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 Panorama do processo constituinte 

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

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

Texto promulgado em 5/10/1988 

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, 

simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos 

seguintes requisitos:  

      I - aproveitamento racional e adequado;  

      II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio 

ambiente;  

      III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;  

      IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.  

  

1 – Sugestões localizadas1  

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. 

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

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


Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 3  

 

   
   SUGESTÃO:01362 DT REC:22/04/87 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS GRECCO (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE O DIREITO DE PROPRIEDADE SEJA ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO, 
ENFATIZANDO A SUA FUNÇÃO SOCIAL. 
   
   SUGESTÃO:01819 DT REC:24/04/87 
Autor:   
   AFONSO ARINOS (PFL/RJ) 
Texto:   
   SUGERE SEJA ASSEGURADO A TODOS O DIREITO À PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL, 
CONDICIONADA PELA SUA FUNÇÃO SOCIAL, E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
   
   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:04309 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FRANCISCO SALES (PMDB/RO) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE O DESEMPENHO DA FUNÇÃO SOCIAL DA 
PROPRIEDADE AGRÁRIA, NAS CONDIÇÕES QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:04734 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE TODA PROPRIEDADE RURAL CUMPRA OBRIGATORIAMENTE FUNÇÃO 
SOCIAL PARA A COLETIVIDADE. 
   
   SUGESTÃO:04881 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   VICTOR FONTANA (PFL/SC) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS GARANTINDO A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE RURAL. 
   
   SUGESTÃO:05018 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   RAUL FERRAZ (PMDB/BA) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE DEFINA A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
   
   SUGESTÃO:06253 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   SUGERE SEJA ASSEGURADO O DIREITO À PROPRIEDADE, SUBORDINADA À FUNÇÃO 
SOCIAL, QUE SEJAM ESTABELECIDOS DISPOSITIVOS PARA CASOS DE DESAPROPRIAÇÃO. 
   
   SUGESTÃO:06460 DT REC:06/05/87 
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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:07645 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE O DIREITO À PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL SEJA CONDICIONADO AO 
CUMPRIMENTO DE FUNÇÃO SOCIAL EM BENEFÍCIO DA COLETIVIDADE. 
   
   SUGESTÃO:07926 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ZIZA VALADARES (PMDB/MG) 
Texto:   
   SUGERE SEJA DEFINIDA EM LEI A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. 
   
   SUGESTÃO:08222 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   SUGERE SEJA ASSEGURADO O DIREITO DE PROPRIEDADE DESTINADA EFETIVAMENTE A 
UMA FUNÇÃO SOCIAL. 
   
   SUGESTÃO:08617 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FÁBIO FELDMANN (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE SUBORDINE O DIREITO DE PROPRIEDADE Á FUNÇÃO SOCIAL E Á 
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS. 
   
   SUGESTÃO:09259 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   BENEDICTO MONTEIRO (PMDB/PA) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. 
 
     SUGESTÃO:09264 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   BENEDICTO MONTEIRO (PMDB/PA) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE A FUNÇÃO SOCIAL DO BEM IMÓVEL. 
 
   SUGESTÃO:09990 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT) 
Texto:   
   SUGERE QUE OS IMÓVEIS RURAIS TENHAM SEU APOSSAMENTO ASSEGURADO, DESDE  
QUE DESEMPENHEM FUNÇÃO SOCIAL. 
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2 – Audiências públicas 

Consulte nas 3ª, 6ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e 14ª Reuniões, da Subcomissão da Política Agrícola e 
Fundiária e da Reforma Agrária, notas taquigráficas das Audiências Públicas realizadas. Disponível 
em: 
 http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/subcomissao6c 

3 – Subcomissões temáticas 

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

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 1º  Ao direito de propriedade de imóvel corresponde uma obrigação social. 

[...] 

§ 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.  

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 22.  

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

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

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. 

  

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

Reforma Agrária, a votação do substitutivo do relator do Anteprojeto da 

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

Disponível em: 

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

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/subcomissao6c  

 

4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DA ORDEM ECONÔMICA - VI 
 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/subcomissao6c
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/subcomissao6c
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/subcomissao6c
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/subcomissao6c
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/subcomissao6c
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FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 19.  

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

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 27 Ao direito de propriedade da terra corresponde uma função social. 

Parágrafo único - A função social é cumprida quando, simultaneamente, a 

propriedade:  

I - é racionalmente aproveitada;  

II - conserva os recursos naturais e preserva o meio ambiente;  

III - observa as disposições legais que regulam as relações de trabalho;  

IV - favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que dela 

dependem.  

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 29.  

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

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 33 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, 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  

 

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

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

aprovada. 

 

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

Publicação: Diário da Assembleia Nacional Constituinte, 25/7/1987, suplemento, a 

partir da p.13.  

Disponível em: 

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

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao6/comissao6 

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 325.  O uso do imóvel rural deve cumprir função social;  

Parágrafo único - 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.  

 

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


Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 7  

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 36.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo das Fases J e K, ao final deste 

documento). 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 317. O uso do imóvel rural deve cumprir função social;  

Parágrafo único - 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.  

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 99.  

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

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 245.  É garantido o direito de propriedade de imóvel rural condicionado ao 

cumprimento de sua função social, consoante os requisitos definidos em lei.  

 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 38.  

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

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 209.  É garantido o direito de propriedade de imóvel rural, condicionado ao 

cumprimento de sua função social, consoante os requisitos definidos em lei.  

 

Discussão e votação: 

Destaque(s) apresentado(s) nº 6567/87 (referente à emenda 34548), nº 6229/87 

(referente à emenda 09356), nº 4396/87 (referente à emenda 33755) .  

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

27/01/1988, a partir da p. 2066.  

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 218. Ao direito de propriedade da terra corresponde uma função social. 

Parágrafo único. A função social é cumprida quando, simultaneamente, a 

propriedade:  

I - é racionalmente aproveitada;  

II - conserva os recursos naturais e preserva o meio ambiente;  

III - observa as disposições legais que regulam as relações de trabalho;  

IV - favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores  

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 4. 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
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(consulte a íntegra das emendas da Fase S ao final deste documento.) 

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 2043, art. 216.  

 

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

Centrão não conseguiram alcançar os 280 votos necessários para aprovação. 

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

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

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

 

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

2º) 

Art. 191. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, 

simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, os 

seguintes requisitos:  

I - aproveitamento racional e adequado;  

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio 

ambiente;  

III - observância das disposições que regulam as relações do trabalho;  

IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 6.  

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

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, 

simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, os 

seguintes requisitos:  

I - aproveitamento racional e adequado;  

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio 

ambiente;  

III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;  

IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

 

Não foram localizadas emendas. 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, 

simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos 

seguintes requisitos:  

I - aproveitamento racional e adequado;  

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio 

ambiente;  

III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;  

IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. 

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

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/241anc11mai1988.pdf
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Prevaleceu alteração redacional proposta pelo Professor Celso Cunha para o caput 

do dispositivo. 

(consulte o quadro comparativo das propostas de redação, fl. 148). 

 

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

EMENDA:00036 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   O § 2o. do art. 1o. passará a ter a seguinte redação:  
"§ 2o. A propriedade de imóvel rural corresponde 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;  
f) é projeto de florestamento ou reflorestamento;  
g) é projeto de colonização." 
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:   
   EMENDA No. 6C 0036-7  
Parecer contrário.  
As alíneas "d" "e" "f" "g" da emenda eliminariam o limite da propriedade que parece necessário. 
 
   
   EMENDA:00047 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   ALYSSON PAULINELLI (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda substitutiva ao artigo 1o. do anteprojeto apresentado pelo Relator Constituinte  
Oswaldo Lima Filho.  

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

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-de-redacao/proposta-de-redacao-celso-cunha-parte2
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
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"Substitui o Art. 1o."  
Substitua-se o texto do art. 1o. supra referido pela seguinte redação de dois novos  
artigos, que serão incluídos no Capítulo Ordem Econômica e Social:  
"Art. A ordem econômica e social tem por fim  
propiciar o desenvolvimento nacional e a justiça  
social, com base nos seguintes princípios:  
- liberdade de iniciativa;  
- propriedade privada dos meios de produção;  
- valorização do trabalho;  
- função social da propriedade;  
- igualdade de oportunidades.  
Art. A função social da propriedade é cumprida quando:  
a) propicia o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que dela dependem;  
b) mantém níveis satisfatórios de utilização e eficiência;  
c) assegura a conservação dos recursos naturais;  
d) assegura justas relações de trabalho." 
Justificativa: 
O conceito de “obrigação social” como condicionamento do direito de propriedades de imóvel, tal 
como consagrado no Anteprojeto, fere de morte o direito de propriedade. Ao retirar-lhe a condição 
básica de direito inerente à pessoa humana e integrante da liberdade como um todo, e abrir a 
possibilidade de que o Estado arrecade imóveis rurais que não correspondam à “obrigação social”, o 
Anteprojeto elimina de um só golpe, uma parcela fundamental da liberdade econômica e em 
consequência de liberdade individual de que a primeira é pressuposta, eliminando também a 
possibilidade de expansão da agricultura profissional. Isto porque, de forma subjetiva e 
discriminatória, desconhece que: 
- são o investimento, o trabalho e a tecnologia que, aplicados a terra, conferem-lhe a condição de 
produtiva; 
- o agente econômico não mais se disporá a despender recursos financeiros e tecnológicos no setor 
rural, caso não se sinta seguro do direito de propriedade; 
- a fixação de área máxima, sobre representar evidente injustiça para com o trabalho de milhares de 
agricultores que reinvestiram em sua própria atividade o produto de seu labor, constitui elemento 
impeditivo do progresso e destruidor do ânimo de crescer e da legitima ambição humana. 
De mais a mais, o conceito de arrecadação implica em reconhecer que a propriedade de terra 
pertence ao Estado e não ao cidadão. Só se arrecada o que já se lhe pertence. Na verdade, quis o 
Anteprojeto transferir para o Estado o direito de propriedade, inerente aos direitos e garantias 
fundamentais da pessoa humana. 
A propriedade, seja rural ou urbana, deve, sim, cumprir uma função social. Ao seu proprietário 
compete, por seu esforço e investimento, desenvolver-lhe as potencialidades. Mas daí não se segue, 
sob pena de subversão das regras fundamentais do Direito Civil, que a propriedade se subordine a 
uma obrigação social qual condição suspensiva. 
A característica básica do direito de propriedade é ser oponível a todos, “erga omnes”, inclusive 
contra o Estado. Esta é à base do regime econômico em que vivemos e que queremos preservar 
porque assegura as liberdades do cidadão. 
Parecer:   
   EMENDA No. 6C 0047-2  
Parecer contrário.  
A emenda valoriza a liberdade de iniciativa que não existe para sete milhões de trabalhadores rurais 
e suas famílias, reduzindo-os à pobreza extrema, enquanto quatro mil quinhentos e cinquenta 
latifundiários gozam de livre iniciativa em áreas superiores a dez mil hectares. 
 
   
   EMENDA:00062 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   VICTOR FONTANA (PFL/SC) 
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Texto:   
   Substitui o artigo 1o.:  
"Art. 1o. É garantido o direito de propriedade de imóvel rural, respeitada a sua 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." 
Justificativa: 
A propriedade, seja rural ou urbana, deve sim, cumprir uma função social. Ao seu proprietário 
compete, por seu esforço e investimento, desenvolver-lhe as potencialidades. 
A característica básica do direito de propriedade é ser oponível a todos, inclusive contra o Estado. 
Esta é a base do regime econômico em que vivemos e que queremos preservar por que assegura as 
liberdades do cidadão. 
Parecer:   
   EMENDA No. 6C 0062-6  
Parecer contrário.  
A emenda suprimi o limite da propriedade e parece indispensável a reforma agrária. 
 
   
   EMENDA:00080 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   VICENTE BOGO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda aditiva ao § 2o., do art. 1o., do anteprojeto do Sr. Relator:  
"Art. 1o. Idem.  
§ 1o. Idem.  
§ 2o. A propriedade de imóvel rural corresponde a obrigação social quando simultaneamente:  
acrescentar letra e, com a seguinte redação:  
e) suas atividades estejam enquadradas nos  
Planos de Desenvolvimento Agropecuários aprovados  
pelo Poder Legislativo." 
Justificativa: 
O objetivo da presente emenda é tornar possível ao órgão executor da Reforma Agrária aferir com 
mais clareza se as atividades desenvolvidas sobre determinada propriedade rural cumprem ou não a 
obrigação social. É possível que certos proprietários desenvolvam atividades econômicas sobre suas 
propriedades rurais que nada tenham a ver com as necessidades do povo brasileiro. Teremos, então, 
um embate de teses quanto à obrigação social. 
Se inserida a presente emenda ao Relatório da Subcomissão ficará mais explicitado o que é 
considerado produção agropecuária voltada à obrigação social da propriedade. 
O legislativo fixará as propriedades agropecuárias nos Planos de Desenvolvimento e aqueles 
proprietários que não seguirem a orientação dos Planos ficam sujeitos à desapropriação para 
Reforma Agrária. 
Parecer:   
   EMENDA No. 6C 0080-4  
Parecer contrário.  
Só numa economia planificada e socialista poderíamos aceitar a emenda. 
 
