que a
União.
Parecer:
Pela rejeição. Matéria não constitucional.

EMENDA:18852 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ)
Texto:
EMENDA ADITIVA/MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 318.
Modifique-se e adite-se ao projeto:
a) parágrafo 2o.
"A desapropriação de que trata este artigo é
da competência do Presidente da República e do
Governador do Estado".
Justificativa:
É preciso ajustar o processo de reforma agrária às transformações que advirão em consequência da
reinstituição do sistema federativo. Assim sendo, os Estados membros devem compartilhar com a
União responsabilidades políticas na execução do processo de reforma agrária.
Parecer:
Pela rejeição. Matéria não constitucional.

EMENDA:18858 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ROBERTO FREIRE (PCB/PE)
Texto:
EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 317, 318, 319 e seus parágrafos; e o parágrafo 2o. art. 325.
Os art. 317, 318, 319 e § 2o. do art. 325 do Capítulo II - da política agrícola, fundiária da
reforma agrária, do título VIII - da ordem econômica, passam a ter a seguinte redação:
Art. 317 - É garantido o direito de propriedade de imóvel rural subordinado à função
social prevista em lei.
Art. 318 - Compete à União promover a reforma
agrária, mediante desapropriação, por interesse
social, da propriedade territorial rural necessária
à execução de planos, programas o projeto de
desenvolvimento social e econômico, através de
pagamento de indenização em títulos da dívida
agrária para a terra nua e, em dinheiro, para as
benfeitorias úteis e necessárias.
§ 1o. - É assegurada a aceitação dos títulos
da dívida agrária, a que se refere este artigo,
como meio de pagamento de até cinquenta por cento
do imposto territorial rural e como pagamento do
preço de terras públicas.
§ 2o. - A transferência da propriedade,
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objeto da desapropriação, nos termos do presente
artigo, não constitui fator gerador de tributo de
qualquer natureza.
Art. 319 - A lei deverá determinar a fixação
dos limites máximos e mínimo da propriedade rural,
em conformidade com as características da
exploração agrícola, ficando vedada a pessoas
físicas ou jurídicas estrangeiras a aquisição de imóveis rurais.
Art. 325 - ................................
§ 1o.- ...................................
§ 2o. - A União, os Estados, e o Distrito
Federal e os Municípios, devidamente articulados,
promoverão assistência técnica, extensão rural,
pesquisa agropecuária, crédito rural e incentivos,
prioritariamente ao pequeno e médio produtor.
Justificativa:
A presente emenda procura contribuir para a simplificação do texto da futura Constituição, razão
porque obedecendo ao princípio da boa técnica legislativa exclui o § único do artigo 317 que, ao
nosso ver, aborda questões que devem ser remetidas a legislação ordinária.
A redação proposta para o artigo 318 procura compatibilizá-lo com o disposto no artigo 12, item XIII,
alínea “d” do Projeto de Constituição, optando ainda pelo restabelecimento dos princípios aprovados
na Comissão de Direitos e Garantias Individuais e na Ordem Social que, segundo nosso
entendimento, definem a questão de forma mais correta.
Ainda nessa linha, alteramos a redação do atual § 5º do art. 328, do Projeto, expurgando de seu texto
a possibilidade de aceitação dos títulos da dívida agrária como meio de pagamento pelo
desapropriado ou pelo seu portador, de qualquer tributo federal, obrigações para com a União, bem
como para qualquer outra finalidade prevista em lei, o que dificultaria o processo de Reforma Agrária,
pois daria ao pagamento de indenização em títulos da dívida agrária o mesmo efeito do pagamento
em dinheiro.
Assim entendemos mais aconselhável reproduzir como § 1º a parte final do art. 161 da Constituição
vigente, que assegura a aceitação dos títulos da dívida agrária apenas como pagamento de até
cinquenta por cento do imposto territorial rural e como pagamento do preço das terras públicas.
A emenda suprime o disposto no art. 319 do Projeto que se refere a matéria que deve ser
regulamentada na legislação ordinária, dando nova redação a esse artigo para estabelecer princípios
de política fundiária colhidos na legislação vigente em diversos países, remetendo, também, a sua
regulamentação à lei ordinária.
Finalmente, entre as medidas complementares à Reforma Agrária já prevista no § 2º do art. 325,
incluímos os incentivos que, continuando a ser concedidos à grande propriedade, com maior razão
deverão ser concedidos a pequena e média propriedade.
Parecer:
Pela aprovação parcial da Emenda, nos termos do Substitutivo.

EMENDA:18971 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
FRANCISCO COELHO (PFL/MA)
Texto:
Dê-se ao "caput" do art. 318 do Projeto de Constituição a seguinte redação, e acrescente-se
os seguintes itens, mantendo-se seus atuais parágrafos:
"Art. 318. 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 e
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obedecerá aos seguintes condicionamentos,
constantes de Lei Complementar à Constituição:
I - não atingirá a propriedade que tenha pelo
menos cinquenta por cento da área cultivada;
II - a adoção de terras ao lavrador que não
possua nenhuma propriedade se fará pelo regime de
comodato, por vinte anos, depois dos quais lhe
será conferido o título definitivo, se a gleba
encontrar-se inteiramente cultivada por ele e sua família;
III - as terras para reforma agrária serão
parceladas entre dez e cinquenta hectares,
conforme a região;
IV - o Governo garantirá assistência técnica,
creditícia, cooperativa a preços mínimos aos que
cultivam terras decorrentes da reforma agrária;
V - são isentas de imposto fundiário,
qualquer que seja sua forma ou denominação, as
propriedades com mais de metade da área cultivada
e até cem hectares."
Justificativa:
Repugnamos uma reforma agrária paternalista e desejamo-la produtiva, compensando o esforço de
quem realmente cultiva, com eficiência, a gleba rural, por vocação. Propugnamos um parcelamento
dentro da realidade nacional, dada a diversidade das regiões e propomos assistência governamental
ao esforço do rurícola, reconhecendo a essencialidade dada sua tarefa para o desenvolvimento
nacional. Prevemos a isenção para a pequena propriedade, não apenas como estímulo à produção,
mas para liberar o pequeno lavrador da nossa irrecorrível organização tributária.
Parecer:
A proposta abrange aspectos que, pela sua natureza técnica e dinamismo, seriam melhor
desenvolvidos na legislação ordinária.

EMENDA:19056 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
EUCLIDES SCALCO (PMDB/PR)
Texto:
Dê-se ao art. 318 e seus §§ 1o. a 6o., do Projeto de Constituição, a seguinte redação:
"Art. 318 - Compete à União desapropriar por
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.
§ 1o. - As benfeitorias úteis e necessárias
serão indenizadas em dinheiro, excluída a
cobertura florestal nativa.
§ 2o. - O volume das emissões de títulos da
dívida agrária, que figurará anualmente no
Orçamento da União, e sua utilização serão
definidos em lei.
§ 3o. - O valor da indenização da terra e das
benfeitorias, será determinado conforme dispuser a lei."
Justificativa:
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Consoante a mesma orientação de revisar as disposições do Projeto de Constituição relativamente à
reforma agrária, busca-se com a alteração do art. 318, ora proposta, dar melhor definição ao
instrumento da desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, estabelecendo-se as
características de que devem se revestir os títulos da dívida agrária e conceituando os tipos de
benfeitorias passiveis de indenização em dinheiro. Deixou-se para a lei ordinária a determinação do
valor das indenizações da terra e das benfeitorias e a regulamentação dos títulos de dívida agrária.
Parecer:
Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo.

EMENDA:19221 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
CLÁUDIO ÁVILA (PFL/SC)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: PARÁGRAFO 3o. DO ARTIGO 318
Dê-se ao § 3o. do Artigo 318, do projeto de
constituição a seguinte redação:
§ 3o. - A lei definirá as zonas prioritárias
para a reforma agrária, os parâmetros de
conceituação e propriedade improdutiva, bem como
os módulos de exploração da terra e área mínima padrão.
Justificativa:
Nossos pequenos proprietários vivem hoje, numa situação de apreensão, imaginando-se alvo da
possibilidade de desapropriação, quando, na verdade, a Reforma Agrária visa a multiplicação de um
número maior de pequenos e médios proprietários, cabendo ao Estado, consequentemente, amparar
e tranquilizar os já existentes.
A Assembleia Nacional Constituinte não pode deixar escapar essa oportunidade de permitir ao
pequeno proprietário a tranquilidade para produzir e permitir que a lei ordinária estabeleça limite
padrão para todo o País, abaixo do qual é vedada a desapropriação.
Parecer:
Pela rejeição.
Matéria não constitucional.

EMENDA:19229 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
VASCO ALVES (PMDB/ES)
Texto:
Acrescente-se ao Art. 318 do Projeto de Constituição, o seguinte parágrafo:
"§ 7o. O Governo Federal destinará as terras
de propriedade da União ao assentamento de
agricultores comprovadamente pobres, ouvidas as
Secretarias Estaduais de Agricultura, com o
acompanhamento de programas de assistência técnica e financeira".
Justificativa:
Uma estatística divulgada comprovou que a União dispõe de cento e quarenta milhões de hectares
de terras devolutas, o que significa uma disponibilidade de dez hectares para cada um dos quatorze
milhões de trabalhadores rurais existentes no País.
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Dispõe, portanto, da base física essencial para a promoção da reforma agrária, sem incomodar, por
exemplo, os detentores da propriedade privada, quando pode punir o latifúndio pelo IPTR
progressivo.
Parecer:
O teor da emenda não é matéria constitucional.
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. 317 - Ao direito de propriedade de
imóvel rural corresponde uma obrigação social.
§ 1o. - O imóvel rural que não corresponder à
obrigação social será arrecadado mediante a
aplicação dos institutos da Perda Sumária e da
Desapropriação por interesse Social para fins de Reforma Agrária.
§ 2o. - A propriedade de imóvel rural
corresponde à obrigação social quando, simultaneamente:
a) - é racionalmente aproveitado;
b) - conserva os recursos naturais renováveis e preserva o meio ambiente;
c) - observa as disposições legais que regulam as relações de trabalho e de produção e
não motiva conflitos ou disputas pela posse ou domínio;
d) - não excede a área máxima prevista como limite regional;
e) - respeita os direitos das populações indígenas que vivem nas suas imediações.
§ 3o. - O imóvel rural com área superior a
sessenta (60) módulos regionais de exploração
agrícola terá o seu domínio e posse transferidos,
por sentença declaratória, quando permanecer
totalmente inexplorado, durante três (03) anos
consecutivos, independentemente de qualquer indenização.
§ 4o. - Os demais imóveis rurais que não
corresponderem à obrigação social serão
desapropriados por interesse social para fins de
Reforma Agrária, mediante indenização paga em
títulos da dívida agrária, de valor por hectare e
liquidez inversamente proporcionais à área e à
obrigação social não atendida, e com prazo
diretamente proporcional aos mesmos fatores.
Art. 318 - A indenização referida no § 4o.,
do artigo 317, 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
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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 fala este
artigo se aplicará tanto à terra nua quanto às
benfeitorias indenizáveis.
Art. 319 - O imóvel rural desapropriado por
interesse Social para fins de Reforma Agrária será
indenizado na proporção da utilidade que
representa para o meio social e que tem como
parâmetros os tributos honrados pelo proprietário.
Parágrafo único - A desapropriação de que
trata este artigo é de competência exclusiva da
União, e poderá ser delegada através de ato do
Presidente da República.
[...]
Justificativa:
Subscreveram emenda idêntica milhares de eleitores de todo o País. Ao apresentá-la, nos mesmos
moldes, queremos prestigiar iniciativa de tão grande alcance social.
Parecer:
Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo.

EMENDA:19360 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
FERNANDO VELASCO (PMDB/PA)
Texto:
Acrescente-se mais dois parágrafos ao art. 318, a seguir enunciados:
Art. 318 - ..................................
§ 1o. - ....................................
§ 2o. -.....................................
§ 3o. - ....................................
§ 4o. - ....................................
§ 5o. - ....................................
§ 6o. - ....................................
§ 7o. - Na definição das zonas prioritárias
para reforma agrária, serão incluídas as terras
situadas na faixa de vinte quilômetros de largura,
em cada lado do eixo das estruturas viárias.
§ 8o. - Ninguém poderá ser proprietário do
equivalente a mais de cem módulos rurais, seja
numa só propriedade ou no conjunto de seus imóveis.
Justificativa:
Não é concebível, que terras dotadas de infraestrutura privilegiada para abastecimento de insumos e
escoamento de produção, com investimentos do Poder Público, permaneçam total ou parcialmente
inexploradas, enquanto milhões de agricultores lutam por um pedaço de terra para trabalhar ou são
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obrigados a exercer a atividade agrícola em regiões de difícil acesso, onde as perdas da produção
são significativas, pelas deficientes condições de armazenagem e transporte.
Por outro lado, a grande concentração de terras nas mãos de poucos, principalmente nas áreas
dotadas de infraestrutura básica de produção, muitas vezes com finalidades especulativas e de
reserva de valor, tem limitado o acesso à terra aos agricultores com tradição nas lides agrícolas,
gerando conflitos fundiários ou promovendo desordenado êxodo para os centros urbanos, onde vão
engrossar os bolsões de miséria das periferias desses núcleos, fazendo com que a diminuição da
capacidade produtiva no campo seja agravada pelo aumento dos problemas de alimentação, saúde,
saneamento, educação e segurança das cidades.
Parecer:
A primeira proposta contém matéria especifica de lei ordinária.
A fixação de limite de propriedade é inconveniente para um pais, como o nosso, de grande
disponibilidade de terras.
Ademais, cada exploração agrícola exige um tamanho diferente de área.
O que se tem que levar em conta é a função social da terra, objetivando o aumento da produção
agropecuária.
Pela rejeição da emenda.

EMENDA:19479 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
RONAN TITO (PMDB/MG)
Texto:
Dê-se a seguinte redação ao caput do art. 318:
"Compete à União promover a reforma agrária,
declarando de interesse social ou de interesse
público, a desapropriação da propriedade rural,
mediante o pagamento de justa indenização."
Justificativa:
A expressão justa indenização engloba todo o direto do proprietário desapropriado. Limitar a
desapropriação a áreas prioritárias ou à propriedade rural improdutiva é tirar a eficácia da decisão
contida na deliberação dos Constituintes de promover eficientemente a reclamada reforma agrária.
A prévia indenização está em contradição com o respectivo parágrafo 1º, que estabelece critérios
diferentes para a indenização da terra nua e para as benfeitorias. E nada impedirá que a lei, como
preceitua o § 3º do Projeto, venha definir as zonas prioritárias o conceito de propriedade improdutiva,
bem como os módulos de exploração da terra. E essa definição terá que atender a extensão territorial
do País e todos os demais componentes da complexa sociedade brasileira.
O que não é possível é inserir na Constituinte dispositivo que paralisará ou impedirá o início da
reforma agrária pela impossibilidade de se definir o que é indefinível e está sujeito a variação no
curso do tempo.
Parecer:
Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo.

EMENDA:19482 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
RONAN TITO (PMDB/MG)
Texto:
Substitua-se o § 3o. do art. 318 pelo seguinte:
"§ 3o. - Não haverá desapropriação, para
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reforma agrária, de propriedade rural inferior a
10 (dez) módulos."
Justificativa:
As pequenas e médias propriedades têm que ser preservadas por se saber que nelas se encontra a
garantia do abastecimento de alimentos para o mercado interno. É necessário, por outro lado, dar
tranquilidade aos pequenos e médios produtores para que continuem em seu trabalho profícuo.
Como está no discurso de Tancredo Neves, pronunciando em Porto Alegre em 02.10.84: “os dados
mais recentes confirmam que cerca de 50% de toda a produção agropecuária do País procedem de
propriedades de até 50 hectares. Essas propriedades não chegam a ocupar 10% da área
agricultável”.
A discussão da reforma agrária, que todos reconhecem essencial e urgente, não pode ser colocada
como ameaça da pequena e média propriedade. A emenda sugerida tem o propósito de tranquilizar o
homem do campo, vítima da desinformação sobre o verdadeiro alcance da reforma proposta.
Parecer:
Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo.

EMENDA:19771 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
SÉRGIO BRITO (PFL/BA)
Texto:
Dê-se ao artigo 318 do Projeto de Constituição a seguinte redação:
"Art. 318 Compete ao Município promover a
reforma agrária, pela desapropriação, por
interesse social, a propriedade territorial rural
improdutiva, em zonas prioritárias, mediante
pagamento em dinheiro de prévia e justa indenização.
§ 1o. - A desapropriação de que trata este
artigo é de competência exclusiva do município,
através de Cooperativas, legalmente credenciadas para tal.
§ 2o. A propriedade do objeto de
desapropriação e as terras devolutas da União e
dos Estados serão transferidas para os municípios,
e sua transferência não constitui fato gerador de
tributo de qualquer natureza.
§ 3o. A lei definirá as zonas prioritárias
para a reforma agrária, os parâmetros de
conceituação de prioridade improdutiva, bem como
os módulos de exploração da terra e a forma para a
realização da transferência da propriedade
prevista no § 2o.
Justificativa:
Nossa proposta expressa posição exatamente oposta àquela implementada até hoje no
enfrentamento da questão agrária em nosso país. Entendemos que a municipalização da Reforma
Agrária levará ao atingimento dos objetivos de uma política de revalorização do espaço rural,
diminuindo as desigualdades econômicas e sociais entre as áreas urbanas e rurais reduzindo as
desigualdades regionais, e realizando uma urbanização mais adequada das áreas rurais.
Entendemos ainda que, embora a questão agrária constitua um problema de âmbito nacional, seus
efeitos repercutem mesmo é a nível dos municípios, é que esposamos a tese geradora desta
emenda.
Parecer:
Pela rejeição. Embora a ideia de descentralização dos processos administrativos em geral
apresente aspectos positivos, no caso específico da Reforma Agrária, estender aos Estados e
Municípios a competência para efetuar desapropriações poderia criar problemas de ordem
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operacional e administrativa tanto pelo grande número de órgãos governamentais envolvidos no
processo, quanto pela pulverização dos recursos disponíveis.

EMENDA:20015 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
PAULO MINCARONE (PMDB/RS)
Texto:
Substitua-se o Art. 318 pelo seguinte:
Art. 308 - "Para o fim de promover a reforma
agrária e para a realização de obras públicas
consideradas essenciais, os Poderes Públicos
poderão promover a desapropriação de imóveis
urbanos e rurais e de suas benfeitorias, na forma
que a lei estabelecer, mediante prévia e justa indenização."
Justificativa:
A emenda estabelece o princípio da prévia e justa indenização da propriedade, em caso de
desapropriação, em caso de desapropriação, por interesse social, ou para fins de reforma agrária. E
deixa à lei ordinária prescrever em que casos será feita em dinheiro ou em títulos públicos.
Parecer:
Pela rejeição. A inclusão de imóveis urbanos não procede neste artigo do texto constitucional.

EMENDA:20165 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ)
Texto:
Dê-se ao art. 318 e seus parágrafos, a seguinte redação:
Art. 318 - Compete à União promover a reforma
agrária, pela desapropriação ou por interesse
social, da propriedade territorial rural,
improdutiva ou que permaneça inexplorada durante
três (3) anos consecutivos, independente de indenização.
§ 1o. - A indenização das terras nuas será
paga em títulos da dívida agrária, resgatáveis no
prazo de vinte anos, a contar do quinto ano, em
parcelas anuais sucessivas, assegurada sua
aceitação, a qualquer tempo do período como meio
de pagamento de até cinquenta por cento do imposto
territorial rural e como pagamento do preço das terras públicas.
§ 2o. - A desapropriação de que trata este
artigo, é de competência exclusiva da União, e
poderá ser delegada através de ato do chefe do Governo.
§ 3o. - Os impostos devidos pelas
propriedades expropriadas, serão,
obrigatoriamente, abatidos nos títulos da dívida
agrária, no ato de sua emissão.
Justificativa:
Propomos a alteração no Art. 318, com a edição de três parágrafos, e a excluindo os de nº 4º, 5º e 6º,
visando uma definição clara e precisa da desapropriação de terras, não podemos conceber que em
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nosso País, grandes extensões de terras fiquem improdutivas ou inexplorada, quando acontecem
graves conflitos pelo direito de trabalho e melhores condições sociais, e temos à terra para suprir
nossas necessidades e cumprir sua obrigação social.
Parecer:
A Emenda em exame não acrescenta muita coisa ao texto do projeto. Ela apenas explica ou
detalha certos aspectos. O parágrafo 3o contém assunto importante, mas que deverá ser debatido
posteriormente por tratar-se de matéria específica de legislação ordinária.
Somos, pois, pela rejeição da Emenda.

EMENDA:20268 APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOSÉ SERRA (PMDB/SP)
Texto:
Emenda Supressiva ao Projeto de Constituição
Suprima-se o § 5o. do Artigo 318.
Justificativa:
Permitindo-se que o portador de títulos da dívida agrária, e não apenas o desapropriado, possa
utilizá-lo para o pagamento de impostos federais, criar-se-á um mercado para esses títulos, que serão
rapidamente utilizados para o cancelamento de débitos fiscais, reduzindo a arrecadação de tributos
federais em montante praticamente igual ao da emissão destes títulos
Na prática, a indenização pela desapropriação de imóveis rurais seria paga em dinheiro. Isto
representa imediata pressão sobre o orçamento público federal através da diminuição da arrecadação
tributária.
Parecer:
Pela aprovação, nos termos do substitutivo.

EMENDA:20314 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR)
Texto:
Acrescenta-se ao art. 318, o § 7o. com esta redação:
Estão excluídas de desapropriação por
interesse social, para fins de Reforma Agrária, se
imóveis pessoalmente explorados pelo proprietário
com dimensão que não ultrapasse a três (03)
módulos rurais.
É dever do Poder Público promover e criar as
condições de acesso do trabalhador e da mulher à
propriedade da terra, de preferência na região em que habitam.
O Poder Público reconhece o direito à
propriedade da Terra Agrícola na forma
cooperativa, condominial, comunitária, associativa,
individual ou mista.
Justificativa:
É importante reverter o quadro perverso no campo e na cidade e 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.
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Quanto a Reforma Agrária 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
prioridades 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
de 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 desenvolver tecnológica 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 a segurança no meio rural.
Parecer:
Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo.

EMENDA:20533 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOSÉ EGREJA (PTB/SP)
Texto:
Emenda substitutiva ao Capítulo II do Título VIII
Da Política Fundiária e da Reforma Agrária
Substitua-se o texto constante do Capítulo II do Título VIII do Projeto de Constituição do
Relator, Constituinte Bernardo Cabral, pela seguinte redação:
Título VIII
Capítulo II
Da Política Agrícola, Fundiária e da Reforma Agrária
Art. 138 - A política agrícola será planejada
e executada com a participação efetiva dos setores
da produção, da comercialização, do armazenamento
e dos transportes, levando em conta instrumentos
creditícios e fiscais e a prestação de assistência
técnica e incentivo à tecnologia e à pesquisa.
Art. 139 - A propriedade de imóvel rural
produtiva será respeitada; o uso do imóvel rural
deve cumprir função social prevista em lei.
Art. 140 - A reforma agrária será feita em
terras inexploradas e que, portanto, não cumprem a
sua função social, mediante desapropriação por
interesse social, sendo paga indenização prévia e
justa às benfeitorias em dinheiro e à terra nua em
títulos especiais da dívida pública.
§ 1o. - A desapropriação será procedida após
vistoria judicial prévia, de rito sumaríssimo,
onde se decidirá o cabimento da desapropriação e o
arbitramento de depósito prévio.
§ 2o. - A desapropriação por interesse social
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e a definição de zonas prioritárias para fins de
reforma agrária são de competência privativa do
Presidente da República, que deverá aprovar,
concomitantemente, projeto integrado de
aproveitamento do imóvel desapropriado.
§ 3o. - A indenização da terra nua se fará
através de títulos especiais da dívida pública,
cuja emissão atenderá previsão orçamentária anual,
resgatáveis em até 20 (vinte) anos, em parcelas
anuais e sucessivas, com exata atualização
monetária e juros legais, podendo tais títulos
serem usados como pagamento pelo desapropriado ou
seus herdeiros, de qualquer tributo da União ou
depósitos para concorrências públicas, bem como de
qualquer outra finalidade prevista por lei.
§ 4o. - O acesso às terras desapropriadas por
interesse social fundiário será permitido a
trabalhadores rurais brasileiros ou estrangeiros
que morem no Brasil há mais de cinco anos, não
proprietários de outro imóvel rural que lhes
assegura renda familiar suficiente para viver com
dignidade e será feito mediante cessão de direito
real do uso da superfície, onde os ressarcimentos
devem sempre ser compatíveis com os recursos
obtiveis da exploração do imóvel cedido,
respeitada a subsistência familiar digna, vedada a
sua venda, arrendamento ou cessão a terceiros
durante o prazo de, no mínimo, cinco anos (para a
aprovação da capacidade do cessionário como
produtor), após a qual, comprovada esta
capacidade, ser-lhe-á outorgada a escritura
definitiva da área cedida.
Justificativa:
Ninguém mais consciente que o Relator da Constituição sobre os problemas do Anteprojeto
apresentado. Diz ele no preambulo de seu projeto de Constituição:
“Tal como a grande maioria dos Senhores Constituintes, também detectei, no Anteprojeto, a par de
virtudes e inovações elogiáveis, inconsistências, superfetações, desvios, e, acima de tudo, a ausência
de um fio condutor filosófico. ”
Neste trabalho, respeitamos as qualidades inovadoras trazidas pela forma espontânea e democrática
como surgiram os dispositivos contidos no Projeto. Tal como um diamante em bruto, para que elas se
revelassem em toda a sua força, o texto precisava ser lapidado, retirando-se lhe a massa informa das
minucias casuísticas, e, muitas vezes, as imperfeiçoes surgidas às vezes emotivas de matéria-prima
ideológica.
No contexto da emenda que apresentamos quase nada acrescemos ao já existente, procuramos
apenas desbastar a pedra opaca para descobrir-lhe o brilho.
A presente emenda atende a ponderações sinceras do Senhor Relator. Dá ao texto da Constituição
uma nova consistência, na redação, busca uma maior síntese, relegando as normas programáticas e
reguladoras ás leis complementares ou ordinárias, no mérito, procura o fio filosófico nas raízes
tradicionais da nossa Sociedade - a liberdade da pessoa, a democracia, a representação do povo
pela tripartição dos poderes, e uma Ordem Econômica onde o Social e o Econômico se harmonizam
para a construção de um grande País.
Acreditamos que na vigência desta Nova Constituição, da integração entre o Trabalho e o Capital
surgirá um renovado surto de progresso e veremos a população brasileira, progressivamente,
ascender a níveis de vida mais elevados.
Parecer:
Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo.
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EMENDA:20734 APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ELIANA CANDIDA DE JESUS
Texto:
EMENDA
POPULAR
Inclui, onde couber, no Capítulo II (Da Política Agrícola, Fundiária e da Reforma
Agrária), do Título VIII (Da Ordem Econômica), os seguintes artigos:
"Art. - É garantido o direito de propriedade de imóvel rural.
Parágrafo único. O uso do imóvel rural deve
cumprir função social, definida em lei.
Art. - Lei específica, a ser promulgada no
prazo de um ano, disporá sobre os objetivos e
instrumentos de política agrícola.
Art. - A reforma agrária, de exclusiva
competência do Presidente da República, será feita
em terras inexploradas, que não cumpram função
social; pela desapropriação por interesse social,
mediante indenização justa e prévia, pagas as
benfeitorias em dinheiro e a terra nua em títulos
da dívida agrária, com prazo de até vinte anos, em
prestações anuais e sucessivas, com cláusula de
exata correção monetária."
Justificativa:
É do conhecimento de todos que o Brasil necessita de uma política agrícola que ampare o produtor,
estimule a produção de alimentos e evite o êxodo rural.
Em razão da necessidade de uma reforma agrária que permita o acesso à terra de todos os
brasileiros que nela desejem produzir.
Posto que a propriedade rural produtiva deve ser garantida e preservada pelo Estado, encaminhamos
à Assembleia Nacional Constituinte a presente proposta popular de emenda ao projeto de
Constituição, visando sobre dispor sobre a política agrícola e a reforma agrária.
AUTOR “ELIANA CANDIDA DE JUSSUS E OUTROS (43.275 subvertedores)
ENTIDADES RESPONSAVEIS
- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA AGRICULTURA;
- ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS,
- SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO:
Emenda popular nº PE 98-9, de 1989
“Dispõe sobre Política Agrícola e Reforma Agrária”.
- Confederação Nacional da Agricultura;
- Organização das Cooperativas Brasileiras;
- Sociedade Rural Brasileira.
Relator Constituinte BERNARDO CABRAL
Subscrita por 43.275 eleitores e apresentada pelas entidades associativas acima mencionadas, a
presente emenda vida uma reforma agrária justa que permitia o acesso á terra de todos os brasileiros
que nela desejem produzir (Título VII, Capítulo II – Da Política Agrícola, Fundiária e da Reforma
Agrária) e que será efetivada em terras inexploradas, que não cumprem função social, mediante
indenização justa e prévia.
Como, nesta fase dos trabalhos, compete a este colegiado analisar a proposta apenas em seus
aspectos formais e considerando que a iniciativa sob exame, segundo informações da Secretaria,
atende ás exigências previstas no art. 24 do Regimento Interno para sua regular tramitação, meu
parecer é no sentido de que esta Contensão se manifeste pelo recebimento da Emenda Popular nº
00098-9, reservada a apreciação de mérito para ocasião própria.
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Parecer:
A Emenda no. 1p20734/7, de autoria da Sra. Eliana Cândida de Jesus e outros, foi subscrita por
43.275 eleitores e está sob a responsabilidade de três entidades associativas: Confederação
Nacional da Agricultura, Organização das Cooperativas Brasileiras e Sociedade Rural Brasileira.
Apresentada como Emenda Popular, ela atendeu às exigências previstas no art. 24 do Regimento
Interno da Assembleia Nacional Constituinte, recebeu do o no. PE 00098-9.
Pretendem os proponentes incluir, onde couber, três artigos no Capítulo II do Título VIII do Projeto de
Constituição, que trata "Da Ordem Econômica e Financeira".
Concordamos com as sugestões em exame, deixando de acolher apenas o segundo artigo, por julgálo desnecessário e não obedecer aos princípios de técnica legislativa. O assunto
é política agrícola e deve ser tratada em legislação ordinária. Procurou-se usar o subterfúgio do prazo
para obrigar o Poder Legislativo agir.
É legítimo constar a garantia do direito da propriedade no texto constitucional.
Parece-nos também razoável exigir a inclusão da cláusula de correção monetária nos títulos da dívida
agrária, pois ao longo dos anos a desvalorização torná-los-á desprezíveis para a finalidade para que
foram emitidos.
O restante já foi acolhido no Projeto.
Pelas razões expostas, somos pela aprovação parcial da Emenda.