   
   EMENDA:00136 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
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Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   ROSA PRATA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Substitui o Art. 1o.  
Substitua-se o texto do art. 1o. supra referido pela seguinte redação de dois novos  
artigos, que serão incluídas no Capítulo Ordem  
Econômica e Social:  
Art. A ordem econômica e social tem por fim  
propiciar o desenvolvimento nacional e a justiça  
social, com base nos seguintes princípios.  
- liberdade de iniciativa;  
- propriedade privada dos meios de produção;  
- valorização do trabalho;  
- função social da propriedade;  
- igualdade de oportunidade;  
Art. A função social da propriedade é cumprida quando:  
a. propicia o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que dela dependem;  
b. mantém níveis satisfatórios de utilização e eficiência;  
c. assegura a conservação dos recursos naturais;  
d. assegura justas relações de trabalho. 
Justificativa: 
O conceito de “obrigação social” como condicionamento do direito de propriedades de imóvel, tal 
como consagrado no Anteprojeto, fere de morte o direito de propriedade. Ao retirar-lhe a condição 
básica de direito inerente à pessoa humana e integrante da liberdade como um todo, e abrir a 
possibilidade de que o Estado arrecade imóveis rurais que não correspondam à “obrigação social”, o 
Anteprojeto elimina de um só golpe, uma parcela fundamental da liberdade econômica e em 
consequência de liberdade individual de que a primeira é pressuposta, eliminando também a 
possibilidade de expansão da agricultura profissional. Isto porque, de forma subjetiva e 
discriminatória, desconhece que: 
- são o investimento, o trabalho e a tecnologia que, aplicados a terra, conferem-lhe a condição de 
produtiva; 
- o agente econômico não mais se disporá a despender recursos financeiros e tecnológicos no setor 
rural, caso não se sinta seguro do direito de propriedade; 
- a fixação de área máxima, sobre representar evidente injustiça para com o trabalho de milhares de 
agricultores que reinvestiram em sua própria atividade o produto de seu labor, constitui elemento 
impeditivo do progresso e destruidor do ânimo de crescer e da legitima ambição humana. 
De mais a mais, o conceito de arrecadação implica em reconhecer que a propriedade de terra 
pertence ao Estado e não ao cidadão. Só se arrecada o que já se lhe pertence. Na verdade, quis o 
Anteprojeto transferir para o Estado o direito de propriedade, inerente aos direitos e garantias 
fundamentais da pessoa humana. 
A propriedade, seja rural ou urbana, deve, sim, cumprir uma função social. Ao seu proprietário 
compete, por seu esforço e investimento, desenvolver-lhe as potencialidades. Mas daí não se segue, 
sob pena de subversão das regras fundamentais do Direito Civil, que a propriedade se subordine a 
uma obrigação social qual condição suspensiva. 
A característica básica do direito de propriedade é ser oponível a todos, “erga omnes”, inclusive 
contra o Estado. Esta é à base do regime econômico em que vivemos e que queremos preservar 
porque assegura as liberdades do cidadão. 
Parecer:   
   EMENDA No. 6C 0136-3  
Parecer contrário.  
O substitutivo do nobre Deputado Rosa Prata contraria as reivindicações de amplos movimentos 
sociais e políticos como a CONTAG, a CNBB, e os próprios programas do PMMDB, do PDT, do PT e 
de outros partidos. Saliento a contradição de propor princípios como a liberdade de iniciativa e a 
igualdade de oportunidade quando existem no País sete milhões de trabalhadores rurais e suas 
famílias em situação de pobreza absoluta. 
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   EMENDA:00156 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT) 
Texto:   
   Emenda aditiva ao § 2o., do art. 1o., do anteprojeto do Sr. Relator:  
"Art. 1o. Idem  
§ 1o. Idem  
§ 2o. A propriedade de imóvel rural corresponde a obrigação social quando simultaneamente:  
- acrescentar letra e, com a seguinte redação:  
e) suas atividades estejam enquadradas nos Planos de Desenvolvimento Agropecuários aprovados  
pelo Poder Legislativo". 
Justificativa: 
O objetivo da presente emenda é tornar possível ao órgão executor da Reforma Agrária aferir com 
mais clareza se as atividades desenvolvidas sobre determinada propriedade rural cumprem ou não a 
obrigação social. É possível que certos proprietários desenvolvam atividades econômicas sobre suas 
propriedades rurais que nada tenham a ver com as necessidades do povo brasileiro. Teremos, então, 
um embate de teses quanto à obrigação social. 
Se inserida a presente emenda ao Relatório da Subcomissão ficará mais explicitado o que é 
considerado produção agropecuária voltada à obrigação social da propriedade. 
O legislativo fixará as propriedades agropecuárias nos Planos de Desenvolvimento e aqueles 
proprietários que não seguirem a orientação dos Planos ficam sujeitos à desapropriação para 
Reforma Agrária. 
Parecer:   
   EMENDA No. 6C 0156-8  
Parecer contrário.  
Só numa sociedade planificada e socialista seria possível aceitar a emenda. 
 
   
   EMENDA:00190 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   O art. 1o. do ante - projeto passará a ter a seguinte redação:  
"Art. 1o. O direito à propriedade territorial rural deve ser delimitada pela sua função social e 
econômica.  
§ 1o. Essa função social compreende:  
a) uma exploração útil da terra ;  
b) um incentivo constante à produção;  
c) relações dignas de trabalho que promovam a remuneração justa do trabalhador, o seu  
desenvolvimento socioeconômico e cultural e o bem estar coletivo;  
d) a preservação dos recursos naturais e ambientais.  
§ 2o. A função econômica compreende a  
aplicação de uma política agrícola que crie as  
condições necessárias à dignificação da atividade  
no campo, com adequado crédito rural, seguro agrícola, paridade efetiva entre trabalhadores  
rurais e urbanos, fixação de justos preços mínimos, priorização na construção da infraestrutura e 
valorização dos recursos humanos do campo." 
Justificativa: 
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Em todos os debates nesta Subcomissão ficou notória a importância de uma interdependência 
profunda entre reforma agraria e política agrícola. As duas são indissociáveis. Daí nossa constituição 
não poder deixar subtendido um fato que deve ficar explicito, relevando assim a função social e 
econômica da propriedade territorial rural. 
Parecer:   
   EMENDA No. 6C 0190-8  
Parecer contrário  
A emenda não se adapta à sistemática do anteprojeto. 
 
   
   EMENDA:00200 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Art. 1o. Ao direito de propriedade de imóvel rural vincula-se o aproveitamento racional do solo  
ou o atendimento de sua função social.  
§ 1o. A propriedade da terra rural desempenha  
integralmente a sua função social quando, simultaneamente;  
a) favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que nela labutam, assim como de  
suas famílias;  
b) mantém níveis satisfatórios de produtividades;  
c) assegura a conservação dos recursos naturais;  
d) observa as disposições legais que regulam as justas relações de trabalho entre os que a  
possuem e a cultivam;  
§ 2o. A lei complementar definirá exploração racional. 
Justificativa: 
Ao direito de propriedade de imóvel rural está inerente a sua função social – consagrado na Lei nº 
4.504, de 30 de novembro de 1964. 
O texto apresentado não nos parece objetivo, generalizando a propriedade. Se considerarmos que 
propriedade genericamente designa a qualidade que é inseparável de uma coisa, ou que a ela 
pertence em caráter permanente. 
Parecer:   
   EMENDA No. 6C 0200-9  
Parecer contrário.  
A emenda exclui o limite da propriedade que parece necessário fixar. 
 
   
   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. [...] 
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Justificativa: 
FUNÇÃO SOCIAL é genérica. OBRIGAÇÃO SOCIAL é delimitada e restrita, 
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, 10º 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:00225 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   ERICO PEGORARO (PFL/RS) 
Texto:   
   Inclua-se onde couber:  
"É assegurada a todos a oportunidade de acesso à propriedade da terra, condicionada pela  
sua função social, na forma prevista nesta lei." 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
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   EMENDA:00230 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   Art. É assegurado o direito de propriedade imobiliária, desde que o particular destine  
efetivamente o bem a uma função social, na forma da lei e desta Constituição.  
Parágrafo Único. Para garantir o cumprimento do disposto neste artigo, o Poder Público deverá  
tomar todas medidas necessárias à adequação da propriedade imobiliária à sua função social,  
mediante a observação simultânea dos seguintes critérios:  
I - Quanto à propriedade imobiliária rural:  
a) aproveitamento racional do ponto de vista social e econômico;  
b) conservação dos recursos naturais renováveis e preservação do meio ambiente;  
c) observação das disposições legais que regulam as relações de trabalho e de produção e  
não motivação de conflitos ou disputas pela posse ou domínio;  
d) respeito à área máxima prevista como limite regional;  
e) respeito aos direitos das populações indígenas que vivem nas suas imediações. 
Justificativa: 
O solo não pode servir à especulação e à usura, em detrimento de sua utilização e destinação social, 
por constituir a sua propriedade um direito elementar da pessoa humana. 
Parecer:   
   EMENDA No. 6C 0230-1  
Parecer contrário.  
A emenda fixa na alínea "e" obrigação que não cabe ao proprietário. 
 
   
   EMENDA:00232 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   - Dê-se ao artigo 1o. e seus parágrafos a seguinte redação:  
"Art. 1o. O imóvel rural encerra uma obrigação social que condiciona o exercício do  
direito à sua propriedade.  
§ 1o. Os atributos do imóvel rural que  
determinam sua obrigação social são os seguintes:  
a) aproveitamento racional;  
b) conservação dos recursos naturais  
renováveis e preservação do meio ambiente;  
c) observância das disposições legais sobre trabalho e produção;  
d) posse e domínio regular;  
e) não exceder a área máxima prevista como limite regional;  
f) respeito aos direitos das populações indígenas localizadas em sua região.  
§ 2o. O imóvel rural que não corresponder à  
obrigação social estará sujeito à aplicação dos  
institutos da Perda Sumária e da Desapropriação  
por interesse Social para fins de Reforma Agrária." 
Justificativa: 
A redação proposta para o artigo 1º dá ordem mais direta à obrigação social do imóvel rural. Este é 
que tem a obrigação social. A propriedade é sua decorrência. 
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O § 2º proposto introduz o instituto da perda sumaria, objeto de tantas sugestões, não acolhida pelo 
Relator. 
Parecer:   
   EMENDA No. 6C 0232-7  
Parecer contrário.  
A emenda instituiria o confisco, que não parece aceitável. 
 
   
   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.  
[...] 
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 substitutivo foi extraída de propostas e artigos 
apresentados à subcomissão sob a forma de emendas amplamente justificadas.  
Reportamo-nos a cada uma delas para orientar o debate que será conduzido em torno deste 
substitutivo, que reúne a preferência de expressivo número de membros desta 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:00254 REJEITADA 
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Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda aditiva ao § 2o., do artigo 1o., do Anteprojeto do Sr. Relator:  
"Art. 1o. Idem.  
§ 1o. Idem.  
§ 2o. A propriedade imóvel rural corresponde  
a obrigação social quando simultaneamente."  
Acrescentar letra e, com a seguinte redação:  
"e) Suas atividades estejam enquadradas nos planos de desenvolvimento agropecuários aprovados  
pelo Poder Legislativo." 
Justificativa: 
O objetivo da presente emenda é tornar possível ao órgão executor da reforma agrária aferir com 
mais clareza se as atividades desenvolvidas sobre determinada propriedade rural cumprem ou não a 
obrigação social. É possível que certos proprietários desenvolvam atividades econômicas sobre suas 
propriedades rurais que nada tenham a ver com as necessidades do povo brasileiro. Teremos, então, 
um embate de teses quanto à obrigação social.  
Se inserida a presente emenda ao relatório da subcomissão ficará mais explicitado o que é 
considerado produção agropecuária voltada à obrigação social da propriedade. 
O legislativo fixará as prioridades agropecuárias nos planos de desenvolvimento e aqueles 
proprietários que não seguirem a orientação dos planos ficam sujeitos à desapropriação para reforma 
agrária. 
Parecer:   
   EMENDA No. 6C 0254-8  
Parecer contrário.  
Não parece acertado submeter toda propriedade aos planos de desenvolvimento. 
 
   
   EMENDA:00271 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Nova redação para o § 2o. do art. 1o.:  
"Art. 1o. (...)  
§ 2o. O imóvel rural não poderá ter uso que produza prejuízo ecológico e o exercício do  
direito de propriedade corresponde à obrigação social quando simultaneamente." 
Justificativa: 
O drama ecológico brasileiro é da maior gravidade. Vivemos o pânico com relação aos prejuízos 
causados à Natureza. Impõe-se que a nova Constituição defina que nenhum imóvel poderá ter uso 
capaz de produzir desequilíbrio ecológico. 
Parecer:   
Parecer contrário.  
A matéria está prevista no parágrafo 2o., b, do Anteprojeto  
20.05.87 
 
   
   EMENDA:00002 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
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Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   IRMA PASSONI (PT/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se ao § 2o. do Artigo 1o. a letra e:  
"Art. 1o. ..................................  
§ 2o. ......................................  
a) ..........................................  
b) ..........................................  
c) ..........................................  
d) ..........................................  
e) respeita os direitos das populações indígenas que vivem nas suas imediações." 
Justificativa: 
Os dispositivos em questão tratam de definir os critérios que devem ser preenchidos para que se 
considere que um imóvel rural cumpre sua obrigação social. 
Nossa proposta de acréscimo de um novo item, expresso na letra e, vai no sentido de proteger as 
populações indígenas, vítimas de um cruel extermínio que se desenrola ao longo dos quase 500 anos 
de nossa história. 
É para esta proposta humanista em defesa das nações indígenas permanentemente ameaçadas de 
extermínio que pedimos o apoio dos constituintes brasileiros de 1987. 
Parecer:   
   EMENDA No. 6C 0002-2  
Parecer contrário.  
O respeito ao direito dos índios cabe ao Estado e não aos seus vizinhos. 
 
   
   EMENDA:00019 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   AMAURY MULLER (PDT/RS) 
Texto:   
   Inclua-se no art. 1o., Parágrafo 2o., do anteprojeto do relator a seguinte alínea:  
Art. 1o. ....................................  
§ 2o. ......................................  
e) respeita os direitos das populações indígenas que vivem nas suas imediações. 
Justificativa: 
Não há como admitir que a propriedade de imóvel rural, entendida como obrigação social, possa 
autorizar a eventual lesão, direta ou indireta, do patrimônio indígena. Daí porque é imperativo incluir 
esse princípio dentre as normas constitucionais que emprestam conteúdo e configuram a propriedade 
de imóvel rural como obrigação social e, consequentemente, como instrumento da verdadeira 
Reforma Agrária. 
Parecer:   
   EMENDA No. 6C 0019-7  
Parecer contrário.  
Não se pode obrigar o proprietário a respeitar direitos fora dos seus limites como obrigação relativa à 
sua propriedade. 
 
   
   EMENDA:00071 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
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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 a 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:00107 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   JOSÉ GUEDES (PMDB/RO) 
Texto:   
   Substitua-se o texto do anteprojeto do  
relator, art. 1o., § 2o., alínea d pelo seguinte:  
"Art. 1o. ..................................  
§ 2o. ......................................  
d) for classificada como empresa rural, na forma estabelecida em lei." 
Justificativa: 
O espirito da economia de mercado, onde ao Estado é conferido papel subsidiário e complementar, é 
o de estimular o surgimento de empresas em todos os ramos de atividade. Não se justifica seja 
diferente na política do uso social da terra. 
Parecer:   
   EMENDA No. 6C 0107-1  
Parecer contrário.  
A emenda suprime o limite da propriedade que é reclamado como necessário para a reforma agrária 
pela CONTAG, pela CNBB e por todos os grupos políticos e partidos progressistas. 
 
   
   EMENDA:00127 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   ALDO ARANTES (PC DO B/GO) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2o. do art. 1o. do anteprojeto a seguinte redação:  
"§ 2o. ......................................  
a) ..........................................  
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b) observa as disposições legais que regulam  
as relações de trabalho e de produção e não motiva  
conflitos pela posse e domínio;  
d) ..........................................  
e) respeitados os direitos das populações indígenas que vivem nas suas imediações." 
Justificativa: 
A existência de conflito pela posse da terra configura claramente a insuficiência do cumprimento da 
obrigação social por parte da propriedade. A proteção aos direitos das populações indígenas, tão 
agredidos nas regiões de fronteira agrícola, deve ser parte constante da obrigação social da 
propriedade. 
Parecer:   
   EMENDA No. 6C 0127-4  
Parecer contrário.  
A obrigação de proteger os índios cabe ao governo e não aos seus vizinhos. 
 
   
   EMENDA:00144 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Introduza-se ao § 2o. do art. 1o. do anteprojeto de texto constitucional alínea do seguinte teor:  
"e) cumpre rigorosamente suas obrigações  
fiscais e tributárias, recolhendo tempestivamente o ITR e contribuição de melhoria." 
Justificativa: 
O recolhimento tempestivo dos impostos e tributos incidentes sobre os imóveis rurais constitui uma 
das mais elementares obrigações dos proprietários fundiários. Ele chega mesmo e erigir-se em um 
dos mais valiosos indicadores socioeconômicos na aferição do absenteísmo dos latifundiários. A sua 
atitude de descaso em relação às autoridades do país e de egoísmo em face da sociedade revelam-
se frequentemente através do seu comportamento omissivo no recolhimento dos impostos, quando 
não no seu questionamento e até mesmo na sua conduta refratária. 
Acreditamos que a adoção da providência poderá contribuir para clarificar melhor o conteúdo 
socioeconômico do postulado constitucional, tornando-o ideológica e praxeologicamente mais agudo 
e objetivo, permitindo, por esse modo, uma definição mais concreta do conceito obrigação social. 
Finalmente, vale salientar que a dívida fiscal-tributária dos latifundiários constitui verdadeiro crime 
contra a economia popular. 
Parecer:   
   EMENDA No. 6C 0144-4  
Parecer contrário.  
A obrigação tributária é elementar, não devendo figurar na Constituição. 
 