EMENDA:20737 PREJUDICADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
EMENDA POPULAR (/)
Texto:
EMENDA No. POPULAR
1. Inclui, onde couber, no Capítulo II (Da Política Agrícola, fundiária e da Reforma Agrária), do Título
VIII (Da Ordem Econômica e Financeira), os seguintes artigos, itens e parágrafos:
"Art. 1o. - Ao direito de propriedade de
imóvel rural correspondente uma obrigação social.
§ 1o. - O imóvel rural que não corresponder à
obrigação social será arrecadado mediante a
aplicação dos institutos da Perda Sumária e da
Desapropriação por Interesse Social para fins de
Reforma Agrária.
§ 2o. - A propriedade de imóvel rural
correspondente à obrigação social quando,
simultaneamente:
a) é racionalmente aproveitado;
b) conserva os recursos naturais renováveis e preserva o meio ambiente;
c) observa as disposições legais que regulam as relações de trabalho e de produção e não motiva
conflitos ou disputas pela posse ou domínio;
d) não excede a área máxima prevista como limite regional;
e) respeita os direitos das populações indígenas que vivem nas suas imediações.
§ 3o. - O imóvel rural com área superior a
sessenta (60) módulos regionais de exploração
agrícola terá o seu domínio e posse transferidos,
por sentença declaratória, quando permanecer
totalmente inexplorado, durante três (03) anos
consecutivos, independentemente de qualquer indenização.
§ 4o. - Os demais imóveis rurais que não
corresponderem à obrigação social serão
desapropriados por interesse social para fins de
Reforma Agrária, mediante indenização paga em
títulos da dívida agrária, de valor por hectare e
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liquidez inversamente proporcionais à área e à
obrigação social não atendida, e com prazo
diretamente proporcional aos mesmos fatores.
Art. 2o. - A indenização referida no artigo
anterior, § 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 fala este
artigo se aplicará tanto à terra nua quanto às
benfeitorias indenizáveis.
Art. 3o. - O imóvel rural desapropriado por
Interesse Social para fins de Reforma Agrária será
indenizado na proporção da utilidade que
representa para o meio social e que tem como
parâmetros os tributos honrados pelo proprietário.
Parágrafo único - A desapropriação de que
trata este artigo é de competência exclusiva da
União, e poderá ser delegada através de ato do
Presidente da República.
[...]
Justificativa:
A reforma agrária só se colocou verdadeiramente como uma exigência social premente em países, ou
regiões, em que existiria uma grande massa de lavradores impedidos de ter acesso à propriedade da
terra. Só em situações desse tipo é que ganhou força social a ideia de que a terra deve pertencer a
quem a trabalha.
Nos dias de hoje, o que mais impede que os lavradores tenham acesso à terra é a concentração da
propriedade fundiária nas mãos das chamadas “oligarquias”, isto é, um pequeno número de famílias
ricas, influentes e poderosas. Esses grandes proprietários, ao invés de se dedicarem a exploração da
terra, à sua utilização produtiva, detêm grandes áreas com fins meramente especulativos.
Contenham-se em deixá-las com reduzida ou inexistente produtividade visando apenas a valorização
fundiária que decorre da abertura de estradas, criação de novos povoamentos, eletrificação,
construção de açudes, barragens e obras públicas em geral. Em outros casos, a propriedade de
grandes fazendas extensivas facilita muito algumas operações fraudulentas com relação ao fisco, que
costumam ser feitas por profissionais liberais e muitas empresas dos ramos industriais, comercial e
financeiro. Isto quando não são os próprios governos que distribuem incentivos fiscais e favores
creditícios aos grandes compradores de terras. Sejam quais forem as suas motivações, é sobretudo a
manutenção de terras inativas ou mal aproveitadas por esses latifundiários que veda o acesso dos
trabalhadores rurais ao meio de que necessitam para viver.
Estamos diante de uma situação bastante paradoxal. Os trabalhadores clamam pela Reforma Agrária
e esta poderia ser iniciada, a qualquer momento, por um elementar cumprimento da lei. No entanto, o
Estatuto da Terra, obra do próprio regime militar, foi engavetado graças à força de que dispõe os
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grandes proprietários fundiários. A saída despótica de crescimento econômico adotada nestes 23
anos de sufoco garantiu uma razoável concórdia entre os interesses industriais dominantes e a
manutenção dos privilégios latifundiários. O cumprimento do Estatuto da Terra aparece claramente
com uma ameaça de ruptura dessa “Santa Aliança”. Para os setores industriais, comerciais e
financeiros, a desapropriação de terras pouco produtivas, voltadas à especulação, e sua distribuição
aos lavradores não coloca em xeque a sua própria existência enquanto a classe social, e muito
menos a sua dominação.
No que se refere ao Setor Agrícola, de uma coisa se pode ter absoluta certeza qualquer “redefinição
de pacto social” passa hoje necessariamente pelo isolamento político dos latifundiários e pelo
atendimento integral das reivindicações dos trabalhadores agrícolas. Durante os últimos cinquenta
anos os empresários se esquivaram dessa opção e podem continuar mais uma vez às suas
veleidades liberal-democráticas que, volta e meio, parecem cultivar.
A época contemporânea evidencia uma configuração social aplicada ao direito de propriedade da
terra como decorrência da supremacia dos interesses sociais e coletivos sobre a vontade individual.
Historicamente, é a partir da Construção de Weimar, que a ordem jurídica moderna começa a
reconhecer que ao direito de propriedade também correspondem deveres. Hoje, a Constituição da
República Federal da Alemanha (art. 14, alínea 2ª) é exemplo da consagração desse princípio que
vem gradativamente recebendo acolhimento nas demais legislações contemporâneas.
No Brasil, a tradição constitucional, iniciada com a Carta Imperial de 1824, da qual em muito não foi
diretamente à Constituição Republicana de 1891, teve um marco como texto de 1934 quando se
cogitou, pela primeira vez, de interesses social como condicionante do direito de propriedade.
Embora se referindo à desapropriação, a Constituição de 1937 não avançou na matéria, tendo a
Constituição de 1946 lançado rumos um pouco mais definidos no sentido de acentuar as limitações
ao direito de propriedade da terra. A partir de 1964, o poder saiu-se com evasivas, ainda que
formalmente a Emenda Constitucional nº 10 e o Estatuto da Terra tenham dado alguns passos à
frente, que na prática pouca eficácia revelaram.
A Constituição em vigor, ao condicionar a propriedade ao exercício da função social (art. 160, inciso
III), estabelece (art. 161, § 2º) medida definitiva à inobservação desse princípio, que é a
desapropriação por interesse social para fins de Reforma Agrária. De um conceito profundamente
privatista, a ordem constitucional vigente já chegou à concepção da função social da propriedade
rural. É, porém, insuficiente, carecendo de aprimoramento e modernização. Além disso, tal conceito,
hoje elevado à categoria de princípio jurídico, necessita de maior precisão o que indubitavelmente
contribuirá com a efetivação da Reforma Agrária.
Em razão disso, sugere-se a previsão constitucional de princípio segundo o qual ao direito de
propriedade de imóvel rural correspondente uma obrigação social.
O conceito de obrigação atende a moderna tendência constitucional do direito comparado e é muito
mais congruente com o fundamento das limitações impostas à propriedade rural. Além disso, trata-se
de um conceito que demonstra, por si só, a exigência de cumprimento de determinados deveres
como pressuposto para o exercício do direito de propriedade deveres como pressuposto para o
exercício do direito de propriedade rural. Constitui, por isso mesmo, uma situação jurídica impositiva e
explicita de maior peso e substancia.
Trata-se, enfim, de um preceito dirigido à essência do direito de propriedade e não apenas uma
pratica, uso ou dependência de outra realidade. Enquanto que a função adjetiva a propriedade, a
obrigação condiciona sua razão de ser.
Desse modo, propõe-se um texto constitucional afirmativo e coerente com a atual tendência das
legislações mais avançadas, consignando-se que ao direito de propriedade de imóvel rural
correspondente uma obrigação social.
Consequência da aplicação de tal princípio é o estabelecimento de um conjunto de medidas calcadas
em quatro instrumentos de perda sumária, desapropriação por interesse social, indenizações de valor
regressivo em relação à área e diferenciação de prazos de resgate dos TDA’s. A não extensão do
instituto da Perda Sumária a todos os imóveis rurais que não correspondam a obrigação social
representa uma liberdade do Constituinte.
Na esteira da aplicação desse princípio, propõe-se, nos casos de desapropriações por interesse
social para fins de Reforma Agrária, um critério de indenização calcado na real acepção do conceito
de indenização. O que é sugerido se fundamenta no fato de tornar indene (sem danos) a propriedade
desapropriada ressarcindo seu custo histórico e de investimentos realizados. O atual texto
constitucional faz com que a desapropriação de um latifúndio seja tratada juridicamente como uma
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simples venda compulsória, quando neste caso, tem o caráter de intervenção corretiva. O texto
proposto dirime dúvidas que trouxeram dificuldades operativas e em recursos judiciais.
Assim, não e exatamente o preço da terra que será pago na desapropriação, mas, isto sim, ocorrerá
uma indenização a ser conferida ao proprietário. Indenizar, no seu sentido preciso, significa deixar
indene, sem danos, sem prejuízo. O mais corresponderá a premiar o proprietário absenteísta, dandolhe uma premiação pelo seu comportamento antissocial e altamente prejudicial aos interesses
coletivos.
Essa angulação para enfocar o tema decorre da compreensão exata da desapropriação por interesse
social para fins de Reforma Agrária, e atenta para a fundamental diferença desse instituto com a
desapropriação por necessidade ou utilidade pública. Esta se encontra prevista no art. 153, § 22, da
Constituição Federal, e aquela no art. 161 da mesma Carta Magna.
Enquanto a desapropriação por interesse social é privativa da União, na outra modalidade estão
legitimados a desapropriar, além da União, os Estados e Municípios. Neste caso, o objetivo pode ser
qualquer bem, enquanto que na desapropriação por necessidade ou utilidade pública está na
conveniência ou interesse do Poder Público.
Na Reforma Agrária, a desapropriação incide sobre imóvel cuja forma de utilização é avessa aos
valores fundamentais da ordem econômica e social. Neste caso há caráter de sanção, em função do
interesse coletivo, visando coibir o mau uso ou o simples abandono de imóveis rurais. Além, disso,
cada uma das modalidades tem uma processualística própria. A desapropriação por necessidade ou
utilidade pública está regulada no Decreto-Lei nº 554, de 25 de abril de julho de 1941, enquanto que a
desapropriação por interesse social é disciplinada basicamente pelo Decreto-Lei nº 554, de 25 de
abril de 1969. Diferem, ainda, quanto á forma de indenização. Na desapropriação por necessidade ou
utilidade pública os critérios são diferentes daqueles utilizados na Reforma Agrária. Naquela situação,
o desapropriado se vê na contingência de transferir seu bem ao Poder Público muito mais em função
do interesse da Administração Pública do que em decorrência de ato ou omissão de sua parte. Na
desapropriação por interesse social para fins de Reforma Agrária, cuja indenização é fixada em títulos
da dívida agrária, a União, ao desapropriar, age, no interesse de toda a coletividade sobre a
propriedade que não corresponda à obrigação social a ela imposta em benefício de toda a
coletividade. Assim atuando na propriedade rural que não cumpre com sua obrigação social, a União,
ainda assim, indeniza o proprietário, atendendo, porém, a parâmetros bastante diferenciados.
Nesta linha, propõe-se como teto máximo de indenização o valor cadastral dos tributos honrados pelo
proprietário. O dispositivo proposto elimina dúvidas e interrupções como as que motivaram a
declaração na inconstitucionalidade de parte substancial do Decreto-Lei nº 554/69. A proposta
encontra guarida em alguns outros exemplos na seara jurídica e tem respaldo no histórico voto
Ministro Francisco Resek no Recurso Extraordinário julgado em 19.08.1983, pelo Supremo Tribunal
Federal (constante da Revista do Tribunais, nº 581, p 245).
Cabe salientar que, desde os debates da Constituição de 1946 é reconhecido que a “propriedade
imobiliária tem os limites que forem estabelecidos na legislação civil” (Atílio Vivacqua). As leis de
locação que tanto se discute hoje, constituem, em si, exemplo dessas restrições.
O aumento da concentração fundiária e a proliferação dos imóveis rurais gigantes à necessidade de
conceber mecanismos para a limitação de área através da figura do latifúndio por dimensão criado
pelo Estatuto da Terra.
Nessa linha, a proposta aqui minifesta aperfeiçoa e delimita com maior rigor esse instrumento. Para
tanto, propõe a fixação da área máxima em 60 (sessenta) módulos que justifica-se em razão extrema
concentração da propriedade fundiária observada no país. De acordo com dados do Cadastro de
Imóveis Rurais do INCRA (1985), os imóveis com área aproveitável superior a 50 (cinquenta)
módulos fiscais, apesar de representarem tão somente 0,5% (meio por cento) do total de imóveis
rurais cadastrados no País, se aproximam de uma área de mais de 100 (cem) milhões de hectares,
área essa superior à soma da superfície dos Estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul, bem como ao somatório dos territórios de vários países da Europa. Além disso,
entidades representativas na questão agrária, como CONTAG, CNBB e, entre outras, as próprias
associações de engenheiros agrônomos, de reconhecida credibilidade técnica, defendem esse limite.
Por outro lado, a eficácia da Reforma Agrária também está vinculada ao processamento rápido das
desapropriações. Deve ter sempre em conta que a desapropriação por interesse social para fins de
Reforma Agrária consiste em medida sancionadora de imóvel rural que não esteja cumprindo com
sua obrigação social. Isso corresponde afirmar que a ação da União, nessa hipótese, se faz em
atendimento ao interesse geral da coletividade, recaindo sobre o proprietário omisso ou negligente. O
atual trâmite administrativo e judicial das desapropriações exige, por consequência, aprimoramento.
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O aperfeiçoamento sugerido está na previsão no texto constitucional de que a declaração de
interesse social para fins de Reforma Agrária opera automaticamente a imissão da União na posse do
imóvel. Além disso, sugere-se que a contestação do ato restrinja-se apenas ao “quantum”
indenizatório. Tal proposta se fundamenta no caráter discriminatório do ato administrativo praticado e
na delegação política que a Constituição pode fazer por tal dispositivo, ao Presidente da República.
Medida consentânea com as demais aqui propostas está a suspensão dos despejos. A proposição
objetiva resguardar direitos de agricultores que mantem a posse transitória da terra alheia. Tenta,
também, impulsionar a realização da Reforma Agrária, dado que irá assegurar a permanência na
gleba dos que a cultivam, de todos os parceiros, arrendatários e outros trabalhadores que
mantenham relações de produção com o titular do domínio do imóvel, ainda que indiretamente.
As medidas aqui propostas não se descuidam dos pequenos proprietários, seguindo, aliás, a
orientação do próprio Estatuto da Terra. Para isso, propõe-se fixar que estão isentos de
desapropriação para Reforma Agrária os imóveis rurais explorados diretamente e pessoalmente pelo
trabalhador, até 3 (três) módulos regionais de exploração agrícola. Tal dispositivo protege o
patrimônio mínimo individual e familiar, proporcionando-se, por outra parte, o acesso à posse da terra
na mesma região onde o beneficiário potencial habita. Explicita-se, ainda, o reconhecimento às
formas associativas de propriedade de terra agrícola, essencial ao atendimento de uma realidade
nacional que já incorpora esse tipo de domínio.
Sugere-se, também, a outorga do Direito Real de Uso da Superfície, para evitar a irreversibilidade
que traz o título de domínio. A concessão é restritiva a pessoas físicas e aos nacionais é fixado o
limite de área, com exceção para cooperativas resultantes do processo de Reforma Agrária.
No bojo de tais ações, procura-se, ao mesmo tempo, evitar a desnacionalização do território, criando
restrições à aquisição de extensões de terras cuja apropriação por estrangeiros é incompatível com a
soberania do País.
Dado que a redistribuição da terra é elemento fundamental, mas não isolado e exclusivo, no processo
da Reforma Agrária, recomenda-se a adoção de princípio destinado a garantir condição de apoio
financeiro e técnico para os que utilizem adequadamente a terra, como se encontra no articulado
proposto. Além disso, simultaneamente, reputa-se relevante fixar a impenhorabilidade dos imóveis
rurais até 3 (três) módulos regionais de exploração agrícola.
O articulado aqui sugerido atenta, ainda, para a reivindicação dos camponeses cujas terras foram
desapropriadas para construção de barragens e outras públicas. Tais atividades do Poder Público
precisam ser disciplinadas de modo a evitar que se sobreponha ao interesse social.
Embora a matéria pertinente a cobrança da Contribuição de Melhoria pode melhor situar-se em outro
Capítulo da futura Constituição, sugere-se incluir tal instrumento até hoje não utilizado como
mecanismo de pressão social para evitar a concentração fundiária, juntamente com o Imposto
Territorial Rural e o Imposto sobre a Renda.
Propõe-se, na mesma toada, que a pose pacífica, provisória (sem ânimo de permanência) e motivada
por limite de sobrevivência seja reconhecida como uma realidade a merecer tratamento
constitucional, como concluo o I Congresso Nacional do PMDB.
O texto propõe aperfeiçoar o instituto de usucapião “pró-labore”, como é da tradição constitucional,
garantia da legitimação de posse para aqueles que tornarem produtivas, com seu trabalho e de suas
famílias, terras públicas.
Por último, a proposta constante do art. 15 permite a implementação imediata da Reforma Agrária até
que a legislação ordinária determine a dimensão do “módulo regional de exploração agrícola”,
conceito introduzido por este articulado. O objetivo é utilizar provisoriamente o dimensionamento
modular em vigor na legislação atual para a classificação dos imóveis rurais.
ENTIDADES RESPONSÁVEIS:
- CONFEDERAÇÃO NACIOANL DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA (CONTAG).
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE REFORMA AGRÁRIA (ABRA)
- COMISSÃO PASTORAL DA TERRA (CPT)
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
EMENDA POPULAR Nº PE 53, de 1987
“Dispõe sobre reforma agrária, política agrícola e fundiária”.
Entidades Responsáveis
- Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura,
- Associação Brasileira de Reforma Agrária, e
- Comissão Pastoral da Terra.
Relator Constituinte BERNARDO CABRAL
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Liderada pela CONTAG, com o apoio de várias outras entidades associativas, a presente emenda,
subscrita por 614.023 eleitores, tem por finalidade a inclusão, na futura Carta, de dispositivos
atinentes à reforma agrária e à política agrícola e fundiária.
Como, nesta fase dos trabalhos, compete a este Colegiado analisar a proposta apenas em seus
aspectos formais e considerando que a iniciativa sob exame, segundo informações da Secretaria,
atende às exigências previstas no art. 24 do Regimento Interno para sua regular tramitação, meu
parecer é no sentido de que esta Comissão se manifeste pelo recebimento da Emenda popular nº PE
00052-1, reservada a apreciação de mérito para a ocasião própria.
Parecer:
A presente Emenda deverá ser apreciada, no seu conteúdo, após os debates sobre o respectivo
tema, consoante determinação do Relator.
Pela prejudicialidade.

EMENDA:20761 APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
EMENDA POPULAR (/)
Texto:
EMENDA No. POPULAR
1. Inclui, onde couber, no Título VIII (Da Ordem Econômica e Financeira), os seguintes dispositivos:
"Art. - A União poderá promover a
desapropriação da propriedade rural ou urbana,
mediante pagamento de justa indenização fixada
segundo os critérios que a lei estabelecer, em
títulos especiais da dívida pública.
Art. - Todo brasileiro, que não sendo
proprietário rural ou urbano, possuir imóvel como
seu por 3 (três) anos contínuos, como domicílio
permanente seu e de sua família, sem oposição,
adquirirá o domínio mediante sentença que servirá
de título para transcrição no Registro de Imóveis.
2. Insere, onde couber, no Capítulo II (Da
Política Agrícola Fundiária e da Reforma Agrária)
do Título VIII (Da Ordem Econômica e Financeira),
os seguintes dispositivos:
Art. - Os imóveis rurais que não ultrapassem
a 3 (três) módulos regionais ficam isentos de
desapropriação, mesmo por interesse social para
fins de Reforma Agrária.
Art. - Fica assegurado apoio financeiro e
técnico a proprietários de imóveis rurais de área
não excedente a 3 (três) módulos regionais.
Justificativa:
A função social da propriedade de que trata a atual Constitucional Federal, já não acompanha os
anseios da sociedade, vem que a) não define o direito de utilização do solo urbano de acordo com o
seu papel social; b) não garante a participação das organizações populares na execução da Reforma
Urbana; c) não promove Desapropriações objetivando a Reforma Urbana; d) não promove o direito a
moradia digna e adequada para todos.
A presente proposta tenta garantir, também, à população favelada, a posse dos terrenos que
ocupam, cabendo ao Poder Público, assegurar local com infraestrutura básica, saneando, assim, os
conflitos sociais emergenciais em todo o território nacional, provenientes, do abuso do PODER
ECONÔMICO – especuladores imobiliários – que, impede o acesso da população carente, maioria do
povo brasileiro, à propriedade, ferindo ao DIREITO À MORADIA que deve ser assegurado à todo o
cidadão, limitando o direito de propriedade.
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AUTOR EDNA SANTANA BOAVENTURA E OUTROS
ENTIDADES RESPONSÁVEIS
- MOSTEIRO DE SÃO BENTO DA BAHIA – SETOR SOCIAL E JURÍDICO
- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA COMUNIDADE DE SARAMANDAIA
- ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA UNIÃO PARAÍSO
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
EMENDA POPULAR Nº PE 87, de 1987
“Dispõe sobre a Ordem Econômica e Social. ”
Entidades Responsáveis.
- Mosteiro de São Bento da Bahia,
- Associação de Pais e Mestres da Comunidades de Saramandaia, e
- Associação Comunitária União Paraíso.
Relator: Constituinte BERNARDO CABRAL
Subscrita por 33.000 eleitores e apresentada pelas entidades associativas acima mencionadas, a
presente emenda visa incluir, no Capítulo I do Título VIII – “DA ORDEM ECONOMICA E
DINANCEIRA” – do Projeto de Constituição artigos dispondo sobre a desapropriação da propriedade
rural ou urbana, mediante pagamento de justa indenização, em títulos especiais da dívida pública;
sobre usucapião urbano ou rural; sobre isenção de desapropriação, mesmo por interesse social para
fins de Reforma Agrária dos imóveis rurais que não ultrapassem três módulos regionais, e sobre
apoio financeiro e técnico a proprietários de imóveis rurais de área não excedente a três módulos
regionais.
Como, nesta fase dos trabalhos, compete a este Colegiado analisar a proposta apenas em seus
aspectos formais e considerando que a iniciativa em exame, segundo informações da Secretaria,
atende às exigências previstas no art. 24 do Regimento Interno para sua regular tramitação, meu
parecer é no sentido do de que esta Comissão se manifeste pelo recebimento da Emenda Popular nº
00089-0, reservada a apreciação de mérito para a ocasião própria.
Parecer:
Apontamentos para subsidiar o parecer à emenda PE-89:
1) Sobre desapropriação da propriedade rural - O Substitutivo consagra o direito à propriedade, mas
vinculado ao cumprimento de sua função social. Nos casos de desobediência a este princípio, o
Estado fará uso do instituto da desapropriação, havendo tratamento específico para os casos de
indenização.
2) Sobre desapropriação da propriedade urbana - Constitucionalmente, promovemos a inovação de
aplicar o instituto da desapropriação à problemática urbana. Os mecanismos de indenização estão
também previstos e contemplados.
3) A legalização da ocupação de imóveis urbanos também estará entre os dispositivos aprovados no
Substitutivo, o que vem ao encontro de uma fração considerável da população brasileira.
4) A despeito da forma diferenciada com que contemplamos o assunto fica, também, assegurado em
nosso Substitutivo o impedimento do que entendemos como pequenos e médios imóveis rurais. A
determinação dos tamanhos desses imóveis preferimos remeter à legislação ordinária.
5) Finalmente, o apoio técnico e financeiro aos pequenos agricultores deverá ser matéria do Plano
Nacional de Desenvolvimento Rural, por nos incluído no texto Constitucional.
Pela aprovação parcial.

___________________________________________________________________

FASE O
EMENDA:20925 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
FRANCISCO SALES (PMDB/RO)
Texto:
O art. 248 do Substitutivo apresentado pelo Senhor Relator da Comissão de Sistematização passa
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a ter a seguinte redação (suprimindo-se os seus parágrafos):
"Art. 248. A declaração de expropriação por
interesse social, para fins de reforma agrária, é
modo impeditivo de medidas judiciais prévias,
ressalvada a comprovação imediata e inequívoca,
pelo proprietário, de documento hábil expedido por
órgão competente do Poder Executivo Federal, de
que o imóvel rural está classificado como "empresa
rural", conforme estabelecido em lei."
Justificativa:
Não temos dúvida de necessidade de que o processo de reforma agrária só terá sucesso, se for ágil
e racional. Dentro desse contexto, é dado a lei ordinária a fixação de estabelecer os critérios do que
seja função social da propriedade, permitindo de que ela (a lei) conceitue “empresa rural” e
“latifundiário”.
Sem passionalidade, e cumprindo o Poder Público e o cidadão, suas obrigações e seus deveres, o
atual impasse quanto a chamada imissão imediata de posse deixa de existir. Basta que todos
cumpram a lei; essa é a exigência de um Estado de Direito Democrático que todos almejamos.
Parecer:
A emenda proposta não aperfeiçoa o texto vigente, tanto do ponto de vista técnico quanto jurídico.
Pela rejeição.

EMENDA:21087 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
GERSON PERES (PDS/PA)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se aos parágrafos 2o. e 3o. do artigo 248,
no Substitutivo do Relator, as seguintes redações:
§ 2o - O juiz apreciará o pedido e decidirá
no prazo de (90) noventa dias. A imissão será
concedida observadas as disposições do parágrafo anterior.
§ 3o - Se a decisão judicial reconhecer que a
propriedade cumpria parcialmente sua finalidade
social, o pedido só operará seus efeitos quanto à
área disponível."
Justificativa:
O instituto jurídico da imissão de posse no processo de desapropriação, pressupõe a disponibilidade
da propriedade rural.
Concessão da imissão de posse no mandamento constitucional sem o necessário exame das
condições da propriedade, poderá se erigir num temerário instrumento de aniquilamento da empresa
existente.
A ordem constitucional tem poder de império na preservação e guarda do equilíbrio social, por isso
que não abrigará dispositivo de índole leonina.
Destarte, não se excluirá da livre apreciação do poder judiciário toda ação de direito, nem se imporá á
Justiça nenhuma concessão vinculada ao prévio conhecimento do pedido para a garantia da decisão
e respeito ao direito como instrumento inexpugnável da ordem pública.
A imissão de pose imediata no processo de desapropriação para a reforma agrária é diferente da
desapropriação para utilidade pública. Nesta hipótese opera o poder discricionário da administração
pública para o seu próprio uso. Na reforma agrária o destinatário do imóvel é o indivíduo particular,
que não tem o mesmo foro do poder público.
Daí a conveniência maior da presente emenda modificativa.
Parecer:
Pela aprovação parcial nos termos do Substitutivo.

Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 258

EMENDA:21378 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
RENATO JOHNSSON (PMDB/PR)
Texto:
Suprima-se o § 2o. do art. 248, do Projeto de Constituição (substitutivo do relator), que diz:
§ 2o: - O juiz deferirá de plano a inicial.
Se não o fizer no prazo de noventa dias, a
imissão opera-se automaticamente com as
consequências previstas no parágrafo anterior.
Justificativa:
Esse dispositivo poderá consumar arbitrariedade e violência sobre proprietário rural cujo imóvel
exerça função social, pois se em sentença o juiz reconhecer a função social da propriedade restará
ao seu titular apenas a indenização em dinheiro.
Isso significa obrigar o proprietário a vender um imóvel que cumpre a função social e que não deseja
vender.
Não havendo a imissão na posse terá o magistrado condições de julgar a ação improcedente ou
decidir pela indenização em dinheiro caso a propriedade exerça função social e mesmo assim se
decida pela sua desapropriação.
Não se deve tirar ao juiz o poder de fazer justiça e aplicar lei.
Parecer:
Pela aprovação parcial nos termos do Substitutivo.

EMENDA:21410 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
MESSIAS GÓIS (PFL/SE)
Texto:
Suprima-se os art. 247 e 248
Justificativa:
Como previsto no artigo inicial deste Capítulo necessariamente haverá lei ordinária regulamentado a
matéria.
Não seria no texto constitucional que seria já fixadas normas processuais quanto à tramitação
propriamente dita da desapropriação.
Que o legislador ordinário fixa as normas para a efetiva implantação de um sério programa de
reforma agrária.
Parecer:
O autor propõe a supressão dos art. 247 e 248, admitindo que a questão está prevista no art. 245,
que estabelece o direito de propriedade rural condicionado ao cumprimento de sua função social,
mediante requisitos definidos em lei.
Em que pese à intenção do autor da Emenda em produzir um texto mais sintético, a manutenção dos
citados artigos, além de não implicar em redundância, assegurará o estabelecimento, em
complementação ao art. 245, dos dois instrumentos básicos da reforma agrária, que são a
precedência de processo administrativo nos casos de desapropriação, e que a União possa propor a
ação de desapropriação.
Assim, somos pela rejeição da Emenda.

EMENDA:21425 REJEITADA
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Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOSÉ GUEDES (PMDB/RO)
Texto:
EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: PARÁGRAFO 2o. DO ARTIGO 248
Suprime o Parágrafo 2o. do artigo 248 do Projeto de Constituição, de 26 de agosto de 1987.
Art. 248.....................................
§ 2o. - Suprimido.
Justificativa:
Este dispositivo representa um recuo em nossos objetivos, apesar do dispositivo no Parágrafo 3º.
A legislação atual é muito mais fácil neste sentido e nosso País não pode abrir portas para
entendimentos em sacrifício de quem não pode esperar.
Parecer:
Pela rejeição. A urgência na implementação do Programa Nacional de Reforma Agrária exige que
seja definido, com a maior precisão possível, o procedimento a ser adotado pela União no caso de
desapropriação por interesse social.

EMENDA:21790 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOAQUIM FRANCISCO (PFL/PE)
Texto:
Emenda modificativa ao Projeto de Constituição.
Emenda: Atleta a redação do artigo 248 e seus parágrafos.
Art. 248 - Declarado o imóvel como de
interesse social para fins de reforma agrária,
poderá a União propor, no foro competente, a ação expropriatória.
§ 1o. - Na petição inicial, instruída com cópia
autêntica da vistoria realizada na fase
administrativa e com os comprovantes do depósito
dos Títulos e do dinheiro referentes à
indenização, o expropriante requererá a imissão na
posse do imóvel e a transcrição deste, em seu
nome, no registro imobiliário.
§ 2o. - Deixando o juiz, injustificadamente,
de deferir, de plano, as medidas requeridas,
operar-se-á, após 90 (noventa) dias e na forma do
disposto em lei, a imissão na posse e a
transcrição imobiliária.
§ 3o. - A lei disporá sobre o processo
expropriatório para fins de reforma agrária, os
critérios para a fixação do valor do depósito
prévio, os procedimentos relativos a imissão
liminar na posse e a transcrição imobiliária, bem
como o sistema de classificação dos imóveis rurais
em função do uso dos solos e da eficiência da sua exploração.
Justificativa:
A modificação proposta visa tornar mais ágil e eficiente o processo expropriatório, sem prejuízo das
garantias asseguradas ao direito de propriedade.
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Remete-se, parte das atribuições, a lei ordinária, por ser da competência desta a regulamentação do
processo expropriatório para fins de reforma agrária e das medidas e providencias necessárias à
implementação da própria reforma agrária.
Parecer:
Pela aprovação parcial nos termos do Substitutivo.

EMENDA:21792 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOAQUIM FRANCISCO (PFL/PE)
Texto:
Emenda substitutiva aos artigos 245 e 246 e parágrafos, do Projeto de Constituição.
Emenda: Altera a redação dos artigos 245 e 246 e parágrafos.
Art. 246 - É garantido, nos termos do § 33,
do art. 6o., o direito de propriedade sobre
imóveis rurais, respeitadas as exigências e
limitações contidas nesta Constituição.
Art. 246 - É da competência exclusiva da
União, desapropriar por interesse social para fins
de reforma agrária, mediante justa indenização,
imóveis rurais cuja exploração e uso não atendam à
sua função social, consoante requisitos definidos em lei.
§ 1o. - A desapropriação, de que trata este
artigo, incidirá sobre imóveis rurais
improdutivos, localizados em zonas prioritárias de
reforma agrária e declarados de interesse social,
para fins de desapropriação através,
privativamente, de Decreto do Primeiro Ministro.
§ 2o. - A indenização da terra nua será paga
em títulos especiais da Dívida Pública, com
cláusula de exata correção monetária, resgatáveis
no prazo de até 20 (vinte) anos, ocorrendo sempre
em moeda corrente o pagamento das benfeitorias.
§ 3o. - A lei disporá sobre as
característica, utilização, taxa de juros e
condições de resgates do títulos especiais da
Dívida Pública, devendo a Lei Orçamentária Federal
fixar, anualmente, o montante dos Títulos a serem
emitidos e o total dos recursos, em dinheiro,
destinados a financiar, no exercício, a execução
da Reforma Agrária.
Justificativa:
A emenda tem por objetivo explicitar (art. 245) a garantia constitucional incidente sobre a propriedade
rural e as normas básicas relativas a maior das suas limitações; a desapropriação por interesse social
para fins de reforma agrária.
Estabelece ainda, quais os imóveis afetados pelo processo de reforma agrária (imóveis improdutivos,
conforme conceituação legal), a sua localização (situados em zona prioritária de reforma agrária) e a
forma de afetação (Decreto do Primeiro Ministro).
Dispõe também, sobre a justa indenização a ser paga a manutenção do uso e emissão dos títulos
com os quais será indenizada a terra nua.
Pela sua intima correlação, agrupou-se em uma só emenda, as novas redações propostas para os
artigos 245 e 246 e parágrafos, do Projeto de Constituição.
Parecer:
A emenda propõe nova redação dos artigos 245 e 246 do Substitutivo.
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A proposta contém uma incongruência:
- no "caput" do artigo 246 determina-se que a desapropriação, por interesse social, incidirá sobre
"imóveis rurais que não cumprem a sua função social";
- no parágrafo 1o. do mesmo artigo, o processo desapropriatório fica restrito aos imóveis rurais
improdutivos. O conceito de função social é bem mais amplo (vide Estatuto da Terra - artigo 2o.).
Os demais dispositivos da emenda não aperfeiçoaram o texto do Projeto.
Pela rejeição.

EMENDA:21817 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ANTONIO UENO (PFL/PR)
Texto:
Emenda Aditiva.
Dispositivo Emendado: Artigo 246 do Projeto de Constituição/Substitutivo do Relator.
Art. 246 ....................................
§ 4o. - Lei complementar disporá sobre uma
política agrícola permanente e aplicável, sem
discriminações, a todo produtor rural, e
estabelecerá as diretrizes para delimitações das
zonas prioritárias sujeitas a reforma agrária.
Justificativa:
Nada mais instável, no Brasil, do que a política agrícola que, quando existente, porta-se pelo sabor
volúvel dos aspectos conjunturais e, frequentemente, pelos interesses mais distantes dos que
laboram sacrificialmente no campo. Ao apresentar esta Emenda que, por sua abrangência,
estabelece o marco da regionalização como princípio constitucional para a reforma agrária, estou
certo de que eliminar-se-ão grande parte das fontes de incerteza que produzem a instabilidade dos
preços, a ineficiência dos investimentos e o consequente cortejo de problemas sociais da ocupação
da terra e dos fluxos migratórios que desaguam nos afligentes problemas urbanos.
Parecer:
Os objetivos desta emenda estão implicitamente atendidos no art. 251 do Projeto.
Pela aprovação parcial.

EMENDA:21818 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ANTONIO UENO (PFL/PR)
Texto:
Emenda Aditiva.
Dispositivo Emendado: Artigo 246 do Projeto de Constituição/Substitutivo do Relator.
Art. 246 ....................................
§ 4o. - Não incidirão impostos sobre a indenização paga em decorrência de desapropriação.
Justificativa:
Estamos mais de acordo com a técnica legislativa, se a isenção beneficiasse apenas a transferência,
de acordo com a regra de interpretação do Código Tributário Nacional (Art.111), beneficiaria apenas
da isenção do imposto sobre a tramitação e não poderia atingir a parcela de indenização.
A administração tributária federal entende que o lucro imobilizado na desapropriação é tributável pelo
imposto sobre a renda e o Poder Judiciário, em alguns casos, tem julgado pela isenção deste lucro.
A redação vigente da Constituição cria controvérsias desnecessárias, e a hora de dar melhor
redação.
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Parecer:
A emenda supra mencionada não apresenta contribuição, quer doutrinária, quer técnica do
aprimoramento do Projeto.
Pela rejeição.

EMENDA:22018 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
RACHID SALDANHA DERZI (PMDB/MS)
Texto:
Dê-se nova redação aos artigos 246 e 247 do substitutivo do relator suprimindo-se o 248 e
remunerando-se os demais.
"Art. 246 - A Reforma Agrária, de exclusiva
competência do Presidente da República, será feita
em terras inexploradas, que não cumpram sua função
social, pela desapropriação por interesse social,
mediante indenização das terras nuas em títulos da
dívida agrária, resgatáveis em até vinte anos, em
parcelas anuais, iguais e sucessivas, acrescidas
dos juros legais, A indenização das benfeitorias
será sempre prévia e em dinheiro".
"Art. 247 - Lei específica, a ser promulgada
no prazo de um ano, disporá sobre os objetivos e
instrumentos da política agrícola".
Justificativa:
As modificações propostas são plenamente justificáveis, como a forma de mediação dos conflitos em
torno da reforma agrária.
O País necessita de uma política agrícola que ampare o produtor, estimule a produção e evite o
êxodo rural, respeitando-se a tradição e os direitos adquiridos dos atuais proprietários rurais. A
necessidades de uma reforma agrária justa que permita o acesso à terra a todos os brasileiros que
nela desejem produzir, sem prejudicar o direito daqueles que a adquiriram com sacrifício e esforço, é
anseio nacional. A propriedade rural produtiva deve ser garantida civilizadamente sem abusos ou
arbitrariedades. A reforma agrária precisa ser implementada equilibradamente, sem paternalismos e
sem radicalismos.
Parecer:
As emendas abaixo pretendem alterar a forma de indenização, o modo de emissão dos títulos, ou
sua utilização no caso de Reforma Agrária, no que não contribuem para a melhora do Projeto. São
elas: ES33163-9, ES23697-1, ES27216-1, ES31194-8, ES31172-7, ES25921-1, ES27654-9,
ES22413-1, ES28989-6, ES27299-8, ES22018-7, ES22075-6, ES31230-8, ES31424-6, ES34942-2,
ES23102-2, ES23426-9, ES34781-1, ES23300-9, ES29705-8, e ES22182-5.
Pela rejeição.

EMENDA:22054 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
PAULO PIMENTEL (PFL/PR)
Texto:
Emenda Supressiva
Dispositivo Emendado: Art. 248
Suprimam-se do Substitutivo:
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1) o § 1o. do art. 248
2) o § 2o. do art. 248
3) o § 3o. do art. 248
O § 1o. encerra matéria processual e não deve
se conter em dispositivo constitucional. A ação de
desapropriação já contém o requerimento aludido.
O § 2o. cheira a arbítrio. Lutou-se para
remover o autoritarismo da vida nacional. Dele,
uma das mais vis manifestações era a aprovação de
leis por decurso de prazo. Custa a crer que
constituintes, reunidos para estabelecer um regime
democrático, queiram implantar o malfadado
decurso de prazo no Poder Judiciário.
o § 3o. é leviano e leva à irresponsabilidade
do administrador respectivo, isto é, do órgão
fundiário em detrimento da propriedade produtiva.
Daí as supressões propostas.
Justificativa:
Emenda sem justificação.
Parecer:
Pela rejeição. A urgência na implementação do Programa Nacional de Reforma Agrária exige que
seja definido, com a maior precisão possível, o procedimento a ser adotado pela União no caso de
desapropriação por interesse social.

EMENDA:22065 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
GILSON MACHADO (PFL/PE)
Texto:
Emenda Substitutiva
Dê-se ao art. 246 do Substitutivo do Relator a seguinte redação:
"Art. 246 Compete exclusivamente ao
Presidente da República desapropriar 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 20 anos, a partir do
segundo ano de sua emissão, cuja utilização será definida em lei."
Justificativa:
A emenda acima explicita que o poder de desapropriar é do Presidente da República. Isso evitará que
a União, que muitas vezes é representada por presidentes de autarquias, procurador-geral, ministros
de Estado e outras autoridades, possa também desapropriar imóveis rurais.
O que temos visto atualmente é que as desapropriações têm sido feitas mais em função de decisões
político-partidárias, chegando a ocorrer casos de desapropriações de propriedades produtivas por
órgãos do Executivo, como o MIRAD e o INCRA.
Parecer:
As seguintes emendas pretendem ou alterar a competência para desapropriação com fins de R.A.
ou especificar a forma de exercê-la. Não contribuem de forma significativa, ao aprimoramento do
Projeto. São elas: ES22065-9, ES23301-7, ES33612-6 e ES32443-8.
Pela rejeição.

EMENDA:22075 REJEITADA

Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 264

Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JORGE LEITE (PMDB/RJ)
Texto:
EMENDA MODOFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 246, § 1o.
Acrescente-se ao final do § 1o., do artigo 246, do Substitutivo do Relator, a seguinte
expressão: "até o limite fixado em lei"
Justificativa:
A falta de recursos tem sido um dos grandes óbices para a efetivação da reforma agrária. O
orçamento do Ministério da Reforma e do Desenvolvimento Agrário sustenta a afirmação. Limitar-se a
indenização das benfeitorias em dinheiro é, sem dúvida, fazer avançar a reforma agrária no país.
Parecer:
As emendas abaixo pretendem alterar a forma de indenização, o modo de emissão dos títulos, ou
sua utilização no caso de Reforma Agrária, no que não contribuem para a melhora do Projeto. São
elas: ES33163-9, ES23697-1, ES27216-1, ES31194-8, ES31172-7, ES25921-1, ES27654-9,
ES22413-1, ES28989-6, ES27299-8, ES22018-7, ES22075-6, ES31230-8, ES31424-6, ES34942-2,
ES23102-2, ES23426-9, ES34781-1, ES23300-9, ES29705-8, e ES22182-5.
Pela rejeição.

EMENDA:22093 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
GILSON MACHADO (PFL/PE)
Texto:
Emenda Supressiva
Suprima-se o art. 248 do Substitutivo do Relator.
Justificativa:
Não é justo que o proprietário rural fique inseguro com o que pretende o Substitutivo do Relator, no
que se refere à imissão de posse, sem que o assunto seja analisado pela Justiça.
Toda democracia requer o parecer da Justiça para dirimir dúvidas em relação a questões como essa.
O proprietário de terras rurais normalmente nasce, vive e mora na propriedade, fazendo dela a fonte
de sustento de sua família.
Esse cidadão não pode ter sua terra desapropriada, ainda que haja um depósito a seu favor, depósito
esse geralmente inferior ao seu valor de mercado.
Para esse tipo de caso, é imprescindível que a Justiça dê o seu parecer e a sentença final.
Propomos, portanto, a supressão do citado dispositivo.
Parecer:
Pela rejeição. A mera supressão do artigo 248 não aperfeiçoa o texto, tanto do ponto de vista
técnico quanto do jurídico.

EMENDA:22182 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
EZIO FERREIRA (PFL/AM)
Texto:
MODIFICATIA

Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 265

Dê-se ao Artigo 246 e seu parágrafo 1o., a seguinte redação:
Artigo 246 - Compete à União desapropriar
para fins de reforma agrária o imóvel que não
esteja cumprindo sua função econômica e social,
mediante indenização em títulos da dívida agrária,
com cláusula de exata correção monetária,
resgatáveis no prazo de cinco anos, a partir do
segundo ano de sua emissão.
§ 1o. - As benfeitorias úteis e necessárias
serão aproveitadas e indenizadas em dinheiro.
Justificativa:
Dar ao texto uma redação conveniente e digna, para poder ser cumprida sem os riscos do
desestímulo e prosperidade.
Da mesma forma que se encontra redigido o Artigo e seu parágrafo objeto desta emenda, correr-se-á
o risco de esvaziar a zona rural, saturar as cidades e importar-se alimentos em curto espaço de
tempo e por longo prazo.
Parecer:
As emendas abaixo pretendem alterar a forma de indenização, o modo de emissão dos títulos, ou
sua utilização no caso de Reforma Agrária, no que não contribuem para a melhora do Projeto. São
elas: ES33163-9, ES23697-1, ES27216-1, ES31194-8, ES31172-7, ES25921-1, ES27654-9,
ES22413-1, ES28989-6, ES27299-8, ES22018-7, ES22075-6, ES31230-8, ES31424-6, ES34942-2,
ES23102-2, ES23426-9, ES34781-1, ES23300-9, ES29705-8, e ES22182-5.
Pela rejeição.

EMENDA:22183 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
EZIO FERREIRA (PFL/AM)
Texto:
Modificar o parágrafo 3o., do Artigo 248, ficando com o seguinte redação:
Artigo 248 - ................................
..................................................
§ 3o. - Se decisão judicial reconhecer que a
propriedade cumpria sua função econômica e social,
o preço arbitrado ou acordado será pago no prazo
de seis meses, em moeda corrente, corrigido até a
data do efetivo pagamento.
Justificativa:
Dar certeza ao ato e dignidade ao fato.
Parecer:
Pela aprovação parcial nos termo do Substitutivo.

EMENDA:22205 PREJUDICADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ)
Texto:
Acrescente-se os seguinte parágrafos ao Artigo 246:
§ 4o. - No processo de distribuição de terras
com vistas à implantação da reforma agrária, não
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haverá discriminação quanto ao sexo, estado civil
ou condição social do trabalhador.
§ 5o. - A mulher terá participação
obrigatória e paritária nos órgãos encarregados de
executar a política de seleção e assentamento.
Justificativa:
A maior parte da história econômica do Brasil foi erigida sobre o trabalho desenvolvido no campo. Até
as primeiras décadas do presente século houve efetivamente uma supremacia do campo sobre a
cidade. Com núcleos urbanos inexpressivos, o setor rural garantiu a produção para exportação,
representada pelos diversos ciclos econômicos, e ainda, a produção para a subsistência das famílias
brasileiras.
Foi no início do século XX que a industrialização começou a dar passos firmes, provocando uma
diversificação de atividades, graças aos investimentos originários da produção rural. E foi, em
meados do século, que a indústria brasileira foi definitivamente impulsionada. Com as mudanças
ocorridas, novos contornos assumem o quadro geográfico, social e político do país. O crescimento
dos centros urbanos, o aparecimento de um contingente de mão-de-obra assalariada e um Estado
identificado com os novos grupos econômicos, são as grandes novidades do novo momento histórico,
A cidade agora se sobrepõe ao campo. Ela é o centro irradiador da dinâmica social.
Apesar de sua utilização de dependência em relação à cidade, cresceu a responsabilidade do campo.
Hoje, cabe também aos trabalhadores rurais, a função de produzir a sobrevivência dos trabalhadores
urbanos.
Em toda esta história é impreciso reconhecer a importância do trabalhador rural a construção da
nossa sociedade. Trabalhando sob um regime compulsório, cumpriu bravamente seu papel.
Transformado em lavrador, quando da abolição da escravatura, o lavrador-colono respondeu à
necessidade de mão-de-obra livre com seu trabalho. E hoje, como operário rural ou como camponês,
continua trabalhando a terra, tirando dela os frutos essenciais à manutenção do povo brasileiro. E
este trabalho é e sempre foi desempenado por homens e mulheres, cotidiana e anonimamente.
Apesar de toda contribuição que os trabalhadores rurais deram à nossa sociedade, forte
discriminação se estabelece sobre eles, se comparados com os direitos já conquistados bravamente
pelos trabalhadores urbanos.
Ao tomarem consciência de que seus direitos devem ser definidos, eles se mobilizam e expõem as
enormes injustiças sofridas durante séculos.
É a luta pela terra de trabalho, condição de sobrevivência da própria família e da sociedade em geral;
é a luta pela participação na política de seleção e assentamento dos trabalhadores rurais; é a luta
pelos direitos trabalhistas previdenciários que lhes são negados.
Com toda a discriminação atinge-se o que há de essencial no ser humano, a sua própria dignidade. É
o não reconhecimento do seu real valor que os colocam numa posição de inferioridade frente aos
outros trabalhadores. É o desrespeito máximo ao princípio maior de que “todos os homens são iguais
entre si” (C.F. art. 153, § 1º).
No campo, homens e mulheres, lado a lado, cumprem a nobre função de garantir a vida de todos os
brasileiros. Ao casal deve ser concedido título de propriedade distribuído pelo processo de Reforma
Agrária, independente do seu estatuto conjuntural legal. Não há motivo para negar à mulher
trabalhadora rural, chefe de família (viúva, separada ou mãe solteira), o reconhecimento dos direitos
a propriedade e aos benefícios da Reforma Agrária. Não há motivos, ainda, para discriminar os
direitos entre homens e mulheres, trabalhadores rurais, na concessão de títulos de terras públicas
originários de ações discriminatórias ou de processos administrativos. Negar a estes trabalhadores os
benefícios dos direitos trabalhistas e previdenciários, é colaborar para o fortalecimento da
discriminação sobre eles.
Neste momento histórico para a sociedade brasileira, o motor que deve orientar os trabalhos dos
constituintes, é a preocupação com a criação de uma nova mentalidade que repudie a forte
discriminação que separa os homens entre si.
Se a proposta é a pratica de justiça social, em que todos tenham seus direitos fundamentais
garantidos, a nova Carta Magna deve conter os princípios básicos de tratamento igualitário para
todos os cidadãos.
Parecer:
Os objetivos da emenda já se encontram contemplados no Projeto.
Pela prejudicialidade.
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EMENDA:22281 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
GEOVANI BORGES (PFL/AP)
Texto:
Emenda Supressiva
Dispositivo Emendado: 248, § 2o.
Suprima-se a redação do § 2o. do art. 248, do Projeto de Constituição, remunerando-se os demais
parágrafos.
Justificativa:
A obrigatoriedade da justiça deferir de pleno a petição e não o fazendo dentro de noventa dias, a
imissão de posse operar-se-á automaticamente, vai de encontro ao disposto no art. 6º, §§ 3º e 4º, do
Projeto, além de se constituir uma afronta ao Poder Judiciário, a criação descabida do decurso de
prazo, antes tão criticada com referência ao Legislativo.
Parecer:
Pela rejeição. A urgência na implementação do Programa Nacional de Reforma Agrária exige que
seja definido, com a maior precisão possível, o procedimento a ser adotado pela União no caso de
desapropriação por interesse social.

EMENDA:22413 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOVANNI MASINI (PMDB/PR)
Texto:
Dê-se a seguinte redação ao art. 246 e seu § 3o.:
Art. 246 Compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária o
imóvel que não esteja cumprindo sua função social, em área prioritárias, mediante justa 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 imissão, cuja utilização será definida em lei
complementar.
..................................................
§ 3o. - O valor da indenização da terra, seus acessórios e benfeitorias, será determinado
conforme dispuser a lei complementar.
Justificativa:
Em matéria tão relevante a lei de reforma, que disporá sobre títulos da dívida pública e critérios para
indenização há de ser qualificada pelo seu quórum.
Justa indenização porque este é o mandamento de proteção a direito individual fundamental
constante do §§ 33 do art. 6º.
Indenização da terra e acessórios para que abranja, efetivamente, todo o patrimônio. Indenização de
terra nua é confisco. Além disso, configura um meio de impedir que, temerosos de sofrer
desapropriação que só indeniza a terra, proprietários de imóvel com matas poderão, a partir da
promulgação da constituição, começar a devastar as já depauperadas florestas brasileiras.
Parecer:
As emendas abaixo pretendem alterar a forma de indenização, o modo de emissão dos títulos, ou
sua utilização no caso de Reforma Agrária, no que não contribuem para a melhora do Projeto. São
elas: ES33163-9, ES23697-1, ES27216-1, ES31194-8, ES31172-7, ES25921-1, ES27654-9,
ES22413-1, ES28989-6, ES27299-8, ES22018-7, ES22075-6, ES31230-8, ES31424-6, ES34942-2,
ES23102-2, ES23426-9, ES34781-1, ES23300-9, ES29705-8, e ES22182-5.
Pela rejeição.
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EMENDA:22571 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JAMIL HADDAD (PSB/RJ)
Texto:
Emenda (aditiva)
Título VIII - Capítulo II
Acrescente-se ao art. 248 um parágrafo com a seguinte redação:
"Art. 248 - ................................
§ 4o. - Os bens transferidos em doação terão
caráter de propriedade resolúvel, caso não atendam
sua função social, em três anos."
Justificativa:
O dispositivo visa a coibir a especulação fundiária que se efetiva na tradição sucessiva da
propriedade improdutiva.
A ameaça de retorno a bem do Estado, por si só, punindo o especulador, imporá o investimento e o
uso social da propriedade.
Parecer:
Pela rejeição. O teor da emenda é matéria de legislação ordinária.

EMENDA:22602 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE)
Texto:
Modificativa.
Dê-se ao artigo 246 e seu § 1o., a seguinte redação:
Artigo 246. Compete à União desapropriar para
fins de reforma agrária o imóvel que não esteja
cumprindo sua função econômica e social, mediante
indenização em títulos da dívida agrária, com
cláusula de exata correção monetária, resgatáveis
no prazo de cinco anos, a partir do segundo ano de
sua emissão.
§ 1o. - As benfeitorias úteis e necessárias
serão aproveitadas e indenizados em dinheiro.
Justificativa:
Dar ao texto uma redação conveniente e digna, para o poder ser cumprida sem os riscos do
desestimulo à prosperidade.
Da forma em que se encontra redigido o Artigo e seu parágrafo objeto desta emenda, correr-se-á o
risco de esvaziar a zona rural, saturar as cidades e importar-se alimentos em curto espaço de tempo
e por longo prazo.
Parecer:
Trata-se de emenda de mérito que não aprimora o Projeto.
Pela rejeição.

EMENDA:22605 PREJUDICADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
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Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE)
Texto:
Modificar o § 3o., do artigo 248, ficando com a seguinte redação:
Art. 248. ..................................
§ 3o. - Se decisão judicial reconhecer que a
propriedade cumpria sua função econômica e social,
o preço arbitrado ou acordado será pago no prazo
de seis meses em moeda corrente, corrigido até a
data do efetivo pagamento.
Justificativa:
Dar justeza ao ato e dignidade ao fato.
Parecer:
Pela prejudicialidade. A mesma emenda foi apresentada pelo Constituinte com o no. ES221183-3.

EMENDA:22654 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
AUREO MELLO (PMDB/AM)
Texto:
Acrescente-se o parágrafo 4o. ao Artigo 246, do Substitutivo do Relator do Projeto de
Constituição, da Comissão de Sistematização:
"Art. 246 ..................................
§ 4o. - Os proprietários de terras que
desejarem colaborar com o programa social do
Governo, poderão oferecer, espontaneamente, o todo
ou parte de suas propriedades à desapropriação
amigável, no prazo de 120 (cento e vinte) dias,
recebendo os valores das avaliações ou acordos em
títulos da dívida agrária."
Justificativa:
Milhares de brasileiros se sentiriam à vontade para colaborar com o programa e, de imediato,
estariam nas mãos das Superintendências Regionais extensões que permitiriam imediata
recolocação dos Sem Terra, evitando-se, consequentemente, novas áreas de pressões e conflitos.
Seriam colocados em mãos do Governo da União, uma maior área de terras para atender a
distribuição aos produtores, sem as inconveniências das demoras de demarcações, discriminações e
ou processos desapropriatórios.
Parecer:
A emenda supramencionada não apresenta contribuição, quer doutrinária, quer técnica do
aprimoramento do Projeto.
Pela rejeição.

EMENDA:23102 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
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DISPOSITIVO ALTERADO: Caputo do Art. 246 do Projeto de Constituição que passa a ter a
seguinte redação:
"Art. 246 - O imóvel rural que não
corresponder à obrigação social será possível de
desapropriação por interesse social para fins de
Reforma Agrária, mediante indenização em título da
dívida agrária calculando de acordo com o valor
tributário declarado, na forma da Lei."
Justificativa:
Historicamente a política de crédito agrícola oficial, tem beneficiado os grandes produtores em
detrimento aos pequenos e médios. O dispositivo ora apresentado, oferece amparo constitucional às
modificações que se fundamentam em princípios democratizantes, quando os recursos cronicamente
escassos do crédito rural, são melhores distribuídos entre os pequenos e médios agricultores
necessitados, evitando a concentração em mãos de uma minoria privilegiada.
Parecer:
As emendas abaixo pretendem alterar a forma de indenização, o modo de emissão dos títulos, ou
sua utilização no caso de Reforma Agrária, no que não contribuem para a melhora do Projeto. São
elas: ES33163-9, ES23697-1, ES27216-1, ES31194-8, ES31172-7, ES25921-1, ES27654-9,
ES22413-1, ES28989-6, ES27299-8, ES22018-7, ES22075-6, ES31230-8, ES31424-6, ES34942-2,
ES23102-2, ES23426-9, ES34781-1, ES23300-9, ES29705-8, e ES22182-5.
Pela rejeição.

EMENDA:23112 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: § 2o. do Art. 246 do Projeto
de Constituição que passará a ter a seguinte redação:
"Art. 246 .......................
§ 1o. .............................
§ 2o. - Fica constituído o Fundo Nacional de
Reforma Agrária com dotação orçamentária de no
mínimo cinco por cento da receita prevista no
orçamento da União, além de outras dotações que a lei dispuser."
Justificativa:
Grande entrave a consecução da Reforma Agrária constitui-se na falta de recursos financeiros.
Deve, pois, a União assegurar, com o fim de Reforma Agrária, um quantum orçamentário para, além
da desapropriação, permitir a implementação do processo da política agrária.
Parecer:
As seguintes emendas tratam da criação de um Fundo Nacional de R. A. - o que é pertinente à lei
ordinária, são elas: ES34568-1, ES31436-0, ES32605-8, ES23112-0, ES31231-6 e ES33937-1.
Pela rejeição.

EMENDA:23148 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
VILSON SOUZA (PMDB/SC)

Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 271

Texto:
EMENDA ADITIVA
- acrescentar ao § 2o. do artigo 248 do Substitutivo: "Do despacho judicial não cabe
qualquer recurso."
Justificativa:
A emeda visa explicitar, de forma clara e cristalina, a impossibilidade da utilização de recursos como
expediente protelatório à imissão na posse do imóvel desapropriado por interesse social.
Parecer:
Pela rejeição. Não aperfeiçoa de forma significativa o texto vigente.

EMENDA:23300 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
VICENTE BOGO (PMDB/RS)
Texto:
O Art. 246 do Substitutivo do Projeto de
Constituição passa a ter a seguinte redação:
"Art. 246 - A União e os Estados promoverão a
desapropriação do imóvel rural, ou parte dele, que
não esteja cumprindo a sua função social, 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, assegurada a sua aceitação
como meio de pagamento de até cinquenta por cento
do imposto sobre a propriedade territorial rural.
§ 1o. - É insusceptível de desapropriação,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural, cujo
proprietário não possua outro imóvel rural e cuja
área total não exceda a:
I - quinhentos hectares nas Regiões Norte e Centro-Oeste;
II - duzentos hectares nas demais regiões.
§ 2o. - As benfeitorias necessárias e úteis
serão indenizadas em dinheiro.
§ 3o. - O orçamento fixará, anualmente,
volume total de títulos da dívida agrária, assim
como o montante de recursos em moeda corrente não
inferior a cinco por cento da receita orçamentária
prevista, para atender ao programa de reforma
agrária, no exercício.
§ 4o. - O valor da indenização da terra e das
benfeitorias será determinado, conforme dispuser a
lei, deduzidos os valores correspondentes a
investimentos públicos e débitos em aberto com
instituições oficiais e tendo como parâmetro os
valores declarados para efeito de cálculo do
imposto sobre a propriedade territorial rural.
Justificativa:
Emenda sem justificação.
Parecer:
As emendas abaixo pretendem alterar a forma de indenização, o modo de emissão dos títulos, ou
sua utilização no caso de Reforma Agrária, no que não contribuem para a melhora do Projeto. São
elas: ES33163-9, ES23697-1,ES27216-1, ES31194-8, ES31172-7, ES25921-1, ES27654-9,
ES22413-1, ES28989-6, ES27299-8, ES22018-7, ES22075-6, ES31230-8, ES31424-6, ES34942-2,
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ES23102-2, ES23426-9, ES34781-1, ES23300-9, ES29705-8, e ES22182-5.
Pela rejeição.

EMENDA:23301 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
VICENTE BOGO (PMDB/RS)
Texto:
O art. 246 do Substitutivo do Projeto de
Constituição passa a viger acrescido de parágrafo 4o.:
"Art. 246 - ........................
§ 4o. - O Presidente da República poderá
delegar aos Estados e Municípios as atribuições
para desapropriação de imóveis rurais, por
interesse social, para fins de reforma agrária".
Justificativa:
Emenda sem justificação.
Parecer:
As seguintes emendas pretendem ou alterar a competência para desapropriação com fins de R.A.
ou especificar a forma de exercê-la. Não contribuem de forma significativa, ao aprimoramento do
Projeto. São elas: ES22065-9, ES23301-7, ES33612-6 e ES32443-8.
Pela rejeição.

EMENDA:23305 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
VICENTE BOGO (PMDB/RS)
Texto:
O Art. 248 do Substitutivo do Projeto de
Constituição passa a ter a seguinte redação:
"Art. 248 - A declaração do imóvel como de
interesse social, para fins de reforma agrária,
autoriza a União ou o Estado a propor ação de
desapropriação, cuja imissão na posse será
automática, permitindo o registro deste na
matrícula correspondente.
Parágrafo Único - Se decisão judicial
reconhecer que a propriedade cumpria sua função
social, o valor da indenização será totalmente
pago em moeda corrente, corrigida até a data do
efetivo pagamento".
Justificativa:
Emenda sem justificação.
Parecer:
Pela aprovação parcial nos termos do Substitutivo.

EMENDA:23426 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
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Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ANTONIO UENO (PFL/PR)
Texto:
Emenda Modificativa
Dispositivo Emendado: Artigo 246 do Projeto
de Constituição/Substitutivo do relator.
Art. 246 - A indenização das terras nuas
poderá ser paga em títulos da dívida pública, com
cláusulas de exata correção monetária, acrescidos
de juros, resgatáveis no prazo de dez anos, em
parcelas semestrais, iguais e sucessivas,
assegurando a sua aceitação, a qualquer tempo,
como meio de pagamento de qualquer tributo federal
ou obrigações do expropriado ou de terceiros para com a União.
Justificativa:
O acréscimo de juros e/ou terceiros visa a remuneração de um título que hoje já existe e o outro
acréscimo, visa a utilização do título da dívida agrária pelos herdeiros ou sucessores para quitação de
tributos federais e/ou outras obrigações para com a União.
Parecer:
As emendas abaixo pretendem alterar a forma de indenização, o modo de emissão dos títulos, ou
sua utilização no caso de Reforma Agrária, no que não contribuem para a melhora do Projeto. São
elas: ES33163-9, ES23697-1, ES27216-1, ES31194-8, ES31172-7, ES25921-1, ES27654-9,
ES22413-1, ES28989-6, ES27299-8, ES22018-7, ES22075-6, ES31230-8, ES31424-6, ES34942-2,
ES23102-2, ES23426-9, ES34781-1, ES23300-9, ES29705-8, e ES22182-5.
Pela rejeição.

EMENDA:23578 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR)
Texto:
Emenda Aditiva
Dispositivo Emendado: Art. 246, § 4o.
Inclua-se, como § 4o., art. 246, do Substitutivo, o que se segue:
Art. 246. - ............................
§ 1o. - .................................
§ 2o. - .................................
§ 3o. - .................................
§ 4o. - ... Não se desapropriará, para fins
de reforma agrária, área igual ou inferior a
quinhentos hectares.
Justificativa:
Os pequenos produtores rurais estão confusos, receosos e revoltados em face das notícias
contraditórias sobre reforme agrária.
Os boatos se espalham, desencontrados, maliciosos, terroristas. Ninguém mais se sente seguro no
campo. Supõe-se que, a qualquer momento, e sem justificação, o INCRA estará se apossando da
propriedade. Muita gente deixará de fazer as semeaduras, apesar de ser época, por medo que, além
da terra, o trabalho, o adubo e as sementes estarão perdidos. A perdurar esse clima de apreensão e
de desassossego, despencará, forçosamente o volume de grãos da próxima safra, em prejuízo do
país.
Os ânimos se acalmarão em grande parte se houver a fixação de limite para as áreas a serem
desapropriadas, para fins de reforma agraria. Como interessa ao país a radicação do maior número
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possível de famílias de agricultores na terra, convém preservar o pequeno e o médio produtores
agrícolas, mediante a garantia de que as suas propriedades se conservarão intactas.
Uma propriedade rural com área de quinhentos hectares está longe de ser um latifúndio, e, regra
geral, é totalmente aproveitada em lavoura e criação, salvo a cobertura florestal que é conservada,
para proteção de minas de água do meio-ambiente. Por isso, não constitui liberdade exagerada a
limitação máxima em quinhentos hectares da propriedade rural isenta de desapropriação.
A divulgação da notícia sobre essa medida contribuirá para a pacificação do meio rural e para o
reinício do fecundo trabalho no campo.
Parecer:
Trata-se de matéria pertinente à legislação ordinária.
Pela rejeição.

EMENDA:23695 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
DIONÍSIO DAL-PRÁ (PFL/PR)
Texto:
Dê-se ao § 2o. do art. 248 do Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição a seguinte
redação:
"Art. 248. ..................................
............................................
§ 2o. O juiz deferirá de plano a inicial. Se
não o fizer no prazo de cento e oitenta dias, a
imissão opera-se automaticamente com as
consequências previstas no parágrafo anterior."
Justificativa:
Moveu-nos a intensão de dilatar o prazo de 90 (noventa) para 180 (cento e oitenta) dias que a Justiça
teria para decidir sobre as desapropriações. A razão desse prazo mais alongado justifica-se em razão
da sobrecarga de trabalhos na Comarcas das cidades do interior.
Parecer:
Pela aprovação parcial nos termo do Substitutivo.

EMENDA:23696 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
DIONÍSIO DAL-PRÁ (PFL/PR)
Texto:
Dê-se ao § 3o. do art. 248 do Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição a seguinte
redação:
"Art. 248. ..................................
............................................
§ 3o. Se a decisão judicial reconhecer que a
propriedade cumpre a sua função social, esta será
imediatamente restituída ao seu proprietário."
Justificativa:
Há uma evidente contradição entre os termos do art. 246 e o dispositivo no § 3º do art. 248. No art.
246 é dito que compete à União desapropriar por interesse social e, no mencionado § 3º admite-se
que, mesmo que a propriedade tenha a sua função social reconhecida pela Justiça, ela é passível de
desapropriação, então, para se reparar esta contradição propomos que a propriedade de retorno a
seus legítimos proprietários.
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Parecer:
Pela rejeição. Se a decisão judicial reconhecer que a propriedade cumpria sua função social, o
proprietário não será prejudicado, pois receberá o preço da mesma em moeda corrente corrigida até
a data do efetivo pagamento.

EMENDA:23697 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
DIONÍSIO DAL-PRÁ (PFL/PR)
Texto:
Dê-se ao art. 246 do Substitutivo do Relator
ao Projeto de Constituição, a seguinte redação:
"Art. 246. Compete à União desapropriar por
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 20 (vinte) anos, a partir do ato
de emissão, cuja utilização será definida em lei."
Justificativa:
Julgamos que a data da contagem do tempo do vencimento deva iniciar-se no dia da emissão do
título, e não a partir do segundo ano de sua emissão, porque de outra forma o desapropriado estaria
sendo prejudicado em face da dilatação do prazo.
Parecer:
As emendas abaixo pretendem alterar a forma de indenização, o modo de emissão dos títulos, ou
sua utilização no caso de Reforma Agrária, no que não contribuem para a melhora do Projeto. São
elas: ES33163-9, ES23697-1, ES27216-1, ES31194-8, ES31172-7, ES25921-1, ES27654-9,
ES22413-1, ES28989-6, ES27299-8, ES22018-7, ES22075-6, ES31230-8, ES31424-6, ES34942-2,
ES23102-2, ES23426-9, ES34781-1, ES23300-9, ES29705-8, e ES22182-5.
Pela rejeição.

EMENDA:24146 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
GANDI JAMIL (PFL/MS)
Texto:
Dê-se ao art. 246 a seguinte redação:
"Art. 246 - A União poderá promover a
desapropriação da propriedade territorial rural
reconhecidamente improdutiva, mediante pagamento
de justa indenização, fixada segundo critérios que
a lei estabelecer, em títulos especiais da dívida
pública, com cláusula de exata correção monetária,
resgatáveis no prazo de vinte anos em parcelas
anuais sucessivas, assegurada sua aceitação a
qualquer tempo como meio de pagamento até
cinquenta por cento do Imposto Territorial Rural e
como pagamento do preço de terras públicas. A lei
disporá sobre o estabelecimento de condições
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mínimas para o assentamento de trabalhadores nas
glebas desapropriadas. Os proprietários ficarão
isentos dos impostos federais, estaduais e
municipais que incidam sobre a transferência da
propriedade sujeita a desapropriação na forma deste artigo."
Justificativa:
De maneira alguma e sob qualquer justificação se poderá desapropriar terra que esteja produzindo
normalmente. Do mesmo modo, não se pode jogar famílias de trabalhadores sobre glebas de terras
desapropriadas, sem que se lhes deem condições mínimas não só para ali viverem, como também
para trabalharem produtivamente as terras a eles doadoras.
Parecer:
A emenda propõe nova redação do art. 246 do Substitutivo.
A proposta não aperfeiçoa o texto do Projeto.
Pela rejeição.

EMENDA:24310 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
MÁRIO MAIA (PDT/AC)
Texto:
Substitutiva
Substitua-se o art. 246 pelo seguinte:
Art. 246 - Compete à União executar a Reforma
Agrária pela desapropriação por interesse social,
de propriedade territorial rural, mediante
pagamento de justa indenização em títulos da
dívida agrária, resgatáveis no prazo de até vinte anos.
Justificativa:
Esta sugestão procura viabilizar a Reforma Agrária no país, pois, se mantinha como está no
substitutivo do relator, será instrumento impeditivo de execução da Reforma Agrária.
Parecer:
A emenda estabelece que a desapropriação, por interesse social, poderá incidir sobre qualquer
imóvel rural.
Já é tradição constitucional que serão susceptíveis de desapropriação tão somente os imóveis rurais
que não cumprirem a sua função social.
Pela rejeição.

EMENDA:24441 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PMDB/GO)
Texto:
EMENDA
Suprimam-se os parágrafos 1o., 2o. e 3o. do art. 248, do Projeto de Constituição, permanecendo
apenas o "caput" do artigo.
Justificativa:
Os dispositivos a serem suprimidos entram em contradição com os próprios princípios garantidos pelo
Projeto de Constituição relativamente ao “direito de propriedade” especialmente o § 3º que, inclusive,
ano prevê a restituição da propriedade se constatada a sua função social. Os parágrafos são por
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demais liberais e de consequências imprevisíveis e desastrosas para a própria reforma agrária que se
pretende implantar no País.
As leis processuais vigentes já regulam ação de desapropriação.
Parecer:
Pela rejeição. A urgência na implementação do Programa Nacional de Reforma Agrária exige que
seja definido, com a maior precisão possível, o procedimento a ser adotado pela União no caso de
desapropriação por interesse social.

EMENDA:24517 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
Dá nova redação ao artigo 248 do substitutivo do Relator:
Art. 248 - Os imóveis rurais de área contínua
ou descontínua a 50 módulos inexplorados e os que
se encontram em propriedade, cujo titular exerce
outra atividade econômica concomitante com a
agrária, serão desapropriados, por interesse
social para fins de Reforma Agrária, através de
sentença declaratória.
Justificativa:
Vários países têm elevado a condição de vida das populações rurais com substancial aumento da
produtividade agrícola, através de leis que definem claramente a propriedade da terra.
No Brasil, o problema fundiário foi sempre deixado de lado por parte dos governantes fazendo com
que aumente a cada dia os “bolsões de miséria” no campo e nas cidades, com pessoas vivendo em
condições as mais dignas.
Como a Reforma Agrária são medidas que tem como objetivo precípuo elevar o nível de vida das
populações rurais com reflexos positivos par toda a sociedade aumentando a produtividade agrícola e
acabando com o “ÊXODO RURAL” que hoje enfrentamos, torna-se necessária uma tomada de
decisão em torno da modificação da estrutura agrária, caracterizada no nosso país, por latifúndios e
imóveis rurais sem obrigação social e quem, se encontram em amos de pessoas que não tem como
atividade primeira e única a produtividade de fins agrários, com isso, não se interessando pelo cultivo
da terra, utilizando a mesma, com o único fim de exploração financeira.
Um País de vasta extensão territorial como é o nosso e de terras produtivas só conseguirá um
desenvolvimento econômico e social, se resolver modificar sua estrutura agrária, pois, não é mais
possível convier com a dicotomia de que sendo o Brasil a oitava economia do Mundo, esteja ao
mesmo tempo, entre as últimas nações subdesenvolvidas do planeta no aspecto social. É preciso,
portanto, garantir no texto constitucional o direito à terra para quem nela trabalha.
Parecer:
Pela rejeição. O tamanho da propriedade, isoladamente, não é critério eficiente para avaliar se a
propriedade rural cumpre ou não sua função social.

EMENDA:25046 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
FURTADO LEITE (PFL/CE)
Texto:
Dê-se a seguinte redação ao Art. 246 do
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Projeto de Constituição, Substitutivo do Relator:
"Art. 246 - Compete à União desapropriar por
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 5 (cinco) anos."
Justificativa:
Entendemos que o prazo de 20 anos para que o Governo indenize os proprietários de terras
desapropriadas é muito longo e não atende aos interesses daquelas que pretendem facilitar o
processo de desapropriação. Não resta dúvidas que se a posse é adquirida após cinco anos, nada
mais justo que o Governo também indenize a quem de direito no mesmo prazo.
Parecer:
O autor da Emenda propõe reduzir de 20 para 5 anos o prazo do pagamento da indenização de
terras desapropriada para fins de reforma agrária.
Sua proposta inviabilizaria a reforma agrária, uma vez que seria impossível aos novos pequenos
produtores rurais beneficiados com a aquisição de terras desapropriadas pagarem as terras
adquiridas também no prazo de 5 anos. Além do mais a indenização será feita "com cláusula de
preservação do valor real" nos termos do Substitutivo que estamos apresentando.
Assim, somos pela rejeição da Emenda.

EMENDA:25124 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
DIONÍSIO HAGE (PFL/PA)
Texto:
Emenda Modificativa
Emenda modificativa ao art. 246 e seu § 1o,
do Projeto de Constituição do Substitutivo do Relator:
O § 1o, do art. 246 do Projeto de
Constituição, passará a ter a seguinte redação,
renumerando-se o atual § 1o. e seguinte:
Art. ...............................
§ 1o. - A indenização de terras nuas, será
paga em títulos da dívida agrária, com cláusula de
exata correção monetária, resgatáveis em 10 anos,
em parcelas iguais e sucessivas, acrescidas de
juros legais.
§ 2o. - As benfeitorias úteis e necessárias
serão indenizadas em moeda corrente.
Justificativa:
O prazo de resgate em títulos da dívida agrária em 20 (vinte) anos, é demasiado, é quase uma
geração, daí propomos a redução do prazo para 10 (dez) anos. A substituição da palavra dinheiro por
moeda corrente tem por objetivo da melhor definição.
Parecer:
A emenda propõe redução do prazo de resgate dos títulos da dívida agrária para 10 anos.
A determinação do prazo de resgate dos títulos em vinte anos já é tradição constitucional brasileira. A
redução para dez anos dificultaria, em muitos, a implementação da reforma agrária.
Pela rejeição.

EMENDA:25324 REJEITADA
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Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ERICO PEGORARO (PFL/RS)
Texto:
TÍTULO VIII - DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA
CAPITULO II - DA POLÍTICA AGRÍCOLA, FUNDIÁRIA E DA REFORMA AGRÁRIA
NOVA REDAÇÂO AO PARÁGRAFO 1o. DO ARTIGO 246
"Parágrafo 1o: As benfeitorias úteis e necessárias, serão indenizadas em dinheiro,
excluídas a cobertura florestal nativa".
Justificativa:
É a forma justa de ressarcir o investimento, porventura existente, ao ex-proprietário, em dinheiro a
preço de mercado, excluídas a cobertura florestal nativa.
Parecer:
A emenda propõe nova redação do parágrafo 1o. do art. 246.
O nível de detalhamento da proposta, no nosso entender, é matéria de legislação ordinária.
Pela rejeição.

EMENDA:25471 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ROBERTO CAMPOS (PDS/MT)
Texto:
Emenda Modificativa
Dispositivo Emendado: Art. 246.
Dê-se ao "caput" do art. 246 do Substitutivo
do Relator ao Projeto de Constituição, a seguinte redação:
"Art. 246 - A União poderá desapropriar por
interesse público, em casos urgentes que não
permitam a utilização de outros instrumentos de
reforma agrária, o imóvel que não tenha uso
socialmente útil, em áreas prioritárias, mediante
indenização em títulos da dívida agrária, com
cláusula exata de correção monetária, resgatáveis
no prazo de até vinte anos, a partir do segundo
ano de sua emissão, cuja utilização definida em lei.
§ 1o. - As benfeitorias úteis e necessárias
serão indenizadas em dinheiro."
Justificativa:
É preciso tornar claro, como faz o Estatuto da Terra que a desapropriação não é o único nem o
melhor instrumento de reforma agrária, antepondo-lhe como mais eficazes a tributação progressiva
sobre a terra improdutiva e a colonização de novas áreas.
É o mais cato – tanto mais quanto o Governo já encarrega em grave ônus da dívida interna e enfrenta
um déficit de caixa; e também o mais conflituoso, gerando inquietação entre os proprietários rurais,
particularmente pela incompetência técnica exibida pelo INCRA na aferição das normas possíveis de
desejáveis de produtividade. A desapropriação é uma solução extrema, a ser usada em casos
excepcionais mais, de nada valendo se o assentamento não se inserir num complexo de política
agrária, que abrange o crédito, a extensão rural e a garantia de preços mínimos.
Parecer:
A emenda dá nova redação ao art. 246 do Substitutivo.
A tentativa de priorizar o imposto sobre a propriedade territorial leva à prática de diversionarmos,
vinculando a reforma agrária a meros arranjos tributários. É necessário não esquecer que a tributação
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é um instrumento complementar da reforma agrária e, como tal, deve ser utilizado. Não substitui
jamais a desapropriação que é o instrumento mais eficiente para a reformulação da estrutura
fundiária.
Pela rejeição.

EMENDA:25473 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ROBERTO CAMPOS (PDS/MT)
Texto:
Emenda Modificativa
Dispositivo Emendado: Art. 248, § 2o.
Dê-se ao § 2o. do Art. 248 do Substitutivo do
Relator ao Projeto de Constituição, a seguinte redação:
Art. 248 ....................................
§ 1o. ......................................
§ 2o. - O juiz deferirá de plano e inicial.
Se não o fizer no prazo de noventa dias, fica sem
efeito a declaração do imóvel como de interesse
social para fins de reforma agrária.
Justificativa:
Da forma que está redigido o § 2º a imissão de posse será imediata, pois a justiça terá 90 dias para
decidir e mesmo se der parecer favorável ao desapropriado cuja terra cumprida função social só lhe
restará receber em moeda corrente mesmo que a ele proprietário não interesse a desapropriação.
Aos agricultores nacionais não interesse transformarem-se em capitalistas financeiros.
Parecer:
A emenda proposta poderia inviabilizar a utilização de propriedades mais que não cumprem sua
função social, aumentando a tensão no campo agravando a situação socioeconômica dos
agricultores sem-terra.
Pela rejeição.

EMENDA:25535 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA (PFL/SP)
Texto:
Dê-se ao artigo 246, do Projeto de Constituição do Relator da Comissão de
Sistematização, a seguinte redação:
"Art. 246. Compete à União desapropriar, por
interesse social para fins de reforma agrária, o
imóvel que não esteja cumprindo a sua função
social, em áreas prioritárias, mediante
indenização em moeda corrente, cuja utilização
será definida em lei."
Justificativa:
A norma constitucional, como redigida, é flagrantemente injusta, pois a indenização pois a
indenização em títulos da dívida agrária, num prazo longo de vinte anos e ainda a partir do segundo
ano de sua emissão, não valoriza o trabalho daqueles que se dedicam ao tamanho da terra.
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Não raro, os proprietários dessas terras são tradicionais cujas terras passaram de gerações e não
será incomum que após anos de produção, as terras estejam no ponto de saturação da
produtividade.
Assim, no caso de desapropriação, indenização deverá por questão de justiça, ser efetuada em
moeda corrente e à vista, para que os produtores possam aplicar o numerário auferido, em outras
atividades produtivas.
Parecer:
A emenda propõe seja o pagamento da indenização do imóvel desapropriado, por interesse social,
feito em dinheiro. Indenizar, na realidade, significa "deixar indene, sem danos, sem prejuízo".
Em se tratando, porém de desapropriação de imóvel rural que não cumpre a sua função social, o
pagamento em título funciona como uma espécie de sanção que a lei aplica ao proprietário
absenteísta e que faz mau uso do bem, contrariando sua função social.
Além do mais, a desapropriação da terra nua paga em dinheiro inviabilizaria, a curto prazo, todo o
programa de reforma agrária.
Pela rejeição.