   
   EMENDA:00224 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   IRMA PASSONI (PT/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se ao § 2o. do artigo 1o., do anteprojeto do relator da Subcomissão de Política  
Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária, a letra "F".  
"Art. 1o. ..................................  
§ 2o. ......................................  
a) ..........................................  
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b) ..........................................  
c) ..........................................  
d) ..........................................  
e) ..........................................  
f) não motiva conflitos ou disputas pela posse ou domínio da terra." 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Parecer contrário.  
A proposta não apresenta definição jurídica aceitável. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

EMENDA:00008 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   ROSA PRATA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dá-se ao artigo 1o., na parte que couber a política agrícola e fundiária a seguinte redação:  
Art. 1o. - Dá-se nova redação:  
É garantido o direito de propriedade do imóvel rural que cumpre função social.  
Parágrafo único - A função 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 
Justificativa: 
Simplesmente dá nova redação. 
Parecer:   
   Acolhida totalmente, tendo sido aproveitada no substitutivo pela importância do seu conteúdo e 
pertinência com os demais dispositivos propostos. 
 
   
   EMENDA:00070 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT) 
Texto:   
   PROPOSTA DE EMENDA  
Art. 1o. Ao direito de propriedade de imóvel 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 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 
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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 Títulos 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  
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. 
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 submetidas 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:00153 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUBCOMISSÃO DA POLÍTICA AGRÍCOLA E FUNDIÁRIA E DA  
REFORMA AGRÁRIA:  
Dê-se a seguinte redação à definição do direito de propriedade de imóvel rural:  
Art. - Ao direito de propriedade de imóvel rural vincula-se o aproveitamento racional do solo  
ou o atendimento de sua função social.  
§ 1o. - A propriedade da terra rural desempenha integralmente a sua função social quando, 
simultaneamente:  
I. Favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que nela trabalham, assim como de 
suas famílias.  
II. Mantém níveis satisfatórios de produtividade.  
III. Assegura a conservação dos recursos naturais.  
IV. Observa as disposições legais que regulam as justas relações de trabalho entre os que as  
possuem e a cultivam.  
§ 2o. - A Lei Complementar definirá a exploração racional. 
Justificativa: 
O direito de propriedade de imóvel rural está inerente a sua função social. O texto apresentado 
pretende definir corretamente o imóvel rural e seu objetivo para a sociedade. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
 
   
   EMENDA:00253 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   GILSON MACHADO (PFL/PE) 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 25  

 

Texto:   
   Emenda aditiva ao relatório da Subcomissão de Política Agrícola, Fundiária e de Reforma Agrária.  
Ementa - Altera o art. 1o.  
"Art. 1o. É garantido o direito de  
propriedade sobre imóvel rural, nas formas  
individual, condominial, cooperativista, comunitária ou mista.  
§ 1o. O direito de propriedade, de que trata  
este artigo, é condicionado ao cumprimento da  
função social da terra, devendo a sua exploração  
ser eficiente e correta, na forma do disposto em lei.  
§ 2o. O imóvel rural cumpre sua função 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;  
d) propicia o bem estar e o progresso social e econômico do conjunto familiar dos proprietários  
ou usuários e dos agricultores ou trabalhadores que dele dependem." 
Justificativa: 
A emenda explicita, tão somente, o conteúdo do artigo 1º do Relatório da Subcomissão da Política 
Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária. 
O “caput” na medida em que reafirma a garantia constitucional do direito de propriedade, estabelece 
também as formas através das quais, este direito se exercita. 
Destaque-se que, além da propriedade individual, permite-se as formas comunitárias e cooperativista, 
viabilizando, com relação à Reforma Agrária, as cooperativas de colonização (artigos 30 e 32 de 
Decreto nº 59.428/1966) e os assentamentos previstos no Plano Nacional de Reforma Agrária. 
O § 1º vincula como na redação primitiva – a garantia constitucional da propriedade, ao cumprimento 
de sua função social, função esta que impõe uma exploração efetiva e correta de imóvel rural, de tal 
sorte que se torne ele instrumento eficaz da produção e da produtividade agrícola e do progresso do 
meio rural. 
É a propriedade vista, a um só tempo, como bem individual, responsável pela realização integral do 
indivíduo e como exigência coletiva, na medida de que é imposto pelo bem comum. 
“A política social e econômica do futuro e a atividade do Estado (...) em vão tentarão chegar ao seu 
fim, alertou Pio XII, “se não se respeita e se não se proteja a função vital da propriedade privada, no 
seu valor pessoal e social”. Ensinamento que seria repetido, no Brasil, por João Paulo II, quando, 
lembrou o antigo e imutável magistério da Igreja em relação ao direito de propriedade: 
“O próprio direito de propriedade, em si mesmo legitimo, deve, numa visão cristã do mundo, cumprir a 
sua função e observar a sua finalidade social”. 
Quanto ao § 3º, repete ele o parágrafo único do Art. 1º do citado Relatório, acrescentando, na alínea 
“d” que o bem-estar e o progresso perseguidos, são inerentes ao conjunto familiar, dos proprietários e 
trabalhadores e ainda dos usuários ou agricultores que dependem, também, da exploração do imóvel. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
 
   
   EMENDA:00315 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   IBERÊ FERREIRA (PFL/RN) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICADA 
"Art. 1o. A função social, que subordina o direito de propriedade previsto nesta  
Constituição, será cumprida quando a exploração do imóvel rural concomitantemente garantir:  
a) seu racional aproveitamento;  
b) a conservação dos recursos naturais e a preservação do meio ambiente;  
c) o cumprimento das disposições legais que regulam as relações de trabalho, uso temporário da  
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terra e manutenção do nível de emprego; e  
d) o bem-estar e a harmonia entre o proprietário e os trabalhadores que nela labutam e suas famílias. 
Justificativa: 
A presente emenda modificativa ao texto aprovado na Subcomissão, objetiva trazer uma contribuição 
para melhor ajustar o texto à proposta aprovada na Subcomissão de Princípios Gerais, de tal modo 
que seja explicitada a função social enquanto procura se garantir o direito de propriedade, 
subordinando-o, porém, ao seu integral cumprimento. 
Modifica-se o “Caput” e na letra “c” se inclui como complemento necessário à integração entre os que 
possuem e aqueles que cultivam a terra. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
 
   
   EMENDA:00328 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   BENEDICTO MONTEIRO (PMDB/PA) 
Texto:   
   Visa incluir no art. 1o. um parágrafo único, com a seguinte redação:  
Não cumpre função social a propriedade explorada indiretamente sob forma de arrendamento e 
parceria. 
Justificativa: 
Essa forma parasitária de obtenção de renda pelo proprietário da terra de resquícios feudais, obriga 
ao agricultor a um esforço sobre-humano para obtenção de algum rendimento de seu trabalho para 
si, pois deve desviar para o proprietário da terra parcela considerável de produção obtida sem 
qualquer esforço deste último. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
 
   
   EMENDA:00498 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   ROSA PRATA (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Modifica-se o art. 2o. mediante a cláusula:  
direito de propriedade "cujo uso tem função social",... 
Justificativa: 
A propriedade é um instituto inerte. É o seu uso que tem uma função social. 
Por outro lado, nem a propriedade e nem seu uso podem “estar subordinados à função social”, pois a 
propriedade, na grande maioria das oportunidades, é utilizada pelo individuo em seu próprio 
benefício. 
Ocorre-nos o exemplo de um automóvel, que geralmente transporta apenas o seu proprietário, 
deixando vagos alguns lugares. 
Estando subordinado à função social, todos os automóveis deviam obrigatoriamente trafegar com sua 
carga plena, dando margem a que muitos não proprietários se beneficiem com as vagas 
desperdiçadas. 
No caso em tela a sociedade entende como prevalecente o direito do proprietário a livremente dispor 
de seu bem, sobre o que seria a função social do veículo. 
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Parecer:   
   Não acolhida por não constar do texto do relator. 
 
   
   EMENDA:00521 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   VIRGÍLIO GALASSI (PDS/MG) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao art. 1o., do anteprojeto da VI - C - Subcomissão da Política  
Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária  
Art. 1o. A prioridade rural cumpre a sua função social quando, no seu uso:  
a) é racionalmente aproveitada;  
b) conservem os recursos naturais e preservem o meio ambiente;  
c) propicia o bem-estar dos que nela trabalhem e dos seus proprietários;  
d) mantenha relações justas de trabalho;  
Parágrafo único. Considera-se também que  
cumpre a sua função social a propriedade rural  
adquirida a menos de cinco anos e cuja utilização  
racional e socialmente adequada esteja em processo de implantação. 
Justificativa: 
A presente emenda se justifica técnica e juridicamente pelos seguintes motivos: 
1º - É desnecessário declarar que é garantido o direito de propriedade de imóvel rural, eis que no 
capítulo dos Direitos Garantias individuais o direito de propriedade é assegurado amplamente, sem 
qualquer restrição. 
2º - Também no art. 2º do Anteprojeto apresentado pela VI, a, Subcomissão de Princípios Gerais, 
intervenção do Estado, Regime de Propriedade do Subsolo e da Atividade Econômica, o direito de 
propriedade já está assegurado. 
3º - A emenda tem por bem definir e precisar melhor o conceito de cumprimento da função social pela 
propriedade rural. 
4º - Visa especialmente precisar com mais exatidão a observância das disposições legais, evitando-
se a preceituação vaga e motivadora de dúvidas. 
5º - Igualmente resguarda a posição de boa-fé daqueles que adquirem, por herança ou compra, 
imóvel rural que não estejam atendendo a sua função social e cuja utilização adequada demanda 
tempo necessário para sua implantação. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
 
   
   EMENDA:00536 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   WILMA MAIA (PDS/RN) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 1o. a seguinte redação:  
Art. 1o. - A Reforma Agrária é direito dos que trabalham a terra e será implementada pelo  
Estado.  
Art. 2o. - A propriedade privada terá sempre 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;  
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c) observa as disposições legais que regulam as relações de trabalho; e  
d) propicia o bem-estar dos trabalhadores.  
Art. 3o. - A Justiça Federal criará Varas  
Especializadas para dirimir conflitos fundiários nas regiões de tensão social. 
Justificativa: 
A Reforma Agrária é um dos mais expressivos reclamos populares e deve constar, no novo texto 
constitucional, como um direito social dos trabalhadores rurais. 
A opinião pública nacional jamais aceitará que a Nova Constituição não enfrente, com realismo, este 
problema, consagrando princípios e normas que sejam implementadas CONCRETAMENTE. 
Deste modo, faz-se mister a modificação do art.1º do anteprojeto. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
 
   
   EMENDA:00919 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   Incluir o seguinte artigo:  
Art. É assegurado o direito de propriedade imobiliária, desde que o particular destine  
efetivamente o bem a uma função social, na forma da lei e desta Constituição.  
Parágrafo único. Para garantir o cumprimento do disposto neste artigo, o Poder Público deverá  
tomar todas as medidas necessárias à adequação da propriedade imobiliária à sua função social,  
mediante a observação simultânea dos seguintes critérios:  
I - Quanto à propriedade imobiliária rural:  
a) aproveitamento racional do ponto de vista social e econômico;  
b) conservação dos recursos naturais renováveis e preservação do meio ambiente;  
c) observação das disposições legais que regulam as relações de trabalho e de produção e  
não motivação de conflitos ou disputas pela posse ou domínio;  
d) respeito à área máxima prevista como limite regional;  
e) respeito aos direitos das populações indígenas que vivem nas suas imediações. 
Justificativa: 
O solo não pode servir à especulação e à usura, em detrimento de sua utilização e destinação social, 
por constituir a sua propriedade um direito elementar da pessoa humana. 
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;  
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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." 
Justificativa: 
A Reforma Agrária ressurge no debate nacional como condição necessária para a interpretação de 
grandes continentes populacionais ao processo de desenvolvimento, ao permitir a fixação do homem 
no meio rural antes que ele seja expulso para a periferia dos centros urbanos. 
A Emenda, que ora apresentamos à consideração da Comissão da Ordem Econômica, visa permitir a 
utilização do instituto da desapropriação por interesse social, para fins de reforma agrária, de todos 
os imóveis rurais que não cumpram a 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:01053 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 ao Artigo 1o. do  
Anteprojeto pela Subcomissão da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária  
Ementa: Dá nova redação ao artigo 1o.  
Art. ... - A terra é um bem de produção e sua  
posse e propriedade, asseguradas a todos, tem seu  
uso condicionado à função social que lhes é inerente.  
Parágrafo único: A função social será  
integralmente atendida quando, a propriedade da terra, simultaneamente:  
a) favorece o bem estar dos proprietários e  
dos trabalhadores que nela labutam, assim como de suas famílias;  
b) mantém níveis satisfatórios de produtividade;  
c) assegura a conservação dos recursos naturais;  
d) observa as disposições legais que regulam  
as justas relações de trabalho entre os que a possuem e a cultivam. 
Justificativa: 
A redação substitutiva proposta assinala a qualidade de bem de produção de imóvel rural, bem como, 
o condicionamento de seu uso à função social. Exige, por outro lado, a simultaneidade das hipóteses 
elencadas para o cumprimento da função social. 
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 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 30  

 

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.  
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 justificativa. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
 
   
   EMENDA:01057 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.  
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Art.(...) - 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 de trabalho; e  
d) - propicia o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que dela dependem. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
 
   
   EMENDA:01075 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   CARDOSO ALVES (PMDB/SP) 
Texto:   
   Altera a redação do art. 1o. do Relatório Final da Matéria Vencida de Subcomissão de  
Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária.  
Art. 1o. 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) - observa justas relações de trabalho;  
c) - propicia o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que dele dependem; e  
d) - preserva o meio-ambiente. 
Justificativa: 
A presente emenda visa dar maior precisão redacional à matéria. Assim, mantém, no “caput” do 
artigo, a garantia ao direito de propriedade de imóvel rural, como convém a uma sociedade aberta e 
pluralista, como a brasileira, que deseja manter-se organizada sob a égide da economia de mercado, 
da liberdade política e econômica, assegurando-se a propriedade privada dos meios de produção, no 
campo. 
Em seus parágrafos, assegura-se o dever que tem o proprietário rural de dar uma função social ao 
uso do imóvel rural, bem como define-se com exatidão e concisão em que consiste essa função 
social, em seus aspectos econômicos, trabalhistas, sociais e ecológicos, em uma sociedade 
moderna. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
 
   
   EMENDA:00003 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda modificativa ao art. 1o. do  
anteprojeto da Subcomissão da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária.  
Dê-se ao art. 1o. a seguinte redação, aditando-se-lhe o § 1o. e renumerando para § 2o. o atual 
parágrafo único.  
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"Art. 1o. - É garantido o direito de propriedade rural observados o instituto da área máxima e a função 
social do imóvel.  
§ 1o. - Compete às Assembleias Legislativas dos Estados e do Distrito Federal a fixação da área 
máxima em seus respectivos territórios.  
Justificativa: 

1. Como consta do relatório final da subcomissão, durante a votação do anteprojeto, “ocorrem 
sérios incidentes e tumultos generalizados”. 

2. Na verdade, como é de conhecimento público, muitos foram os problemas verificados durante 
toda a fase de trabalhos da subcomissão, quando ficaram caracterizados dois 
posicionamentos radicalmente divergentes. 

3. Assim, durante todo esse período e, principalmente no dia da votação, de parte a parte, os 
ânimos estiveram exaltados, fazendo culminara, como está expresso no relatório da matéria 
vencida, com um resultado quem, em absoluto, não corresponde aos anseios da esmagadora 
maioria do povo brasileiro e às necessidades do momento histórico presente. 