EMENDA:25878 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ)
Texto:
Dispositivo Emendado: Art. 248.
O art. 248 do Substitutivo de Constituição
passa ter a seguinte redação:
"Art. 248 - o exercício da função social da
propriedade territorial permite à União a
desapropriação do latifúndio improdutivo, em áreas
prioritárias para assentamento de brasileiros, que
tenham vocação para a atividade rural, através de
cooperativas ou outras formas associativas, com
recursos do crédito fundiário.
§ Único: A referida desapropriação terá uma
indenização que signifique tornar sem danos a
aquisição e os investimentos realizados pelo
proprietário, seja da terra nua, seja das benfeitorias.
Justificativa:
As cooperativas por terem uma infraestrutura estabelecida, já integrada à comunidade, tem as
condições necessárias para racionalizar a política agrária através do crédito fundiário que viabilizaria,
da melhor forma, o acesso do trabalhador às atividades agrícolas.
Uma indenização às benfeitorias em geral, feitas numa propriedade, se justifica ao indivíduo que
investiu dentro de um regime capitalista de livre empresa.
Parecer:
Pela rejeição. A redação proposta não aperfeiçoa o texto, tanto do ponto de vista técnico quanto do
jurídico.

EMENDA:25921 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JACY SCANAGATTA (PFL/PR)
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Texto:
EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 246
Acrescente-se ao Artigo 246, este parágrafo:
"Art. 246 - ................................
§ 1o. ..............................
§ 2o. ..............................
§ 3o. ..............................
§ 4o. - nas desapropriações de áreas
inferiores a mil e quinhentos hectares as
indenizações serão pagas em dinheiro e à vista, de
acordo com os valores do mercado."
Justificativa:
O parágrafo de indenização nos casos de desapropriação, para fins de reforma agrária, de áreas
inferiores a mil e quinhentos hectares deve ser sempre em dinheiro e à vista, acompanhando as
cotações de mercado, sob penas do proprietário desapropriado não dispor de recursos para continuar
a atividade agrícola, daí resultados prejuízos ao próprio País.
Parecer:
As emendas abaixo pretendem alterar a forma de indenização, o modo de emissão dos títulos, ou
sua utilização no caso de Reforma Agrária, no que não contribuem para a melhora do Projeto. São
elas: ES33163-9, ES23697-1, ES27216-1, ES31194-8, ES31172-7, ES25921-1, ES27654-9,
ES22413-1, ES28989-6, ES27299-8, ES22018-7, ES22075-6, ES31230-8, ES31424-6, ES34942-2,
ES23102-2, ES23426-9, ES34781-1, ES23300-9, ES29705-8, e ES22182-5.
Pela rejeição.

EMENDA:26305 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB)
Texto:
EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: 248
Suprima-se os parágrafos 2o. e 3o. do Art. 248
Justificativa:
Os dois citados preceitos, além de comprometerem a eficácia dos planos de reforma agrária, poderão
se prestar a ações dolosas, afetando a dignidade do próprio Judiciário.
Parecer:
Pela rejeição. A urgência na implementação do Programa Nacional de Reforma Agrária exige que
seja definido, com a maior precisão possível, o procedimento a ser adotado pela União no caso de
desapropriação por interesse social.

EMENDA:26364 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ERALDO TRINDADE (PFL/AP)
Texto:
Emenda Modificativa
Dispositivo Emendado: Art. 246 do Projeto de Constituição.
O Art. 246 passa a ter a seguinte redação:
Art. 246 - Compete à União, Estados e

Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 283

Municípios desapropriar por interesse social, para
fins de reforma agrária, imóvel improdutivo e
ocioso, 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 utilização será definida em lei.
Justificativa:
A reforma agrária é indispensável para que a justiça social seja levada ao campo. A preferência às
áreas ociosas e improdutivas visa não penalizar o proprietário rural produtivo e trabalhador.
A descentralização administrativa, eliminando entraves que nos move a incluir Estados e Municípios
no processo de reforma agrária, mesmo que vinculados a um órgão federal encarregado do
problema. Desta forma, cremos que a disponibilização de terra àqueles que possam utilizá-las
eficientemente dar-se-á de modo mais rápido e de acordo com a realidade de cada região.
Parecer:
As emendas abaixo relacionadas pretendem estender aos estados e municípios competência para
promover a R.A. Com essa superposição de atribuições, é fácil antever a desordem jurídica que se
operaria. São elas: ES33169-8, ES30883-1, ES33650-9 e ES26364-1.
Pela rejeição.

EMENDA:26541 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ALBANO FRANCO (PMDB/SE)
Texto:
Emenda Substitutiva/Supressiva
Dê-se aos artigos 246 e 247, a seguinte redação, suprimindo-se os de números 248, 249, 250, 251,
252, 253, 254.
Art. - A União promoverá a melhor
distribuição da terra de uso agropecuário através
da tributação progressiva e baseada exclusivamente
no tamanho da propriedade.
§ único - A lei estabelecerá a
progressividade da tributação.
Art. - Compete à União executar o Plano
Nacional de Desenvolvimento Agrário que englobará
as ações das políticas agrícolas e agrária.
§ único - A execução desse Plano será plurianual.
Justificativa:
A virtude dessa proposta é a simplicidade. Toda propriedade será adicionalmente tributada se for de
tamanho grande.
Essa fórmula foi seguida por vários países que realizaram a reforma agrária com sucesso, e de forma
barata para o Estado. Trata-se de uma desapropriação natural para aqueles que não produzem com
vigor. Esse foi o caso de reforma agrária da Inglaterra.
No início, naquele país, argumentava-se não ser justo tributar adicionalmente uma propriedade
produtiva grande só porque era grande. Ocorre, porém, que um fazendeiro de grande propriedade
que era produtiva, não tinha nenhum problema em pagar o imposto relativo ao tamanho. O fazendeiro
de uma grande propriedade improdutiva, por outro lado, tinha enorme dificuldade em pagar o imposto
a partir de sua propriedade. Nesse caso, ele tinha duas alternativas: pagar o imposto com renda
gerada em outras atividades, ou retalhar e vender a propriedade para fazendeiros dispostos a operar
propriedades menores, mas cujo tamanho permita o pagamento do imposto. Dessa forma, a reforma
agrária iria ocorrendo naturalmente e sem altos custos para o governo.
A emenda propõe ainda o estabelecimento do Plano Nacional de Desenvolvimento Agrário com
instrumento operacional da execução dessa “reforma agrária natural”.

Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 284

Parecer:
A emenda descaracteriza completamente os mandamentos constitucionais previstos para a
execução da R. A.
Pela rejeição.

EMENDA:26706 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF)
Texto:
Emenda Supressiva.
Art. 1o. - Suprima-se os parágrafos 1o., 2o. e 3o. do art. 248 do substitutivo.
Justificativa:
Os três dispositivos que se pretende suprimir não preceituam sobre a matéria constitucional e, sim,
normativa processualmente a ação de desapropriação.
Parecer:
Pela rejeição. A urgência na implementação do Programa Nacional de Reforma Agrária exige que
seja definido, com a maior precisão possível, o procedimento a ser adotado pela União no caso de
desapropriação por interesse social.

EMENDA:26919 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ALOYSIO CHAVES (PFL/PA)
Texto:
Emenda Aditiva
Acrescente-se ao art. 248 do "Projeto de Constituição Substitutivo do Relator," os
seguintes parágrafos:
§ - "A propriedade privada que for invadida e
que não tiver a pronta intervenção do Estado, para
restauração dos direitos do proprietário que a
pedir, habilitará este a exigir a sua imediata
desapropriação por interesse social por parte da
União, como se iniciativa partisse desta.
§ - O proprietário poderá depositar o bem
judicialmente e exigir a indenização imediata, em
títulos ou em dinheiro, segundo os critérios desta Constituição".
Justificativa:
A desapropriação indireta é figura jurídica consolidada na jurisprudência brasileira. É necessário,
porém, prevê-la de maneira mais clara nesta fase de revisão da estrutura agrária.
Na verdade, tem ocorrido nos últimos tempos a maciça invasão de propriedades, sobretudo no norte
do Brasil, sem que se faça valer a proteção do estado e também sem a decretação de
desapropriação por interesse social.
Tem sido uma fórmula cômoda de tomar propriedades privadas, sem a indenização correspondente.
Daí pedimos a inclusão de dois parágrafos ao artigo 248, do Projeto de Constituição Substantivo do
Relator.
Parecer:
A invasão de propriedade privada é matéria de legislação ordinária.
Pela rejeição.
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EMENDA:27216 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOVANNI MASINI (PMDB/PR)
Texto:
Acrescente-se ao Art. 246 o seguinte parágrafo:
§ 4o. - Se na desapropriação a imissão de
posse de fundar em erro resultante de atos ou de
documentos apresentados pelo expropriante, e a
decisão judicial definitiva reconhecer que a
propriedade cumpriu sua função social, o preço
será totalmente pago em moeda corrente corrigida
até a data do efetivo pagamento.
Justificativa:
O disposto no atual § 3º do art. 248 do substitutivo, versa sobre modo excepcional de pagamento do
preço, matéria que é em gênero, objeto do art. 246.
Assim, por questão de sistema, é neste e não naquele, que deverá caber este parágrafo.
Considerando que o referido art. 246 estabelece como regra que o fundamento de desapropriação
por interesse social para reforma agrária só poderia ser desapropriação por interesse social do
imóvel, impõe-se, para dar consistência ao dispositivo, explicitar que a hipótese de pagamento em
dinheiro deriva de ter sido a desapropriação, no caso, decorrência de erro de fato no despacho que
deferiu a imissão, o que é atendido pela emenda ora proposta.
Parecer:
As emendas abaixo pretendem alterar a forma de indenização, o modo de emissão dos títulos, ou
sua utilização no caso de Reforma Agrária, no que não contribuem para a melhora do Projeto. São
elas: ES33163-9, ES23697-1, ES27216-1, ES31194-8, ES31172-7, ES25921-1, ES27654-9,
ES22413-1, ES28989-6, ES27299-8, ES22018-7, ES22075-6, ES31230-8, ES31424-6, ES34942-2,
ES23102-2, ES23426-9, ES34781-1, ES23300-9, ES29705-8, e ES22182-5.
Pela rejeição.

EMENDA:27288 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
MAX ROSENMANN (PMDB/PR)
Texto:
EMENDA ADITIVA
Dispositivo Emendado: Artigo 246
Acrescente-se ao art. 246 do Substitutivo do
relator ao Projeto de Constituição, o seguinte parágrafo 4o.:
"§ 4o. - É assegurada aos títulos da dívida
agrária previstos neste artigo sua aceitação, a
qualquer tempo, como meio de pagamento de
quaisquer tributos federais e débitos de crédito
rural oficial do desapropriado, seus herdeiros,
sucessores, ou de sociedade de que seja diretor ou controlador."
Justificativa:
Pretende-se inserir este mecanismo objetivando ao expropriado a pela utilização dos títulos dados
pelo governo para quitação de tributos e outros débitos perante o próprio Poder Público. Assim,
procura-se evitar o contrassenso de que o cidadão tenha de pagar ao Estado no caso de ser ele, ao
mesmo tempo, credor do próprio Estado com fundamento na indenização expropriatória.
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Parecer:
As emendas abaixo pretendem alterar a forma de indenização, o modo de emissão dos títulos, ou
sua utilização no caso de Reforma Agrária, no que não contribuem para a melhora do Projeto. São
elas: ES33163-9, ES23697-1,ES27216-1, ES31194-8, ES31172-7, ES25921-1, ES27654-9,
ES22413-1, ES28989-6, ES27299-8, ES22018-7, ES22075-6, ES31230-8, ES31424-6, ES34942-2,
ES23102-2, ES23426-9, ES34781-1, ES23300-9, ES29705-8, e ES22182-5.
Pela rejeição.

EMENDA:27550 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ALDO ARANTES (PC DO B/GO)
Texto:
EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 248 e seus parágrafos
Dê-se ao Artigo 248 a seguinte redação:
Art. 248 - Decretada a desapropriação por
interesse social, a União será imitada
judicialmente na posse do imóvel, mediante o
depósito do valor declarado para pagamento do
imposto territorial rural, em títulos da dívida
agrária, limitada a contestação a discutir o valor
depositado pelo expropriante.
Justificativa:
As constantes manobras protelatórias, por via judicial, por parte de proprietários de imóveis
desapropriados vêm inviabilizar as inciativas de reforma agrária. Este dispositivo torna-se essencial
para viabilizar qualquer política massiva de reforma agrária.
Parecer:
Pela rejeição. Somente se o juiz não definir de plano a inicial, no prazo de noventa dias, a imissão
opera-se automaticamente.

EMENDA:27551 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ALDO ARANTES (PC DO B/GO)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: § 3o., art. 246
Dê-se ao § 3o. do art. 246 do substitutivo a seguinte redação:
§ 3o. - As indenizações por desapropriação,
calculadas pelo valor médio declarado para fins de
tributação nos últimos cinco anos, serão pagas em
Títulos da Dívida Agrária resgatáveis ao fim de 30 anos.
Justificativa:
É fundamental deixar consagrado no texto constitucional a fórmula a ser aplicada no pagamento das
desapropriações de imóveis rurais para fins de reforma agrária. Só assim estaremos efetivamente
garantindo a execução da reforma agrária. O mecanismo que propomos objetiva viabilizar o
pagamento das indenizações pelo governo federal.
Parecer:
Consideramos que as matérias propostas pelo autor desta Emenda devem ser tratadas através de
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legislação ordinária, conforme estabelece o Substitutivo ao projeto Constitucional que estamos
apresentando.
Assim, somos pela rejeição da Emenda.

EMENDA:27653 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
WALDYR PUGLIESI (PMDB/PR)
Texto:
Dê-se ao Art. 248, do Substitutivo do Relator, a seguinte redação:
Art. 248 - A declaração de interesse social
para reforma agrária, opera automaticamente a
imissão da União na posse do imóvel, permitindo o
registro da propriedade.
Justificativa:
Propomos a alteração no Art. 248 do Substitutivo do Relator, de forma a assegurar, pela União, a
imediata posse do imóvel rural desapropriado, assegurando o registro da propriedade.
Parecer:
Pela rejeição. Somente se o Juiz não deferir de plano a inicial, no prazo de noventa dias, a imissão
opera-se automaticamente.

EMENDA:27654 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
WALDYR PUGLIESI (PMDB/PR)
Texto:
dê-se aos parágrafos do Art. 246 do
Substitutivo do Relator a seguinte redação:
Art. 246 - ..................................................
§ 1o. A indenização das terras nuas será paga
em título das dívida agrária, resgatáveis no
prazo de vinte anos, a partir do quinto em
parcela anuais sucessivas, assegurada a sua
aceitação a qualquer do período, como meio de
pagamento de até cinquenta por cento do Imposto
Territorial Rural e como pagamento do preço de terras públicas;
§ 2o. - a desapropriação que trata este
artigo, é de competência exclusiva da União, é
procederá ser delegada através de ato do
Presidente da República;
§ 3o. - os imposto devidos pelas propriedades
expropriadas serão obrigatoriamente, abatidos nos
títulos da dívida agrária, no ato de sua emissão.
Justificativa:
Ao propomos nova redação aos parágrafos 1º, 2º, e 3º do Art. 246, buscamos a aplicação de uma
reforma agrária justa e de fato.
Parecer:
As emendas abaixo pretendem alterar a forma de indenização, o modo de emissão dos títulos, ou
sua utilização no caso de Reforma Agrária, no que não contribuem para a melhora do Projeto. São
elas: ES33163-9, ES23697-1,ES27216-1, ES31194-8, ES31172-7, ES25921-1, ES27654-9,
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ES22413-1, ES28989-6, ES27299-8, ES22018-7, ES22075-6, ES31230-8, ES31424-6, ES34942-2,
ES23102-2, ES23426-9, ES34781-1, ES23300-9, ES29705-8, e ES22182-5.
Pela rejeição.

EMENDA:27655 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
WALDYR PUGLIESI (PMDB/PR)
Texto:
Dê-se ao Art. 246, do Substitutivo do Relator, a seguinte redação:
Art. 246 - Compete a União promover a reforma
agrária, pela desapropriação ou por interesse
social da propriedade territorial rural,
improdutiva ou que permaneça inexplorada durante
três anos consecutivos, independente de indenização.
Justificativa:
Propomos a alteração na redação oferecida ao Art. 246 do Substitutivo do Relator, buscando uma
definição clara das causas para desapropriação de terras, sem indenização.
Parecer:
A emenda prevê a pena de confisco incompatível com o nosso sistema constitucional republicano.
Pela rejeição.

EMENDA:27757 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ANTÔNIO CÂMARA (PMDB/RN)
Texto:
O artigo 248 do Capítulo II do Título VII
do substitutivo passa a ter a seguinte redação,
suprimindo-se os atuais parágrafos 1o., 2o. e 3o.:
Art. 248 - A declaração do imóvel como de
interesse social para fins de reforma agrária
autoriza a União a propor ação de desapropriação
com imissão imediata da posse, permitindo o
registro do imóvel na matrícula competente.
Justificativa:
A emenda objetiva eliminar o rito processual para a imissão na posse do imóvel desapropriado por
interesse social, para fins de reforma agrária.
Acreditamos que a proposta acelera o processo de reforma agrária.
Parecer:
Pela rejeição. Somente se o Juiz não deferir de plano a inicial, no prazo de noventa dias, a imissão
opera-se automaticamente.

EMENDA:28257 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
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Autor:
RICARDO IZAR (PFL/SP)
Texto:
Suprima-se os parágrafos 1o., 2o. e 3o, do art. 248.
Justificativa:
Com clareza solar, a matéria aí cogitada é basicamente de direito processual.
Como ainda não descobriram os doutos meios de criar a matéria de direito processual constitucional,
ou, ao inverso, direito constitucional processual, o hibridismo esdrúxulo dos parágrafos deve ser
repelido.
Parecer:
Pela rejeição. A urgência na implementação do Programa Nacional de Reforma Agrária exige que
seja definido, com a maior precisão possível, o procedimento a ser adotado pela União no caso de
desapropriação por interesse social.

EMENDA:28528 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG)
Texto:
EMENDA SUBSTITUTIVA
Dê-se aos artigos 247 e 248 do Projeto de Constituição a seguinte redação.
Art. 247 - A desapropriação será precedida de
elaboração projeto de projeto de assentamento
devidamente especificado e de processo
administrativo consubstanciado em vistoria do imóvel
rural, pelo órgão fundiário nacional,
garantida a presença do proprietário e/ou de
peritos e por ele indicados.
Art. 248 - A declaração de interesse social
do imóvel, para fins de reforma agrária, autoriza
e União e propor a ação de desapropriação.
§ 1o. - Dentro de sessenta dias, a autoridade
judicial competente, sob pena de crime de
responsabilidade, decidirá, após vistoria técnica,
por sentença fundamentada, sobre o cumprimento ou
não da função social do imóvel, objeto de desapropriação.
§ 2o. - Caso a sentença conclua pela
procedência do ato desapropriatório, a autoridade
judicial competente ordenará a imissão de posse da
União no imóvel, mediante o depósito do valor da
terra nua em títulos da dívida agrária, e das
benfeitorias, úteis e necessárias, em dinheiro,
previamente à disposição do desapropriado.
§ 3o. - Na hipótese da sentença concluir pelo
não cabimento da desapropriação, ficará nulo, de
pleno direito a declaração de interesse social do
imóvel, para fins de reforma agrária, que poderá
ser renovada após cinco (05) anos do trânsito em
julgado da decisão.
§ 4o. - Não serão objeto de desapropriação as
áreas que somem até 500,00 há, do mesmo proprietário.
§ 5o. - Nos títulos de propriedade ou de uso
de imóveis rurais, objeto de distribuição
decorrente de distribuição decorrente da reforma
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agrária, constará cláusula de inalienabilidade
pelo prazo de dez (10) anos, salvo para herdeiros
legais; que complementarão o prazo contratual.
Justificativa:
Com esta alteração, desejo encontrar o equilíbrio jurídico e constitucional, para que alcancemos a
reforma agrária viável, justa e dinâmica, respeitadas as normas constantes no mesmo anteprojeto
substitutivo, colocado à nossa consideração, análise e julgamento.
De fato, no capítulo dos Direitos e Garantias” do indivíduo, encontram-se princípios que não podem
ser violados, nem mesmo pela própria constituição, tais como:
1 – “TODOS SÃO IGUAIS PERANTE A LEI”, isto quer dizer que o legislador constituinte não poderá
tratar diferentemente indivíduos na mesma situação jurídica ou nas mesmas condições econômicas –
(art. 6° § 1º).
2 – A lei não poderá excluir do poder judiciário a apreciação da lesão ou qualquer ameaça a direitos
do indivíduo.
O texto é bastante claro. Nenhuma lei poderá estabelecer o contrário. E, mesmo a constituição, se o
fizer, estará em contradição com o princípio que ela mesma adota (art. 6º § 4º).
3 – Por sua vez o parágrafo 31 do mesmo artigo 6º diz:
“O contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos e ela inerentes, são assegurados aos
litigantes, em qualquer processo e aos acusados, em geral. ”
Não precisa explicar... É claro demais.
As ações de desapropriação também obedecem, ao rito processual garantido pela constituição.
Ora, como compatibilizar tais princípios com a pretensão de desapropriar, isto é, tirar a propriedade
(de qualquer bem) sem a palavra final do poder judiciário, que é um dos pilares sobre o qual também
se assenta o estado de direito?
Daí a necessidade de estabelecermos estas normas processuais, que protegem o direito pleno de
defesa do proprietário, ameaçado de ficar sem seu bem imóvel.
Parecer:
O autor propõe alteração nos art. 247 e 248. As condições de assentamento, estabelecidas na
Emenda ao art. 247 estão asseguradas no art. 251, segundo o qual "o plano nacional de
desenvolvimento agrário, de execução plurianual, englobará ... política agrícola, política agrária e
reforma agrária ".
Em complementação, o art. 254 diz que "a lei estabelecerá política habitacional...".
Quanto à alteração proposta ao art. 248, somos de opinião que a redação de 90 para 60 dias limitará
o tempo necessário à ação da justiça.
Por estas razões, somo contrário à aprovação da Emenda.

EMENDA:28775 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
TADEU FRANÇA (PMDB/PR)
Texto:
EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 246, TÍTULO VIII, CAPÍTULO II
No artigo 246 do Título VIII, Capítulo II, DA
POLÍTICA AGRÍCOLA, FUNDIÁRIA E DA REFORMA AGRÁRIA,
acrescente-se o seguinte parágrafo:
§ 4o. - o imóvel que não corresponder a
obrigação social será desapropriado para fins de
Reforma Agrária, sendo que a declaração de
interesse social para o objetivo exposto opera
automaticamente a imissão da União na posse do
imóvel, permitindo o registro da propriedade.
Qualquer contestação na ação própria ou em outra
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medida judicial somente poderá versar sobre o
valor depositado pelo expropriante.
Justificativa:
A presente medida faz-se indispensável para a execução do Plano Nacional de Reforma Agrária, pois
que de outra forma haverá de perder-se no labirinto de burocracia judiciária uma proposta prioritária
para a reconstrução do país.
Parecer:
A emenda supramencionada não apresenta contribuição, quer doutrinária, quer técnica do
aprimoramento do Projeto.
Pela rejeição.

EMENDA:28916 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB)
Texto:
Emenda Aditiva
Adicione-se entre os artigos 247 e 248, um novo artigo, numerado como 248, renumerando-se
os demais:
Art. 248 - O imóvel rural, objeto de ação de
desapropriação pela União, por interesse social,
para fins de reforma agrária, deve estar situado
em zonas prioritárias, fixadas em decreto do Poder
Executivo.
Justificativa:
O rito processual em uso, no Brasil, para fins da reforma agrária, naquilo que estabelece como passo
inicial da desapropriação a definição das zonas prioritárias, pode ser considerado correto e eficaz.
Neste sentido deve ser preservado, por que estabelecerá áreas específicas para a ação organizada
do Poder Público.
Parecer:
Pela aprovação parcial. No artigo 246 do substitutivo consta a expressão "área prioritária",
equivalente ao termo "zona prioritária", no contexto da emenda apresentada.

EMENDA:28917 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB)
Texto:
Emenda Modificativa
No artigo 248, § 2o., substitua-se a palavra "noventa" por "sessenta".
Justificativa:
O processo de imitir a União na propriedade do imóvel desapropriado, por interesse social, para fins
de reforma agrária, tem se construído em fator retardador da implantação de novas famílias de
agricultores, beneficiários do processo de redistribuição fundiária.
A solução encontrada pela negociação entre os diversos grupos políticos que se encontra registrada
no § 2º do artigo 248, do Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição, é positiva e deve ser
apoiada por todos que lutam pelas melhores sociais de nossa população, especialmente a do meio
rural. Entretanto, o prazo para a imissão ainda é longo, se comparado com o que o Decreto-Lei, de
1989 estabeleceu, ou seja, de 48 horas. Visando aperfeiçoar o texto, sem, entretanto, deixar de
considerar todos os pontos de vista em jogo, propomos a redução do prazo para sessenta dias.
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Parecer:
Pela rejeição. A emenda proposta não aperfeiçoa de forma significativa o texto vigente.

EMENDA:28918 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB)
Texto:
Emenda Modificativa
Suprima-se o artigo 245 e inclua-se, no
artigo 246, a expressão "definida em lei", entre
as expressões "... função social..." e "... em áreas prioritárias..."
Justificativa:
A garantia ao direito de propriedade, em geral, já está consagrada no § 33, do artigo 6º, não havendo
razão para particulariza-lo no Capítulo II, do Título VIII.
Com isso, ademais, uniformiza-se o tratamento dado a questão, para os meios urbano e rural, na
medida em que o § 1º do artigo 236, legisla sobre a matéria para o caso das cidades.
Parecer:
A emenda propõe a supressão do artigo 245 e alteração da redação do artigo 246 do Substitutivo.
A proposta não aperfeiçoa o texto do Projeto.
Pela rejeição.

EMENDA:28928 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB)
Texto:
Acrescente-se ao Capítulo II, do Título VIII, onde couber, o seguinte:
"Art. É facultado ao Estado proceder à
desapropriação por necessidade ou utilidade
pública e interesse social, mediante prévia e
justa indenização em dinheiro, salvo nos casos de
desapropriação para fins de reforma agrária
prevista nesta Constituição.
§. A desapropriação para fins de reforma
agrária visará à proteção da propriedade familiar,
mediante a instituição de módulos rurais regionais".
Justificativa:
Tem esta Sugestão de Norma Constitucional por escopo a proteção à propriedade rural e, em
especial, à propriedade familiar, entendida como aquela que correspondera ao modulo rural fixando
para cada região.
Com este objetivo, elaboramos disposição normativa, a ser incluída no texto da futura Constituição
brasileira, estabelecendo o princípio, no entanto, à sua função social mediante desapropriação que,
no caso do imóvel rural, visará à proteção da propriedade familiar, mediante a instituição de módulos
rurais regionais.
Parecer:
A emenda, procura ressaltar a propriedade familiar como insusceptível de desapropriação.
A matéria já está devidamente contemplada no Substitutivo e a emenda proposta não aperfeiçoa o
texto do Projeto no seu aspecto redacional.
Pela rejeição.
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EMENDA:28989 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
PAULO RAMOS (PMDB/RJ)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 246
Seja dado ao Parágrafo 3o., do Artigo 246, a seguinte redação:
3o. O valor da indenização da terra e das
benfeitorias será determinado conforme dispuser a
lei e terá como base o valor de cadastro ou o
declarado pelo proprietário para efeito de
pagamento dos impostos, observados os cinco
últimos anos de declaração ou de cadastramento; os
proprietários dispõem de noventa dias para a
atualização do valor da respectiva propriedade.
Justificativa:
A indenização o caso de desapropriação deve sempre estar vinculada do calor declarado pelo
proprietário par ao pagamento dos impostos.
Em tendo o proprietário a oportunidade de fixar o valor real do seu imóvel, ninguém sairá
prejudicando, nem o proprietário em caso de desapropriação, e nem o Estado, no recebimento da
tributação.
A circulação dos cinco últimos anos tem como objetivo evitar qualquer iniciativa de fraude ou de
busca às decisões do governo.
Parecer:
As emendas abaixo pretendem alterar a forma de indenização, o modo de emissão dos títulos, ou
sua utilização no caso de Reforma Agrária, no que não contribuem para a melhora do Projeto. São
elas: ES33163-9, ES23697-1,ES27216-1, ES31194-8, ES31172-7, ES25921-1, ES27654-9,
ES22413-1, ES28989-6, ES27299-8, ES22018-7, ES22075-6, ES31230-8, ES31424-6, ES34942-2,
ES23102-2, ES23426-9, ES34781-1, ES23300-9, ES29705-8, e ES22182-5.
Pela rejeição.

EMENDA:29383 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
FAUSTO ROCHA (PFL/SP)
Texto:
Emenda Aditiva
Acrescente-se ao Artigo 246, do Projeto de
Constituição, o seguinte Parágrafo 4o.:
"A Reforma Agrária será efetuada
prioritariamente nas terras não produtivas e não
utilizadas, pertencentes ao Governo, nos níveis
Federal, Estadual e Municipal, dentro dos
critérios de equidade, com o local e prazo de
inscrição amplamente divulgados a toda população,
com direito de uso da terra pelo prazo de 3 (três)
anos, renovável após avaliação com exigência de produtividade.
Justificativa:
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O fato de iniciar a Reforma Agrária pelas terras pertencentes ao governo evita, inicialmente, que o
Governo, que não tem conseguido pagar nem os juros das dívidas externa e interna, tenha neste
momento que arcar com essas despesas. O estabelecimento de critérios corretos para o
assentamento, proporcionará um mínimo de produtividade que garantirá o efetivo desenvolvimento do
Programa de Reforma Agrária, sem desestimular aqueles que, por sua conta e risco, tem plantado,
colhido e alimentado esta Nação durante séculos, recebendo do Governo tão pouco ou mesmo nada.
Parecer:
Reforma agrária não se faz em terras públicas.
Pela rejeição.

EMENDA:29413 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
COSTA FERREIRA (PFL/MA)
Texto:
Acrescente-se ao artigo 246, do capítulo II,
do Título VIII, deste Projeto de Constituição, os
incisos I, II e alíneas a, b e c, números 1, 2 e
3, incisos III, IV e V, e ao artigo 254, uma nova
redação, acrescentando-lhe os incisos I, II e III,
dando-lhes as seguintes redações:
Art. 246 - ...............................
I - a desapropriação de que trata este artigo
é de competência do Presidente da República,
mediante prévia autorização do Congresso Nacional.
II - a União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios se obrigam na realização da reforma
agrária a promover:
a - o crédito e assistência técnica rural;
b - os meios de acesso do trabalhador rural à
posse da terra onde for promovida a reforma agrária.
c - facilitar:
1 - armazenamento;
2 - escoamento;
3 - a comercialização da produção agrícola.
III - A eletrificação rural, inclusive água
para irrigação da lavoura;
IV - Em caso dos riscos advindos das
intempéries climáticas e outras consequências, dar
as condições ao trabalhador para não sofrer o prejuízo, e
V - Pesquisa agropecuária.
Art. 254 - A lei estabelecerá os critérios de
fixação de grupos de agricultores no meio onde
vivem, garantindo-lhes a dignidade de vida através de:
I - política habitacional;
II - estabelecimento de escolas de primeiro e segundo graus, inclusive profissionalizante; e
III - serviços médico ambulatoriais e hospitalares.
Justificativa:
A presente emenda vida uma maior segurança à reforma agrária, a começar pela competência do
Presidente da República e do Congresso Nacional para desapropriar as terras necessárias à este
evento de tão grande elevo social, além de modernizar as condições de vida digna para si e seus
descendentes, assim como propiciar todas as condições de sobrevivência, sem os incômodos dos
êxodos rurais que tantos problemas têm trazido ao país e ao próprio homem do campo. E com a
reforma agrária implantada e assistida pelo Poder Público, certo estamos de que este acontecimento
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será de grande enlevo social, dará aos camponeses a verdadeira emancipação que será benéfica
para o Brasil e para todos.
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:29459 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
LUIZ SALOMÃO (PDT/RJ)
Texto:
Suprimir o § 2o. do Art. 248 do Substitutivo do Relator.
Justificativa:
As atuais normas de procedimentos (D.L. 554/69) para despacho da inicial apresentada pelo
expropriante fornece ao juiz prazo máximo de 48 horas.
Ainda assim a reforma agrária continua emperrada. O aumento do prazo máximo concedido ao juiz
no projeto (90 dias) só servirá para prejudicar ainda mais o processo.
Parecer:
Pela rejeição. A urgência na implementação do Programa Nacional de Reforma Agrária exige que
seja definido, com a maior precisão possível, o procedimento a ser adotado pela União no caso de
desapropriação por interesse social.

EMENDA:29520 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
RONARO CORRÊA (PFL/MG)
Texto:
TÍTULO VIII
CAPÍTULO II
Acrescentem-se ao art. 246 os seguintes parágrafos:
§ - A União deverá conceder para os fins
previstos no caput deste artigo, financiamento
para aquisição de imóvel rural a quem não o possua
e tenha comprovada experiência no trato da terra.
§ - O financiamento que será no máximo até 20
anos poderá ter a garantia do próprio imóvel rural adquirido.
§ - O adquirente do imóvel rural poderá
oferecer também parte da produção como garantia do
compromisso financeiro assumido.
Justificativa:
TEMOS HOJE 130 milhões de habitantes com 30 milhões vivendo no campo de aproximadamente
130 milhões de hectares.
No liminar do século XXI, ano 2000 estudos sérios nos autorizam a projetar uma população de 180
milhões de pessoas, e, o que é greve, com apenas 18 milhões (10%) no campo.
Aqui uma pausa.
Seja qual for a reforma agrária a se implantar, ela não pode falhar.
Portanto, não temos o direito de submeter este tema a decisões apaixonadas, ou egoísticas, ou
ideológicas, conduzi-lo a decisões que, pela via da análise acurada, e da serenidade, presente, nos
leve a um porto seguro.
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Propomos que se implantem, com urgência, mecanismos de uma reforma agrária heterodoxa,
realista, lateada em pré-requisitos bem definidos, objetivando a que a população no campo não se
altere, isto é, continue a ser de 30 milhões de habitantes, perfazendo 16,7% da população total do
país, ficando as cidades habitadas pelos restantes 150 milhões de pessoas, com o que a atual
fronteira agrícola (150 milhões de hectares não acrescentaria, necessariamente.
E aqui a minha proposta que apresento convencido de estar contribuindo a solução racional,
equânime, judiciosa, e sobretudo factível, de uma reforma agrária sem traumas e sem choques, que
preserve os interesses gerais e seja capaz de apascentar a família brasileira.
Eis a ideia:
Já tivemos um BNH (Banco Nacional de habitação) e hoje etmos um SFH (Sistema Financeiro da
Habitação), com o propósito de financiar habitações.
Conhecemos este sistema, com seus erros e seus acertos. Por que não criarmos um outro BNH, o
Banco Nacional do Hectare, ou outro SFH, o Sistema Financeiro do hectare?
Quem financia casa para abrigar e residir, deverá poder de financiar terra para abrigar, residir e
produzir.
Quem não tiver terra e quiser terra será atendido dentro dos mesmos princípios básicos, com as
devidas adaptações de quem tem casa e deseja casa.
Vamos financiar terra em 10, 15 ou 20 anos.
Quem ganha, geralmente não dá a coisa ganha o mesmo valor que quem compra dá a coisa
comprada.
O pagamento poderá ser feito opcionalmente, em bens a serem produzidos. Assim, um hectare de
terra poderá valer X sacos de feijão, arroz, milho, etc. exorcizando o fantasma das correções
inflacionarias que tanto desincentivam as iniciativas da produção. A moeda vai brotar o hectare, como
no ofertório litúrgico, põe o vinho, fruto da videira e do trabalho do homem.
Esta, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Constituintes a ideia força.
Passamos agora a enumerar algumas das inúmeras vantagens desta sugestão:
I – Quem realmente desejar terra, tiver afinidade e trato com as coisas da terra, poderá tê-la,
comprando-a justo preço em condições viáveis. Afugenta-se assim o falso conceito segundo o qual
“sem-terra” quer terra.
2 – O vendedor haverá de vender e receber o fruto da venda, assemelhadamente a uma empresa
que constrói imóveis vende-los através do Sistema Financeiro da Habitação, e recebe o fruto da
venda.
3 – Quem ganha não escolhe, mas quem compra tem mais liberdade de identificar um local para a
sua nova vida.
4 – Ao optar por pagar com a produção, o novo proprietário estará garantindo uma oferta futura de
produtos que irá contribuir na regulação do mercado.
Cuidados especiais, na regulamentação da matéria, obviamente não serão esquecidos. A guisa de
exemplo, podemos lembrar os mecanismos a produção, assistência técnica, além de uma tributação
sobre as terras não produtivas, evitando a hipótese de especulação que poderia existir em função de
um excitado mercado comprador do hectare.
Entre a perspectiva de termos apenas 18 milhões de brasileiros no campo no ano 2.000 e a proposta
que ora submete a esta Assembleia Nacional Constituinte capaz da manutenção naquele ano, dos
atuais 30 milhões de brasileiros no campo, decorre uma diferença a menor de 12 milhões de almas
na cidade e um custo economizado de 60 mil dólares por pessoa a se instalar e viver na cidade. Se
somarmos a estes números outras economias teremos poupado uma despesa de 90 bilhões de
dólares em 13 anos, mais do que suficientes como fonte de todos o financiamento de terras a serem
adquiridas por novos proprietários que irão se incorporar definitivamente ao processo produtivo
nacional.
Considerações e Cálculos Adicionais
1 – população atual do Brasil
130 milhões de habitantes
2 – população projetada p/ ano 2000
180 milhões de habitantes
3 – população urbana atual
100 milhões de habitantes (77%)
4 – população urbana projetada p/ o ano 2000
162 milhões de habitantes (90%)
5 – população rural atual
30 milhões de habitantes (23%)
6 – população rural projetada p/ o ano 2000
18 milhões de habitantes (10%)
A proposta Ora apresentada sugere:
1 – População urbana para ano 2.000 150 milhões de habitantes (83,3%)
2 – População rural para o ano 2.000 30 milhões de habitantes (16,7%)
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PARA JUSTIFICAR A NOSSA PROPOSTA, QUEREMOS CONSIDERAR QUE:
1 – O crescimento ou a criação de uma nova cidade implica em investimentos da ordem de US$
2.500,00 per capita na expansão rural, mantendo-se padrões sadios e de razoáveis conforto para o
cidadão viver condignamente.
2 – A produção atual deverá, no mínimo, permanecer a mesma por habitante, como a população irá
crescer 38,5% e a população rural tende a reduzir-se em 40%, isto é, tende a ser 60% da atual, a
produtividade no campo segundo estas tendências deverá ser melhorada em 13% no mínimo, isto é,
deverá ser igual à atual multiplicada por 2,3 que é o resultado da divisão de 1,385 por 0,6.
3 – A melhoria de produtividade no campo, a níveis de 130% equivaleria a um investimento em
máquinas equipamentos, tecnologia, produtos químicos, controle ambiental, etc. , investimento este
que estamos admitindo como da ordem de US$ 45 bilhões equivalentes ao PIB rural durante 1 ano,
aproximadamente, ao passo que a níveis de 38,5% de aumento da produtividade rural, se a
população se mantiver em 30 milhões de habitantes, o investimento necessário cairia para a terça
parte, ou sejam US$ 15 bilhões, com uma economia de US$ 30 bilhões para 150 milhões de
habitantes, haverá uma economia, em termos de expansão ou de criação novas cidades, de US$ 60
bilhões resultantes da aplicação de US$ 5 mil per capita sobre o contingente humano de 12 milhões
de pessoas que deixarão de ir em busca da vida humana. Concluímos, portanto, que a nossa
proposta permitirá ao país um desembolso a menor de US$ 90 bilhões, num período de 13 anos, ou
sejam US$ 7 bilhões por ano.
É oportuno ressaltar que:
1 – Com a expressão de nossa proposta o país investirá US$ 15 bilhões no campo de US$ bilhões
em imobilizações urbanas para absorver o incremento populacional de 50 milhões de habitantes,
totalizando, portanto, um dispêndio global de US$ 265 bilhões, durante 13 anos, com uma média de
US$ 20.4 bilhões por ano.
2 – Deixando-se de executar a nossa proposta ou alguma outra que a ela se assemelhe, ou que se
avizinhe dela, o país será forçado a investir US$ 45 bilhões no campo e US$ 310 bilhões nas
acomodações urbanas de mais 62 milhões de pessoas, totalizando, portanto, US$ 355 bilhões,
durante os mesmos 13 anos, com uma média anual de US$ 27.3 bilhões.
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:29562 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
STÉLIO DIAS (PFL/ES)
Texto:
EMENDA SUPRESSIVA
CAPÍTULO II
Da Polícia Agrícola, Fundiária e da Reforma Agrária
Suprima-se os § 2o. e § 3o. do artigo 248,
transformando o § 1o. do mesmo artigo em parágrafo
único, do Substitutivo do Relator da Comissão de Sistematização.
Justificativa:
As razões da supressão são de ordem Constitucional, técnica legislativa e social econômica.
Senão vejamos: porque estabelecer prazos fatais de julgamento ficará o juiz de decidir em regiões
desenvolvidas, portanto com condições processuais e matérias diferentes. Por outro lado, se precisar
de alguma diligencia ou informação complementar ficará sem condições de exercitá-la devido a
impertinência do prazo.
Excluindo os argumentos de ordem prática é de se mencionar os de ordem Constitucional. Não
podemos transformar o texto Constitucional num código processual estabelecendo prazos e condutas
de ações processuais.
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No artigo 245 o texto Constitucional preserva a propriedade produtiva, mas logo no § 2º do Art. 248;
“O Juiz definirá de plano a inicial. Se não o fizer no prazo de noventa dias, a imissão opera-se
automaticamente com as consequências previstas no parágrafo anterior”.
Ora ao nosso ver ao Magistrado não cabe apreciar se a propriedade é ou não produtiva para efeito da
desapropriação.
É também premido pelo tempo não pode negar a imissão de posse pois em noventa dias ocorre o
decurso de prazo automático. Não podemos imaginar o que vai ocorrer a evidencia dos expedientes
menores, ameaças e até perseguições políticas e pessoais no rastro deste equívoco.
O mesmo ocorre com o $ 3º do mesmo artigo 248 “se decisão judicial reconhecer que a propriedade
cumpria função social, e preço será totalmente pago em moeda corrente corrigida até a data do
efetivo pagamento”. A pergunta segue um raciocínio linear: “se é garantida a propriedade do imóvel
que cumpre sua função social, porque o § 3º do Art. 248 mantem a desapropriação da propriedade
produtiva? Se o legislador que efetivamente preservar a propriedade produtiva não deve cercear os
limites da ação judiciária do magistrado. Sem acesso à Justiça para conciliar divergências, dúvidas e
direitos lesados o produtor ou qualquer indivíduo não terá segurança.
O § 2º e, mormente o § 3º, deixam evidenciado que o legislador não zelou pelo próprio art. 245 que é
o preceito geral e a filosofia da reforma agrária. No lastro destas contradições a reforma poderá ser
realizada em terras produtivas ou não, sem que o expropriado tenha a quem recorrer.
A rigor o termo Reforma Agrária não deve ser objeto constitucional. A carta deve propiciar condições,
instrumentos, preceitos, filosofias para uma reforma. De outra forma seria tornar a carta provisória
quando a queremos permanente.
Permanecendo os parágrafos 2º e 3º do Art. 248 e o Poder Judiciário não apreciar a questão da
legalidade do ato desapropriatório, dentro de certo prazo, a matéria ficaria vencida, ultrapassada,
caberia, então, ao julgador examinar apenas o montante da indenização, conforme viesse a lei e
estatuir.
Ora, a propriedade é direito individual, posto dentre vários outros. A desapropriação consiste em
forma legal de limitação, pela transferência compulsória da propriedade.
O ato Governamental expropriatório sujeita-se (e assim deve ficar) à Lei.
Se a sua legalidade, ou ilegalidade, entretanto, não puder ser examinada pelo Judiciário, então,
quebra-se a maior de todas as garantias Constitucionais.
Em outras palavras, suprime-se da apreciação do Poder Judiciário lesão de direito individual, viola-se
o secular princípio da inafastabilidade do controle Jurisdicional, ou da proteção judiciária, que todos,
igualmente, merecem.
Parecer:
Pela rejeição. A urgência na implementação do Programa Nacional de Reforma Agrária exige que
seja definido, com a maior precisão possível, o procedimento a ser adotado pela União no caso de
desapropriação por interesse social.

EMENDA:29705 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
SAMIR ACHÔA (PMDB/SP)
Texto:
Dê-se ao disposto no artigo 246, e seu item I
do substitutivo do relator a seguinte redação:
Art. 246. "Compete à União desapropriar por
interesse social para fins de reforma agrária o
imóvel que comprovadamente não esteja cumprindo a
sua função social, devendo o proprietário do
imóvel rural que se pretende desapropriar ser
notificado regularmente para apresentar defesa
administrativa na qual poderá demonstrar ser seu
imóvel produtivo ou que terá produtividade no
prazo máximo de dois anos".
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I - na eventualidade de desapropriação a
indenização será sempre em dinheiro.
Justificativa:
Desapropriar-se imóveis rurais em que o proprietário possa, ao menos, defender-se demonstrando
que está produzindo ou que produzirá em dois anos, é injusto.
A união e os Estados e até Municípios dispõem de enormes áreas que podem ser destinadas à
reforma agrária. A reforma agrária deve ser feita ou com terras da União, Estados e Municípios ou
com terras comprovadamente improdutivas.
O que pretendemos é dar o amplo direito de defesa ao proprietário da terra, bem como uma
oportunidade para que ele mesmo possa produzir.
Terras não faltam no Brasil, principalmente para a União.
Parecer:
As emendas abaixo pretendem alterar a forma de indenização, o modo de emissão dos títulos, ou
sua utilização no caso de Reforma Agrária, no que não contribuem para a melhora do Projeto. São
elas: ES33163-9, ES23697-1,ES27216-1, ES31194-8, ES31172-7, ES25921-1, ES27654-9,
ES22413-1, ES28989-6, ES27299-8, ES22018-7, ES22075-6, ES31230-8, ES31424-6, ES34942-2,
ES23102-2, ES23426-9, ES34781-1, ES23300-9, ES29705-8, e ES22182-5.
Pela rejeição.

EMENDA:29890 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
CARDOSO ALVES (PMDB/SP)
Texto:
Emenda ao Substitutivo da Comissão de Sistematização
Dê se ao artigo 245 a seguinte redação;
revogando-se os de nos. 246 e 245:
Art. É garantido o direito de propriedade do
imóvel rural cujo uso esteja adequado à sua função
social nos termos da lei.
Art. Lei específica estabelecerá os objetivos
e instrumentos de política agrícola e de política agrária.
Art. A propriedade rural em produção não é
passível de desapropriação por interesse social.
Art. A união poderá promover a desapropriação
por interesse social, de terras inexploradas, por
ato de exclusiva competência do Presidente da
República, mediante pagamento de prévia e justa
indenização, das benfeitorias em dinheiro e da
terra nuas em títulos especiais da dívida pública
com cláusula de exata atualização monetária,
negociáveis e resgatáveis, no prazo de até vinte
anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas,
assegurada a sua aceitação a qualquer tempo como
meio de pagamento de débitos com a União, conforme
previsão em lei.
Art. O imóvel desapropriado para fim de
reforma agrária, será adjudicado ao proprietário
ou seus herdeiros, em processo instruído com
vistoria judicial, perante o mesmo juízo que o
desapropriou se decorridos 3 (três) anos da
imissão da União em sua posse e não estiver
cumprindo sua função social.
Art. O agente do órgão fundiário que deu
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causa à hipótese constante do inciso anterior será
responsabilizado funcionalmente.
Parágrafo Único: A lei estabelecerá as normas
para a classificação das propriedades rurais, bem
como o procedimento das desapropriações, definindo
os recursos necessários à sua execução.
Justificativa:
A emenda proposta visa condenar o texto apresentado e viabilizar Ação de Política e de Reforma
Agrária.
Parecer:
A emenda propõe nova redação do capítulo II do Título VIII.
No nosso entender, a emenda apresenta recuos em relação ao texto do Substitutivo, ao propor:
- que somente as terras públicas inexploradas sejam objeto de desapropriação por interesse social.
Estabeleceu-se, como consenso, na Subcomissão e Comissão Temática, que são susceptíveis de
desapropriação todos os imóveis rurais que não cumpram sua função social;
- a aceitação do TDA como meio de pagamento de qualquer débito para com a União.
Em outros dispositivos da emenda, o nível de detalhamento não é compatível com o texto
constitucional.
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
seguinte redação, renumerando-se os Capítulos subsequentes:
Art. 245 - Ao direito de propriedade de
imóvel rural corresponde uma obrigação social.
§ 1o. - O imóvel rural que não corresponder à
obrigação social será arrecadado mediante a
aplicação dos institutos de Perda Sumária e da
Desapropriação por interesse Social para fins de
Reforma Agrária.
§ 2o. - A propriedade de imóvel rural
corresponde à obrigação social quando, simultaneamente:
a)- é racionalmente aproveitado;
b) - conserve os recursos naturais renováveis
e preserva o meio ambiente;
c) - observa as disposições legais que
regulam as relações de trabalho e de produção
motiva conflitos ou disputa pela posse ou domínio;
d) - não excede a área máxima prevista como limite regional;
e) - respeita os direitos das populações
indígenas que vivem nas suas imediações;
§ 3o. - O imóvel rural com área superior a
sessenta (60) módulos regionais de exploração
agrícola terá o seu domínio e posse transferidos,
por sentença declaratória, quando permanecer
totalmente inexplorado, durante três (3) anos
consecutivos, independentemente de qualquer indenização.
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§ 4o. - Os demais imóveis rurais que não
correspondem à obrigação social serão
desapropriados por interesse social para fins de
Reforma Agrária, mediante indenização paga em
títulos da dívida Agrária, de valor por hectare e
liquidez inversamente proporcionais à áreas e a
obrigação social não atendida, e com prazo
diretamente proporcional aos mesmos fatores.
Art. 246 - A indenização referida no § 4o, do
artigo 245, 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 e
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 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 fala este
artigo se aplicará tanto à terra nua quanto as
benfeitorias indenizáveis.
Art. 247 - O imóvel rural desapropriado por
interesse Social para fins de Reforma Agrária
será indenizado na proporção da utilidade que
representa para o meio social e que tem como
parâmetro os tributos Honrados pelo proprietário.
Parágrafo único - A desapropriação de que
trata este artigo é de competência exclusiva da
União, e poderá ser delegada através de ato do
Presidente da república.
[...]
Justificativa:
Subscrevem 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.
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EMENDA:30387 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
VASCO ALVES (PMDB/ES)
Texto:
Dê-se, ao art. 248, do Substitutivo ao
Projeto de Constituição, elaborado pelo Relator da
Comissão de sistematização, da Assembleia Nacional
Constituinte, a seguinte redação:
Art. 248. A declaração do imóvel como de
interesse social para fins de reforma agrária
autoriza a União a propor ação de desapropriação.
§ 1o. Na petição inicial, instruída com
comprovantes do depósito do valor da terra em
Títulos da Dívida Agrária e das benfeitorias em
dinheiro, a autora, com a automática imissão na
posse do imóvel, requererá seja realizado o
registro deste na matrícula competente,
discutindo-se apenas, no processo, o valor da
indenização, a ser estabelecido mediante avaliação.
§ 2o. O juiz deferirá de plano a inicial, se
não o fizer no prazo de noventa dias, o registro
opera-se automaticamente.
§ 3o. Se decisão judicial, transitada em
julgado, reconhecer que a propriedade cumpria sua
função social, o preço será totalmente pago em dinheiro.
Justificativa:
O substitutivo prevê a imissão automática na posse de imóvel desapropriado pela União, para fins de
reforma agrária somente na hipótese de não ser a petição inicial despachada pelo Juiz dentro de
noventa dias.
Entendemos ser um prazo demasiado longo, tendo-se em vista que a maioria das desapropriações
objetiva solucionar conflitos sociais existentes nas respectivas áreas. Conflitos que a todo instante
ceifam centenas e milhares de vidas, necessárias ao desenvolvimento do País.
Propomos, assim, que a imissão na posse seja automática, a partir do ajuizamento da ação e do
deposito do valor, discutindo-se apenas, no processamento do feito, o quantum devido ao
expropriado.
Essas as razões da presente Emenda, que submetemos à consideração dos ilustres da Assembleia
Nacional Constituinte.
Parecer:
Pela aprovação parcial nos termos do Substitutivo.

EMENDA:30412 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
AMARAL NETTO (PDS/RJ)
Texto:
Emenda Aditiva
Dispositivo Emendado: Título VIII, Capítulo II
Inclua-se ao Substitutivo, como Art. 248, o seguinte dispositivo; renumerando-se o atual Art.
248 e seguintes:

Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 303

Art. 248 - Legislação ordinária estadual e do
Distrito Federal fará incidir imposto sobre as
propriedades territoriais rurais e elaborará
tabelas progressivas proporcionais à área não
aproveitada.
Justificativa:
Em 28 de maio de 1963, apresentei na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 422/63, que
instituirá imposto sobre terras não aproveitadas.
Dada a atualidade da questão, uma vez que o País inteiro está girando em torno de uma única e
exclusiva solução para a reforma agrária, entendi de, neste momento, apresentar sob a forma de
emenda ao substitutivo do relator a mesma ideia constante daquele projeto de lei, que assegurará
não só a realização de reforma agrária como também o atingimento daquelas propriedades por
ventura não incluídas em um plano de desapropriação.
Referido projeto criava imposto sobre terras não aproveitadas de acordo com tabelas progressivas ali
sugeridas. Também conceituadas em termos de área improdutiva o que seria terra não aproveitada.
Achamos por bem, nesta emenda, não apresentar a tabela progressiva, assim como deixar para a
legislação ordinária a conceituação de terra não aproveitada, acreditando que tais elementos são
eminentemente técnicos e merecedores de estudos mais detalhados e profundos pelas autoridades
ligadas ao setor primário de nossa economia.
Parecer:
Pela rejeição. Tributação é matéria pertinente à legislação ordinária.

EMENDA:30788 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB/CE)
Texto:
Emenda ao § 2o. e § 3o. do artigo 248 do Substitutivo do Relator:
Art. 248 - ...........................
§ 2o. - A imissão de posse será imediata se o
juiz julgar que se trata de caso previsto no
artigo 246 desta Constituição.
§ 3o. - Se a sentença reconhecer que a
propriedade cumpria função social, a improcedência
da ação não impedirá a União de novo ato
desapropriatório sob outro fundamento.
Justificativa:
Condiciona-se, no caput, que a desapropriação para fins de reforma agrária deve atingir aos imóveis
desprovidos de função social. Mas, na continuidade das disposições do Substitutivo, resulta uma
nova realidade: quando o imóvel reconhecidamente tem função social continuará desapropriado,
sendo indenizado em moeda corrente. Há uma evidente contradição e muito grave. Mas não se pode
cercear o poder de império do Estado e, assim, propomos que a própria Constituição permita à União
nova desapropriação, sobre o mesmo imóvel, sob outro fundamento, igualmente consagrado na lei
jurisprudência e doutrina.
Parecer:
Pela rejeição. Os imóveis rurais que cumprem sua função social não são passíveis de
desapropriação para fins de reforma agrária, não cabendo ações desapropriatórias sob qualquer
outro pretexto.

EMENDA:30857 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
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Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE)
Texto:
Emenda Aditiva
Dispositivo Emendado: Art. 248
Acrescente-se "in fine" do Art. 248 do
Projeto de Constituição a seguinte expressão:
"conforme dispuser a lei"
- Suprimam-se os parágrafos 1o., 2o. e 3o.
Justificativa:
Os três parágrafos a serem suprimidos tratam meramente de ritual processual não tendo acolhimento
em texto constitucional e sim em lei ordinária.
Parecer:
Pela aprovação parcial nos termos do Substitutivo.

EMENDA:30883 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ)
Texto:
Emenda Aditivas
Dispositivo Emendado art. 246
Adite-se ao Projeto:
a) art. 246 - Compete a União e aos
"Estados" promover a reforma agrária.
Justificativa:
A competência de promover a reforma agrária deve ser descentralizada para os Estados sem
prejuízo da competência da União que será definida por lei complementar. Assim teríamos uma
reforma agrária mais próxima da realidade social, pois os Estados que compõe o sistema federativo
dispõem de condições de planejamento, gerenciamento e execução de projetos mais adequados que
a União.
Parecer:
As emendas abaixo relacionadas pretendem estender aos estados e municípios competência para
promover a R.A. Com essa superposição de atribuições, é fácil antever a desordem jurídica que se
operaria. São elas: ES33169-8, ES30883-1, ES33650-9 e ES26364-1.
Pela rejeição.

EMENDA:30921 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT)
Texto:
Emenda Supressiva e Aditiva
Suprima-se os Arts. 245, 246, 247, 248, 249, 251, 252, 253 e 254, acrescentando-se no Capítulo
II - da Política Agrícola, Fundiária e da Reforma Agrária - os seguintes artigos e renumerando-se
os demais.
Art. O Estado fará a Reforma Agrária e
promoverá a Política Agrícola conforme a Lei.
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Art. Ao direito de propriedade de imóvel
rural corresponde uma função social.
Parágrafo único - A definição de função
social do imóvel rural será estabelecida em Lei.
Art. A União fará, para fins da Reforma
Agrária, desapropriação do imóvel rural, mediante
justa indenização.
§ 1o. - A lei definirá a indenização de que
trata o "Caput" deste artigo sendo esta composta
de Título da Dívida Agrária para a terra nua e de
dinheiro para as benfeitorias.
§ 2o. - Decretada a desapropriação, a União
poderá ser imitada na posse do imóvel rural
mediante depósito prévio da indenização.
§ 3o. - Qualquer contestação à desapropriação
terá, obrigatoriamente, tramitação em rito
sumaríssimo.
Justificativa:
O objetivo principal da nossa proposta é, na busca do consenso, oferecer um texto que garanta a
definição, na Constituição, dos principais tópicos para a efetivação da Reforma Agrária no Brasil
transferindo par a Lei todas as demais questões.
A definição clara que o Estado fará a Reforma Agrária, que ao direito de propriedade corresponde
uma formação social e que a União será imitada imediatamente na posse do imóvel rural, com ampla
capacidade de contestação pelo expropriado, são para nós os pontos básicos que garantirão o
processo da Reforma Agrária.
Parecer:
A emenda propõe nova redação do capítulo II do Título VIII.
A proposta não aperfeiçoa o texto do Projeto.
Pela rejeição.

EMENDA:31132 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
HUMBERTO SOUTO (PFL/MG)
Texto:
EMENDA AO § 3o. DO ART. 248
Dê-se a seguinte redação:
"Se decisão judicial reconhecer que a
propriedade cumpriu sua função social, o
proprietário poderá optar pelo recebimento em
moeda corrente corrigida até a data do efetivo pagamento".
Justificativa:
Emenda sem justificação.
Parecer:
Pela aprovação parcial nos termos do Substitutivo.

EMENDA:31153 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
NILSON GIBSON (PMDB/PE)
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Texto:
Suprima-se o § 3o. do art. 248
Justificativa:
Este dispositivo institucionaliza a prática do estelionato estatal, assegurado direitos obtidos por meios
nitidamente fraudulentos: é simplesmente inaceitável e sua simples formulação traduz um desrespeito
à ordem jurídica do País.
Parecer:
Pela rejeição. A urgência na implementação do Programa Nacional de Reforma Agrária exige que
seja definido, com a maior precisão possível, o procedimento a ser adotado pela União no caso de
desapropriação por interesse social.

EMENDA:31154 PREJUDICADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
NILSON GIBSON (PMDB/PE)
Texto:
Suprima-se os §§ 1o. e 2o. do art. 248.
Justificativa:
Não tem o menor cabimento esse tipo de comando constitucional: é ele próprio de uma lei
processual. Ademais, a inovação pretendida pelo prazo de noventa dias é inaceitável devido à sabida
demora na prestação jurisdicional.
Parecer:
Pela prejudicialidade. A mesma emenda foi apresentada pelo Constituinte com o número
ES311153-1.

EMENDA:31172 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
NILSON GIBSON (PMDB/PE)
Texto:
No art. 246, caput, após a palavra emissão acrescente-se a seguinte expressão "sucessivas,
anuais e iguais".
Justificativa:
É preciso deixar bem claro que o resgate será anual, sucessivo e de valor igual impedir-se que algum
administrador público venha a entender que poderia efetuar o pagamento substancial da
desapropriação, por exemplo, apenas nos últimos anos. A lei deve ser precisa ao regular matéria de
tamanha importância. A propósito, configura-se que esse3 foi o tratamento concedido ao tema da
desapropriação urbana (art. 236, § 3º).
Parecer:
As emendas abaixo pretendem alterar a forma de indenização, o modo de emissão dos títulos, ou
sua utilização no caso de Reforma Agrária, no que não contribuem para a melhora do Projeto. São
elas: ES33163-9, ES23697-1,ES27216-1, ES31194-8, ES31172-7, ES25921-1, ES27654-9,
ES22413-1, ES28989-6, ES27299-8, ES22018-7, ES22075-6, ES31230-8, ES31424-6, ES34942-2,
ES23102-2, ES23426-9, ES34781-1, ES23300-9, ES29705-8, e ES22182-5.
Pela rejeição.

EMENDA:31194 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
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Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
NILSON GIBSON (PMDB/PE)
Texto:
Dê-se ao § 1o. do art. 246 este texto:
Art. 246 .............................
§ 1o.- As benfeitorias úteis e necessária serão previamente indenizadas em dinheiro.
Justificativa:
Por uma questão de elementar justiça social, essas benfeitorias devem ser pagas previamente.
Parecer:
As emendas abaixo pretendem alterar a forma de indenização, o modo de emissão dos títulos, ou
sua utilização no caso de Reforma Agrária, no que não contribuem para a melhora do Projeto. São
elas: ES33163-9, ES23697-1,ES27216-1, ES31194-8, ES31172-7, ES25921-1, ES27654-9,
ES22413-1, ES28989-6, ES27299-8, ES22018-7, ES22075-6, ES31230-8, ES31424-6, ES34942-2,
ES23102-2, ES23426-9, ES34781-1, ES23300-9, ES29705-8, e ES22182-5.
Pela rejeição.

EMENDA:31230 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 246
O Art. 246 do Projeto de Constituição, passa a ter a seguinte redação:
art. 246 - Compete a União desapropriar por
interesse social para fins de reforma agrária o
imóvel que não esteja cumprindo a sua função
social, em áreas prioritárias, mediante a
indenização em dinheiro permitindo, ao
desapropriado, ampla defesa.
Justificativa:
Não é justo e nem tampouco constitucional, alguém perder o direto em sua propriedade, inclusive
quando a mesma é sua única propriedade, muitas vezes conseguida com muitos sacrifícios, ainda
sem o direito de poder contar com sua indenização em dinheiro, inclusive, para poder começar uma
nova atividade, que venha a propiciar-lhe renda para subsistência pessoal e familiar, sem direito a
nenhuma defesa.
Além do mais, os títulos da dívida agrária, na verdade, não representam uma garantia real, já pela
sua utilização e o tempo de resgate dos mesmos previstos em vinte anos.
Parecer:
As emendas abaixo pretendem alterar a forma de indenização, o modo de emissão dos títulos, ou
sua utilização no caso de Reforma Agrária, no que não contribuem para a melhora do Projeto. São
elas: ES33163-9, ES23697-1,ES27216-1, ES31194-8, ES31172-7, ES25921-1, ES27654-9,
ES22413-1, ES28989-6, ES27299-8, ES22018-7, ES22075-6, ES31230-8, ES31424-6, ES34942-2,
ES23102-2, ES23426-9, ES34781-1, ES23300-9, ES29705-8, e ES22182-5.
Pela rejeição.

EMENDA:31231 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
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Autor:
PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: § 2o. do ARTIGO 246
O § 2o. do Art. 246 do Projeto de Constituição, passa a ter a seguinte redação:
§ 2o. - O orçamento fixará anualmente, o
montante de recursos em moeda para atender ao
programa de reforma agrária no exercício.
Justificativa:
Com a Emenda Modificativa do Artigo 246, do Projeto de Constituição, também já perdida, eliminando
do mesmo a indenização das terras desapropriadas para efeito de reforma agrária, em títulos da
dívida agrária, não justifica constar no presente dispositivo emendado, fixação orçamentaria do
volume total de títulos da dívida agrária para pagamento de indenizações.
Parecer:
As seguintes emendas tratam da criação de um Fundo Nacional de R. A. - o que é pertinente à lei
ordinária, são elas: ES34568-1, ES31436-0, ES32605-8, ES23112-0, ES31231-6 e ES33937-1.
Pela rejeição.

EMENDA:31232 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: § 2o. DO ARTIGO 248
O § 2o. do Art. 248 do Projeto de Constituição, passa a ter a seguinte redação:
§ 2o. - Recebido o pedido, o Juiz intimará o
desapropriado a se manifestar sobre o mesmo, e não
o fazendo no prazo de noventa dias, a imissão
opera-se automaticamente com as consequências
previstas no parágrafo anterior.
Justificativa:
Não é possível que venha constar da Constituição, um dispositivo que impeça alguém de se defender
a desapropriação de seus bens, num ordenamento jurídico UNI-LATERAL, mesmo com a justificativa
de interesse social.
A propriedade das terras de fazenda se faz, na maioria das vezes, ao longo do tempo, com a
dedicação e sacrifício de pais para filhos, com o pensamento voltado para a segurança da família, e
não é possível, que de um momento para outro, tenha sua propriedade desapropriada sem nenhum
direito de defesa, o que não é justo, principalmente quando se está pensando em fazer justiça social.
Parecer:
Pela aprovação parcial nos termo do Substitutivo.

EMENDA:31363 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOSÉ EGREJA (PTB/SP)
Texto:
EMENDA SUPRESSIVA AO ART. 248, DO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PROJETO DE
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CONSTITUIÇÂO
Art. 248 - SUPRIMA-SE.
Justificativa:
A matéria consta de outras emendas do autor desta.
Parecer:
Pela rejeição. A mera supressão do artigo 248 não aperfeiçoa o texto, tanto do ponto de vista
técnico quanto do jurídico.

EMENDA:31367 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOSÉ EGREJA (PTB/SP)
Texto:
Emenda Substitutiva
Dê-se ao art. 246 do Substitutivo a seguinte redação:
"Art. 246 - A reforma agrária será feita em
terras inexploradas e que, portanto, não cumprem
sua função social, mediante desapropriação por
interesse social, sendo paga indenização prévia e
justa; às benfeitorias, em dinheiro e à terra nua,
em títulos especiais da dívida pública".
§ 1o. - A desapropriação será procedida após
vistoria judicial prévia, de rito sumaríssimo
onde se decidirá o cabimento da desapropriação e o
arbitramento de depósito prévio; garantida plena
defesa ao desapropriado.
§ 2o. - A desapropriação por interesse social
e a definição de zonas prioritárias para fins de
reforma agrária são de competência privativa do
Presidente da República, que deverá aprovar,
concomitantemente, Projeto integrado de
aproveitamento do imóvel desapropriado.
§ 3o. - A indenização da terra nua se fará
através de títulos especiais da dívida pública,
cuja emissão atenderá previsão orçamentária anual,
resgatáveis em até vinte anos, em parcelas anuais
e sucessivas, com exata atualização monetária e
juros legais, podendo tais títulos serem usados
como pagamento, pelo desapropriado ou seus
herdeiros, de qualquer tributo da União ou
depósitos para concorrências públicas, bem como de
qualquer outra finalidade prevista por lei.
§ 4o. - O acesso às terras desapropriadas por
interesse social fundiário rural será permitido a
trabalhadores rurais, brasileiros ou estrangeiros
que morem no Brasil há mais de cinco anos, não
proprietários de outro imóvel rural que lhes
assegure renda familiar suficiente para viver com
dignidade, e será feito mediante cessão de direito
real do uso da superfície, onde os ressarcimentos
devem sempre ser compatíveis com os recursos
obtiveis da exploração do imóvel cedido respeitada
a subsistência familiar digna, vedada a sua venda,
arrendamento ou cessão a terceiros, durante o
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prazo de no mínimo cinco anos (para a aprovação da
capacidade do cessionário como produtor), após o
qual, comprovada esta capacidade, ser-lhe-á
outorgada a escritura definitiva da área cedida,
não comprovada esta capacidade o imóvel retornará
ao domínio da União.
§ 5o. - Ao proprietário de imóvel rural é
assegurado o direito de obter do Poder Público,
declaração, renovável periodicamente, de que o bem
cumpre função social.
Justificativa:
A presente emenda tem como finalidades principais a viabilização da reforma agrária, de forma
ordenada e com os recursos possíveis alocados pela União, respeitada a propriedade produtiva e
garantindo o direito de plena defesa quando houver erros do órgão público na escolha da área, como
tem ocorrido com frequência e, o que é fundamental, comtemplando o legítimo trabalhador rural nos
assentamentos.
A razoabilidade das medidas é a tônica desta proposta.
Parecer:
A emenda supramencionada não apresenta contribuição, quer doutrinária, quer técnica do
aprimoramento do Projeto.
Pela rejeição.

EMENDA:31424 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ)
Texto:
Dê-se ao art. 246 e seus parágrafos, a seguinte redação:
Art. 246 - Compete à União promover a reforma
agrária, pela desapropriação ou por interesse
social, da propriedade territorial rural,
improdutiva ou que permaneça inexplorada durante
três (03) anos consecutivos, independente de indenização.
§ 1o. - a indenização das terras nuas será
paga em títulos da dívida agrária, resgatáveis no
prazo de vinte anos, a contar do quinto ano, em
parcelas anuais sucessivas, assegurada sua
aceitação, a qualquer tempo do período como meio
de pagamento de até cinquenta por cento do imposto
territorial rural e como pagamento do preço das terras públicas;
§ 2o. - a desapropriação de que trata este
artigo, é de competência exclusiva da União, e
poderá ser delegada através de ato do Presidente da República;
§ 3o. - Os impostos devidos pelas
propriedades expropriadas, serão,
obrigatoriamente, abatidos nos títulos da dívida
agrária, no ato de sua emissão.
Justificativa:
Propomos a alteração no Art. 246 e seus parágrafos, visando uma definição clara e precisa da
desapropriação de terras, não podemos conceber que em nosso País, grandes extensões de terras
fiquem improdutivas ou inexploradas, quando acontecem graves conflitos pelo direito de trabalho e
melhores condições sociais, e temos a terceira para suprir nossas necessidades e cumprir sua
obrigação social.
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Parecer:
As emendas abaixo pretendem alterar a forma de indenização, o modo de emissão dos títulos, ou
sua utilização no caso de Reforma Agrária, no que não contribuem para a melhora do Projeto. São
elas: ES33163-9, ES23697-1,ES27216-1, ES31194-8, ES31172-7, ES25921-1, ES27654-9,
ES22413-1, ES28989-6, ES27299-8, ES22018-7, ES22075-6, ES31230-8, ES31424-6, ES34942-2,
ES23102-2, ES23426-9, ES34781-1, ES23300-9, ES29705-8, e ES22182-5.
Pela rejeição.

EMENDA:31478 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ)
Texto:
Dê-se ao Art. 248, do Substitutivo do relator a seguinte redação, suprimindo os
parágrafos 1o., 2o. e 3o.
Art. 248 - 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.
Justificativa:
Propomos a alteração na redação do art. 248, suprimindo seus parágrafos no Substitutivo do Relator,
de forma a garantir a imissão automática da propriedade rural, pela União, quando declarada de
interesse social para fins de Reforma Agrária.
Este dispositivo, ao contrário do que consta no projeto de Constituição, avança na garantia de um dos
temas mais controvertidos da Reforma Agrária. A imissão da posse. Acreditamos que só com este
mecanismo, é que poderemos caminhar em direção a uma Reforma Agrária de fato.
Parecer:
Pela rejeição. Somente se o Juiz não deferir de plano a inicial, no prazo de noventa dias, a imissão
opera-se automaticamente.

EMENDA:31490 APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
HUMBERTO SOUTO (PFL/MG)
Texto:
Emenda ao § 1o. do Art. 248
Acrescente-se ao § 1o. do art. 248, a
expressão: Assim como o processo administrativo
referente ao artigo 247 e comprovante do destaque
ou empenho dos recursos, previstos no § 2o. do artigo 246.
Artigo 248:
§ 1o. - Na petição, instruída com
comprovantes do Depósito do Valor da Terra em
títulos e o das benfeitorias em dinheiro, assim
como o processo administrativo referente ao artigo
247 e o comprovante do destaque ou empenho dos
recursos previstos no § 2o. do artigo 246, a
autora requererá sejam ordenadas, a seu favor, a

Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 312

imissão na posse do imóvel e o registro deste na
matrícula competente.
Justificativa:
A inclusão desta exigência, já prevista no artigo 246, § 2º, se faz necessária a fim de evitar
desapropriações sem que o Governo disponha de recursos orçamentários para implantar o problema,
e não se limite a desapropriar, ou seja: quando o Governo decidir desapropriar uma determinada
área, deverá ter um programa determinado, de forma a saber quantas famílias vão ser assentadas,
qual o tipo de produção, o que precisa ser construído, em quanto importará a manutenção até que o
beneficiário obtenha a sua 1º produção, etc...etc...
Parecer:
Pela aprovação parcial nos termos do Substitutivo.