4. Por isso, estamos insistindo, através desta emenda, com nossa proposição – apresentada na 
fase das SUGESTÕES – no sentido de se atribuir às Assembleias Legislativas dos Estados a 
competência para fixar a área máxima das propriedades rurais em seus respectivos 
territórios. 

5. Acreditamos ser esta a melhor solução por dois motivos básicos: um, porque convivemos no 
Brasil com várias realidades e, outro, por acreditarmos ser o debate político, no âmbito de 
cada unidade da Federação, o melhor caminho para superar as irremovíveis dificuldades de 
ordem ideológica sobre a questão. 

6. Claro está que, em se adotando a emenda, verificaremos, em futuro próximo, a ampliação do 
debate a nível nacional. E, então, estaremos diante de um quadro mais democrático! Os 
parâmetros que vierem a ser estabelecidos, com certeza, não serão iguais. E nem precisam. 
Hão de refletir, sempre, a relação de forças políticas, do momento, em cada espaço 
geográfico do País. Só que com mais precisão e coerência com a realidade local. 

7. É que não paire dúvida: consideramos a Assembleia Nacional Constituinte soberana para 
assumir tal responsabilidade! O que pretendemos, no entanto, é, sem ferir esse pressuposto 
de competência, agir com bom senso político. 

Em suma, ao submetermos esta emenda à superior apreciação dos membros desta Comissão, 
queremos lembrar que o debate a respeito da questão fundiária, no Brasil e no mundo, é secular, e 
talvez o seja exatamente porque sempre se pretendeu, de lado a lado, solucioná-lo dentro de um 
círculo sempre restrito de pessoas. 
Chamemos, pois, o povo, nas Assembleias Legislativas, para o debate e deixemo-lo decidir! 
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  
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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 justificativa. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
 
   
   EMENDA:00831 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   FERNANDO SANTANA (PCB/BA) 
Texto:   
   Substitua-se a redação do Art. 1o. e seu parágrafo único do anteprojeto Constitucional da  
Subcomissão de Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária pela seguinte:  
Art. 1o. É garantido o direito de propriedade de imóvel rural e a ele corresponde uma obrigação  
social.  
Art. 1o. É garantido o direito de propriedade de imóvel rural e a ele corresponde uma obrigação  
social.  
Parágrafo único. A propriedade de imóvel rural cumpre a obrigação social quando,  
simultaneamente:  
a) é racionalmente aproveitada e mantém níveis satisfatórios de produtividade e utilização;  
b) conserva os recursos naturais renováveis e preserva o meio ambiente;  
c) observa os dispositivos legais que regulam as relações de trabalho e de produção;  
d) propicia o bem-estar de todos que nela trabalham ou dela dependam assim como de suas famílias;  
e) não excede a área máxima prevista como limite regional. 
Justificativa: 
Entendemos que a propriedade rural deve corresponder uma obrigação social, como preceitua o 
direito moderno, em lugar do conceito clássico de que “deve” cumprir uma função social. Quanto à 
simultaneidade que aduzimos ao texto original do anteprojeto, objetiva evitar a hierarquização dos 
pré-requisitos da obrigação social que somente será atendida se plena e totalmente realizado. Aliás, 
essa simultaneidade já consta do Estatuto da Terra e sua inclusão na nova Constituição significará 
um retrocesso em relação à legislação ordinária existente. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
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___________________________________________________________________ 

FASE G 

EMENDA:00022 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   DELFIM NETTO (PDS/SP) 
Texto:   
   Art. 27. O atendimento à função social, no caso da propriedade territorial rural, importa em  
contribuição satisfatória para a economia nacional, com o aproveitamento racional dos  
recursos naturais e a preservação do meio ambiente, e a observância das normas legais, em especial 
trabalhistas.  
Parágrafo Único: Não será desapropriada para fins de reforma agrária, empresa ou propriedade  
que atenda à função social. 
Justificativa: 
A função social da propriedade não pode ficar, na Constituição, em termos vagos. Impõe-se, por isso, 
a sua especificação, indicativa embora. Sim, porque são tantos e variados os seus reflexos, os quais, 
inclusive, mudam com a conjuntura, que se torna impossível enumerá-los a todos. Propõe-se, em 
razão disto, a substituição do art. 27 do Anteprojeto pelo acima sugerido. De fato, a redação presente 
no citado art. 27 do Anteprojeto peca, por um lado, por reduzir a alguns pontos o significado da 
função social da propriedade. Por outro, não pondera os diversos aspectos que indica, os quais são 
todos postos em pé de igualdade como se não houvesse diferença de peso entre eles. 
Parecer:   
   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no 
substitutivo. 
 
   
   EMENDA:00044 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   GILSON MACHADO (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao Art. 27 do Relatório Preliminar da Comissão da Ordem Econômica.  
Ementa - O Art. 27 passa a ter a seguinte redação  
Art. 27 - Ao direito de propriedade sobre  
imóvel rural, garantido nos termos desta  
Constituição, corresponde uma Função Social,  
devendo a exploração da terra ser eficiente e  
correta na forma do disposto em lei.  
Parágrafo único - O imóvel rural cumpre sua  
função social quando, simultaneamente:  
I - É racionalmente aproveitado;  
II - Conserva os recursos naturais renováveis e preserva o meio ambiente;  
III - Observa as disposições legais que regulam as relações de trabalho;  
IV - Favorece o bem estar do proprietário,  
usuário e dos trabalhadores que dela dependam. 
Justificativa: 
Procura a Emenda tornar mais técnica a redação proposta, tornando explicita a garantia do direito de 
propriedade e sua limitação, face ao não cumprimento da função social da terra. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 35  

 

Parecer:   
   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no 
substitutivo. 
 
   
   EMENDA:00063 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   O § único do artigo 27 passa a vigorar com a seguinte redação:  
Parágrafo único: A Propriedade do imóvel rural corresponde a obrigação social quando 
simultaneamente:  
I - é racionalmente aproveitado;  
II - conserva os recursos naturais e preserva o meio ambiente;  
III - observa as disposições legais que regulam as relações de trabalho e de produção;  
IV - não excede a área máxima prevista como limite regional e disposta em lei;  
V - favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que dela dependem. 
Justificativa: 
Definitivamente a Constituição se colocará entre o moderno, transformador, de acordo com a maioria 
da população brasileira, e os retrógrados, conservadores, privilegiados e minoritários. Quanto a 
Reforma Agrária a situação é trágica. Países capitalistas, desenvolvidos, a concentração da terra tem 
um padrão médio; em sociedades miseráveis como a Índia e o Paquistão ela é muito forte e no Brasil 
é considerada absoluta. O capitalismo selvagem praticado no País nos deixa num primitivismo 
agrário, onde 0,9% das propriedades rurais (47.800 grandes produtores) 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 (possibilitar o ingresso de 
milhões de brasileiros no mercado interno). 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
 
   
   EMENDA:00115 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. 27, do Relatório Substitutivo da Comissão da Ordem Econômica para  
os termos seguintes:  
"Art. 27 - Ao direito de propriedade da terra corresponde uma função social, que é cumprida  
quando, simultaneamente, a propriedade:  
I - ........................................  
II - ........................................  
III - ......................................  
IV - ........................................ 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
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Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
 
   
   EMENDA:00140 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao Artigo 27 do Substitutivo Preliminar do Relator da Comissão da Ordem 
Econômica, da seguinte forma:  
Artigo 27 - É garantido o direito à propriedade do  
imóvel rural cujo exercício atenda à sua função  
social pela utilização inicialmente progressiva  
e sempre racional de sua capacidade produtiva,  
pela conservação dos recursos naturais renováveis, pela preservação do meio ambiente, pela  
observação da legislação trabalhista, e por  
propiciar o bem estar dos proprietários e dos empregados que nela trabalham. 
Justificativa: 
A redação proposta é concisa, mais justa e razoável quando garante que a utilização possa ser 
progressiva, pois quase sempre é impossível a imediata utilização integral da propriedade agrícola. 
Ao mesmo tempo, sujeita o atendimento da função social à observância da Legislação Trabalhista. 
Parecer:   
   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no 
substitutivo. 
 
   
   EMENDA:00176 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   ALDO ARANTES (PC DO B/GO) 
Texto:   
   Dê-se aos incisos do Parágrafo Único do art. 27 a seguinte redação:  
a) - é racionalmente aproveitada;  
b) - observa as disposições legais que  
regulam as relações de trabalho e de produção e  
não motiva conflitos pela posse e domínio;  
c) - conservar o meio ambiente e os recursos naturais;  
d) - respeitados os direitos das populações  
indígenas que vivem nas suas imediações.  
e) - respeita o limite de áreas máxima da propriedade territorial rural. 
Justificativa: 
A existência de conflito pela posse da terra configura claramente a insuficiência do cumprimento da 
obrigação social por parte da propriedade. A proteção aos direitos das populações indígenas, tão 
agredidos nas regiões de fronteira agrícola, deve ser parte constante da obrigação social da 
propriedade. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
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   EMENDA:00218 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   DA QUESTÃO AGRÁRIA  
Inclui inciso V ao Art. 27, Capítulo III.  
INCISO V - É assegurada à assistência técnica gratuita a nível de pequenos e médios produtores 
rurais. 
Justificativa: 
Os produtores rurais de hortifruti-granjeiros e Pastoris, não contam com assistência técnica rural, 
eficiente, em suas propriedades rurais. 
Se a assistência técnica rural for implantada a nível local de propriedades no sentido de buscar o 
aumento de produção rural a um mínimo de custos, os preços tenderão a estabilizar. O homem do 
meio rural ficará menos pobre e será um atrativo e uma alternativa para desacelerar o êxodo rural, 
reclamados pelos grandes proprietários rurais, e pelas autoridades municipais, tendo em vista o 
elevado custo social do referido êxodo. A qualidade e quantidade da produção rural tenderá a ser 
melhor e maior. Com uma produção rural de melhor qualidade e em maior quantidade e com preços 
melhores, teremos condições de conquistar os mercados internacionais com o fim de melhorar a 
balança de pagamentos de nossas contas a nível internacional. 
Não podemos penalizar os produtores rurais pelo não uso racial da terra se ele não dispõe de 
assistência gratuita a nível local, efetivamente em suas propriedades rurais. 
Parecer:   
   Não acolhida por não constar do texto do relator. 
 
   
   EMENDA:00324 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   - substituir a redação do artigo 27 do anteprojeto do Relator, incluindo os seguintes §§§ 
Art. 27 - Ao direito de propriedade de móvel 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:  
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.  
§ 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.  
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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 imitada  
judicialmente na posse do imóvel, mediante o  
depósito do valor declarado para pagamento do  
imposto territorial rural, em títulos da dívida  
agrária, limita 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 excluídos de desapropriação por  
interesse social, para fins de Reforma Agrária, os  
imóveis pessoalmente explorados pelo proprietário  
com dimensão que não ultrapasse a três (3) 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  
cem (100) 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.  
§ 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. 
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Acima dos princípios e do direito de propriedade, que em verdade consagra, aumenta e aprofunda as 
diferenças sociais, está o imperativo da função social da propriedade, e entre os dois valores, 
certamente o último fala mais alto, porque preenche dos valores do humanismo. 
A absurda concentração fundiária de outro lado contribui para agravar a situação de abastecimento 
do país, pois os proprietários, apostando na especulação, mantêm-nas improdutivas, em prejuízo de 
toda a sociedade. A comprovação 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:00337 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  
Acrescenta-se inciso ao artigo 27:  
V - Cabe a união exercer política agrícola que possibilite o cumprimento deste artigo. 
Justificativa: 
Dada à importância da matéria regulada neste artigo, é expressamente necessário que a União tome 
pulso e se responsabilize definitivamente pela questão. 
Parecer:   
   Não acolhida por não constar do texto do relator. 
 
   
   EMENDA:00435 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Nova redação para o artigo 27 do Substitutivo do Relator:  
Art. 27 - A função social é inerente à propriedade da terra e é prescritível esse direito  
se o imóvel, seu objeto, é utilizado na exploração do homem.  
Parágrafo único - A propriedade atinge a função social quando, simultaneamente o imóvel:  
I - tem aproveitamento de sentido coletivo;  
II - conserva suas condições ecológicas;  
III - cumpre as leis trabalhistas atinentes ao setor agrário;  
IV - favorece as condições humanas e o bem estar dos proprietários, dos trabalhadores e de  
quaisquer pessoas que ali permaneçam por força de contrato. 
Justificativa: 
O presente artigo, tal como está no douto substitutivo, necessita, a nosso ver, desse ajuste que 
oferecemos através da presente emenda, capaz de tornar mais efetiva a disposição constitucional. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
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   EMENDA:00466 PARCIALMENTE 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. 27, do Substitutivo da Comissão da Ordem Econômica, a seguinte redação:  
Art. 27. Ao direito de propriedade da terra corresponde uma obrigação social.  
Parágrafo Primeiro. O imóvel rural que não  
corresponde à obrigação social será desapropriado  
para fins de reforma agrária mediante indenização pago em títulos.  
Parágrafo Segundo. A obrigação social é  
cumprido quando simultaneamente, a propriedade:  
I - é racionalmente aproveitada;  
II - conserva os recursos naturais e preserva o meio ambiente;  
III - Observa as disposições legais que  
regulam as relações de trabalho e produções, não  
motivando conflitos pela posse ou domínio da terra;  
IV - não excede a área máxima previsto como limite regional.  
Parágrafo Terceiro. O tamanho máximo de uma  
propriedade rural é de 100 módulos regionais de  
exploração agrícola, ficando o excedente sujeito a  
desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária. 
Justificativa: 
A cláusula deve ser uma constante no contexto constitucional. Para não haver dúvidas futuras, nem 
injustiças. Reforma Agrária para quem tem tudo, não significa nada, mais para quem não tem nada 
ela é tudo. 
Assegurar a terra para quem nela queira trabalhar, não é apenas um ato ou efeito de reparar. Uma 
preterição histórica multissecular, mas também uma decisão política que atende às reivindicações as 
carências do presente e prevenir as necessidades do futuro. Foi o trabalho árduo e sacrificado de 
homens e mulheres, que tiveram a coragem e a ousadia, trabalhando de sol a sol, batalhando a terra, 
que permitiram aos brasileiros conquistar a maior parte deste continente. Esta presente emenda 
deseja também estabelecer o congelamento das áreas das atuais propriedades rurais, que 
respondem à sua obrigação social. 
É uma emenda que visa limitar a propriedade rural, daqui para frente, a definição fundiária dos limites 
máximos permitidos para os imóveis rurais. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
 
   
   EMENDA:00514 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT) 
Texto:   
   Emenda Aditiva ao art. 27, Parágrafo único do Substitutivo do Relator.  
Acrescenta-se o item V com a seguinte redação:  
Suas atividades estejam enquadradas nos Planos de Desenvolvimento Agropecuários aprovados 
pelo Poder Legislativo. 
Justificativa: 
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O objetivo da presente emenda é tornar possível ao órgão executor da Reforma Agrária aferir com 
mais clareza se as atividades desenvolvidas sobre determinada propriedade rural cumprem ou não a 
obrigação social. É possível que certos proprietários desenvolvam atividades econômicas sobre suas 
propriedades rurais que nada tenham a ver com as necessidades do povo brasileiro. Teremos, então, 
um embate de teses quanto à obrigação social. 
Se inserida a presente emenda ao Relatório da Subcomissão ficará mais explicitado o que é 
considerado produção agropecuária voltada à obrigação social da propriedade. 
O legislativo fixará as propriedades agropecuárias nos Planos de Desenvolvimento e aqueles 
proprietários que não seguirem a orientação dos Planos ficam sujeitos à desapropriação para 
Reforma Agrária. 
Parecer:   
   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no 
substitutivo. 
 