EMENDA:31491 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
HUMBERTO SOUTO (PFL/MG)
Texto:
Emenda ao § 2o. do Art. 248
A inicial somente será deferida após perícia
determinada pelo juiz, para exame do processo
administrativo ou do imóvel objeto do ato
expropriatório, no prazo de 90 dias, quando,
então, convencido de que a propriedade não cumpria
sua função social, a imissão operar-se-á com as
consequências previstas no § anterior.
Justificativa:
A nossa emenda é o resultado da reflexão sobre a necessidade da reforma agrária, e se
fundamentou nas seguintes conclusões:
1º) A reforma agrária é necessária?
- Sim
2º) É possível fazer a desapropriação somente em moeda corrente?
- A União informa que não.
3º) É justo, é sensato, desapropriar a propriedade produtiva?
- Parece-me a resposta unânime é negativa.
4º) A posse deve ser imediata nas desapropriações?
- Nesta questão, surge sempre a indagação:
a) terras produtivas;
b) terras improdutivas
Ora, como não deve operar-se nas terras produtivas, resta deixar bem claro o que é terra produtiva e,
consequentemente, o exame judicial tem que proceder à desapropriação.
Não me parece justo que esta decisão deva caber unicamente a um processo administrativo a ser
conduzido pelo órgão que promove a desapropriação, permitindo a presença do proprietário apenas
na vistoria.
Não há como saber com isenção, se a terra é ou não produtiva; se cumpre ou não a sua função
social, e consequentemente, se pode ou não ser desapropriada, sem a participação do Poder
Judiciário através de laudo pericial que se louvará nos dispositivos legais.
O que se deve fazer, é preciso que se faça, para evitar a procrastinação dos objetivos, é limitar o
período em que o Juiz deverá concluir a perícia e o seu livre consentimento. Aliás, o que fizemos em
90 dias por entendermos suficiente para que o Juiz possa decidir.
Não houvesse a separação entre propriedades que podem ser desapropriadas e propriedades que
não podem ser desapropriadas e poderíamos admitir o procedimento proposto, mas como está
colocado impõe-se que se defina antes da desapropriação, o que pode ser desapropriado e o que
não pode ser desapropriado. O contrário disto é inverter a lógica e o bom senso.
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Parecer:
Pela aprovação parcial nos termos do substitutivo.

EMENDA:31604 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
CARLOS CHIARELLI (PFL/RS)
Texto:
Emenda Modificativa.
Dispositivo Emendado: Art. 248, § 2o. Substitua-se o § 2o. do art. 248, pelo seguinte:
"§ 2o. O Juiz deferirá de plano a inicial;
não o fazendo dentro de 60 (sessenta) dias, a
matéria será avocada pelo Tribunal, que, nos 5
(cinco) dias seguintes indicará novo Juiz para se
pronunciar no prazo de 30 (trinta) dias, a partir
de quando a imissão operar-se-á automaticamente".
Justificativa:
Muito se tem falado sobre o problema da imissão imediata da posse de imóvel desapropriado pelo
Poder Público, par fins de reforma agrária.
Do lado do Governo e dos trabalhadores os problemas resultam da demora, às vezes, de anos para
que a lide tenha seu final. Da parte dos proprietários resta a luta pelo direito de sempre questionar,
não apenas o preço da indenização, mas, não raro, a própria expropriação em si mesma.
Desta forma, pensamos que a redação proposta virá atender ao interesse médio das partes, vez que
estabelece um sistema em que o prazo entre a desapropriação e a imissão, na pior das hipóteses,
não ultrapassará a 95 dias.
Parecer:
Pela aprovação parcial nos termos do Substitutivo.

EMENDA:31655 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOVANNI MASINI (PMDB/PR)
Texto:
Substitua-se os §§ 1o., 2o. e 3o. do Art. 248, pelo seguinte:
Parágrafo único - Cabe à lei complementar
estabelecer procedimento contraditório especial,
de rito sumário, para o processo judicial de
desapropriação, assegurando formas simples, prazos
curtos e peremptórios e preferência de pauta em
relação a outros feitos, que permitam rápido
desenvolvimento de processo, sob pena de sanções
processuais e administrativas aos responsáveis por
quaisquer retardamentos.
Justificativa:
Pretendemos estabelecer processo judicial para desapropriação que, de um lado, preserve o direito
de proprietário ao contraditório, evitando decisões arbitrárias e, de outro, não inviabilize a
desapropriação legal e legítima.
Nestes termos, a desapropriação passa a ter natureza inequívoca de ato vinculado à verificação dos
pressupostos da função social. Examina-se, portanto, o mérito, ao contrário de desapropriação por
necessidade ou interesse público, que é ato discricionário.
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Parecer:
Pela rejeição. A emenda proposta não aperfeiçoa o texto vigente.

EMENDA:32180 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOSÉ EGREJA (PTB/SP)
Texto:
EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAPÍTULO II DO TÍTULO VIII
DA POLÍTICA AGRÍCOLA, FUNDIÁRIA E DA REFORMA AGRÁRIA
SUBSTITUA-SE O TEXTO CONSTANTE DO CAPÍTULO II
DO TÍTULO VIII DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO DO
RELATOR CONSTITUINTE BERNARDO CABRAL, PELA SEGUINTE REDAÇÃO:
Título VIII
Capítulo II
Da Política Agrícola, Fundiária e da Reforma Agrária
[...]
Art. 195 - A reforma agrária será feita em
terras inexploradas e que, portanto, não cumprem
sua função social, mediante desapropriação por
interesse social, sendo para indenização prévia e
justa; em dinheiro e à terra nua, em títulos
especiais da dívida pública
1o. - A desapropriação será procedida após
vistoria judicial prévia, de rito sumaríssimo,
onde se decidirá o cabimento da desapropriação e o
arbitramento de depósito prévio; garantida plena
defesa ao desapropriado.
§ 2o. - A desapropriação por interesse social
e a definição de zonas prioritárias para fins de
reforma agrária são de competência privativa do
Presidente da República, que deverá aprovar,
concomitantemente, projeto integrado de
aproveitamento do imóvel desapropriado.
§ 3o. - A indenização da terra nua se fará
através de títulos especiais da dívida pública,
cuja emissão atenderá previsão orçamentária anual,
resgatáveis em até vinte anos, em parcelas anuais
e sucessivas, com exata atualização monetária e
juros legais, podendo tais títulos serem usados
como pagamento, pelo desapropriado ou seus
herdeiros, de qualquer tributo da União ou
depósitos para concorrências públicas, bem como de
qualquer outra finalidade prevista por lei.
§ 4o. - O acesso às terras desapropriadas por
interesse social fundiário rural será permitido a
trabalhadores rurais, brasileiros ou estrangeiros
que morem no Brasil há mais de cinco anos, não
proprietários de outro imóvel rural que
lhes assegure renda familiar suficiente para vier
com dignidade, e serão feito mediante cessão de
direito real do uso da superfície, onde os
ressarcimentos devem sempre ser compatíveis com os
recursos obtiveis da exploração do imóvel cedido,
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respeitada a subsistência familiar digna, vedada a
sua venda, arrendamento ou cessão a terceiros,
durante o prazo de no mínimo cinco anos (para a
aprovação da capacidade do cessionário como
produtor), após o qual, comprovada esta
capacidade, ser-lhe-á outorgada a escritura
definitiva da área cedida, não comprovada esta
capacidade o imóvel retornará ao domínio da União.
§ 5o. - Ao proprietário de imóvel rural é
assegurado o direito de obter do Poder Público,
declaração, renovável periodicamente, de que o bem
cumpre função social.
[...]
Justificativa:
Neste trabalho, respeitamos as qualidades inovadoras trazidas pela forma espontânea e democrática
como surgiram os dispositivos contidos no Projeto. Tal como um diamante em bruto, para que elas se
revelassem em toda a sua força, o texto precisava ser lapidado, retirando-se lhe a massa informante
das minucias casuísticas, e, muitas vezes, as imperfeições surgidas pela fusão às vezes emotiva de
matéria-prima ideológica.
No contexto da emenda que apresentamos quase nada acrescemos aso já existente: procuramos
apenas desbastar a pedra opaca para descobrir-lhe o brilho.
A presente emenda atende a ponderações sinceras do Senhor Relator. Dá ao texto da Constituição
uma nova consistência: na redação, busca uma maior síntese, relegando as normas programáticas e
reguladoras às leis complementares ou ordinárias; no mérito, procura o fio filosófico nas raízes
tradicionais da nossa Sociedade – a liberdade da pessoa, a democracia, a representação do povo
pela tripartição dos poderes, e uma Ordem Econômica onde o Social e o Econômico se harmonizam
para a construção de um grande país.
Acreditamos que na vigência desta Nova Constituição, da integração entre o Trabalho e o Capital
surgirá um renovado surto de progresso e veremos a população brasileira, progressivamente,
ascender a níveis de vida mais elevados.
Parecer:
A emenda propõe nova redação do Capítulo II do Título VIII.
A proposta procura reestruturar os dispositivos contidos no capítulo II com o objetivo de melhor
adequá-los e reordená-los, dentro das normas da técnica legislativa.
Algumas imprecisões contidas na emenda provocaram recuos em relação ao texto do substitutivo,
principalmente quando afirma que a reforma agrária será feita apenas nas áreas inexploradas. Já é
tradição constitucional que são passíveis de desapropriação todos os imóveis que não cumprem a
sua função social, assim definido no Estatuto de Terra (art. 2o.).
Ao estabelecer que os TDAs podem ser utilizados como meio de pagamento de qualquer tributo da
União ou outra qualquer finalidade em lei, o autor inviabiliza, o processo de reforma agrária. É o
mesmo que determinar o pagamento da indenização da terra nua em dinheiro.
Após acurado exame da emenda, resolvemos acolhê-la em parte.
Pela aprovação parcial, nos termos do Substitutivo.

EMENDA:32443 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG)
Texto:
Emenda Modificativa
Os artigos 246, 247 e 248 passam a ter a seguinte redação:
Art. 246 - A União poderá promover a
desapropriação da propriedade territorial rural,
mediante pagamento de justa indenização, fixada
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segundo os critérios que a lei estabelecer, em
títulos especiais da dívida pública, com cláusula
de exata correção monetária, resgatáveis no prazo
de vinte anos, em parcelas anuais sucessivas,
assegurada a sua aceitação, a qualquer tempo, como
meio de pagamento até cinquenta por cento do
imposto territorial rural e como pagamento do
preço de terras públicas.
"Parágrafo único - A lei disporá sobre o
volume anual ou periódico das emissões dos
títulos, suas características, taxa dos juros,
prazo e condições de resgate."
"Art. 247 - A desapropriação de que trata o
artigo anterior é de competência exclusiva da
União e limitar-se-á às áreas incluídas nas zonas
prioritárias, fixadas em decreto do Poder
Executivo, só recaindo sobre propriedades rurais
cuja forma de exploração contrarie a sua função
social, conforme estabelecido em lei."
"§ 1o. - A indenização em títulos somente será
feita quando se tratar de latifúndio, como tal
conceituado em lei, excetuadas as benfeitorias
necessárias e úteis, que serão sempre pagas em dinheiro."
"§ 2o. - O Presidente da República poderá
delegar as atribuições para a desapropriação de
imóveis rurais por interesse social, sendo-lhe
privativa a declaração de zonas prioritárias."
Ao Art. 248 confira-se a seguinte redação:
Art. 248 - Os proprietários ficarão isentos
dos impostos federais, estaduais e municipais que
incidam sobre a transferência da propriedade
sujeita a desapropriação na forma deste artigo."
Justificativa:
A emenda ora proposta, reproduz dos dispositivos da Constituição em vigor sobre reforma agrária. Os
referidos dispositivos guardam estreita consonância com as melhores tentativas governamentais
nesse setor, inclusive quanto aos aspectos jurídicos e agrários da questão, além do que, pela sua
justa e precisa abordagem da situação rural do País, inspiraram a feitura do Estatuto da Terra,
diploma legal de inquestionável atualmente no disciplinamento da matéria.
Com disposto no Projeto de Constituição, a reforma agrária inevitavelmente trará para o nível
constitucional uma série de problemas emocionais que porão em risco o próprio texto constitucional,
quando o certo é deixar para a legislação ordinária e complementar os problemas cruciantes ligadas
e imissão de posse, a eficiência da justiça e mesmo a produtividade dos advogados do INCRA.
Parecer:
As seguintes emendas pretendem ou alterar a competência para desapropriação com fins de R.A.
ou especificar a forma de exercê-la. Não contribuem de forma significativa, ao aprimoramento do
Projeto. São elas: ES22065-9, ES23301-7, ES33612-6 e ES32443-8.
Pela rejeição.

EMENDA:32456 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP)
Texto:
Emenda Substitutiva
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Dispositivo Emendado: art. 248, parágrafos
2o. e 3o. do Substitutivo do Relator da Comissão
de Sistematização do Projeto de Constituição:
Substitua-se os Parágrafos 2o. e 3o, pela seguinte redação:
"Parágrafo 2o.- Dentro de 90 (noventa) dias o
juiz, sob pena de crime de responsabilidade,
decidirá, fundamentando sua sentença, se o imóvel
objeto da desapropriação, cumpre ou não, sua função social."
"Parágrafo 3o. - Não decidindo o Juiz, a
competência originária passará ao Tribunal
Regional Federal competente que, no prazo de 60
(sessenta) dias, contados da distribuição,
colocará o processo na pauta de julgamento, com
prioridade exclusiva."
"Parágrafo 4o. - Decidindo o Juiz, caberá
recurso, com efeito suspensivo, ao Tribunal
Regional Federal que em exame, observará o rito
estabelecido no parágrafo 3o."
"Parágrafo 5o. - A sentença ou acórdão, nos
termos do parágrafos 2o, 3o. e 4o, decidindo que o
imóvel não cumpre função social, autorizará
imediata imissão de posse do imóvel e seu registro
na matrícula competente."
Justificativa:
O comando constitucional proposto harmoniza a necessária urgência no processo desapropriatório,
sem afastar a proteção da prestação jurisdicional ao proprietário.
Torna efetiva a reforma agrária, sem desarticular ou ameaçar o processo produtivo no campo.
Parecer:
Pela aprovação parcial nos termos do Substitutivo.

EMENDA:32500 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOSÉ LUIZ MAIA (PDS/PI)
Texto:
Emenda Substitutiva ao título VIII, capítulo II e seus artigos.
Título VIII
Capítulo II
Da Política agrícola, fundiária e da reforma agrária.
[...]
Art. 246 - As condições e o processo de
desapropriação, por interesse social, observação
as seguintes normas:
I - não podem ser desapropriadas
a) a propriedade rural familiar.
b) a propriedade rural em produção.
II - Podem ser desapropriadas:
a) a propriedade inexplorada cuja
desapropriação não poderá ultrapassar dois terços
da área total do imóvel,
III - Fica assegurado ao proprietário o
direito de escolher, a área que permanecerá sob
seu domínio, a qual será contínua, terá acesso aos
mananciais e daí por diante será insuscetível de
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nova desapropriação pelo mesmo motivo;
IV - fica assegurada para a terra nua,
indenização prévia, justa, em títulos da dívida
agrária, resgatáveis em até vinte anos, com
cláusula real de atualização monetária, assegurada
a tais títulos a aceitação para pagamento de
tributos federais e para aquisição de terras públicas.
V - fica assegurada para as benfeitorias,
indenização prévia, justa e em dinheiro;
VI - a ação de desapropriação somente será
proposta mediante a existência de previsão
orçamentária para as despesas judiciais,
indenizatórias e os de assentamentos;
§ 1o. A declaração de interesse social é
competência exclusiva do Presidente da República.
§ 2o. A lei disciplinará o processo
administrativo e judicial estabelecendo para este
um rito especial.
§ 3o. A propriedade rural assim desapropriada
será destinada às famílias de lavradores que nela
serão assentados e assistidas para que adquiram
condições dignas de vida e eficientes de trabalho.
§ 4o. Aos destinatários da propriedade rural
assim desapropriada serão outorgados títulos de
domínio com cláusula de inalienabilidade por dez
anos, ou títulos de cessão de direito real de uso,
condicionado o contrato à exploração efetiva da terra.
§ 5o. Os planos nacionais de assentamento de
lavradores obrigam o Poder Público, a implantar
centros urbanos, em forma de agrovilas, dotados de
infraestrutura comunitária que atendam as áreas
de educação, saúde, comércio, lazer e assistência
técnica. Esses planos deverão constar
necessariamente nos processos de desapropriação
por interesse social.
§ 6o. Na hipótese de não ser dado ao imóvel
rural desapropriado, no prazo de cinco anos, o
destino que fundamentou a desapropriação, o
expropriado ou seus sucessores terão direito de
prelação contra a União Federal e/ou contra o
proprietário ou cessionário.
§ 7o. A concessão de incentivos fiscais para
projetos agropecuários em novas fronteiras
agrícolas, está condicionada à transferência para
lavradores, o domínio de dez por cento da área
beneficiada a fim de que seja utilizada para
assentamento de pequenos agricultores, como
participação supletiva da iniciativa privada no
projeto da reforma agrária.
Justificativa:
O Brasil, por suas imensas potencialidades quer de território, quer de recursos naturais necessita
desenvolver sua agricultura, mediante políticas permanentes e confiáveis de amparo proteção e
garantia tanto aos agricultores e pecuaristas como à propriedade rural produtiva de modo a assegurar
estímulo à atividade produtiva no campo, bem como propiciar clima favorável às inversões de capitais
produtivas na atividade agrícola.
Por outro lado, é necessário assegurar-se acesso à terra aos lavradores que possam incorporar-se
ao processo produtivo no campo, mediante uma política fundiária moderna e de cunho social, capaz
de propiciar segurança e tranquilidade aos proprietários rurais produtivos bem como à propriedade

Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 319

rural familiar, ao mesmo tempo que abra a possiblidade de desapropriação por interesse social, de
propriedade rural inexplorada.
Assegurando-se através de normas claras, que o Estado propiciará a oportunidade de outorga de
títulos de domínio ou de cessão de direito de uso aos novos lavradores, no prazo máximo de 5 anos,
sob pena de que o direito de prelação do expropriado ou seus sucessores possa ser exercido, de
forma a compelir o Poder Público a realmente cumprir a sua tarefa constitucional.
Finalmente, estipulam-se regras e condições de processo de rito especial, bem como normas que
contribuem para viabilizar a execução da política fundiária nacional, com sentido de oportunidade
compatível com as necessidades e possibilidades reais do País.
Parecer:
A emenda dá nova redação ao Capítulo II - do Título VIII.
Após minuciosa análise, observamos que a proposta contém algumas imprecisões e recuos, em
relação ao texto do Substitutivo.
Por outro lado, ela oferece alternativas viáveis que permitirão um aceleramento do processo de
reforma agrária.
Pela aprovação parcial, nos termos do Substitutivo.

EMENDA:32691 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
CARLOS VIRGÍLIO (PDS/CE)
Texto:
Emenda Aditiva
Dispositivo Emendado: Art. 248
Acrescente-se ao art. 248 o seguinte parágrafo:
"Art. 248 - ........................
§ - O Estado intervirá imediatamente quando
invadido for a propriedade privada para reaver
direitos do proprietário, habilitando-o, no caso
de omissão, a reclamar sua pronta expropriação por
interesse social; podendo depositá-la
judicialmente com direito, sem detença, a
indenização, em dinheiro ou títulos, segundo
normas desta Constituição".
Justificativa:
Objetiva-se dar maior eficácia à desapropriação indireta, favorecendo ao proprietário justa
indenização.
Parecer:
A invasão de propriedade privada é matéria de legislação ordinária.
Pela rejeição.

EMENDA:32716 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOSÉ GERALDO (PMDB/MG)
Texto:
Emenda Substitutiva
Dispositivo Emendado: Art. 248 e seus parágrafos e Art. 247
1) - O Art. 247 passa a ter a seguinte redação:
Art. 247 - A desapropriação será precedida de
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elaboração de projeto de assentamento devidamente
especificado e de processo administrativo
consubstanciado em vistoria do imóvel rural pelo
órgão fundiário nacional, garantida a participação
do proprietário ou perito por ele indicado.
2) - O Art. 248 e seus parágrafos passam a ter
a seguinte redação:
Art. 248 - A declaração do imóvel como de
interesse social para fins de reforma agrária,
autoriza a União a propor a ação de desapropriação.
§ 1o. - Dentro de noventa dias, a autoridade
judiciária competente, sob pena de
responsabilidade, após prévia e obrigatória
vistoria judicial, realizada nesse prazo,
decidirá, por sentença fundamentada, sobre o
cumprimento ou não da função social do imóvel,
objeto da desapropriação.
§ 2o. - Não decidindo o juiz, a competência
originária passará para o Tribunal Regional
Federal, o qual, no prazo de sessenta dias da
distribuição colocará o processo na pauta de
julgamento, com prioridade exclusiva.
§ 3o. - Decidindo o juiz, caberá recurso, com
efeito suspensivo, ao Tribunal Regional Federal,
que, em seu exame, observará o rito estabelecido
no § 2o.
§ 4o. - A sentença ou acórdão, nos termos dos
parágrafos 2o. e 3o., decidindo que o imóvel não
cumpre a função social, autorizará imediata
imissão de posse do imóvel, e o registro deste na
matrícula competente.
§ 5o. - Dos títulos de propriedades dos
imóveis rurais objeto da distribuição gratuita,
constará clausula de inalienabilidade pelo prazo
de dez (10) anos, salvo na hipótese de sucessão
hereditária.
§ 6o. - Não serão objeto de desapropriação a
pequena média propriedades, conforme dispuser a lei.
3) - Acrescente-se onde couber os Artigo abaixo:
Art. - Ao poder público cumpre promover
política adequadas de estímulo, assistência
técnica, desenvolvimento e financiamento para a
atividade agrícola, agroindustrial, pecuária e pesqueira.
Art. - A concessão de incentivos fiscais para
projetos agropecuários em novas fronteiras
agrícolas, estará condicionada à transferência
para lavradores, do domínio de, no mínimo, dez por
cento da área beneficiada, a fim de que seja
utilizada para assentamento de pequenos
agricultores, como participação supletiva da
iniciativa privada no projeto de reforma agrária.
Justificativa:
Essa emenda procura conciliar as reivindicações de diversos segmentos da sociedade, garantindo a
agilidade dos processos de desapropriação para efeito de reforma agrária e ao mesmo tempo
protegendo o direito de propriedade daqueles que garantem o cumprimento da função social da
propriedade rural. Protege ainda os pequenos e médios proprietários de um só terreno.
Parecer:
A questão do assentamento está prevista nos art. 251 e 254. Quanto aos requisitos, estes devem
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ser tratados através de legislação ordinária.
Somos, assim, pela rejeição da proposta.

EMENDA:33163 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
AMAURY MULLER (PDT/RS)
Texto:
O Art. 246 do Substitutivo do Projeto de Constituição passa a ter a seguinte redação:
"Art. - 246. A União promoverá a
desapropriação do imóvel rural, ou parte dele, 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, assegurada
a sua aceitação como meio de pagamento de até
cinquenta por cento do imposto sobre a propriedade
territorial rural.
§ 1o. São insusceptíveis de desapropriação,
para fins de reforma agrária, os pequenos e médios
imóveis rurais, na forma que dispuser a lei.
§ 2o. As benfeitorias necessárias e úteis
serão indenizadas em dinheiro.
§ 3o. O orçamento fixará, anualmente, volume
total de títulos da dívida agrária, assim como o
montante de recursos em moeda corrente para
atender ao programa de reforma agrária, no exercício.
§ 4o. O valor da indenização da terra e das
benfeitorias será determinado, conforme dispuser a
lei, deduzidos os valores correspondentes a
investimentos públicos e débitos em aberto com
instituições oficiais e tendo como parâmetro os
valores declarados para efeito de cálculo do
imposto sobre a propriedade territorial rural.
Justificativa:
A presente Emenda reafirma o direito de propriedade, condicionando-o, porém, ao cumprimento da
função social.
A propriedade que não cumpre a sua função social desapropriada, por interesse social, para fins de
reforma agrária, com pagamento de indenização em títulos da dívida pública.
Ressaltamos, ainda, na Emenda a determinação de deduzir do montante a ser pago com indenização
os valores correspondentes a investimentos públicos e débitos em aberto com instituições oficiais.
Parecer:
As emendas abaixo pretendem alterar a forma de indenização, o modo de emissão dos títulos, ou
sua utilização no caso de Reforma Agrária, no que não contribuem para a melhora do Projeto. São
elas: ES33163-9, ES23697-1,ES27216-1, ES31194-8, ES31172-7, ES25921-1, ES27654-9,
ES22413-1, ES28989-6, ES27299-8, ES22018-7, ES22075-6, ES31230-8, ES31424-6, ES34942-2,
ES23102-2, ES23426-9, ES34781-1, ES23300-9, ES29705-8, e ES22182-5.
Pela rejeição.

EMENDA:33167 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
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Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
AMAURY MULLER (PDT/RS)
Texto:
O art. 246 do Substitutivo do Projeto de Constituição passa a ter a seguinte redação:
"Art. 246. A União promoverá a desapropriação
do imóvel rural, ou parte dele, 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 anos de sua emissão,
assegurada a sua aceitação como meio de pagamento
de no máximo cinquenta por cento do imposto sobre
a propriedade territorial rural.
§ 1o. É insusceptível de desapropriação, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural, cujo
proprietário não possua outro imóvel rural e cuja
área total não exceda a:
I - quinhentos hectares nas Regiões Nordeste e Centro-Oeste;
II - duzentos hectares nas demais regiões.
§ 2o. As benfeitorias necessárias e úteis
serão indenizadas em dinheiro.
§ 3o. O orçamento fixará, anualmente, volume
total de títulos da dívida agrária, assim como o
montante de recursos em moeda corrente para
atender ao programa de reforma agrária, no exercício.
§ 4o. O valor da indenização da terra e das
benfeitorias será determinado, conforme dispuser a
lei, deduzidos os valores correspondentes a
investimentos públicos e débitos em aberto com
instituições oficiais e tendo como parâmetro os
valores declarados para efeito de cálculo do
imposto sobre a propriedade territorial rural."
Justificativa:
A presente Emenda determina a desapropriação, por interesse social, dos imóveis rurais que não
cumprem a sua função social com pagamento da indenização em títulos da dívida pública.
Ressaltamos, ainda, na presente Emenda, a delimitação dos imóveis rurais, insusceptíveis de
desapropriação, por interesse social que compreenderiam todos os estabelecimentos rurais com área
de até 500 hectares nas Regiões Norte e Centro Oeste e de 200 hectares nas demais regiões do
País.
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:33169 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ADEMIR ANDRADE (PMDB/PA)
Texto:
O Art. 246 do Substitutivo do Projeto de
Constituição passa a ter a seguinte redação:
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"Art. A União e os Estados promoverão a
desapropriação do imóvel rural, ou parte dele, 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, assegurada
a sua aceitação como meio de pagamento de até
cinquenta por cento do imposto sobre a propriedade
territorial rural.
§ 1o. É insusceptível de desapropriação, para
fins de reforma agrária, o imóvel rural, cujo
proprietário não possua outro imóvel rural e cuja
área total não exceda a:
I - quinhentos hectares nas Regiões Norte e Centro-Oeste;
II - duzentos hectares nas demais regiões.
§ 2o. As benfeitorias necessárias e úteis
serão indenizadas em dinheiro.
§ 3o. O orçamento fixará, anualmente, volume
total de títulos da dívida agrária, assim como o
montante de recursos em moeda corrente para
atender ao programa de reforma agrária, no exercício.
§ 4o. O valor da indenização da terra e das
benfeitorias será determinado, conforme dispuser a
lei, deduzidos os valores correspondentes a
investimentos públicos e débitos em aberto com
instituições oficiais e tendo como parâmetro os
valores declarados para efeito de cálculo do
imposto sobre a propriedade territorial rural."
Justificativa:
A agilização da reforma agrária pressupõe uma série de medidas. Dentre outras, destacamos como
fundamental, a descentralização do processo de desapropriação do imóvel rural, por interesse social
para fins de reforma agrária. Para tanto, necessário se faz permitir, a nível constitucional, que os
Estados promovam a desapropriação, com pagamento da indenização em títulos da dívida agrária. A
descentralização proposta aumentará, inegavelmente, a eficiência do programa de reordenamento do
sistema de posse e uso da terra.
Como complementação, estamos propondo, também, a delimitação da área dos imóveis
considerados como insusceptíveis de desapropriação por interesse social: quinhentos hectares para
as Regiões Norte e Centro-Oeste e duzentos HECTARES para as demais regiões.
Parecer:
As emendas abaixo relacionadas pretendem estender aos estados e municípios competência para
promover a R.A. Com essa superposição de atribuições, é fácil antever a desordem jurídica que se
operaria. São elas: ES33169-8, ES30883-1, ES33650-9 e ES26364-1.
Pela rejeição.

EMENDA:33170 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ADEMIR ANDRADE (PMDB/PA)
Texto:
O Art. 246 do Substitutivo do Projeto de Constituição passa a ter a seguinte redação:
"Art. 246. A União e os Estados promoverão a
desapropriação do imóvel rural, ou parte dele, que
não esteja cumprindo a sua função social, em áreas
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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, assegurada
a sua aceitação como meio de pagamento de até
cinquenta por cento do imposto sobre a propriedade
territorial rural.
§ 1o. São insusceptíveis de desapropriação,
para fins de reforma agrária, os pequenos e médios
imóveis rurais, na forma que impuser a lei, desde
que seus proprietários não possuam outro imóvel rural.
§ 2o. As benfeitorias necessárias e úteis
serão indenizadas em dinheiro.
§ 3o. O orçamento fixará, anualmente, volume
total de títulos da dívida agrária, assim como o
montante de recursos em moeda corrente para
atender ao programa de reforma agrária, no exercício.
§ 4o. O valor da indenização da terra e das
benfeitorias será determinado, conforme dispuser a
lei, deduzidos os valores correspondentes a
investimentos públicos e débitos em aberto com
instituição oficiais e tendo como parâmetro os
valores declarados para efeito de cálculo do
imposto sobre a propriedade territorial rural.
Justificativa:
A agilização de reforma agrária pressupõe uma série de medidas. Dentre outras, destacamos como
fundamental, a descentralização do processo de desapropriação do imóvel rural, por interesse social
para fins de reforma agrária. Para tanto, necessário se faz permitir, a nível constitucional, que os
Estados promovam a desapropriação, com pagamento de indenização em títulos da dívida agrária. A
descentralização proposta aumentará, inegavelmente, a eficiência do programa de reordenamento do
sistema de posse e uso da terra.
Parecer:
As emendas abaixo relacionadas pretendem estender aos estados e municípios competência para
promover a R.A. Com essa superposição de atribuições, é fácil antever a desordem jurídica que se
operaria. São elas: ES33169-8, ES30883-1, ES33650-9 e ES26364-1.
Pela rejeição.

EMENDA:33171 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ALDO ARANTES (PC DO B/GO)
Texto:
O Art. 248 do substitutivo do Projeto de
Constituição passa a viger com a seguinte redação:
"Art. 248. A declaração do imóvel como de
interesse social, para fins de reforma agrária,
autoriza a União ou o Estado a propor ação de
desapropriação, com imissão automática na posse,
permitindo o seu registro na matrícula correspondente.
Parágrafo único. A apreciação judicial do
ato, caso suscitada, não terá efeito suspensivo e
limitar-se-á ao valor estipulado da indenização".
Justificativa:
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A presente Emenda, além de permitir ao Estado propor ação de desapropriação, introduz alterações
no texto do art. 248 do Substitutivo com o objetivo de reduzir o rito processual para permitir ao Poder
Público a imissão automática da posse da terra desapropriada.
No nosso entender, tal procedimento viabilizaria o aceleramento do processo de reforma agrária.
Parecer:
Pela rejeição. Somente se o Juiz não deferir de plano a inicial, no prazo de noventa dias, a imissão
opera-se
automaticamente.

EMENDA:33379 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ROBERTO FREIRE (PCB/PE)
Texto:
EMENDA SUPRESSIVA
Suprimir o § 3o. do Art. 248 do Substitutivo do Relator.
Justificativa:
É nossa intensão, ao propormos a supressão deste dispositivo, evitar que o processo de Reforma
Agrária se transforma em infindáveis demandas, pois, quaisquer desapropriado recorrerá à justiça
para ver sua propriedade transformada em modelo de cumprimento de função social, exigida para a
propriedade privada rural. Mais, obriga, este dispositivo a União a manter dois Orçamentos para fins
de Reforma Agrária um em Títulos da Dívida Agrária e o outro em dinheiro, o que inviabiliza a já
tímida Reforma Agrária brasileira.
Diz o dispositivo “Se decisão judicial reconhecer que a propriedade rural cumpria a função social” a
indenização será paga em dinheiro. Ora, é qualquer decisão judicial emitida, em qualquer ação
judicial proposta, mesmo as Cautelares, atribuindo ao poder judiciário a faculdade de reconhecer, ou
não, que a propriedade cumpria a sua função social, discutindo-se o mérito da desapropriação,
ensejando a construção jurisprudência para a própria anulação de desapropriação.
Parecer:
Pela rejeição. A urgência na implementação do Programa Nacional de Reforma Agrária exige que
seja definido, com a maior precisão possível, o procedimento a ser adotado pela União no caso de
desapropriação por interesse social.

EMENDA:33597 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ROBERTO FREIRE (PCB/PE)
Texto:
Altera a redação do art. 246 do Projeto de
Constituição, que passa a ter a seguinte redação.
Propõe-se, ainda, a renumeração dos seus parágrafos.
Art. 246 - Compete a União promover a Reforma
Agrária mediante desapropriação por interesse
social, da propriedade territorial rural
necessária à execução de planos e programas e
projetos de desenvolvimento social e econômico,
através de pagamento de indenização em títulos da
dívida agrária para a terra nua e, em dinheiro,
para as benfeitorias úteis e necessárias.
Justificativa:

Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 326

A redação proposta visa adequar o art. 216 com o dispositivo no art. 6º § 33 do projeto de
Constituição, simplificando o dispositivo em tela, contemplando o texto Constitucional com os
princípios gerais que, entendemos, deve conter na Carta Magna, e que servirão, ao poder público de
instrumento para a realização da Reforma Agrária reclamada pela nação.
Parecer:
Emenda compatibilizada aos objetivos do Projeto.
Aprovada parcialmente.

EMENDA:33598 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ROBERTO FREIRE (PCB/PE)
Texto:
Propõe a supressão dos art. 247 e 248 e de seus parágrafos:
Justificativa:
Não se coaduna com a boa técnica legislativa, um texto Constitucional que estabelece procedimentos
processuais. A matéria é tipicamente de legislação ordinária, e como tal deve ser tratada, daí a nossa
proposta de exclui-la do presente projeto de Constituição.
No mérito, tais medidas se aprovadas nos remeteria para um recuo com relação a legislação atual
inviabilizando o processo de reforma agrária, pois o Art. 7º do Dec. Lei 554/69, prevê a imissão de
plano ou em 48 horas, e que o presente projeto está proposto que passe para 90 dias num evidente
retrocesso, mais, receamos que a falta de clareza do substitutivo, particularmente no seu § 3º,
obrigue ao pagamento em dinheiro antes da própria imissão, fazendo retornar à situação vigente com
a Constituição de 1946, quando a desapropriação para fins da Reforma Agrária estava condicionada
ao pagamento, prévio e em dinheiro, da indenização.
Parecer:
O autor propõe a supressão dos art. 247 e 248. Não concordamos com sua proposição, tendo em
vista a importância das matérias tratadas nos referidos artigos para a real consecução dos objetivos
da reforma agrária. Sua manutenção em nada prejudica a técnica legislativa. Quanto ao prazo
referido no parágrafo 1o. do art. 248, somos de opinião que o mesmo está mais coerente com a
realidade brasileira, o que favorece a sua aplicabilidade, evitando que o dispositivo se transforme em
"letra-morta".
Assim, somos pela rejeição.

EMENDA:33599 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ROBERTO FREIRE (PCB/PE)
Texto:
Acrescenta § 1o. ao art. 246, renumerando os seguintes:
O § 1o. passa a ter a seguinte redação:
§ 1o. - 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 módulos
regionais de exploração agrícola definidos por lei.
Justificativa:
Estamos, com esta proposta, assegurando ao pequeno e médio produtor rural o direito à propriedade,
garantindo-lhe desta forma a continuar produzindo alimentos para este país, pois é,
comprovadamente o pequeno produtor, que obtém os maiores índices de produtividade, e que tem a
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sua produção inteiramente voltada para o consumo do nosso povo, tendo, pois, sua propriedade
cumprindo função social relevante.
Visamos, também, separar o joio do trigo, na questão da Reforma Agrária, pois sido o pequeno
produtor usado pelos latifundiários como massa de manobra na luta contra democratização da
propriedade privada, objeto do processo de Reforma que estamos assistindo em nosso país.
Parecer:
A emenda supramencionada não apresenta contribuição, quer doutrinária, quer técnica do
aprimoramento do Projeto.
Pela rejeição.

EMENDA:33612 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
EUCLIDES SCALCO (PMDB/PR)
Texto:
Inclua-se no "caput" do art. 246, após as
expressões "em áreas prioritárias", as expressões
"fixadas em decreto do Poder Executivo".
Justificativa:
É imprescindível definir com precisão que a declaração de áreas prioritárias constitui competência do
Poder Executivo, pois, se trata de matéria que não deve ficar sujeita a interpretações posteriores.
A Constituição atual, em seu art. 161, § 2º, já estabeleceu essa competência como do Poder
Executivo e certamente, por um lapso, deixou de figurar na redação do caput do art. 246, do
Substitutivo.
Parecer:
As seguintes emendas pretendem ou alterar a competência para desapropriação com fins de R.A.
ou especificar a forma de exercê-la. Não contribuem de forma significativa, ao aprimoramento do
Projeto. São elas: ES22065-9, ES23301-7, ES33612-6 e ES32443-8.
Pela rejeição.

EMENDA:33650 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
SÉRGIO BRITO (PFL/BA)
Texto:
Dispositivo Emendado: Artigo 246, Capítulo II.
Dê-se ao artigo 246 do Projeto de
Constituição a seguinte redação:
"Art. 246 - Compete ao Município promover a
reforma agrária, pela desapropriação, por
interesse social, a propriedade territorial rural
improdutiva, em zonas prioritárias, mediante
pagamento em dinheiro de prévia e justa indenização.
§ 1o. A desapropriação de que trata este
artigo é de competência exclusiva do município,
através de Cooperativas, legalmente credenciadas
para este fim.
§ 4o. 2o. A propriedade do objeto de
desapropriação e as terras devolutas da União e dos
Estados serão transferidas para os municípios, e
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sua transferência não constitui fato gerador de
tributo de qualquer natureza.
Justificativa:
Nossa proposta expressa posição exatamente oposta àquela implementada até hoje no
enfrentamento da questão agrária em nosso país. Entendo que a municipalização da Reforma Agrária
levará ao atingimento dos objetivos de uma política de revalorização do espaço rural, diminuindo as
desigualdades econômicas e sociais entre as áreas urbanas e rurais, reduzindo as desigualdades
regionais, e realizando uma urbanização mais adequada as áreas rurais. Entendo ainda que, embora
a questão agrária constitua um problema de âmbito nacional, seus efeitos repercutem mesmo é a
nível dos municípios.
Parecer:
As emendas abaixo relacionadas pretendem estender aos estados e municípios competência para
promover a R.A. Com essa superposição de atribuições, é fácil antever a desordem jurídica que se
operaria. São elas: ES33169-8, ES30883-1, ES33650-9 e ES26364-1.
Pela rejeição.

EMENDA:33659 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
NYDER BARBOSA (PMDB/ES)
Texto:
Emenda Modificativa
O § 3o. do artigo 248 - Capítulo II - Da Política Agrícola, Fundiária e da Reforma Agrária,
passa a ter a seguinte redação:
"§ 3o. - Se o Juiz reconhecer que a
propriedade cumpria sua função social, denegará a inicial."
Justificativa:
Em diversas oportunidades, através de debates públicos, da tribuna da Câmara Federal, através dos
meios de comunicação, defendemos a necessidade da implantação da reforma agrária em nosso
país, como meio de corrigir as desigualdades sociais; enfatizamos sempre, todavia, que ela se
fizesse sobre latifúndios impositivos ou terras objeto de especulação imobiliária, mas, nunca, sobre
imóveis produtivos que cumprem a sua função social.
O dispositivo que ora se propõe modificar, altera completamente o espirito da coisa, eis que pretende
instituir a figura de desapropriação EM DINHEIRO, de imóvel que CUMPRE A SUA FINALIDADE
SOCIAL.
No nosso modo de entender o imóvel produtivo e que cumpre a sua função é insusceptível de
desapropriação para fins de reforma agrária, por isso que a inicial deverá ser denegada.
Parecer:
Pela rejeição. Antes da União ser imitida na posse do imóvel, a autoridade judiciária competente, no
prazo de noventa dias, decidirá por sentença fundamentada, sobre o cumprimento ou não da função
social da propriedade rural a ser desapropriada.

EMENDA:33758 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
NYDER BARBOSA (PMDB/ES)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
O § 2o. do art. 248 - Capítulo II - Da
política Agrícola, Fundiária e da Reforma Agrária,
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passa a ter a seguinte redação:
"O juiz receberá a Inicial e decidirá de
acordo com a sua convicção".Justificativa:
É profundamente lamentável que a Assembleia Nacional Constituinte, em plena vivência do regime
democrático, do qual se diz defensora, queira reviver a era do obscurantismo total, de triste memória,
imposta à nação brasileira por um dos mais truculentos ditadores, o General Costa e Silva. E, mais
lamentável ainda é que o ilustre Relator, Deputado Bernardo Cabral, sabiamente um cidadão de
espirito democrático, não tenha conseguido se sobrepor às pressões das esquerdas e tenha sido
levado a copiar um dos mais violentos atos da ditadura militar, o famigerado Decreto-Lei nº 554/69,
de 25.04.69, que em seu art. 7º sentencia: “De pleno, ou no máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o
Juiz defenderá a inicial...” Ipsis litteris.
O dispositivo acima conspira e humilha o Poder Judiciário, fiel fiador do direito e da justiça e extingue
o direito de propriedade em nosso País.
Tamanho absurdo é agravado pelo fato de estar o ilustre Relator institucionalizado a odienta figura do
DECURSO DE PRAZO criada pelo regime ditatorial militar que infelicitou nossa Pátria durante quase
20 anos, ao pretender que os Projetos de interesse do Poder Executivo encaminhados à apreciação
do Legislativo teriam que ser discutidos e votados no prazo de 40 dias, findos os quais, se não
houvesse manifestação desse Poder, estariam automaticamente aprovados.
Longa foi a luta dos democratas contra esta manifesta arbitrariedade – Tenho absoluta certeza de
que o Deputado Bernardo Cabral foi um daqueles que somaram suas vozes às nossas, visando
restabelecer a soberania do Poder Legislativo.
E é o próprio Relator, que numa hora de inspiração acaba com o famigerado decursos de prazo nos
projetos de iniciativa do Poder Executivo – Está escrito no § 2º do art. 96 do Substitutivo que ora se
emenda:
“Se a Câmara Federal e o Senado da República não se manifestarem, cada qual, sucessivamente,
em até quarenta e cinco dias sobre a proposição, esta deverá ser incluída na ordem do dia,
sobrestando-se a deliberação sobre os demais assuntos, salvo quanto ao disposto no artigo 94, e no
parágrafo 6º do artigo 99, até que se última a votação. ”
Ainda do Substitutivo do ilustre Relator, Deputado Bernardo Cabral, encontramos esta obra prima que
engrandece, fortalece a democracia e enaltece o direito:
“§ 4º do artigo 6º - A Lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou
ameaça a direitos. ”
É mais do que claro quem, ao criar a figura do decurso de prazo para as desapropriações, está ele
excluindo da apreciação do Poder Judiciário uma grave lesão ao ameaçado proprietário rural que
passa a ter como prêmio de consolidação o direito de receber em dinheiro o valor de seu imóvel (que
ele não desejava ver desapropriado), concedendo-se à União federal a imissão arbitrária na posse da
coisa.
Diante de tudo o que acima vai exposto ousamos indagar: Será que faltou ao ilustre Relator,
inspiração suficiente para avaliar a imensa contradição em que incorria ao acolher a tese das
esquerdas, contida no infeliz § 2º do artigo 248, que se quer emendar?
Apelamos, pois, ao ilustre e culto Relator, para que, refletindo melhor, acolha a presente Emenda. Os
proprietários rurais só esperam que Vossa Excelência faça JUSTIÇA. – Aliás, “o direito à justiça é
algo de que nem os marginais ou criminosos são excluídos. – Não há porque serem os empresários
rurais. ”
Parecer:
Pela rejeição. A importância do problema fundiário no País e a urgência na implementação da
Reforma Agrária recomendam a inclusão do prazo mencionado no parágrafo 2o. do artigo 248 no
texto constitucional.

EMENDA:33937 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ADEMIR ANDRADE (PMDB/PA)
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Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
Dispositivo Emendado: Art. 246, § 2o.
"Art. 246 - ................................
§ 2o. - O orçamento fixará anualmente volume
total de títulos da dívida agrária, assim como
montante de recursos em moeda, não inferior a 5%
da receita orçamentária prevista da União, para
atender ao programa de reforma agrária no exercício."
Justificativa:
É praticamente impossível fazer reforma agrária sem vontade política, se não houver um recurso
vinculado do orçamento destinado a este fim.
Parecer:
Trata-se de detalhamento dispensável, podendo se conter a medida na legislação
infraconstitucional.
Pela rejeição da Emenda.

EMENDA:34002 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOSÉ RICHA (PMDB/PR)
Texto:
De acordo com o disposto no § 2o. do artigo
23 do Regimento Interno da Assembleia Nacional
Constituinte, dê-se ao Título VIII a seguinte
redação, procedendo-se às alterações que se
fizerem necessárias, no Substitutivo do Relator.
TÍTULO VIII
DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA
CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS GERAIS; DA INTERVENÇÃO DO ESTADO,
DO REGIME DE PROPRIEDADE
DO SUB-SOLO E DA ATIVIDADE ECONÔMICA
[...]
CAPÍTULO II
Da Política Agrícola, Fundiária e da Reforma Agrária.
Art. 245 - É garantido o direito de
propriedade de imóvel rural condicionado ao
cumprimento de sua função social, consoante os
requisitos definidos em lei.
Art. 246 - Compete à União desapropriar por
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 utilização será definida em lei.
§ 1o. - As benfeitorias úteis e necessárias
serão indenizadas em dinheiro.
§ 2o. - O orçamento fixará anualmente volume
total de títulos da dívida agrária assim como
montante de recursos em moeda para atender ao
programa de reforma agrária no exercício.
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§ 3o. - O valor da indenização da terra e das
benfeitorias, será determinado conforme dispuser a lei.
Art. 247 - A desapropriação será precedida de
elaboração de projeto de assentamento devidamente
especificado e de processo administrativo
consubstanciado em vistoria do imóvel rural pelo
órgão fundiário nacional, garantida a participação
do proprietário ou perito por ele indicado.
Art. 248 - A declaração do imóvel como de
interesse social para fins de reforma agrária
autorizada a União a propor a ação de desapropriação.
§ 1o. - Dentro de noventa dias, a autoridade
judiciária competente, sob pena de crime de
responsabilidade, após prévia e obrigatória
vistoria judicial, realizada nesse prazo,
decidirá, por sentença fundamentada, sobre o
cumprimento ou não da função social do imóvel,
objeto da desapropriação.
§ 2o. - Não decidindo o juiz, a competência
originária passará para o Tribunal Regional
Federal, que, no prazo de sessenta dias, contados
da distribuição, colocará o processo na pauta de
julgamento, com prioridade exclusiva.
§ 3o. - Decidindo o juiz, caberá recurso, com
efeito suspensivo, ao Tribunal Regional Federal,
que, em seu exame, obedecerá o rito estabelecido no § 2o.
§ 4o. - A sentença ou acórdão, nos termos dos §§ 2o. e 3o.,
decidindo que o imóvel não cumpre a
função social, autorizará imediata imissão na
posse do imóvel, e o seu registro na matrícula competente.
§ 5o. - Dos títulos de propriedade dos
imóveis rurais objeto de distribuição gratuita,
constará cláusula de inalienabilidade pelo prazo
de dez anos, salvo na hipótese de sucessão hereditária.
[...]
Justificativa:
As alterações e a redação ora propostas, de dispositivos correlatos, contemplam os aspectos de
mérito do tema, as aspirações sociais do povo brasileiro, a representatividade constituinte de seus
signatários e a sistematização adequada a técnica legislativa nos termos dos debates e acordos
efetuados, tendo em vista o Substitutivo do ilustre Relator.
(NOTA: A numeração dos artigos coincide com a do Substitutivo, à exceção dos dispositivos
inseridos, indicados por )
Parecer:
Os objetivos da Emenda estão contemplados no Substitutivo, embora a redação como está
proposta, não seja incluída na sua integridade.
Pela aprovação parcial nos termos do Substitutivo.

EMENDA:34350 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ADEMIR ANDRADE (PMDB/PA)
Texto:
Emenda Modificativa
Dispositivo Emendado: Art. 246, § 2o. e art. 248.
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"Art. 246 - A União e os Estados promoverão a
desapropriação por interesse social para fins de
reforma agrária do imóvel rural, ou parte dele,
que não esteja cumprindo a sua função social,
mediante indenização em títulos da dívida agrária,
com cláusula de exata correção monetária,
resgatáveis no prazo de ato 20 anos, a partir do
segundo ano de sua emissão, assegurada a sua
aceitação como meio de pagamento do imposto territorial rural.
§ 2o. - Os orçamentos da União e dos Estados
fixarão anualmente volume total de títulos da
dívida agrária assim como montante de recursos em
moeda, para atender ao programa de reforma agrária no exercício.
Art. 248 - A declaração do imóvel como de
interesse social, para fins de reforma agrária,
autoriza a União e os Estados a proporem a ação de desapropriação".
Justificativa:
Deve haver poder concorrente de desapropriação pela União e pelos Estados brasileiros.
Parecer:
Somos de opinião que a desapropriação de imóveis rurais para fins de reforma agrária deve ser
centralizada na esfera do Governo Federal, que é mais isento a pressões da política local.
Assim, somos pela rejeição da Emenda.

EMENDA:34351 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ADEMIR ANDRADE (PMDB/PA)
Texto:
Emenda Modificativa
Dispositivo Emendado: art. 246 e art. 248.
"Art. 246 - A União e os Estados promoverão a
desapropriação, por interesse social, para fins de
reforma agrária do imóvel rural, ou parte dele,
que não esteja cumprindo a sua função social,
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, assegurada a sua
aceitação como meio de pagamento do imposto territorial rural.
Art. 248 - A declaração do imóvel como de
interesse social para fins de reforma agrária
autoriza a União e os Estados a proporem a ação de desapropriação".
Justificativa:
Deve haver poder concorrente de desapropriação pela União e pelos Estados brasileiros.
Parecer:
Somos de opinião que as ações de desapropriação devem ser centralizadas na esfera do Governo
Federal, que é mais isento a pressões políticas locais.
Assim, somos pela rejeição da Emenda.

EMENDA:34355 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
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Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ADEMIR ANDRADE (PMDB/PA)
Texto:
Emenda Aditiva
Dispositivo Emendado: Art. 246
O art. 246 do Substitutivo do Projeto de
Constituição passa a viger acrescido de parágrafo 4o.:
"Art. 246 - ..............................
§ 4o. - A União poderá delegar aos Estados e
Municípios as atribuições para desapropriação de
imóveis rurais, por interesse social, para fins de
reforma agrária."
Justificativa:
Esta é uma das formas de descentralização da reforma agrária.
Parecer:
Somos de opinião que a reforma agrária deve ser centralizada na esfera do Governo Federal, que é
mais isento a pressões políticas locais.
Assim, somos pela rejeição da Emenda.

EMENDA:34433 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
VALTER PEREIRA (PMDB/MS)
Texto:
TÍTULO VIII - Da ordem Econômica e Financeira
CAPÍTULO II - Da Política Agrícola, Fundiária e da Reforma Agrária
Altera o disposto no Artigo 248 e parágrafos,
que passam a ter a seguinte redação:
Art. 248 - Decretada a desapropriação, a
União será emitida no imóvel, cabendo ao
proprietário interpor recurso, se quiser, sem
efeito suspensivo, nos termos que a lei determinar.
§ 1o. - O Poder Judiciário julgará o recurso
previsto nesse artigo, no prazo máximo de 90 dias,
mediante procedimento especial.
§ 2o. - Provido o recurso, o Poder Judiciário
Poder Judiciário poderá declarar nulo o decreto
desapropriatório ou determinar que o pagamento da
indenização correspondente se faça em moeda
corrente, com a devida correção.
Justificativa:
A presente emenda remove obstáculos à consecução da reforma agrária, tornando mais ágil o
processo desapropriatório.
Parecer:
Pela aprovação parcial nos termos do Substitutivo.

EMENDA:34548 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
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Autor:
SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ)
Texto:
Dê-se a seguinte redação ao Capítulo II do Título VIII do Substitutivo do Relator:
Art. 245 - É garantido o direito de propriedade de imóvel rural.
§ 1o. - O uso do Imóvel Rural é condicionado
ao cumprimento de sua função social, consoante os
requisitos definidos no § 33 do Art. 6o.
§ 2o. - Compete à União desapropriar por
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,
no prazo de até vinte anos, a partir do segundo
anos de sua emissão, cuja utilização será definida em lei.
§ 3o. - As benfeitorias serão indenizadas em dinheiro.
§ 4o. - O orçamento fixará anualmente volume
total de títulos da dívida agrária assim como
montante em recursos em moeda para atender ao
programa de reforma agrária no exercício.
§ 5o. - A indenização da terra e das
benfeitorias será feita pelo seu justo valor.
§ 6o. - A desapropriação será precedida de
elaboração de projeto de assentamento devidamente
especificado e de processo administrativo
consubstanciado em vistoria do imóvel rural pelo
órgão fundiário nacional, garantida a participação
do proprietário ou perito por ele indicado.
§ 7o. - A declaração do imóvel como de
interesse social para fins de reforma agrária, por
ato de competência exclusiva do chefe do Governo,
autoriza a União a propor a ação de desapropriação.
§ 8o. - Dentro de noventa dias, a autoridade
judiciária competente, sob pena de crime de
responsabilidade, após prévia e obrigatória
vistoria judicial, realizada nesse prazo,
decidirá, por sentença fundamentada, sobre o
cumprimento ou não da função social do imóvel,
objeto da desapropriação.
§ 9o. - Não decidindo o juiz, a competência
originária passará para o Tribunal Regional
Federal, que, no prazo, de sessenta dias, contados
da distribuição, colocará o processo em pauta de
julgamento, com prioridade exclusiva.
§ 10. - Decidindo o juiz, caberá recurso, com
efeito suspensivo, ao Tribunal Regional Federal,
que, em seu exame, obedecerá ao rito estabelecido no § 9o.
§ 11. - A decisão judicial transitada em
julgado, declarando que o imóvel não cumpre a
função social, autorizará imediata imissão na
posse do imóvel e o seu registro na matrícula competente.
§ 12. - Dos títulos de propriedade dos
imóveis rurais, objeto de distribuição gratuita,
constará cláusula de inalienabilidade, pelo prazo
de dez anos, salvo na hipótese de sucessão
hereditária.
§ 13. - A alienação ou concessão, a qualquer
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título, de terras públicas com áreas superioras a
quinhentos hectares a uma só pessoa física ou
jurídica, ainda que por interposta pessoa,
excetuados os casos de cooperativas de produção
originários do processo e reforma agrária,
prévia aprovação da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal.
§ 14. - A destinação das terras públicas e
devolutas será compatibilizada com o plano
nacional de reforma agrária.
§ 15. - Os beneficiários da distribuição de
imóveis rurais pela reforma agrária receberão
títulos de domínio ou de concessão de uso,
inegociáveis pelo prazo de dez anos.
§ 16. - O título de domínio será conferido ao
homem e a mulher, esposa ou companheira.
[...]
Justificativa:
Emenda sem justificação.
Parecer:
A emenda propõe nova redação do Capítulo II do Título VIII.
Após análise minuciosa do Projeto observamos:
- A maioria dos dispositivos não acrescentou contribuição essencial ao texto do Substitutivo;
- Alguns dispositivos pecaram pelo acentuado nível de detalhamento, incompatível com o texto
constitucional;
- No tocante, porém, à ação do Poder Público na promoção de políticas de apoio e estímulo à
atividade agropecuária, a proposta merece acolhimento.
Pela aprovação parcial.

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
interesse social para fins de reforma agrária o
imóvel que não esteja cumprindo a sua função
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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.
[...]
Justificativa:
É inegável o esforço do Relator para elaborar um texto ajustando às aspirações nacionais.
A emenda apresentada corresponde a uma revisão de sua proposta, após longa discussão com
parlamentares diversos, com pessoas e entidades representativas da comunidade brasileira, com
técnico em legislação e com especialista no assunto.
O conteúdo do texto do Relator foi praticamente mantido. Expressões ou artigos e parágrafos acasos
suprimidos, correspondem a repetições ali contidas ou a incorporações em outro dispositivo, para
economia do texto. As mudanças conceituais são pequenas e pouca numerosas.
Parecer:
O Autor propõe um Substitutivo ao Capítulo II, do Título VIII, com o objetivo de alterar o proposto
originalmente, inserindo dois artigos (os primeiros) sem nada alterar o texto, apenas dando mais
ênfase ao art. 251. Foi atendido, em parte, por disposição que incluímos logo após o art. 254.
O art. 247 e 248 exigem projeto de reforma agrária para que a propriedade seja desapropriada.
Resolvemos manter o texto como está, com os procedimentos judiciários anteriormente propostos.
A alteração do art. 249 é apenas quanto à área de terras públicas a ser alienada ou concedida.
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Passou de 500ha para 2.000ha. Parece-nos melhor manter o limite anterior.
O art. 254 propõe que a política habitacional não fique restrita ao trabalhador rural, mas seja
estendida aos pequenos e médios proprietários. Fica mantido o texto, pois como está redigido não
exclui estes, apenas obriga que haja uma política para aqueles.
O parágrafo único do art. 254 proposto está tecnicamente mal localizado, pois deveria ter
recebido o n. 255, uma vez que trata de matéria diferente do caput e, portanto, deve constituir novo
dispositivo.
Quanto ao mérito, o assunto usucapião deve ser tratado em etapa posterior, por ser matéria
específica de direito privado, regulada pelo Código Civil.
O art. 256 foi atendido e o 255 desce a detalhes próprios de legislação ordinária.
Os demais artigos propostos não foram atendidos, porque julgamos mais conveniente manter os
textos do Substitutivo.

EMENDA:34584 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ)
Texto:
EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 248, § 3o.
- Suprimir o § 3o. do Artigo 248
Justificativa:
A conversão do pagamento em títulos da dívida pública para pagamento em meda corrente poderá
inviabilizar o processo de reforma agrária que se deseje seja feito com correção, bom senso e justiça,
mas de maneira inarredável.
Parecer:
Pela rejeição. A urgência na implementação do Programa Nacional de Reforma Agrária exige que
seja definido, com a maior precisão possível, o procedimento a ser adotado pela União no caso de
desapropriação por interesse social.

EMENDA:34781 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ)
Texto:
Dê-se ao caput do art. 246 a seguinte redação:
Art. 246 - Compete à União desapropriar por
interesse social para fins da reforma agrária o
imóvel que não esteja cumprindo a sua função
social, em áreas prioritárias, mediante justa
indenização em títulos da dívida agrária, conforme
dispuser a lei.
Justificativa:
A redação sugerida é mais clara e eficaz, além de estar condizente com a boa técnica legislativa.
Parecer:
As emendas abaixo pretendem alterar a forma de indenização, o modo de emissão dos títulos, ou
sua utilização no caso de Reforma Agrária, no que não contribuem para a melhora do Projeto. São
elas: ES33163-9, ES23697-1,ES27216-1, ES31194-8, ES31172-7, ES25921-1, ES27654-9,
ES22413-1, ES28989-6, ES27299-8, ES22018-7, ES22075-6, ES31230-8, ES31424-6, ES34942-2,
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ES23102-2, ES23426-9, ES34781-1, ES23300-9, ES29705-8, e ES22182-5.
Pela rejeição.

EMENDA:34782 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ)
Texto:
Dê-se ao § 2o. do art. 248, a seguinte redação:
"§ 2o. - O juiz concederá imissão liminar na
posse se prévia e necessária perícia judicial
houver comprovado o caráter improdutivo do bem.
Justificativa:
É necessário que os atos desapropriações e de imissão na posse, sejam revestidos de toda cautela
para que não resulte em prejuízos par qualquer das partes interessadas.
Parecer:
Pela rejeição. A desapropriação será precedida de processo administrativo, conforme determina o
artigo 247.

EMENDA:34783 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ)
Texto:
Dê-se ao § 3o. do art. 248, a seguinte redação:
"§ 3o. - Se a decisão judicial reconhecer que
a propriedade cumpria sua função social, o preço
será totalmente pago em moeda corrente pelo valor
atual do mercado."
Justificativa:
A emenda sugerida se reveste com maior clareza dos prioritários de equidade e justiça que vem
norteando o projeto de Constituição.
Parecer:
Pela aprovação parcial nos termos do Substitutivo.

EMENDA:34942 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP)
Texto:
Dê-se ao art. 246 a seguinte redação:
"Art. 246 - Compete à União desapropriar, em
áreas prioritárias, por interesse social para fins
de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja
cumprindo função social, mediante indenização em
títulos da dívida agrária, utilizáveis na forma da
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lei, com cláusula de exata correção monetária e
somente resgatáveis no prazo de até vinte anos, a
partir do segundo ano de sua emissão."
Justificativa:
Preservando o mérito do dispositivo, a presente emenda apenas procura imprimir-lhe redação mais
apropriada.
Parecer:
As emendas abaixo pretendem alterar a forma de indenização, o modo de emissão dos títulos, ou
sua utilização no caso de Reforma Agrária, no que não contribuem para a melhora do Projeto. São
elas: ES33163-9, ES23697-1,ES27216-1, ES31194-8, ES31172-7, ES25921-1, ES27654-9,
ES22413-1, ES28989-6, ES27299-8, ES22018-7, ES22075-6, ES31230-8, ES31424-6, ES34942-2,
ES23102-2, ES23426-9, ES34781-1, ES23300-9, ES29705-8, e ES22182-5.
Pela rejeição.

EMENDA:35009 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP)
Texto:
Art. 246
Dê-se ao § 3o. a seguinte redação:
"Os critérios para estabelecimento do valor
da indenização da terra e das benfeitorias serão
fixados em lei."
Justificativa:
Sem alteração do mérito, procura-se dar redação mais apropriada ao texto.
Parecer:
A emenda, sem alterar o mérito, aprimora o Projeto.
Pela aprovação parcial.

EMENDA:35083 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
FRANCISCO BENJAMIM (PFL/BA)
Texto:
Suprima-se os parágrafos 1o., 2o. e 3o. do art. 248 do substitutivo do projeto de
constituição.
Justificativa:
Os dispositivos em exame, segundo a tradição do direito brasileiro, merecerão a devida consideração
quando for elaborada a legislação ordinária e complementar.
Parecer:
Pela rejeição. A urgência na implementação do Programa Nacional de Reforma Agrária exige que
seja definido, com a maior precisão possível, o procedimento a ser adotado pela União no caso de
desapropriação por interesse social.

___________________________________________________________________
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FASE S
EMENDA:00098 APROVADA
Fase:
S - Emendas de Plenário - 2P
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
NABOR JÚNIOR (PMDB/AC)
Texto:
Inclua-se na Parte Permanente, como § 4o. do artigo 219, o dispositivo abaixo, suprimindo-se,
em decorrência, o atual artigo 60 das Disposições Transitórias:
Art. 219. ...........................
§ 4o. - As glebas de qualquer Região do País
usadas para finalidades criminosas, apuradas pela
autoridade competente, serão imediatamente
expropriadas, sem o pagamento de qualquer
indenização, e destinadas em caráter prioritário
aos programas de reforma agrária, sem prejuízo das
sanções penais aplicáveis a seus proprietários e
responsáveis em qualquer grau.
Justificativa:
Não se justifica o atual posicionamento do dispositivo em tela porque a norma proposta não é de
caráter transitório, mas permanente. Daí a sua transposição para o Capítulo que trata da posse e da
redistribuição das terras nacionais – com uma redação ampliada, pois o mau uso das glebas, seu
emprego em atividades deletérias, pode ir além de plantações de espécies psicotrópicas. Pode, por
exemplo, instalar-se nelas todo tipo de laboratório para refinar, armazenar e distribuir os tóxicos já
acabados, como se vê, frequentemente, nos noticiários dos jornais, rádio e TV.
E que, segundo os próprios agentes policiais e repórteres especializados no setor, refletem apenas
uma pequena parcela daquilo que realmente acontece nessa atividade malsã – que começa na
lavoura criminosa, desdobra-se na química criminosa, corrompe e se desdobra no armazenamento e
na comercialização criminosa.
É notória, por outro lado, a existência de garimpos e outras lavras ilegais, principalmente na Região
Amazônica, que chegam, inclusive, a dispor de aeródromos clandestinos próprios. Nesses campos de
pouso, isentos de qualquer fiscalização ou regulamentação legal, praticam-se, sabiamente,
contrabando e outros atos lesivos à soberania e à segurança nacional.
Reverter essas glebas ao interesse social do Brasil, sem dúvida, é uma das grandes
responsabilidades da Constituinte.
Parecer:
Aprovada.
A matéria já foi contemplada nas definições transitórias, art. 60 de forma favorável. A emenda é mais
abrangente e melhor colocada no corpo permanente do Projeto de Constituição.

EMENDA:00379 REJEITADA
Fase:
S - Emendas de Plenário - 2P
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
HOMERO SANTOS (PFL/MG)
Texto:
Dê-se ao art. 19 do Projeto a redação seguinte:
Art. 219 - Compete à União promover a
desapropriação de propriedade territorial rural,
para fins de reforma agrária e atividade de
interesse social, mediante pagamento de
indenização em moeda corrente, inclusive das
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benfeitorias nela existente.
§ 1o. - A lei definirá as propriedades
sujeitas à desapropriação e a forma de pagamento
da indenização.
§ 2o. - Os títulos de propriedade serão
concedidos a entidades cooperativas ou
associativas, criadas para este fim, as quais
terão acesso ás linhas de financiamento para as
atividades a que se propuserem.
Justificativa:
A presente proposta visa viabilizar a reforma agrária em nosso país, através da ação eficiente e
exclusiva da União Federal, evitando a interferência de fatores políticos, econômicos ou de qualquer
natureza, desvinculados do interesse social.
Nosso objetivo é impedir que querelas políticas regionais, radicalismos de grupos ou entidades
interessadas em inviabilizar a justa distribuição de terras possam influenciar a regionalização
fundiária ou prejudicar a produção de alimentos.
A exploração das terras desapropriadas para fins de reforma agrária, para ter sucesso, precisa ser
feita por entidades cooperativas ou associações de produtores rurais. Não teria sentido o governo
promover desapropriações para entregar a terra a pessoas não identificadas como o meio rural, a
apadrinhados e protegidos de partidos políticos ou a pessoas ligadas ao Poder Público, empresas
privadas que não tenham a agricultura e a pecuária como sua finalidade principal. O uso da terra
deve ser viabilizado a quem sobre ela tem conhecimentos, a quem pretende viver de sua exploração
e aos produtores que, por falha da nossa estrutura econômica, a ela ainda não tenham acesso.
Esperamos, com esta proposta, dar viabilidade à reforma agrária em nosso país, assegurando,
através dela, a paz no campo, a aumento da produção, a redução dos nossos graves problemas
sociais, e ainda, a manutenção das terras produtivas nas mãos daqueles que realmente desejam
transformá-las num instrumento de prosperidade, de desenvolvimento e de ascensão social.
Parecer:
Esta emenda apresenta uma visão particular da participação do Estado no processo de reforma
agrária de forma, segundo seu autor, poder viabilizá-la.
A exclusividade da ação da União Federal, tal como pondera seu autor na justificação, já está
prevista no Art. 219 do Projeto Final da Comissão de Sistematização. Neste mesmo dispositivo
também está consignado que as benfeitorias serão pagas em dinheiro (Parágrafo 1o.) e que o valor
da indenização será definido por lei (parágrafo 3o.). Estes são os pontos de concordância entre a
Emenda e o Projeto Final da Comissão de Sistematização. Para estes, portanto, o julgamento do
conteúdo da Emenda é inócuo por já estar garantido no Projeto.
As diferenças fundamentais ficam por conta da indenização em moeda corrente, para a terra e da
concessão de título de propriedade a entidades cooperativas associativas.
A indenização do imóvel em moeda corrente equipara a terra às benfeitorias. Nisto vai contra a
doutrina do direito agrário e da economia rural. No primeiro caso, porque a indenização em títulos da
dívida agrária é medida consentânea com o ato desapropriatório contra quem não cumpra a função
social da propriedade. Neste sentido, a desapropriação e a indenização são dois atos de uma única
unidade que traduz, entre outras coisas, o poder superior do Estado em deliberar sobre questão de
interesse social.
No segundo caso, a indenização da terra em moeda corrente não preserva os significados
econômicos diferentes da terra e das benfeitorias, na medida em que aquela é riqueza natural não
criada, enquanto estas derivam diretamente do trabalho humano. Sendo assim, não se pode perder
de vista as noções basilares do tema e que a nosso ver estão suficientemente bem explicitadas no
Projeto Final da Comissão de Sistematização.
Já a concessão de títulos de propriedade a entidades cooperativas ou associativas parece-nos muito
mais matéria de natureza programática de que de natureza constitucional. Não há no Projeto nada
que obste que a concessão de títulos de propriedade venha a se dar na direção sugerida pelo Autor
da Emenda, sem, entretanto, vinculá-la a este único caminho.
Por estes motivos, somos pela rejeição.

EMENDA:00490 REJEITADA
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Fase:
S - Emendas de Plenário - 2P
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ASSIS CANUTO (PFL/RO)
Texto:
Emenda modificativa
O parágrafo único do art. 220 do texto da
Comissão de Sistematização passa a ter a seguinte redação:
"Art. 220. § 2o. São insuscetíveis de
desapropriação para fins de reforma agrária as
empresas rurais ou propriedades produtivas, bem
como os pequenos e médios imóveis rurais,
definidos em lei, desde que seus proprietários não
possuam outro imóvel rural."
Justificativa:
Trata-se de emenda que visa a garantia de que os produtores que sustentam à Nação poderão
produzir, aumentar e melhorar a produção, investindo cada vez mais nos campos, pois estarão ao
abrigo de medidas punitivas. Sem esta garantia específica, os produtores estarão permanentemente
ameaçados, não terão estímulo para investir em suas propriedades e o final inevitável será a queda
da produção e até o êxodo rural do talento empresarial, das técnicas avançadas e do próprio capital,
elementos sem os quais o Brasil jamais terá uma agricultura a altura de suas necessidades.
Parecer:
Pela rejeição. A matéria está satisfatoriamente contemplada no § 2o. do artigo 219 do Projeto de
Constituição.

EMENDA:00867 REJEITADA
Fase:
S - Emendas de Plenário - 2P
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
PLÍNIO MARTINS (PMDB/MS)
Texto:
Redija-se o parágrafo 1o. do artigo 220 do projeto assim:
Parágrafo 1o. A lei disporá, para efeito da
reforma agrária, sobre os processos administrativo
e judicial de desapropriação por interesse social,
assegurando ao desapropriando ampla defesa e ao
desapropriante o direito à imissão na posse do
imóvel tão logo haja o depósito prévio do valor da
indenização em títulos de dívida agrária.
Justificativa:
A desapropriação com a finalidade de se efetivar a reforma agrária deve contar com a força
necessária para que o desapropriante seja imitido na posse do imóvel. Caso contrário as delongas de
uma querela judicial constituirão óbice quase instransponível pelos interessados no assentamento.
Parecer:
Objetiva o ilustre Autor da Emenda em exame que se dê ao § 1o. do art. 220 do Projeto de
Constituição a seguinte redação:
"§1o. A lei disporá, para efeito da reforma agrária, sobre os processos administrativos e judicial
de desapropriação por interesse social, assegurando ao desapropriando ampla defesa e ao
desapropriante o direito à imissão na posse do imóvel tão logo haja o depósito prévio do valor da
indenização em títulos de dívida agrária".
O § 1o., constante do Projeto, diz:
"§ 1o. Cabe a lei complementar estabelecer procedimento contraditório especial, de rito sumário, para
o processo judicial de desapropriação".
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Na justificação, o nobre Constituinte afirma que desapropriação por interesse social deverá garantir a
imissão imediata na posse do imóvel rural, sem o que persistirá a demora no assentamento dos
interessados nas terras desapropriadas.
Parece-nos mais razoável transferir para a legislação complementar a definição das normas para a
desapropriação por interesse social, pois a Constituição deve conter as diretrizes para a legislação
posterior, à qual cabe descer às minúcias necessárias à regulamentação da matéria.
Somos, pois, pela rejeição da Emenda.
Pela rejeição.

EMENDA:00908 REJEITADA
Fase:
S - Emendas de Plenário - 2P
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOSÉ CARLOS SABÓIA (PMDB/MA)
Texto:
Emenda modificativa.
Dispositivo emendado: art. 220, do Projeto A.
Dê-se a seguinte redação ao art. 220 do
Projeto A:
"Art. A declaração do imóvel como de
interesse social para fins de Reforma Agrária
autoriza a União a propor a ação de desapropriação.
§ 1o. Ao juiz caberá decidir no prazo de
noventa dias sobre a imissão da União na posse,
sob pena desta operar automaticamente.
§ 2o. 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
indenização paga em moeda corrente corrigida até a
data do efetivo pagamento.
§ 3o. São insuscetíveis de desapropriação
para fins de Reforma Agrária os pequenos e médios
imóveis rurais, definidos em lei, desde que seus
proprietários não possuam outro imóvel rural.
Justificativa:
É hora de se posicionar em favor da Reforma Agrária. Criar dispositivos legais que travem as
desapropriações, ou impedir que a União se imita na posse, é o mesmo que ser contra a Reforma
Agrária.
Porque repetir o erro que se arrasta desde a aprovação do Estatuto da Terra. Pela legislação atual
sempre se dá margem ao expropriado embargar a imissão na posse e ficar longos e longos anos
discutindo a desapropriação. Nesse tempo, tudo fica como se a desapropriação não tivesse sido
declarada. Ou melhor, fica ainda pior.
Temos de garantir à União a imissão imediata na posse. De outra forma, nada significará de avanço
constitucional quanto à Reforma Agrária.
Parecer:
Pretende o ilustre Autor da Emenda em exame alterar o § 1o, acrescentar um § 2o., remunerando o
atual para § 3o., a fim de estabelecer um prazo de 90 dias para a imissão da União na posse do
imóvel desapropriado por interesse social e assegurar indenização em dinheiro ao desapropriado de
gleba em que a Justiça Agrária concluir pela inconsistência de requisito necessário para a
desapropriação.
O nobre Constituinte entende que não haverá reforma agrária enquanto não se garantir à União a
imissão imediata na posse do imóvel desapropriado para esse fim.
A Emenda proposta desce a detalhes sobre o processo judicial destinado à desapropriação por
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interesse social, que é mais próprio ser previsto em legislação ordinária.
Em vista do exposto, manifestamo-nos pela rejeição da Emenda.