   
   EMENDA:00516 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT) 
Texto:   
   Emenda Aditiva ao Parágrafo único do art. 27.  
Acrescente-se o item V com a seguinte redação:  
V - Não excede a área máxima prevista como limite regional, fixada por Lei Federal. 
Justificativa: 
A fixação em Lei Federal, e resguardada as peculiaridades regionais, é sem dúvida um poderoso 
instrumento para combater o latifúndio improdutivo e acelerar o processo de Reforma Agrária. 
Além disto, a fixação do limite máximo em lei abre a possibilidade de em cada estágio do 
desenvolvimento regional, o limite da propriedade rural estar adaptado à realidade socioeconômica 
vigente. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
 
   
   EMENDA:00521 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se ao parágrafo único do art. 27 do substitutivo aprovado pela Comissão da Ordem  
Econômica o seguinte inciso:  
"V - estimula a criação de colônias agrícolas e cooperativas de produtores rurais." 
Justificativa: 
A proposição corporifica sugestão que nos foi enviada pelo Sr. Odacyr Petti, de São Paulo, e que 
coincide com o nosso entendimento de que o retorno ao campo de milhares de migrantes brasileiros 
somente será efetivado se o Poder Público estimular, pelos meios ao seu alcance, a implantação de 
colônias agrícolas e a criação de cooperativas de produtores rurais, dando-lhes eficiente apoio e 
incentivo. Sem dúvida uma determinação constitucional nesta linha atenderá às nossas aspirações. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
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   EMENDA:00645 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   AMAURY MULLER (PDT/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 57 do substitutivo do relator da Comissão da Ordem Econômica a seguinte redação:  
Art. 27 - Ao direito de propriedade de imóvel rural corresponde uma obrigação social.  
§ 1o. - O imóvel rural que não corresponder à  
obrigação social será desapropriado por interesse  
social para fins da reforma agrária;  
§ 2o. - A propriedade 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 produção e não motiva  
conflitos ou disputas pela posse e/ou domínio;  
d) não excede a área máxima prevista nesta Constituição;  
e) respeita os direitos das populações indígenas.  
§ 3o. - O imóvel rural com área superior a  
cem (100) módulos regionais de exploração  
agropecuária terá seu domínio e posse transferidos  
à União, por sentença declaratória, quando  
permanecer totalmente inexplorado durante três (3)  
anos consecutivos, independentemente de qualquer indenização;  
§ 4o. - Os demais imóveis rurais que não  
corresponderem à obrigação social serão  
desapropriadas por interesse social para fins da  
reforma agrária, mediante indenização paga em  
títulos da dívida agrária, tendo como parâmetro os  
tributos honrados pelo proprietário.  
Sala das Sessões, 09 de junho de 1987. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no 
substitutivo. 
 
   
   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,  
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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:00698 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   FERNANDO SANTANA (PCB/BA) 
Texto:   
   Substitua-se a redação do parágrafo único do art. 27 do substitutivo pela seguinte:  
"Parágrafo único. A propriedade do imóvel rural cumpre a função social quando, simultaneamente:  
I - é racionalmente aproveitada e mantém  
níveis satisfatórios de produtividade e utilização;  
II - conserva os recursos naturais renováveis e preserva o meio ambiente;  
III - observa os dispositivos legais que regulam as relações de trabalho;  
IV - propicia o bem-estar de todos que nela  
trabalham ou dela dependam, assim como de suas famílias;  
V - atenda aos princípios da justiça social." 
Justificativa: 
As alterações que propomos têm em vista garantir que a função social não deixe margem à dúvida 
quanto ao seu conteúdo. No inciso I, vinculamos a definição do aproveitamento racional à 
manutenção de níveis satisfatórios de produtividade e utilização da terra, evitando que caibam 
definições abstratas do que seja aproveitamento racional. No inciso IV, na forma que propomos, fica 
claro que a propriedade deve propiciar o bem-estar não só dos que dependem da terra, como 
também de todos que ali trabalham, objetivando retirar qualquer dúvida quanto à necessidade de que 
a função social deva atingir todos os que têm vínculo de trabalho para com a propriedade rural. Por 
fim, o inciso V vincula a função social aos preceitos fixados no Capítulo da Ordem Social. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
 
   
   EMENDA:00714 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   Incluir o seguinte artigo:  
Art. E assegurado o direito de propriedade  
imobiliária, desde que o particular destine  
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efetivamente o bem a uma função social, na forma  
da lei e desta Constituição.  
Parágrafo Único. Para garantir o cumprimento  
do disposto neste artigo, o Poder Público deverá  
tomar todas as medidas necessárias a adequação da  
propriedade imobiliária a sua função social,  
mediante a observação simultânea dos seguintes critérios:  
1 - Quanto à propriedade imobiliária rural:  
a) aproveitamento racional do ponto de vista social e econômico;  
b) conservação dos recursos naturais  
renováveis e preservação do meio ambiente;  
c) observação das disposições legais que  
regulam as relações de trabalho e de produção e  
são motivação de conflitos ou disputas pela posse ou domínio;  
d) respeito à área máxima prevista como limite regional;  
e) respeito aos direitos das populações  
indígenas que vivem nas suas imediações. 
Justificativa: 
O solo não pode servir à especulação e à usura, em detrimento de sua utilização e destinação social, 
por constituir a sua propriedade um direito elementar da pessoa humana. 
Parecer:   
   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no 
substitutivo. 
 
   
   EMENDA:00727 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 27 - Ao direito de  
propriedade corresponde uma obrigação social.  
§ 1o. - A propriedade rural corresponde a uma  
obrigação social quando simultaneamente:  
a) é racionalmente aproveitada, levando-se em  
conta a "condição natural" que tem a terra  
enquanto fator de equilíbrio de todo um  
ecossistema, gerador de produção e emprego;  
b) observa os dispositivos legais que regulam  
as práticas de conservação dos recursos naturais  
renováveis e de preservação do meio ambiente;  
c) observa as disposições legais que regulam as relações de trabalho e produção;  
d) não excede a área máxima prevista como limite regional;  
e) não motiva conflito ou disputa pela posse de domínio de terra;  
§ 2o. - A área máxima da propriedade para  
pessoa física ou jurídica na forma contínua ou  
descontínua, não pode ultrapassar 60 (sessenta)  
módulos rurais de exploração agrícolas. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no 
substitutivo. 
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   EMENDA:00729 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 27 do Anteprojeto do Relator da Comissão da Ordem Econômica, a seguinte 
redação:  
Art. 27 - Ao direito de propriedade corresponde uma obrigação social  
§ 1o. - A propriedade rural corresponde a uma obrigação social quando simultaneamente:  
a) é racionalmente aproveitada, levando-se em conta a "condição natural" que tem a terra  
enquanto fator de equilíbrio de todo um  
ecossistema, gerador de produção e emprego;  
b) Observa os dispositivos legais que regulam  
as práticas de conservação dos recursos naturais  
renováveis e de preservação do meio ambiente;  
c) observa as disposições legais que regulam as relações de trabalho e produção;  
d) não excede a área máxima prevista como limite regional;  
e) não motiva conflito ou disputa pela possa de domínio de terra;  
§ 2o. - A área máxima de propriedade para pessoa física ou jurídica na forma contínua ou  
descontínua, não pode ultrapassar 60 (sessenta) módulos rurais de exploração agrícola. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no 
substitutivo. 
 
   
   EMENDA:00742 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   IRMA PASSONI (PT/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 27 do substitutivo do Relator:  
§ 2o. - A área máxima de propriedade para  
pessoa física ou jurídica na forma contínua ou  
descontínua, não pode ultrapassar 60 (sessenta) módulos rurais de exploração agrícola. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no 
substitutivo. 
 
   
   EMENDA:00757 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   IRMA PASSONI (PT/SP) 
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Texto:   
   Acrescente-se ao parágrafo único do artigo 27 o inciso V.  
Art. 27 - ..................................  
V - Não motiva conflito ou disputa pela posse ou domínio da terra. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no 
substitutivo. 
 
   
   EMENDA:00759 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   IRMA PASSONI (PT/SP) 
Texto:   
   Dê ao inciso III do parágrafo único do art.  
27 do Substitutivo do Relator a seguinte redação:  
Art. 27 - ..................................  
III - Observar as disposições legais que regulam as relações de trabalho e de produção. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no 
substitutivo. 
 
   
   EMENDA:00787 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte Inciso ao Parágrafo Único do Artigo 27:  
Inciso V - não excede os limites de área fixados em lei complementar. 
Justificativa: 
Não é possível cuidar da “Questão Agrária” e da função social da propriedade da terra sem cuidar 
dos limites da extensão de terra razoavelmente aceitáveis para permanecer em poder de um só 
proprietário. 
Na impossibilidade eventual de chegar-se aos números agora, propõe-se nesta Emenda a 
transferência da fixação para a legislação complementar. 
Parecer:   
   Não acolhida por não constar do texto do relator. 
 
   
   EMENDA:00802 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
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Texto:   
   No art. 27 e seu parágrafo único substituir a palavra "função" pela "obrigação". 
Justificativa: 
A palavra obrigação encerra melhor o alcance pretendido pelo artigo punir necessariamente impõe 
deveres ao proprietário da terra. 
Parecer:   
   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no 
substitutivo. 
 
   
   EMENDA:00814 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Acrescer incisos ao parágrafo único do art. 27:  
"V - posse de domínio regular.  
VI - respeito aos direitos das populações indígenas localizadas em sua região." 
Justificativa: 
A proposta visa ampliar o leque de obrigações sociais da propriedade. Impõe tal que só sejam 
considerados como expressando uma função ou obrigação social as propriedades regularmente 
possuídas. 
Parecer:   
   Não acolhida quanto ao mérito; o seu conteúdo contradiz a linha de pensamento exposta no 
substitutivo. 
 
   
   EMENDA:00855 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   ROSA PRATA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dá-se o art. 27 a seguinte redação:  
Art. 27. 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, 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 dela dependam. 
Justificativa: 
A presente emenda tem por objetivo definir com maior precisão o cumprimento da função social da 
propriedade. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente porque julgamos que parte do conteúdo da Emenda é meritória, tendo sido 
aproveitada no substitutivo. 
 
   
   EMENDA:00871 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   JORGE VIANNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   SUBSTITUTIVO AO CAPÍTULO III - DA QUESTÃO AGRÁRIA  
Art. É assegurado o direito de propriedade imóvel rural.  
§ 1o. O uso do imóvel rural deve cumprir função social;  
§ 2o. A função social é cumprida quando o imóvel:  
a) é, ou está em curso de ser, racionalmente aproveitado;  
b) conserva os recursos naturais e preserva o meio ambiente;  
c) observa relações justas de trabalho;  
d) propicia o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que dele dependam.  
Art. Compete à União promover a reforma agrária, pela desapropriação, por interesse  
social, da propriedade territorial rural  
improdutiva, em zonas prioritárias, mediante  
pagamento de prévia e justa indenização.  
§ 1o. A indenização das terras nuas poderá  
ser paga em títulos da dívida agrária, com cláusula de exata correção monetária, resgatáveis em até  
vinte anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, acrescidas dos juros legais. A indenização das  
benfeitorias será sempre feita previamente em dinheiro.  
§ 2o. A desapropriação de que trata este artigo é de competência exclusiva do Presidente da 
República.  
§ 3o. A lei definirá as zonas prioritárias para reforma agrária, os parâmetros de  
conceituação de propriedade improdutiva, bem como os módulos de exploração da terra.  
§ 4o. A emissão de títulos da dívida agrária  
para as finalidades previstas neste artigo  
obedecerá a limites fixados, anualmente, pela Lei Orçamentária.  
§ 5o. É assegurada a aceitação dos títulos  
da dívida agrária a que se refere este artigo, a  
qualquer tempo, como meio de pagamento de qualquer  
tributo federal, pelo seu portador ou obrigações  
do desapropriado para com a União, bem como para  
qualquer outra finalidade estipulada em lei.  
§ 6o. A transferência da propriedade objeto  
de desapropriação, nos termos do presente artigo,  
não constitui fato gerador de tributo de qualquer natureza.  
Art. A lei ordinária disporá, para efeito de  
reforma agrária, sobre os processos administrativo  
e judicial de desapropriação por interesse social,  
assegurando ao desapropriado ampla defesa.  
Parágrafo único. O processo judicial terá uma  
vistoria prévia, de rito sumaríssimo, onde se  
decidirá o cabimento da desapropriação e o  
arbitramento de depósito prévio.  
Art. A alienação ou concessão, a qualquer  
título, de terras públicas federais, estaduais ou  
municipais, com área superior a três mil (3.000)  
hectares, a uma só pessoa física ou jurídica,  
dependerá de aprovação pelo Senado Federal.  
Art. A lei disporá sobre as condições de  
legitimação de posse e preferência para a  
aquisição, por quem não seja proprietário, de até  
cem hectares de terras públicas, desde que o  
pretendente as tenhas tornado produtivas com seu  
trabalho e de sua família e nelas tenha moradia e  
posse mansa e pacífica por cinco anos ininterruptos.  
Art. Os beneficiários da distribuição de  
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lotes pela Reforma Agrária receberão título de  
domínio, gravado com cláusula de inalienabilidade  
pelo prazo de dez anos, permitida a transferência  
somente em caso de sucessão hereditária".  
Art. Compete ao Poder Executivo, quando da  
concessão de incentivos fiscais a projetos  
agropecuários de abertura de novas fronteiras  
agrícolas, exigir a destinação de até 10% da área  
efetivamente utilizada, para projetos de  
assentamento de pequenos agricultores.  
Art. Os assentamentos do plano nacional de  
reforma agrária de preferência terão um centro  
urbano dotado de comodidades comunitárias essenciais em forma de agrovila.  
Art. A Justiça Federal criará Varas especiais  
para dirimir questões fundiárias, na forma da lei.  
Art. O Estado, reconhecendo a importância  
fundamental da agricultura, propiciar-lhe-á tratamento compatível com sua equiparação às  
demais atividades produtivas.  
§ 1o. Lei Agrícola, a ser promulgada no prazo  
de um ano, criará órgão planejador permanente de  
política agrícola e disporá sobre os objetivos e  
instrumentos de política agrícola aplicados à  
regularização das safras, sua comercialização e  
sua destinação ao abastecimento e mercado externo, a saber:  
a) preços de garantia;  
b) crédito rural e agroindustrial;  
c) seguro rural;  
d) tributação;  
e) estoques reguladores;  
f) armazenagem e transporte;  
g) regulação do mercado e comércio exterior,  
h) apoio ao cooperativismo e associativismo;  
i) pesquisa, experimentação, assistência técnica e extensão rural;  
j) eletrificação rural;  
k) estímulo e regulamentação do setor pesqueiro através de Código Específico;  
l) Conservação do solo;  
m) estímulo e apoio à irrigação.  
§ 2o. A política agrícola estimulará o desenvolvimento do cooperativismo de produção e crédito.  
§ 3o. A União os Estados e os Municípios,  
devidamente articulados, promoverão a assistência  
técnica, extensão rural, pesquisa e agropecuária e  
crédito rural, prioritariamente ao pequeno e médio produtor.  
Art. A lei estabelecerá política habitacional para o trabalhador rural com o objetivo de  
garantir-lhe dignidade de vida e propiciar-lhe a fixação no meio onde vive. 
Justificativa: 
Este substitutivo tem como filosofia básica o atendimento a dois conceitos: 
1 – assegurar a garantia e tranquilidade da propriedade rural produtiva, por sua importância para o 
desenvolvimento econômico nacional; 
2 – assegurar ao homem do campo amplo acesso à terra. Através de uma completa reforma agraria, 
que será acompanhada de adequada assistência técnica e creditícia ao pequeno produtor rural; 
3 – propiciar a promoção e o bem-estar social de todos aqueles que da terra dependem. 
Cada uma das disposições que integram o presente substitutivo foi extraída de propostas e artigos 
apresentados à Comissão sob a forma de emendas amplamente justificadas. 
Reportamo-nos a cada uma delas para orientar o debate que será conduzido em torno deste 
substitutivo, que reúne a preferência de expressivo número de membros desta Comissão. 
Parecer:   
   O Relator não tomou conhecimento da proposta, em face do preceito contido no § 2o. do Art. 23 do 
Regimento Interno da Assembleia Nacional Constituinte: "Fica vedada a apresentação  
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de emenda que substitua integralmente o projeto ou que diga  
respeito a mais de um dispositivo, a não ser que trate de modificações correlatas, de maneira que a 
alteração, relativamente a um dispositivo, envolva a necessidade de se alterarem outros".  
A proposta não chega, portanto, a constituir emenda, porque  
lhe falta requisito essencial ao reconhecimento dessa condição. E ninguém pode alegar desconhecer 
as normas regimentais de vez que ela consta do cabeçalho do impresso em que são redigidas as 
emendas. 
 
   
   EMENDA:00953 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   6 - Comissão da Ordem Econômica 
Autor:   
   CARDOSO ALVES (PMDB/SP) 
Texto:   
   Capítulo III: Da Questão Agrária  
Art. 30. 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 progressivo e racionalmente aproveitado;  
b) observa justas relações de trabalho;  
c) propicia o bem estar dos proprietários e dos trabalhadores que dele dependam; e  
d) proteja o meio-ambiente.  
Art. 31. Lei Complementar disporá sobre  
política fundiária, visando a propiciar o acesso à  
Terra, através dos processos de reforma agrária e regularização fundiária.  
Parágrafo único. Serão utilizados na política fundiária os seguintes instrumentos:  
a) tributação progressiva e regressiva;  
b) crédito fundiário;  
c) colonização oficial e particular;  
d) desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária.  
Art. 32. 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  
cláusulas de exata correção monetária, resgatáveis  
em até vinte anos, em parcelas semestrais, iguais  
e sucessivas, acrescidas do 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 lei disporá sobre o processo de  
desapropriação para fins de reforma agrária,  
assegurando pleno direito de defesa ao  
desapropriado, em prazos compatíveis com a  
urgência da ação e imissão de posse decidida pelo  
Poder Judiciário em prazo de 60 dias.  
§ 5o. A emissão de títulos da dívida pública  
para as finalidades previstas neste artigo  
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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 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.  
§ 7o. A transferência da propriedade objeto  
de desapropriação, nos termos do presente artigo,  
não constitui fato gerador de tributo de qualquer natureza.  
§ 8o. A lei disporá sobre as condições de  
legitimação de posse e preferência para a  
aquisição, por quem não seja proprietário, de até  
cem hectares de terras públicas, desde que o  
pretendente as tenha tornado produtivas com seu  
trabalho e de sua família e nelas tenha moradia e  
posse mansa e pacífica por cinco anos ininterruptos.  
§ 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  
assentamento de pequenos agricultores.  
Art. 33. Lei Complementar, a ser promulgada  
no prazo máximo de um ano, disporá sobre as regras  
fundamentais da Polícia Agrícola.  
Parágrafo único. A Lei agrícola terá como objetivos:  
A0 promover o bem-estar social de todos os que trabalham no campo;  
b) reduzir as disparidades de desenvolvimento regional;  
c) reduzir os desníveis de renda intersetorial;  
d) suprir o mercado interno e incentivar as exportações;  
e) garantir tratamento privilegiado aos pequenos e médios produtores rurais;  
f) assegurar competividade do setor agrícola  
em relação aos demais setores da economia; e  
g) estabilizar a renda do produtor rural.  
Art. 34. A Justiça Federal criará Varas Especiais para dirimir conflitos fundiários nas  
regiões de tensão social. 
Justificativa: 
A emenda Substitutiva afasta a possibilidade de a União se imitar automaticamente na posse do 
imóvel rural desapropriado para reforma agrária. Assegura-se ao proprietário do imóvel rural a 
oportunidade de provar em juízo a condição de produtividade aferível como execução do Estado. Não 
seria admissível aceitar-se que a mesma Constituição que garante o direito de propriedade de imóvel 
rural produtivo sancionasse a possibilidade de o Estado proceder arbitrariamente, e sem direito de 
defesa prévia, a desapropriação de propriedades produtivas, mediante sua conversão em 
desapropriação por interesse público. Seria quebrar a consistência que os Códigos – e a Constituição 
tem esse caráter de Código – devam ter intrinsecamente. Seria assegurar cobertura constitucional a 
uma violação da norma da própria Constituição. Assegura-se, no entanto, rito compatível com a 
urgência do processo desapropriatório, desde que mantido o direito de defesa do proprietário 
desapropriado. 
A presente emenda visa dar maior precisão redacional à matéria. Assim, mantém, no “caput” do 
artigo 27, a garantia ao direito de propriedade de imóvel rural, como convém a uma sociedade aberta 
e pluralista, como a brasileira, que deseja manter-se organizada sob a égide da economia de 
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mercado, da liberdade política e econômica, assegurando-se a propriedade privada dos meios de 
produção, no campo. 
Em seus parágrafos, assegura-se o dever que tem o proprietário rural de dar uma função social ao 
uso do imóvel rural bem como define-se com exatidão e concisão em que consiste essa função 
social, em seus aspectos econômicos, trabalhistas, sociais e ecológicos, em uma sociedade 
moderna. 
Um país de dimensões continentais como o Brasil necessita de regras claras e estáveis de política 
fundiária. A estrutura fundiária em um país moderno e aberto deve ser flexível para responder aos 
estímulos dos mercados de insumos e produtos e aos avanços da tecnologia. Assim, diversos e 
variados instrumentos devem-se compor para adequar a estrutura fundiária aos legítimos objetivos 
nacionais: estimular a produção agrícola, pecuária e florestal e fazer cumprir a função social do uso 
da terra. 
Aqui se propõe que instrumentos modernos e consagrados no Estado de Direito, como a tributação e 
o crédito fundiário sejam aplicados em consonância com instrumentos tradicionais como a 
colonização das fronteiras inexploradas bem como a intervenção do Estado, via reforma agrária, 
quando a propriedade rural permanecer inexplorada, contrariando sua função social. 
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 à 
desapropriação os que trabalham e exploram suas terras. E cabe ao Poder Executivo levar a 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 imissão de posse deve ser precedida de direito de defesa do réu (desapropriação) para se evitar 
consecução de erros de fato ou de direito irreparáveis. Mas o processo deve se revestir da urgência 
que o problema requer. 
Os demais dispositivos visam a complementar as medidas necessárias para o cumprimento da 
função social das terras públicas bem como dos incentivos fiscais comedidos pelo Estado. 
Todas as nações que se industrializaram e se urbanizaram conceberam instrumentos eficientes de 
ação legislativa para assegurar a compatibilização e harmonização do setor primário, notadamente da 
produção agropecuária e florestal, com os demais setores da economia. Cabe ao Brasil, no estágio 
em que cerca de 70% de sua população se urbanizou, em decorrência de um processo histórico de 
transferência de recursos financeiros (renda) e humanos (êxodo rural) do campo para a cidade, 
formular, através da lei complementar, os mecanismos que deem ao produtor rural relativa 
estabilidade de renda, e que assegurem a formação e o desenvolvimento de uma sólida classe média 
no interior do país. 
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:00058 NÃO INFORMADO 
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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.  
 Da Ordem Econômica e Financeira.  
Capítulo II - Da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária.  
Art. 325 ....................................  
§ Único ....................................  
e) Fortalecimento da agricultura e valorização do homem no campo. 
Justificativa: 
A falta de uma política agrária e agrícola por parte do Estado vem esvaziando o campo e sacrificando 
o homem do campo (tanto produtor, como trabalhador empregado). Não está sendo dada a devida 
ênfase à “produtividade rural” e ao empreendimento agrícola como fonte de riqueza. É preciso incluir 
na Constituição um princípio que de tal ênfase. 
   
   EMENDA:00148 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Nova redação para o capítulo II, art., 425, do Anteprojeto do Relator.  
Capítulo II  
Da Reforma Agrária; da Política Agrícola e Fundiária  
Art. 325 - o uso do imóvel rural subordina-se à função social, obtida quando o imóvel:  
a) está racionalmente aproveitado ou em vias de sê-lo conservando os recursos naturais e o meio 
ambiente;  
b) é objeto do bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que dele dependam, com a  
observação das justas relações de trabalho. 
Justificativa: 
Trata-se de tentativa de uma redação mais breve, ao mesmo tempo em que destaca, no título, em 
primeiro lugar, a Reforma Agrária, por se tratar de um fato central do qual dependem a política 
agrícola e fundiária. 
Parecer:   
   O Anteprojeto já dispõe convenientemente sobre a matéria objeto da Emenda.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00365 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. 325  
Dê-se ao art. 325 do Capítulo II do Título VIII do anteprojeto a seguinte redação: "art. 325  
- O uso da propriedade rural subordina-se ao bem-estar da sociedade, à conservação dos recursos  
naturais e à proteção do meio-ambiente deve  
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cumprir função social", dada pelo inciso VII do  
art. 1o. do substitutivo aprovado pelo Comissão 7,  
combinada com a formulação contida no caput do art. 325, original do anteprojeto. 
Justificativa: 
A alteração proposta visa compatibilizar o texto do art.325 do anteprojeto com o texto do inciso VII do 
art.1º do substitutivo aprovado pela Comissão 7. 
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  
obedecerá a limites fixados, anualmente, pela Lei Orçamentária.  
§ 5o. - É assegurada a aceitação dos títulos da dívida agrária a que se refere este artigo, a  
qualquer tempo, como meio de pagamento de qualquer  
tributo federal, pelo seu portador ou obrigações  
do desapropriado para com a União, bem como para  
qualquer outra finalidade estipulada em lei.  
§ 6o. - A transferência da propriedade objeto  
de desapropriação, nos termos do presente artigo,  
não constitui fato gerador de tributo de qualquer natureza.  
Art. - A lei ordinária disporá, para efeito  
de reforma agrária, sobre os processos  
administrativo e judicial de desapropriação por  
interesse social, assegurando ao desapropriado ampla defesa.  
Parágrafo Único - O processo judicial terá  
uma vistoria prévia, de rito sumaríssimo, onde se  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 55  

 

decidirá o cabimento da desapropriação e o arbitramento de depósito prévio.  
Art. - A alienação ou concessão, a qualquer  
título, de terras públicas federais, estaduais ou  
municipais, com área superior a três mil (3.000)  
hectares, a uma só pessoa física ou jurídica,  
dependerá de aprovação pelo Senado Federal.  
Art. - A lei disporá sobre as condições de  
legitimação de posse e preferência para a  
aquisição, por quem não seja proprietário, de até  
cem hectares de terras públicas, desde que o  
pretendente as tenha tornado produtivas com seu  
trabalho e de sua família e nelas tenha moradia e  
posse mansa e pacífica por cinco anos ininterruptos.  
Art. - Os beneficiários da distribuição de  
lotes pela Reforma Agrária receberá título de  
domínio, gravado com cláusula de inalienabilidade  
pelo prazo de dez anos, permitida a transferência  
somente em caso de sucessão hereditária.  
Art. - Compete ao Poder Executivo, quando  
da concessão de incentivos fiscais a projetos  
agropecuários de abertura de novas fronteiras  
agrícolas, exigir a destinação de até 10% da área  
efetivamente utilizada, pra projetos de  
assentamento de pequenos agricultores.  
Art. - Os assentamentos do plano nacional  
de reforma agrária de preferência terão um centro  
urbano dotado de comodidades comunitárias  
essenciais em forma de agrovila.  
Art - A Justiça Federal criará Varas  
especiais para dirimir questões fundiárias, na forma da lei.  
Art. - O Estado, reconhecendo a importância  
fundamental da agricultura, propiciar-lhe-á  
tratamento compatível com sua equiparação às demais atividades produtivas.  
§ 1o. - Lei Agrícola, a ser promulgada no prazo de um ano, criará órgão planejador  
permanente de política agrícola e disporá sobre os objetivos e instrumentos da política agrícola  
aplicados à regularização das safras, sua comercialização e sua destinação ao abastecimento e 
mercado externo, a saber:  
a) preços de garantia;  
b) crédito rural e agroindustrial;  
c) seguro rural;  
d) tributação;  
e) estoques reguladores;  
f) armazenagem e transporte;  
g) regulação do mercado e comércio exterior;  
h) apoio ao cooperativismo e associativismo;  
i) pesquisa, experimentação, assistência técnica e extensão rural;  
j) eletrificação rural;  
k) estímulo e regulamentação do setor pesqueiro através do Código Específico;  
l) conservação do solo;  
m) estímulo e apoio à irrigação.  
§ 2o. - A política agrícola estimulará o desenvolvimento do cooperativismo de produção e crédito.  
§ 3o. - A União, os Estados e os Municípios, devidamente articulados, promoverão a assistência  
técnica, extensão rural, pesquisa agropecuária e crédito rural, prioritariamente ao pequeno e médio 
produtor.  
Art. - A lei estabelecerá política habitacional para o trabalhador rural com o  
objetivo de garantir-lhe dignidade de vida e propiciar-lhe a fixação no meio onde vive. 
Justificativa: 
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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:00386 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROSA PRATA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária  
Art. - 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 dependam. 
Justificativa: 
A presente Emenda ratifica o texto do Anteprojeto aprovado pela Comissão de Ordem Econômica, e, 
em parte, aproveitado no Anteprojeto de Comissão de Sistematização. 
Sua finalidade é assegurar o cumprimento das disposições regimentais. 
Parecer:   
   O Anteprojeto já dispõe convenientemente sobre a matéria objeto da Emenda.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01155 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado: art. 325, § único, "a".  
Suprimir a locução "ou está em curso de ser". 
Justificativa: 
A emenda visa evitar confusão de interpretação que poderá, inclusive, inviabilizar a Reforma Agrária. 
   
   EMENDA:01386 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda modificativa à redação da letra "a" do parágrafo único do art. 325, do anteprojeto de  
Constituição.  
Ementa: dê-se a letra "a" do parágrafo único do art. 325, a seguinte redação:  
Art. 325. ..................................  
Parágrafo único ............................  
a) é racionalmente aproveitado. 
Justificativa: 
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A presente emenda sugere alterar a redação da letra “a” de – é, ou está em curso de ser, 
racionalmente aproveitado – suprimindo as expressões OU ESTÁ EM CURSO DE SER, visto não ser 
possível o entendimento de um imóvel ser racionalmente aproveitado quando, efetivamente, seu 
aproveitamento está por acontecer. 
Da maneira contida no Anteprojeto não se pode entender o que vem a ser cumprimento da função 
social por imóvel rural, uma vez que a função social foi literalmente vinculada ao uso atribuído às 
suas respectivas áreas exploráveis. 
Estando, portanto, o uso EM VIAS ou EM CURSO DE SER IMPLANTADO, considerar a “intenção” de 
aproveitamento racional como parâmetro caracterizador do cumprimento da função social, é 
equiparar, injustamente, todas as áreas INEXPLORADAS – desde que para elas se tenha intenção 
de torná-las um dia produtivas – ao mesmo nível das áreas efetivamente utilizadas e cumpridoras da 
função social, não apenas pelo fator da utilização, mas também, pelos demais parâmetros citados 
nas letras “b”, “c” e “d”, do mesmo dispositivo. 
A expressão – É RACIONALMENTE APROVEITADO – como sugerido na presente emenda, desfaz 
quaisquer dúvidas que porventura surjam e, devolve ao texto, por outro lado, a proposição 
inicialmente defendida no Substitutivo Rosa Prata, além de caracterizar, com JUSTIÇA, o que deve 
ser FUNÇÃO SOCIAL DE IMÓVEL RURAL.  
   