EMENDA:00922 REJEITADA
Fase:
S - Emendas de Plenário - 2P
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
AUREO MELLO (PMDB/AM)
Texto:
Acrescente-se o parágrafo 4o. ao artigo 219 do projeto de Constituição da Comissão
de Sistematização:
Art. 219 ............................
§ 4o. - Os proprietários de terras que
oferecerem, espontaneamente, o todo ou parte de
suas propriedades à desapropriação amigável, no
prazo de 120 (cento e vinte) dias, a partir da
promulgação desta Constituição, receberão os
valores das avaliações ou acordos em títulos da dívida agrária.
Justificativa:
Milhares de brasileiros se sentiriam à vontade para colaborar com o programa e, de imediato,
estariam nas mãos dos órgãos competentes extensões que permitiram pronta recolocação dos Sem
Terra, evitando-se, consequentemente, novas áreas de pressões e conflitos.
Seriam colocadas em mãos do Governo da União maiores áreas de terras para atender a distribuição
aos produtores, sem as inconveniências das demoras de demarcações, discriminações e/ou
processos desapropriatórios.
Parecer:
A emenda propõe acrescentar § 4o. ao art. 219 do Projeto de Constituição (A).
Em relação ao já disposto no art. 219 e seus parágrafos, a emenda não aperfeiçoa o texto do
Projeto.
Somos pela rejeição.

EMENDA:00960 REJEITADA
Fase:
S - Emendas de Plenário - 2P
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
BETH AZIZE (PSB/AM)
Texto:
O § 2o. do artigo 219, do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, passa
a ter a seguinte redação:
Art. 219.....................................
§ 2o. A União destinará 3% (três por cento)
de seu orçamento, para o Fundo nacional de Reforma
Agrária, a ser regulamentado, em Lei Ordinária, no
prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias,
contados da promulgação desta Constituição.
Justificativa:
A realização efetiva da reforma agrária, para eliminar as disparidades existentes no campo, é uma
exigência social. Não é possível permitir que continuem a existir latifundiários improdutivos, enquanto
a grande massa dos trabalhadores rurais sobrevive em condições miseráveis.
A reforma agrária, porém, pressupõe a existência de recursos financeiros capazes de possibilitar a
sua concretização. Assim, é necessário dotar o Fundo Nacional de Reforma Agrária, instituído pelo
Estatuto da Terra, das verbas orçamentária capazes de assegurar a justa indenização das áreas
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desapropriadas. Sem elas, a reforma agrária jamais deixará de ser apenas uma boa intenção, uma
esperança irrealizada, enquanto continuarão a aumentar, progressivamente, os conflitos rurais.
Parecer:
A emenda propõe alterar redação do § 2o. do art. 219 do Projeto de Constituição (A), determinando
a criação do Fundo Nacional de Reforma Agrária, a ser formado por 3% (três por cento) dos recursos
orçamentários.
No nosso entender, não é recomendável a fixação no texto constitucional de percentuais da receita
para a formação de fundos e programas. Compete, sim, ao Poder Legislativo - como órgão
responsável pela aprovação do Orçamento - determinar, em cada exercício, o montante de recursos
necessários à execução de cada programa e atividade.
Somos pela rejeição.

EMENDA:01047 APROVADA
Fase:
S - Emendas de Plenário - 2P
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ADEMIR ANDRADE (PMDB/PA)
Texto:
Emenda aditiva
Dispositivo emendado: art. 219
O art. 219 do Substitutivo do Projeto de Constituição passa a viger acrescido do § 4o.:
"Art. 219 .......................................
.................................................
§ 4o. A União poderá delegar aos Estados e
Municípios os as atribuições para desapropriação
de imóveis rurais, por interesse social, para fins
de reforma agrária".
Justificativa:
Este é um dispositivo necessário a descentralização para execução da Reforma Agrária.
Parecer:
A emenda propõe que a União delegue aos Estados e Municípios competência para desapropriar
imóveis rurais, por interesse social, para fins de reforma agrária.
O processo de reforma agrária no Brasil se desenvolve de forma bastante lenta. A agilização da
reforma agrária supõe, porém, uma série de medidas das quais destacamos como fundamental a
descentralização do poder de desapropriar o imóvel rural, por interesse social para fins de reforma
agrária, com pagamento da indenização em títulos da dívida pública.
A descentralização proposta aumentará, inegavelmente, a eficiência do programa de reestruturação
do sistema de posse e uso da terra do País.
Somos pela aprovação.

EMENDA:01111 REJEITADA
Fase:
S - Emendas de Plenário - 2P
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ARNALDO MORAES (PMDB/PA)
Texto:
Dá-se nova redação ao "caput" do Art. 219 do
Projeto de Constituição e seu Parágrafo 3o.,
mantidos inalterados os Parágrafos 1o. e 2o:
Art. 219 - Compete à União desapropriar por
interesse social para fins de reforma agrária o
imóvel que não esteja cumprindo a sua função
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social, mediante indenização pelo justo valor em
títulos da dívida agrária, com cláusula de
preservação do valor real, resgatáveis no prazo de
até vinte anos, a partir do segundo ano de sua
emissão, e cuja utilização será definida em lei.
§ 1o. - ....................................
............................................
§ 2o. - ....................................
..................................................
§ 3o. - São isentos de tributos federais,
estaduais e municipais, as operações de
transferência dos imóveis desapropriados para fins
de Reforma Agrária.
Justificativa:
Visa a presente emenda, no tocante ao “caput”, resguardar o direito do expropriado, no sentido de
assegurar-lhe uma indenização pelo justo valor do seu imóvel.
Em relação ao Parágrafo 3º, pretende-se colocar a salvo de qualquer tributação as operações de
transferência dos imóveis desapropriados para fins de Reforma Agrária.
Parecer:
A Emenda, ora em exame, pretende explicitar que a indenização do imóvel rural desapropriado, por
interesse social, para fins de reforma agrária, seja calculada pelo "justo valor".
Segundo interpretação do TFR, "na desapropriação, o proprietário há de receber indenização justa,
pela perda do bem expropriado, inclusive em se tratando de desapropriação, por interesse social,
para fins de reforma agrária" (Revista do TFR no. 82, de 6/12/79). Torna-se, pois, desnecessário
explicitar que a indenização será pelo "justo valor".
Um aspecto importante, e não contemplado pela emenda, é a referência a áreas prioritárias.
A emenda, no nosso entender, não aperfeiçoa o texto do Projeto.
Somos pela rejeição.

EMENDA:01349 REJEITADA
Fase:
S - Emendas de Plenário - 2P
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ALDO ARANTES (PC DO B/GO)
Texto:
EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 220 e parágrafos
Dê-se ao art. 220 e seus parágrafos do Projeto de Constituição a seguinte redação:
"Art. 220 - A declaração do imóvel como de
interesse social para fins de reforma agrária
autoriza a União a propor a ação de desapropriação;
§ 1o. - Decretada a desapropriação por
interesse social, a União será imitada
judicialmente na posse do imóvel, mediante o
depósito do valor declarado para pagamento do
imposto territorial rural, em títulos da dívida
agrária, limitada a contestação a discutir o valor
depositado pelo expropriante;
§ 2o. - Ninguém poderá ser proprietário ou
possuidor direta ou indiretamente, de imóvel rural
de área contínua ou descontínua, que ultrapasse as
seguintes dimensões:
I - quinhentos hectares nos Estados de Minas
Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo,
Paraná, Santa Catariana, e Rio Grande do Sul;
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II - um mil hectares nos Estados do Maranhão,
Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba,
Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Goiás, Mato
Grosso do Sul e Distrito Federal, salvo as regiões
de carência de terras ou a população necessitada,
onde prevalecerá a área máxima de quinhentos hectares;
III - um mil e quinhentos hectares nos
Estados do Amazonas, Pará, Rondônia, Acre, Mato
Grosso e nos territórios de Roraima e Amapá;
§ 3o. - O imóvel que ultrapassar as áreas
máximas previstas no parágrafo anterior terá o
excedente desapropriado nos termos deste artigo;
§ 4o. - São insuscetíveis de desapropriação
para fins de reforma agrária, os imóveis
pessoalmente explorados pelo proprietário com
dimensão que não ultrapasse a 500 hectares na
Região Norte e a 200 hectares no restante do país.
Justificativa:
As constantes manobras proletárias, por via judicial, por parte de proprietários de imóveis rurais
desapropriados, vêm inviabilizar a adoção da reforma agrária em nosso país. A formulação que
propomos objetiva impedir que isso ocorra, bem com garantir que os pequenos proprietários, com
imóveis entre 200 e 500 hectares, fiquem excluídos dos processos de desapropriação por interesse
social, ao mesmo tempo em que estabelecemos limites máximos permitidos para as propriedades
rurais, como o objetivo de liquidar definitivamente com o latifúndio no campo brasileiro.
Parecer:
O objetivo da Emenda em exame é alterar os parágrafos do art. 220 do Projeto de Constituição,
aumentando-os para quatro.
O § 1o. proposto garante à União a imissão imediata na posse do imóvel desapropriado por interesse
social, mediante o depósito do valor declarado para fins da cobrança do ITR, permitindo que se
discuta judicialmente apenas esse valor.
Estabelece o § 2o. a área máxima permitida para constituir uma propriedade ou posse nos Estados
brasileiros, divididos em 3 grupos. Será desapropriado o imóvel que ultrapassar esse limite (§ 3o.).
O § 4o. altera o atual § 2o. para considerar insusceptíveis de desapropriação os imóveis explorados
pessoalmente pelo proprietário, cuja dimensão não ultrapasse 500 ha na Região Norte e 200 ha nas
outras regiões.
Na justificação, o Autor alega que pretende garantir à União a imissão imediata na posse do imóvel
desapropriado, ao pequeno proprietário sua exclusão da reforma agrária e limitar a área das
propriedades rurais, a fim de evitar o latifúndio.
Entendemos que a Emenda não deve ser aprovada, pois, embora meritória, prevê detalhes mais
próprios de constar em legislação ordinária.
A fixação de área não deve ser feita numa Constituição, que é uma lei que deve ser feita para durar.
Além disso, esse assunto deve ser resolvido pelo órgão público competente, uma vez que deverão
ser levados em conta diversos aspectos, como tipo de solo, localização, tipo de cultura, etc.
Pelo exposto, somos pela rejeição da Emenda.

EMENDA:01375 REJEITADA
Fase:
S - Emendas de Plenário - 2P
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
SANTINHO FURTADO (PMDB/PR)
Texto:
EMENDA ADITIVA
Dispositivo emendado: art. 219
Acrescente-se, ao art. 219, do Projeto de Constituição, o seguinte parágrafo:
"Art. 219 - ........................
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§ 4o. - É insuscetível de desapropriação,
para fins de reforma agrária, o imóvel
comprovadamente produtivo, assim considerado
através de prova de documento fiscal
correspondente a venda de produtor.'
Justificativa:
Pretende, nossa emenda, dar objetividade e eficácia ao preceituado no Art. 219, caput, a fim de que
as desapropriações para fins de reforma agrária atinjam, exclusivamente, os imóveis realmente
improdutivos.
A exclusão das áreas produtivas se faz necessária, porém condicionando-a a prova idônea de
produção que é a nota fiscal de venda do produto colhido, assim, evitando-se eventuais fraudes que
frustrem os elevados objetivos da reforma agrária a acabam por beneficiar os latifúndios ociosos, de
imóvel caráter antissocial.
Parecer:
A emenda, ora em exame, propõe acrescer o § 4o. ao art. 219 do Projeto, objetivando explicitar que
o imóvel produtivo é insusceptível de desapropriação para fins de reforma agrária.
No nosso entender, o "caput" do art. 219 do Projeto já é por demais explícito ao afirmar que "compete
a União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel que não esteja
cumprindo a sua função social". Se o imóvel cumpre todos os requisitos constantes do art. 218,
parágrafo único, ele é necessariamente insusceptível de desapropriação para fins de reforma agrária,
não cabendo, portanto, explicitar, em separado o aspecto "produtividade".
Somos pela rejeição.

EMENDA:01576 REJEITADA
Fase:
S - Emendas de Plenário - 2P
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
MENDES CANALE (PMDB/MS)
Texto:
Inclua-se os seguintes parágrafos ao art. 220
- Capítulo III - Da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária.
§ 1o. A declaração do imóvel como de
interesse social, para os fins do presente artigo,
será procedido por Comissão Especial Estadual, que
a lei estabelecerá, da qual farão parte,
obrigatoriamente, representantes das classes
sindicais rurais, de proprietários e de
trabalhadores no campo.
§ 2o. À declaração de interesse social, para
os efeitos de que trata este artigo, caberá, em
grau de recursos administrativo, à parte a ser
expropriada, pedido fundamentado de revisão da
declaração de interesse social, dentro de cinco
dias da publicação do ato declaratório, perante
Comissão de Revisão Estadual, que a lei instituirá.
§ 3o. A Comissão de que trata o parágrafo
anterior terá o prazo de quinze dias,
improrrogáveis, a contar da entrada da
interposição do recurso, para apreciar o pedido,
findo o qual, não havendo manifestação a União
promoverá a ação de desapropriação respectiva,
calcada na decisão inicial da Comissão Especial Estadual.
Justificativa:
A presente emenda por nós proposta vem, incialmente, cobrir uma lacuna, contemplando o que
dispõe o artigo 220, no tocante à declaração do imóvel como de interesse social.
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A legislação em vigor elege a área a ser desapropriada, considerando o interesse social, através de
Comissão, instituída por lei.
A proposta Constitucional que o projeto abriga (art. 220), ao conferir à União a proposição da ação de
desapropriação, “pela declaração do imóvel como de interesse social para fins de reforma agrária”,
deixou vago à forma institucional através da qual essa declaração realizar-se-á. Isto leva-nos a propor
através do § 1º da nossa emenda, o princípio básico de sua execução.
A forma que atualmente se processa parece-nos válida, daí reafirmamos, no § 1º proposto, o princípio
do procedimento usado, oferecendo, porém, em grau de recurso na área administrativa (§ 2º da
emenda), para que a parte a ser expropriada possa apresentar novas razões e considerações
fundamentais, sem que haja qualquer procrastinação no andamento do processo, uma vez que, nos
§§ 2º e 3º propostos, procuramos fixar prazos razoáveis tanto para o recorrente como para a
Comissão decidir.
A Comissão de Revisão, integrada por elementos isentos de quaisquer injunções de coloração
político-partidária oferecerá à União maior garantia e isenção no procedimento da ação
expropriatória, sendo justo ressaltar que, além do exposto, é tradição no direito brasileiro o duplo grau
de jurisdição, como procuramos oferecer na instituição dessa Comissão.
Parecer:
A proposição em exame visa modificar o art. 220 do Projeto de Constituição, alterando o
procedimento para a desapropriação, que será declarada por uma Comissão Especial Estadual,
cabendo recurso de revisão a Comissão de Revisão Estadual pelo interessado e, findo o prazo de 15
dias para apreciá-lo, não havendo manifestação, será proposta ação de desapropriação.
Pretende o ilustre Autor, como alega na justificação, estabelecer princípio básico para a execução da
desapropriação por interesse social, na forma da legislação atual, com algumas alterações.
As alterações propostas ao art. 220 ficariam melhor em legislação ordinária, pois desce a minúcias
impróprias de serem contidas em texto constitucional. O assunto deverá ser debatido no futuro com
mais propriedade.
Somos, pois, pela rejeição da Emenda.

EMENDA:01702 REJEITADA
Fase:
S - Emendas de Plenário - 2P
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JONIVAL LUCAS (PFL/BA)
Texto:
O § 2o. do Art. 219 terá a seguinte redação:
§ 2o. O orçamento, para atender o programa da
reforma agrária; fixará anualmente o volume
total de títulos da dívida agrária e o montante de
recursos em moeda, acrescentada a parcela de 20%
do Fundo Integral Social.
Justificativa:
O fato mais à vista na sentida inviabilidade da reforma agrária no País é a falta de recursos
financeiros concretamente disponíveis à execução do Programa.
O esforço, qualquer que seja, e por mais meritório, esbarra nessa questão. Nada adianta o esforço de
desapropriação se não se dispuser do montante em dinheiro necessário à indenização.
O desgaste é de dupla face. De um lado não se satisfaz ao titular atual da propriedade, de outro lado
fica o trabalhador rural à mercê de intenções e notícias que mais lhe atormentam o espirito.
Aí se cria o tormento da reforma agrária, estigmatiza-se o Programa, ao invés de viabilizá-lo como
medida eficaz, seria se possível.
A parcela do Finsocial tem esse sentido. É uma destinação nobre e não retira o profundo sentido do
Finsocial. Antes, remete-o a uma parcela de trabalhadores que até então sofrem e precisam de uma
luz no fundo do túnel.
Parecer:
Não é da natureza da norma constitucional descer ao detalhamento de planos e programas, assim
como de seu custeio. O objetivo perseguido pelo ilustre Constituinte bem pode se viabilizar. "oportune
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tempore" através de lei ordinária específica.
Pela rejeição.

EMENDA:01789 REJEITADA
Fase:
S - Emendas de plenário - 2P
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ALYSSON PAULINELLI (PFL/MG)
Texto:
Emenda Substitutiva
Dispositivo Emendado: Artigo 217
Dê-se a seguinte redação à integra do artigo
217 do Projeto de Constituição, da Comissão de Sistematização:
Art. 217 - Compete à União desapropriar por
interesse social para fins de reforma agrária o
imóvel que não esteja cumprindo a sua função
social, mediante prévia indenização pelo justo
valor, em títulos da dívida agrária, com cláusula
de preservação do valor real, resgatáveis no prazo
de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua
emissão, e cuja utilização será definida em lei.
§ 1o. - As benfeitorias serão indenizadas em dinheiro.
§ 2o. - O orçamento fixará anualmente o
volume total de títulos da dívida agrária, assim
como o montante de recursos em moeda para atender
ao programa de reforma agrária no exercício.
§ 3o. - A desapropriação a que se refere este
artigo será precedida de processo administrativo,
fundamentado em vistoria do imóvel rural,
garantida a participação do proprietário ou de seu representante.
§ 4o. - Não será desapropriado imóvel rural,
para fins de reforma agrária, sem a provação do
plano de orçamento de assentamento pela autoridade competente.
§ 5o. - São insusceptível de desapropriação
para fins de reforma agrária, nos termos da lei:
I - Os pequenos e médios imóveis rurais,
desde que seu proprietário não possua outro;
II - A propriedade produtiva;
III - A parte produtiva da propriedade,
limitada, neste caso, a desapropriação, ao máximo
de setenta e cinco por cento da área total, se
assim desejar o proprietário.
§ 6o. - São isentas de impostos federais,
estaduais e municipais, as operações de
transferência de imóveis desapropriados para fins
de reforma agrária.
Justificativa:
A competência da União para desapropriar imóvel por interesse social para fins de reforma agrária,
quando não esteja cumprindo sua função social, está fixada tão minuciosamente no artigo
constitucional e seus seis parágrafos, que a exposição do “caput” e o elenco dos parágrafos constitui
a própria fundamentação das regras estabelecidas, como matéria de direito material e de direito
processual.
É princípio autoaplicável, a tornar despicienda maior justificativa, pela ponderação do próprio texto.
Parecer:
A Emenda apresentada não contribui, quer no plano material, quer no da técnica legislativa, ao
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aperfeiçoamento do Projeto.
Pela rejeição.

EMENDA:01986 APROVADA
Fase:
S - Emendas de Plenário - 2P
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
CARLOS VIRGÍLIO (PDS/CE)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO
Dê-se a seguinte redação ao parágrafo 2o. do artigo 220:
Parágrafo segundo: São insuscetíveis de
desapropriação para fins de reforma agrária, além
dos imóveis rurais que atendem aos requisitos dos
incisos do parágrafo único do artigo 218 os
pequenos e médios imóveis rurais, definidos em
lei, cujos proprietários não possuam outro imóvel rural.
Justificativa:
A explicitação de não sujeição à desapropriação para efeito de reforma agrária dos imóveis que
atendam ao disposto no artigo 218 se fundamenta no interesse de assegurar coerência ao texto da lei
maior.
Parecer:
A emenda propõe nova redação do § 2o. do art. 220, objetivando explicitar que os imóveis que
cumprem a sua função social, nos termos do parágrafo único do art. 218, são insusceptíveis de
desapropriação para fins de reforma agrária.
No nosso entender, a Emenda aperfeiçoa o texto do Projeto ao ampliar o universo dos imóveis rurais
imunes ao processo desapropriatório, por interesse social, para fins de reforma agrária.
A Emenda proposta deixa explícito que não só os pequenos e médios imóveis rurais são
insusceptíveis de desapropriação, mas também todo estabelecimento rural que cumpra a sua função
social, nos termos do parágrafo único do art. 218 do Projeto de Constituição A
Pela aprovação

EMENDA:02043 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
S - Emendas de Plenário - 2P
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
LUÍS EDUARDO (PFL/BA)
Texto:
Dispositivo emendado – TÍTULO VII
Dê-se ao Título VII do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a seguinte redação:
TÍTULO VII
DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA
CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS GERAIS, DA INTERVENÇÃO DO ESTADO, DO REGIME DE PROPRIEDADE DO
SUBSOLO E DA ATIVIDADE ECONÔMICA.
[...]
CAPÍTULO III DA POLÍTICA AGRÍCOLA E FUNDIÁRIA E DA REFORMA AGRÁRIA
[...]
Art. 217 - Compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agraria o imóvel
que não esteja cumprindo a sua função social, mediante prévia indenização pelo justo valor, em
títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte

Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 352

anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei.
Parágrafo 1º - As benfeitorias serão indenizadas em dinheiro.
Parágrafo 2º - O orçamento fixará anualmente o volume total dos títulos da dívida agraria, assim
como o montante de recursos em moeda para atender ao programa de reforma agrária no exercício.
Parágrafo 3º - A desapropriação a que se refere este artigo será precedida de processo
administrativo, fundamentado em vistoria do imóvel rural, garantida a participação do proprietário ou
de seu representante.
Parágrafo 4º - Não será desapropriado imóvel rural, para fins de reforma agrária, sem a prévia
aprovação do plano e do orçamento de assentamento pela autoridade competente.
Parágrafo 5º - São insusceptíveis de desapropriação para fins de reforma agrária, nos termos da lei:
I. Os pequenos e médios imóveis rurais, desde que seu proprietário não possua outra.
II. A propriedade produtiva.
III. A parte produtiva da propriedade, limitada, neste caso, a desapropriação, ao máximo de setenta e
cinco por cento da área total, se assim desejar o proprietário.
Parágrafo 6º - São isentas de impostos federais, estaduais e municipais, as operações de
transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária.
Art. 218 - O decreto que declarar a imóvel como de interesse social, para fins de reforma agrária,
autoriza a União a propor a ação de desapropriação.
Parágrafo único - Cabe à lei complementar estabelecer procedimento contraditório espacial, de rito
sumário, para o processo judicial de desapropriação.
[...]

Assinaturas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Luiz Eduardo
Amaral Netto
Antônio Salim Curiatti
José Luiz Maia
Carlos Virgílio
Mário Bouchardet
Melo Freire
Leopoldo Bessone
Aloísio Vasconceos
Messias Góis
Expedito Machado
Manuel Vian
Luíz Marques
Orlando Bezerra
Furtado Leite
Ismael Wanderley
Antônio Câmara
Henrique Eduardo
Alves
Sadie Hauache
Siqueira Campos
Aluízio Campos
Eunice Michiles
Samir Uchoa
Maurício Nasser
Francisco Dornelles
Stélio Dias
Airton Cordeiro

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

José Camargo
Mattos Leão
José Tinoco
João Castelo
Guilherme Palmeira
Carlos Chiarelli
Roberto Torres
Arnaldo Faria de Sá
Sólon Borges dos Reis
Ézio Ferreira
José Dutra
Carrel Benevides
Joaquim Sucena
Daso Coimbra
João Resek
Roberto Jefferson
João Menezes
Vinat Rosado
Cardoso Alves
Paulo Roberto
Lourival Baptista
Ruben Branquinho
Cleonâncio Fonseca
Bonifácio de Andrada
Agripino de Oliveira
Lima
53. Narciso Mendes
54. Marcondes Gadelha

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

Mello Reis
Arnold Foravante
Jorge Arbage
Chagas Duarte
Álvato Pacheco
Felipe Mendes
Alysson Paulinelli
Aloísio Chaves
Sotero Cunha
Gastone Righi
Dirce Tutu Quadros
José Elias Murad
Mozarildo Cavalcante
Flávio Rocha
Gustavo de Faria
Flávio Palmier da
Veiga
Gil César
João da Mata
Dioníso Hage
Leopoldo Peres
Carlos Sant’anna
Délio Braz
Gilson Machado
Nabor Júnior
Geraldo Fleming
Osvaldo Sobrinho
Osvaldo Coelho
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82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.

Hilário Braun
Edivaldo Motta
Paulo Zirzur
Nilson Gibson
Milton Reis
Marcos Lima
Nilton Barbosa
Francisco Sales
Assis Canuto
Chagas Neto
José Viana
Lael Varella
Rosa Prata
Mário de Oliveira
Sílvio de Abreu
Luiz Leal
Génesio Bernardino
Alfredo Campos
Vírgilio Galassi
Alfredo Campos
Theodoro Mendes
Amilcar Moreira
Oswaldo Almeida
Ronaldo Carvalho
José Freire
José Mendonça Bezerra
José Lourenço
Vinícius Consanção
Ronaldo Corrêa
Paes Landim
Alércio Dias
Mussa Demes
Jessé Freire
Gandi Jamil
Alexandre Costa
Alberico Cordeiro
Iberê Ferreira
José Santana de
Vasconcellos
Christovam Chiaradia
Djenal Gonçalves
José Egreja
Ricardo Isar
Afif Domingos
Jayme Paliarin
Delfim Netto
Farabulini Júnior
Fausto Rocha
Tito Costa

130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.

Caio Pompeu
Felipe Cheidde
Monoel Moreira
Marluce Pinto
Ottomar Pinto
Olavo Pires
Victor Fontana
Orlando Pacheco
Ruberval Pilotto
Jorge Bornhausen
Alexandre Puzyna
Artenir Werner
Cláudio Ávila
Divaldo Suruagy
Denisar Arneiro
Jorge Leite
Aloysio Teixeira
Roberto Augusto
Messias Soares
Dálton Canabrava
Enoc Vieira
Joaquim Haickel
Edison Lobão
Victor Trovão
Onofre Corrêa
Albérico Filho
Vieira da Silva
Costa Ferreira
Eliezer Moreira
José Teixeira
Oscar Corrêa
Maurício Campos
Sérgio Werneck
Raimundo Resende
José Geraldo
Álvaro Antônio
Asdrubal Bentes
Jarbas Passarinho
Gerson Peres
Carlos Vinagre
Fernando Velasco
Arnaldo Moraes
Fausto Fernandes
Domingos Juvenil
José Elias
Rodrigues Palma
Levy Dias
Ruben Figueiró
Rachid Saldanha Derzi

179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.

Ivo Cersósimo
Matheus Iensen
Antônio Ueno
Dionísio Dal Prá
Jacy Scanagata
Basílio Villani
Oswaldo Trevisan
Renato Jonhsson
Ervin Bonkoski
Jovanni Masini
Paulo Pimentel
José Carlos Martinez
Júlio Campos
Ubiratan Pinelli
Jonas Pinheiro
Louremberg Nunes
Rocha
Roberto Campos
Cunha Bueno
Inocêncio Oliveira
Salatiel Carvalho
José Moura
Marco Maciel
Ricardo Fiuza
Paulo Marques
João Lobo
Telmo Kirst
Darcy Pozza
Arnaldo Prieto
Osvaldo Bender
Adyson Motta
Paulo Mincarone
Adroaldo Streck
Victor Faccioni
Luis Roberto Ponte
João de Deus Antunes
Arolde de Oliveira
Rubem Medina
Irapuan Costa Junior
Roberto Balestra
Luiz Soyer
Naphtali Alves Souza
Jalles Fontoura
Paulo Roberto Cunha
Pedro Canedo
Lúcia Vânia
Nion Albernaz
Fernando Cunha
Antônio de Jesus
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227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.

Nyder Barbosa
Pedro Ceolin
José Lins
Homero Santos
Chico Humberto
Osmundo Rebouças
Francisco Carneiro
Meira Filho
Márcia Kubitschek
Aécio de Borba
Bezerra de Melo
Eraldo Tinoco
Benito Gama
Jorge Vianna
Ângelo Magalhães
Leur Lomanto
Jonival Lucas
Sérgio Brito
Roberto Balestra
Waldeck Dornelas
Francisco Benjamim
Etevaldo Nogueira
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.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.

Albano Franco
Sarney Filho
Odacir Soares
Mauro Miranda
João Machado
Rollemberg
José Carlos Coutinho
Miraldo Gomes
Antonio Carlos Franco
Wagner Lago
Osmar Leitão
Simão Sessim
Annibal Barcellos
Geovani Borges
Eraldo Trindade
Antonio Ferreira
Maria Lúcia
Maluly Neto
Carlos Alberto
Gidel Dantas
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:
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PELA APROVAÇÃO: Art. 225 ("caput"), incisos I, II e III, alíneas "a" , "b" e "C"; incisos IV, VI, VII e VIII, §§ 1º e 2º ;
PELA REJEIÇÃO: Inciso V do Art. 225.

___________________________________________________________________

FASE U
EMENDA:00132 REJEITADA
Fase:
U - Emendas - 2T - ao Projeto B
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JORGE VIANNA (PMDB/BA)
Texto:
Suprima-se do "caput" do art. 189 do Projeto de Constituição do Relator (B) para o 2o. turno,
as seguintes expressões:
"... que não esteja cumprindo sua função
social"; e
"... em títulos da dívida agrária com
cláusula de preservação do valor real, resgatáveis
no prazo de até vinte anos, a partir do segundo
ano de sua emissão, e cuja utilização será
definida em lei."
e os parágrafos 1o. e 4o. do mesmo artigo.
Justificativa:
O pagamento em títulos descaracteriza a necessária justiça de que deve se revestir o ato expropriatório.
A liquidez dos títulos da dívida agrária converte a desapropriação em mero confisco, caracterizando a dupla
finalidade, isto é a perda da propriedade e a diminuição do valor da indenização.
Parecer:
Pela rejeição. O texto do Projeto foi fruto de acordo.

EMENDA:00991 REJEITADA
Fase:
U - Emendas - 2T - ao Projeto B
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ALDO ARANTES (PC DO B/GO)
Texto:
Suprimam-se as expressões "... prévia e
justa" e "com cláusula de preservação do valor
real" constantes do caput do art. 189 e o seu
parágrafo primeiro do Projeto de Constituição (B).
Justificativa:
A manutenção dessas expressões no texto constitucional, de um lado inviabiliza de uma efetiva reforma
agrária em nosso país e, de outro, consagram a inflação como um dispositivo constitucional. A preservação do
valor real dos títulos da dívida agrária deve ser objeto de legislação ordinária.
Parecer:
A tradição Constitucional vem estabelecendo, quando da desapropriação do imóvel rural, por interesse
social, o pagamento de "prévia e justa indenização". Como indenizar significa, a rigor, "deixar indene, sem
dano, sem prejuízo", é pertinente explicitar no texto Constitucional que a indenização deva ser prévia, pelo
preço justo e com cláusula de preservação do valor real.
Pela rejeição.

EMENDA:01006 REJEITADA
Fase:
U - Emendas - 2T - ao Projeto B
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Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
FRANCISCO SALES (PMDB/RO)
Texto:
EMENDA SUPRESSIVA DA PALAVRA PRÉVIA DO ART. 189 CAPUT DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
(B).
Justificativa:
1. Sabe-se que, em tese, a expropriação é ato político administrativo e que, em tese, ao réu expropriado
somente é lícito, nos termos da maioria das legislações do mundo ocidental, a discussão quanto ao preço. É
bem verdade que o decreto expropriatório há que se ater ao princípio da constitucionalidade e da legalidade,
como ato administrativo corporificado e público. Mas, postas de lado tais características a que se devem
vincular tais atos, editados esses e, em decorrência, propostas as ações próprias, imitindo o expropriante na
posse do bem sujeito à medida, neste caso específico de desapropriação por interesse social para fins de
reforma agrária, não há porque a transmissão do domínio somente se efetivar após o pagamento do preço.
2. Com efeito, nas outras espécies de expropriação, que por utilidade ou necessidade públicas, o que interessa
ao expropriante é a manutenção da efetiva posse do bem, com vistas a que dele possa usufruir no interesse
coletivo, dando-lhe a finalidade a que se destinou a medida, notadamente, na maior parte das vezes, a
construção de obra pública, ou destituição a interesse especial, também de cunho coletivo. O interesse é,
portanto, imediato, pragmático por assim dizer, direito, sem outro objeto destinado a atendimento de setor ou
segmento social senão o coletivo.
3. Já neste tipo de desapropriação, o interesse do Poder Público é imediato, não direto, não usufruindo este do
bem pela sua simples detenção ou posse, mas o bem expropriado passa pelas suas mãos com vistas ao
atendimento do setor social que mereceu ou merecerá o benefício do assentamento na área rural
expropriada, com vistas a formação de novas unidades de produção. Com efeito, tais novos
empreendimentos agrícolas se filiarão aos aspectos naturalmente exigíveis para sua constituição válida no
aspecto econômico, delas não se podendo extrair, nem esquecer, que se tornarão em bens de produção,
malgrado as dimensões. E como bens de produção não poderão se distanciar, no tempo, do direito de
propriedade, tão vinculado ao panorama, não só psicossocial brasileiro, como base de toda a estrutura
organizada relativa à base da produção. Assim, a transferência do bem ao segmento social contemplado é
providencia que se impõe, não bastando a simples organização possessória dentro da gleba captada pelo
Poder Público.
4. A seguir a exigência da prévia indenização antes do registro imobiliário em nome do expropriante, tal fato,
por si só, impossibilitará, por longo período, que se formem as neo unidades de produção, inviabilizando, não
só o texto, mas na prática, a realização da tarefa governamental institucionalizada.
5. Por fim, convém ser lembrado que inexiste na norma constitucional em vigor, tal exigência, representando, a
nova ordem, retrocesso às expectativas que se criam e que convém sejam contempladas, à luz da realidade
que se apresenta. Também representa ela retrocesso institucional ao que está vigendo presentemente, não
devendo permanecer no texto a expressão, em decorrência.
6. Quer parecer que a palavra justa é o suficiente para que as situações a serem criadas possam ser
solucionadas, pela reposição patrimonial do bem expropriado, não se ferindo aqueles princípios básicos
expostos no texto do Projeto, mas, também, de outra parte, não se deixando de contemplar os aspectos
finalísticos porque se contempla a reforma agrária no preceito.
7. É de repetir, portanto, o retrocesso político-constitucional que representará a permanência da palavra prévia,
pois a Constituição Federal, em vigor, acusada de autoritária, de conteúdo fascista em alguns dos seus
dispositivos, pelo menos, neste aspecto, representou um avanço, visto que eliminou aquela expressão (art.
161 caput).
Parecer:
A tradição Constitucional vem estabelecendo, quando da desapropriação do imóvel rural, por interesse
social, o pagamento de "prévia e justa indenização". Como indenizar significa, a rigor, "deixar indene, sem
dano, sem prejuízo", é pertinente explicitar no texto Constitucional que a indenização deva ser prévia, pelo
preço justo e com cláusula de preservação do valor real.
Pela rejeição.

EMENDA:01532 REJEITADA
Fase:
U - Emendas - 2T - ao Projeto B
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
RENAN CALHEIROS (PSDB/AL)
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Texto:
Suprima-se todo o parágrafo 1o. do Art. 189,
Capítulo III, Título VII, do Projeto de Constituição (B); que tem a seguinte redação:
"§ 1o. As benfeitorias úteis e necessárias
serão indenizadas em dinheiro."
Justificativa:
Entendemos que toda indenização de imóvel rural para fins de reforma agrária deva fazer-se em títulos da
dívida agrária. O pagamento em dinheiro onera e retarda, injustificadamente, o processo de reforma agrária.
Parecer:
A partir da EC n. 10, de 10/11/64, estabeleceu-se que o pagamento de indenização do imóvel rural
desapropriado, por interesse social, dar-se-ia sempre em títulos da dívida agrária.
Manteve-se, porém, na tradição Constitucional, a norma que previa o pagamento das benfeitorias em dinheiro.
O Projeto da Nova Constituição avançou ao estabelecer o pagamento da indenização, em dinheiro, tão
somente das benfeitorias "necessárias e úteis".
Por estes motivos, somos pela manutenção do texto.
Pela rejeição.

___________________________________________________________________

FASE W
EMENDA:00427 EM ANALISE
Fase:
W - Proposta de Redação
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB)
Texto:
Art. 184 - .............................
"§ 2o. - ... imóvel de interesse social ..."
Justificativa:
Eliminar-se apenas a palavra como antes de “interesse social. ”

EMENDA:00717 EM ANALISE
Fase:
W - Proposta de Redação
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOSÉ LINS (PFL/CE)
Texto:
§ 4o. - Colocar "anualmente"" entre vírgulas.
Justificativa:
Ato injustificável.

___________________________________________________________________
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