   EMENDA:01709 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EXPEDITO JÚNIOR (PMDB/RO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: artigo 325, parágrafo e incisos  
Artigo 325, o uso do imóvel rural, corresponde uma obrigação social.  
Parágrafo único - A obrigação 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 e produções, não motivando  
conflitos pela posse ou domínio da terra;  
d) não exceda a área máxima previsto como limite regional. 
Justificativa: 
A cláusula deve ser uma constante no contexto constitucional. Para não haver dúvidas futuras, nem 
injustiças. Reforma Agrária para quem tem tudo, não significa nada, mais para quem não tem nada 
ela é tudo. 
Assegurar a terra para quem nela queira trabalhar, não é apenas um ato ou efeito de reparar. Uma 
preterição histórica multissecular, mas também uma decisão política que atende às reivindicações as 
carências do presente e prevenir as necessidades do futuro. Foi o trabalho árduo e sacrificado de 
homens e mulheres, que tiveram a coragem e a ousadia, trabalhando de sol a sol, batalhando a terra, 
que permitiram aos brasileiros conquistar a maior parte deste continente. Esta presente emenda 
deseja também estabelecer o congelamento das áreas das atuais propriedades rurais, que 
respondem à sua obrigação social. 
   
   EMENDA:01718 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 325  
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Inclua-se no Art. 325 do anteprojeto, o seguinte parágrafo.  
Parágrafo... - O também máximo de uma propriedade rural é de 100 módulos regionais de  
exploração agrícola, ficando o excedente sujeito a desapropriação por interesse social para fins de  
reforma agrária. 
Justificativa: 
Com este parágrafo, deseja-se realmente propor a extinção da grande propriedade latifundiária ao 
mesmo tempo assegurar, explicitamente, a propriedade dos médios e pequenos proprietários. 
É uma emenda que visa limitar a propriedade rural, daqui para frente, a definição fundiária dos limites 
máximos permitidos para os imóveis  
   
   EMENDA:01844 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 325, parágrafo único, letra "a"  
Suprima-se do anteprojeto a expressão:  
a) ....."ou está em curso de ser"..... 
Justificativa: 
A expressão proposta para suprimir, pode inviabilizar de vez o processo de desapropriação de terras 
improdutivas, já que permite condições para a área indicada para desapropriação receber por parte 
do proprietário, proposta de implantação da exploração via crédito ou outra forma de incentivo; 
ficando dessa forma “em curso de ser racionalmente aproveitado” de forma fraudulenta. 
Conforme o artigo 326, parágrafo 3°, a definição de zonas prioritárias e parâmetros para conceituar 
propriedades improdutivas, será objeto de Lei. Portanto deve situar aí a preocupação quanto as áreas 
em curso de ser racionalmente aproveitada. 
   
   EMENDA:01867 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto 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. 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,  
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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.  
..................................................  
"Art. 327. A Lei disporá, para efeito de  
Reforma Agrária, sobre os processos administrativo  
e judicial de desapropriação por interesse social,  
assegurado ao desapropriado, ampla defesa e ao  
proprietário rural com mais de 55 (cinquenta e  
cinco) anos de idade, que não tenha outra fonte de  
subsistência, receber o valor da indenização em  
dinheiro e à vista sobre o valor global da área  
expropriada e respectivas benfeitorias.  
Parágrafo único. O processo judicial terá uma  
vistoria prévia, de rito sumaríssimo, onde se  
decidirá o cabimento da desapropriação e o  
arbitramento de depósito prévio, sendo  
insuscetível de penhora a propriedade rural até o  
limite de 5 (cinco) módulos regionais de  
exploração agrícola, explorada diretamente pelo  
trabalhador que nela resida e não possua outro  
imóvel rural, sendo limitada exclusivamente à  
safra toda e qualquer garantia dada por obrigação  
financeira contraída por seu proprietário."  
"Art. 328. A alienação ou concessão, a  
qualquer título, de terras públicas federais,  
estaduais ou municipais, com áreas superiores a  
3.000 ha (três mil hectares), a uma só pessoa  
física ou jurídica, dependerá de aprovação pelo  
Senado Federal, sendo vedado o domínio e posse de  
mais de 5 (cinco) módulos regionais de exploração  
agrícola a pessoa física ou jurídica estrangeira."  
"Art. 333. O Estado, reconhecendo a  
importância fundamental da agricultura, propiciar-lhe-á tratamento compatível com sua equiparação 
às  
demais atividades produtivas, constituindo o Fundo  
Nacional de Reforma Agrária com dotação nunca  
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inferior a 6% (seis por cento) da receita  
orçamentária da União para execução de Reforma Agrária." 
Justificativa: 
Estamos reapresentando a 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 têm 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 incentivo 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 propícia ao seu exame e o Brasil, com isso, consiga um instrumento 
constitucional à altura de outras nações, inclusive de modelo capitalista, para resolver seus 
problemas fundiários e poder produzir o alimento necessário ao seu povo e amenizar a sua dívida 
externa. 
   
   EMENDA:01917 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Art. 325 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 regionais, 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.  
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§ 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.  
Art. 4o. Estão excluídos de desapropriação  
por interesse social, para fins de reforma  
Agrária, os imóveis pessoalmente explorados pelo  
proprietário cuja dimensão não exceda 3 (três) módulos rurais.  
§ 1o. O Poder Público promoverá as condições  
de acesso do trabalhador e da trabalhadora à  
propriedade da terra, de preferência na região em que habitam.  
§ 2o. O Poder Público reconhece o direito à  
propriedade da terra na forma cooperativa,  
condominial, comunitária, associativa, individual ou mista.  
Art. 5o. As terras públicas da União,  
Estados, Distrito Federal, territórios e  
Municípios serão subordinadas prioritariamente ao  
Plano Nacional de Reforma Agrária, e somente serão  
transferidas a pessoas físicas brasileiras que se  
qualifiquem para o trabalho rural, mediante  
concessão de direito real de uso da superfície  
limitada à extensão de 30 (trinta) módulos rurais,  
excetuados os casos de cooperativas de produção  
originárias do processo de Reforma Agrária.  
parágrafo único. O Poder Legislativo poderá  
autorizar a criação de projetos de colonização  
pública ou privada, a partir da conclusão da Reforma Agrária.  
[...] 
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:01930 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICENTE BOGO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado - Artigo 325 e seu § único  
O artigo 325 do Anteprojeto de Constituição, da Comissão de Sistematização, passa a ter a seguinte 
redação:  
"Art. 325 - O imóvel rural é um bem de  
produção e o seu uso deve cumprir função social.  
Parágrafo único: Cumpre a função social o imóvel que, simultaneamente:  
a) é racionalmente aproveitado;  
b) observa as disposições legais que regulam as relações de trabalho;  
c) propicia o bem-estar das famílias que dele dependem;  
D) conserva os recursos naturais e preserva o meio ambiente."" 
Justificativa: 
Em cumprimento ao disposto no art.19, § 2º, do Regimento Interno da ANC, informo que o parâmetro 
usado para a apresentação da presente emenda é o texto das letras b e c, do inciso XVII, do art.3º, 
do Anteprojeto da COMISSÃO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO MOMEM E DA 
MULHER. 
Diz o texto usado como parâmetro que o Estado poderá desapropriar os bens de produção quando 
necessário à execução de um plano ou programa de desenvolvimento socioeconômico e, sendo a 
Reforma Agrária um programa desse tipo, o imóvel rural é objeto de desapropriação. Por essa linha 
de raciocínio, temos presente no texto da Comissão I (parâmetro) que o imóvel rural é um bem de 
produção suscetível de desapropriação, mediante indenização, para execução do Programa de 
Reforma Agrária. 
Entendemos que o texto do Anteprojeto da Comissão de Sistematização, colhido integralmente da 
Comissão da Ordem Econômica, não teve o cuidado de valorizar de forma equânime as conclusões 
das Comissões. Quando utilizou na integralidade a redação da Comissão da Ordem Econômica, 
supervalorizou o trabalho dos membros desta Comissão – que teve votação com resultado escasso – 
e menosprezou, neste particular, as conclusões a quem chegou os Membros da Comissão da 
Soberania (que obteve escore bem mais dilatado). 
Pelas mesmas razões, vemos a redação do parágrafo único do mesmo artigo. A Sistematização 
ignorou por completo os princípios alinhados pela Comissão I quanto à conceituação de bem de 
produção ou cumprimento da função social. 
Além disso, a Sistematização manteve a redação inadequada da Comissão da Ordem Econômica 
quando diz “observa relações justas de trabalho”. No bom português, relações não são observadas e 
sim mantidas ou travadas em observância a alguma norma. Por isso a modificação. 
Entendemos que a presente emenda deve ser acolhida como forma da Sistematização praticar mais 
uma atitude de indefectível Justiça e propiciar à sociedade um texto que melhor incorpora os anseios 
dos brasileiros. 
   
   EMENDA:02116 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ABIGAIL FEITOSA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Inclua-se no Título VII, Da Ordem Econômica e Financeira, cap. II, art. 325, parágrafo único,  
alínea "a" a seguinte EMENDA:  
A função social é cumprida quando o imóvel rural estiver em pleno processo de produtividade. 
Justificativa: 
Tal emenda visa à proibição do latifúndio improdutivo, combatendo o monopólio da terra e dando 
meios jurídicos à União para promover sua desapropriação. 
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   EMENDA:02122 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ABIGAIL FEITOSA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Inclua-se no Título VIII, Da Ordem Econômica e Financeira, cap. II, art. 325, parágrafo único,  
alínea "b, c e d" a seguinte EMENDA:  
A função social é cumprida quando o imóvel rural produtivo, existindo relações justas entre  
capital e trabalho e propiciando o bem-estar da comunidade e da população que se serve da 
produção do referido imóvel. 
Justificativa: 
Tal proposição visa garantir o uso, a exploração e a produção da terra como função social 
observando o bem-estar da sociedade, especialmente na produção de alimentos. 
   
   EMENDA:02240 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 de parte da letra "a" do § único do Art. 325.  
Art. 325 ....................................  
§ Único ....................................  
a) é racionalmente aproveitado  
Justificativa: 
A presente emenda visa suprimir a expressão “ou está em curso de ser”, que consta do texto do 
anteprojeto. 
Na verdade, a reforma agrária estaria sendo dificultada com a mantença do texto integral. 
A Lei Ordinária compete determinar os critérios de improdutividade e a partir de que momento 
iniciam. 
 
   
   EMENDA:02328 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GILSON MACHADO (PFL/PE) 
Texto:   
   Ementa: O art. 325 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 325 - Ao direito de propriedade sobre  
imóvel rural garantido nos termos desta  
Constituição, corresponde uma função Social,  
devendo a exploração da terra ser eficiente e  
correta na forma do disposto em lei.  
Parágrafo único - O imóvel rural cumpre sua  
função social quando, simultaneamente:  
I - É racionalmente aproveitado;  
II - Conserva os recursos naturais renováveis e preserva o meio ambiente;  
III - observa as disposições legais que regulam as relações de trabalho;  
IV - favorece o bem-estar do proprietário, usuário e dos trabalhadores que dela dependam. 
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Justificativa: 
Procura a emenda tornar mais técnica a redação proposta, tornando explicita a garantia do direito de 
propriedade e sua limitação, face ao não cumprimento da função social da terra. 
   
   EMENDA:02450 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Revogue-se o art. 325 e seu parágrafo único. 
Justificativa: 
A função social da propriedade já é definida pela alínea b do inciso XIII do art. 13. Por outro lado, os 
artigos subsequentes não fazem qualquer referência ao art.325 nem os condicionam ao exercício das 
desapropriações. 
Parecer:   
   O Anteprojeto já dispõe convenientemente sobre a matéria objeto da Emenda.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:02516 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 à Redação da letra "a"" do parágrafo único do artigo 325, do anteprojeto  
de Constituição.  
EMENDA: Dê-se a letra "a" do § único do art.  
325, a seguinte redação:  
Art. 325 - ..................................  
§ Único - ..................................  
a) é racionalmente aproveitado. 
Justificativa: 
A presente emenda sugere alternar a redação da letra “a” de – é, ou está em curso de ser, 
racionalmente aproveitado – suprimindo as expressões OU ESTÁ EM CURSO DE SER, visto não ser 
possível o entendimento de um imóvel ser racionalmente aproveitado quando, efetivamente, seu 
aproveitamento está por acontecer. 
Da emenda contida no Anteprojeto não se pode entender o que vem a ser cumprimento da função 
social por imóvel rural uma vez que a função social foi literalmente vinculada ao uso atribuído às suas 
respectivas áreas exploráveis. 
Estando, portanto, o uso EM VIAS ou EM CURSO DE SER IMPLANTADO, considerar a “intenção” de 
aproveitamento racional como parâmetro caracterizador do cumprimento da função social é 
equiparar, injustamente, todas as áreas INEXPLORADAS – desde que para elas se tenha intenção 
de torna-las um dia produtivas ao mesmo nível das áreas efetivamente utilizadas e cumpridoras da 
função social, não apenas pelo fator da utilização, mas também, pelos demais parâmetros citados 
nas letras “b”, “c” e “d”, do mesmo dispositivo. 
A expressão – É RACIONALMENTE APROVEITADO – como sugerido na presença emenda, desfaz 
quaisquer dúvidas que porventura surfam e, devolve ao texto, por outro lado, a proposição 
inicialmente defendida no Substituto Rosa Prata, além de caracterizar, com JUSTIÇA, o que deve ser 
FUNÇÃO SOCIAL DE IMOVEL RURAL. 
   
   EMENDA:02549 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AMAURY MULLER (PDT/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo único do art. 325 do anteprojeto da Comissão de Sistematização a  
seguinte redação:  
Art. 235 - ..................................  
§ único - A função social é cumprida quando, simultaneamente, o imóvel: 
Justificativa: 
Não bastasse o caráter conservador do texto aprovado pela Comissão da Ordem Econômica – aliás, 
em circunstância até antirregimentais – ainda se pretende impor, como se o processo constitucional 
atendesse apenas aos interesses minoritários de elites privilegiadas, mecanismos absurdos à 
configuração da função social da terra, o que, sem dúvida, retardará, por tempo indeterminado, a 
implantação da reforma agrária. Se não é possível avançar nessa etapa, então ao menos que se exija 
que a função social do imóvel rural seja cumprida em caráter simultâneo, impondo-se um volume 
maior de exigências ao proprietário e evitando, em consequência, que a terra seja estocada para 
nutrir o apetite voraz da especulação imobiliária. 
A modificação proposta não altera a essência do texto, sendo, pois, assimilável segundo as normas 
regimentais. 
   
   EMENDA:02551 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AMAURY MULLER (PDT/RS) 
Texto:   
   Suprima-se da alínea a, do parágrafo único do art. 325, do anteprojeto da Comissão de  
Sistematização as expressões "ou está em curso de ser", dando-se-lhe a seguinte redação:  
Art. 325 - ..................................  
§ único - ..................................  
a) é racionalmente aproveitado; 
Justificativa: 
Só mesmo a visão retrógrada de constituintes comprometidos com latifundiários e poderosos grupos 
econômicos poderia explicar a aberração imposta, de forma antidemocrática, à Comissão da Ordem 
Econômica, atribuindo à função social do imóvel rural a possibilidade de que ele venha a ser 
racionalmente aproveitado. 
Até que extremo vai o servilismo de alguns! A Constituição, como lei maior, é assunto sério: Não 
pode, pois, comportar uma redação surrealista, que projeta sua abrangência sobre o que poderá (ou 
não) acontecer. A supressão das expressões “ou está em curso de ser” representa, antes de tudo, 
uma decisão lastreada no bom senso e no compromisso histórico de escrever um texto constitucional 
que não agrida a lógica e não violenta a razão. 
De resto, a eliminação desse penduricalho ridículo em nada afetará a essência da matéria já 
aprovada, embora signifique – como avanço – uma microscópica conquista. 
   
   EMENDA:02552 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AMAURY MULLER (PDT/RS) 
Texto:   
   Acrescente-se ao parágrafo único do art. 325 do anteprojeto da Comissão Sistematização a  
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seguinte alínea:  
Art. 325 - ..................................  
§ único - ..................................  
e) observa o limite máximo de área fixado em lei. 
Justificativa: 
A posse e o uso do imóvel rural só cumprirão sua função social quando a extensão da propriedade 
sofrer uma limitação nacional. É inaceitável que o texto constitucional não comtemple esse aspecto 
da questão. Aqui e acolá, sobretudo em regiões vitais para a própria segurança nacional e para o 
exercício pleno da soberania do País, subsistem e se multiplicam verdadeiros enclaves estrangeiros, 
como é o caso da Madeireira Nacional S/A (MANASA), que abarca nada menos de 4 milhões e 300 
mil hectares do território brasileiro, no coração da Amazônia. Esse verdadeiro feudo equivale a 43 mil 
quilômetros quadrados, ou seja, algo maior do que a superfície geográfica do Estado do Rio de 
Janeiro ou quase a sétima parte de todo o território do Rio Grande do Sul. Como aceitar que, em 
nome do direito de propriedade, pessoas jurídicas e mesmo físicas, estrangeiras ou nacionais, 
detenham imensas áreas de terra, sem que a lei estabeleça limites que consultem o interesse do 
País? 
Afinal, os constituintes assumirem, pública e formalmente, grave compromisso com a sociedade. 
Esse compromisso, por certo, passa pela soberania nacional. Mas, na medida em que a propriedade 
não é limitada, abusos são e serão cometidos, pondo em risco a própria nacionalidade. 
De resto, como a fixação do limite da propriedade rural é remetido à legislação ordinária, não há 
como alegar que a presente proposta altera a substancia do anteprojeto. Conviria lembrar, por 
derradeiro, que o texto atual (do anteprojeto) não corresponde ao substitutivo que foi aprovado 
ilegitimamente na Comissão da Ordem Econômica. O próprio relator em declarações à imprensa, 
afirmou que a questão da reforma agrária fora tratada de forma equivocada na comissão temática e 
que, em função disso, procuraria adequar o problema à realidade brasileira. Infelizmente, não 
adequou. Daí porque impõe-se, como medida saudável ao verdadeiro espírito da reforma agrária, a 
introdução do dispositivo proposto, eliminando de vez a nódoa imposta por uma maioria eventual (na 
comissão temática) e que, de fato, representa um insulto à consciência nacional. 
   
   EMENDA:02614 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 A REDAÇÃO DA LETRA "a" DO  
PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 325, DO ANTEPROJETO DE  
CONSTITUIÇÂO.  
EMENTA: Dê-se a letra "a" dos § único do art. 325, a seguinte redação:  
Art. 325 - ..................................  
§ Único - ..................................  
a) é racionalmente aproveitado.  
EMENDA MODIFICATIVA A REDAÇÃO DA LETRA "a" DO  
PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 325, DO ANTEPROJETO DE  
CONSTITUIÇÂO.  
EMENTA: Dê-se a letra "a" dos § único do art. 325, a seguinte redação:  
Art. 325 - ..................................  
§ Único - ..................................  
a) é racionalmente aproveitado. 
Justificativa: 
A presente emenda sugere alterar a redação da letra “a” de – é, ou está em curso de ser, 
racionalmente aproveitado – suprimindo as expressões OU ESTÁ EM CURSO DE SER, visto não ser 
possível o entendimento de um imóvel ser racionalmente aproveitado quando, efetivamente, seu 
aproveitamento está por acontecer. 
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Da maneira contida no Anteprojeto não se pode entender o que vem a ser cumprimento da função 
social por imóvel rural, uma vez que a função social foi literalmente vinculada ao uso atribuído às 
suas respectivas áreas exploráveis. 
Estando, portanto, o uso EM VIAS ou EM CURSO DE SER IMPLANTADO, considerar a “intenção” de 
aproveitamento racional como parâmetro caracterizador do cumprimento da função social, é 
equiparar, injustamente, todas as áreas INEXPLORADAS – desde que para elas se tenha intenção 
de torna-las um dia produtivas – ao mesmo nível das áreas efetivamente utilizadas e cumpridoras da 
função social, não apenas pelo fator da utilização, mas também, pelos demais parâmetros citados 
nas letras “b”, “c” e “d”, do mesmo dispositivo. 
A expressão – É RACIONALMENTE APROVEITADO – como sugerido na presente emenda, desfaz 
quaisquer dúvidas que porventura surjam e, devolve ao texto, por outro lado, a proposição 
inicialmente defendida no Substitutivo Rosa Prata, além de caracterizar, com JUSTIÇA, o que deve 
ser FUNÇÃO SOCIAL DE IMÓVEL RURAL.  
   
   EMENDA:02884 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ MARQUES (PFL/CE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Letra a do Parágrafo Único, artigo 325  
A letra a do Parágrafo Único do Artigo 325 do anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
Art. 325 - ..................................  
Parágrafo Único - ..........................  
a) é racionalmente aproveitado. 
Justificativa: 
A aprovação da modificação pretendida justifica-se pelo fato de que é difícil, senão impossível, 
definição ou conceituação do que vem a ser propriedade em vias de ser racionalmente aproveitada. 
Ademais a inclusão da ressalva obstacula de modo inaceitável a reforma agrária. 
   
   EMENDA:02921 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   A alínea "a" do é único do Art. 325, por evidente conflito com o Art. 326, passa a ter a  
seguinte redação:  
a) Está sendo racionalmente aproveitado. 
Justificativa: 
Existe evidente conflito entre a alínea “A” do § único do art.325 com o art.326, senão vejamos; 
A redação do Anteprojeto apresenta uma alternativa que dificultaria sobremaneira, a ação 
governamental na realização da Reforma Agrária, já que ao saber que a área estaria sendo objeto de 
desapropriação. 
O proprietário, amparado na referida alínea “A”, poderia deslocar máquinas e equipamentos, 
provando que a mesma “está em curso de ser racionalmente aproveitada”. 
De outro lado, também poderiam elaborar projetos e programas de atuação, comprovando-se o 
possível aproveitamento racional da área, objetivando tão e somente impedir que o estado promova a 
justiça social através da Reforma Agrária. 
Ora, se a função social da propriedade for cumprida quando o imóvel também estiver em curso de ser 
racionalmente aproveitado, e se temos como regra geral, que todo imóvel improdutivo pode vir a ser 
racionalmente aproveitado simplesmente não realizaremos a reforma agrária. 
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Por outro lado, as terras que não puderem ser racionalmente aproveitadas, também não serviriam 
para a Reforma Agrária, pelo simples fato de serem tecnicamente inviáveis. 
Se perdurar, o disposto na alínea “A” teremos que realizar a Reforma Agrária nas montanhas, serras 
e terrenos íngremes. 
Verificamos assim, que há evidente conflito entre a alínea “A” do § único do art.325, com o art.326, 
que estabelece que a união promoverá a Reforma Agrária, nas propriedades rurais improdutivas, e 
essa, estarão sempre em curso de serem racionalmente aproveitadas. 
A desapropriação e a própria Reforma Agrária estariam viabilizadas. 
   
   EMENDA:03046 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 SUPRESSIVA  
Ao capítulo II da Polícia Agrícola, Fundiária e da Reforma Agrária:  
Art. 325 ........................... 
a) Suprima-se as palavras "ou está em curso de ser." 
Justificativa: 
O imóvel em curso de ser racionalmente aproveitado ainda é improdutivo. 
Como tal a alínea “a” contraria o próprio Art.326 do Projeto e contradiz o disposto no Art.3º, XVII, “b” 
do anteprojeto da Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias. 
   
   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  
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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. 3ºda 
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 
quase totalidade dos artigos 33, 34 e 35, da Comissão VI - Comissão da Ordem Econômica, teve 
mínimas modificações e caráter de redação constitucional. Ambas as propostas são radicalmente 
opostas. Uma inviabiliza a outra. 
Os artigos 325 e 327 do anteprojeto inviabilizam a reforma agrária, assim como o art.3º da Ordem 
Social, distribui totalmente a propriedade rural. 
Com 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:03669 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: art. 325, § único, alínea (a)  
Dê-se à alínea (a) do § único do art. 325 a seguinte redação:  
Art. 325 - ..............................  
§ único - ................................  
a) é racionalmente aproveitado; 
Justificativa: 
A emenda retira do dispositivo a expressão “ou está em curso de ser”, de modo a ficar estabelecido 
que apenas os imóveis efetivamente sob exploração racional cumprem a sua função social. 
À primeira vista, a emenda parece ser de mérito, o que seria defeso nesta fase dos trabalhos 
constituintes; contudo, em realidade seu objetivo é compatibilizar o dispositivo com a função geral da 
Constituição, que é o estabelecimento de preceitos aplicáveis, evitando-se disposições que 
contenham ressalvas tais que derroguem regra. 
Redigido como está, a condição da alínea (a) do parágrafo único do art. 325 poderia estar ausento do 
texto, sem prejuízo algum, porque todo proprietário terá sempre abrigada sua pretensão de que seu 
imóvel esteja em vias de ser racionalmente aproveitado. O preceito resulta absolutamente inócuo e 
gratuito. Ora, as Constituições não podem ter palavras ou expressões graciosas ou inúteis. Se a 
racionalidade na exploração deve ser um elemento constitutivo da função social da propriedade, 
então que se afirme de modo a que realmente o seja. Para isso, impõe-se retirar a expressão que 
esta emenda subtrai. 
Não se trata, pois, de compatibilizar de um dispositivo em relação a outro, mas de um dispositivo a 
toda a Constituição, cuja elaboração deve reger-se pelo princípio já consagrado da aplicabilidade 
efetiva se suas disposições. 
   
   EMENDA:03672 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Inclua-se como § 3o. do art. 325 o seguinte dispositivo:  
§ 3o. - O Poder Público estabelecerá a cobrança de imposto progressivo, no tempo, e sem  
caráter expropriatório a incidir sobre propriedades rurais não exploradas de forma que se  
assegure o cumprimento da função social de propriedade rural. 
Justificativa: 
A tributação progressiva, adotada para a propriedade urbana, deve indicar também sobre a 
propriedade rural que não cumpra sua função social. 
   
   EMENDA:03702 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Artigo emendado: 325  
Suprima-se o parágrafo único do Art. 325 do Anteprojeto. 
Justificativa: 
A compatibilização do Anteprojeto impõe a supressão do Parágrafo Único do Artigo 325, pois trata de 
matéria infraconstitucional. 
   
   EMENDA:03890 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALMIR GABRIEL (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda de Adequação  
O Art. 325 do Anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 325 - A propriedade da terra rural deve cumprir uma função social.  
Parágrafo Único - A função social a que se  
refere o caput deste artigo consiste no atendimento simultâneo dos seguintes requisitos:  
a) manutenção de níveis de exploração e  
produtividade não inferior à média regional;  
b) conservação dos recursos naturais e preservação do meio-ambiente;  
c) observância das disposições legais que regulam as relações de trabalho e de produção;  
d) garantia do bem-estar dos proprietários e trabalhadores que nela labutam. 
Justificativa: 
A emenda visa adequar os dispositivos do Capítulo que trata da “Política Agrícola, Fundiária e 
Reforma Agrária” (Capítulo II do Título VIII), ao que preceitua o Capítulo I do Título II, particularmente 
no que se refere ao disposto na alínea b, do item XIII, do art.13 do Anteprojeto, que se refere a 
subordinação do exercício do direito de propriedade ao bem-estar da sociedade, a conservação dos 
recursos naturais e proteção do meio-ambiente. 
Nesse sentido, inclusive considerando o caráter especial da terra como base da vida e reprodução 
humana, desponta necessário explicitar que à sua propriedade deve corresponder uma 
responsabilidade ou obrigação social, que se caracteriza por determinados requisitos, sem os quais a 
propriedade não permite que a terra sirva ao bem-estar da sociedade e, cumpra desse modo sua 
função social.  
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   EMENDA:04038 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda de Adequação  
Dispositivo Emendado: Art. 325. Parágrafo Único.  
Suprima-se a expressão "ou está em curso de ser" da letra a, Parágrafo Único do referido artigo.  
Art. 325 ...............................  
Parágrafo Único  
a) é racionalmente aproveitado; 
Justificativa: 
A expressão que propomos retirar inviabiliza a Reforma Agrária. 
   
   EMENDA:04632 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO VELASCO (PMDB/PA) 
Texto:   
   Suprima-se a expressão "ou está em curso de ser" da alínea "a" do parágrafo único do artigo  
325, que passa a ter a seguinte redação:  
Art. 325 - ..................................  
Parágrafo único - ..........................  
a) é racionalmente aproveitado. 
Justificativa: 
A ressalva estabelecida num dos mais fundamentais pré-requisitos para determinar se o imóvel 
cumpre ou não função social, deixa de tal modo exposta a eficácia da norma que sua permanência no 
texto significa o mesmo que torná-la letra morta. 
Em curso de ser aproveitada estão todas as áreas improdutivas. Assim, até o cumprimento do 
estabelecido no artigo 326 fica prejudicado, razão pela qual a supressão se impõe. 
   
   EMENDA:04971 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 325  
Suprima-se o Parágrafo único do art. 325 do Anteprojeto. 
Justificativa: 
A compatibilização do Anteprojeto impõe a supressão do Parágrafo único do Art.325, sob pena de 
tornar a futura Constituição longa, confusa e repetitiva, inserindo matéria que deve ser remetida a 
regulamentação através da Legislação Ordinária. 
   
   EMENDA:05185 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 325 ao Anteprojeto de Constituição a Seguinte Redação:  
"Art. 325 - O uso do imóvel rural corresponde a uma obrigação social.  
§ Único - A obrigação social é cumprida quando o imóvel:  
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) respeita os direitos das populações indígenas que vivem nas duas imediações. 
Justificativa: 
Ao propormos a alteração do Art. 325, mantido o mérito da preposição, estamos tornando o imóvel 
rural como obrigação social, desde que preencha os requisitos de suas alíneas, e perdendo dessa 
forma a definição de “função social”, que é uma medida definida à inobservação do princípio da 
desapropriação por interesse social. 
   
   EMENDA:05481 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIRCEU CARNEIRO (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: artigo 325  
A letra a, do Parágrafo único, do art. 325 passa a ter a seguinte redação:  
Art.325 ....................................  
Parágrafo único - A função social é cumprida quando o imóvel:  
a) está sendo racionalmente aproveitado. 
Justificativa: 
A expressão “está em curso de ser” racionalmente aproveitado permite uma interpretação legal que 
favoreceria os móveis rurais improdutivos, dificultando sobremaneira o processo de desapropriação. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

   EMENDA:00055 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.  
 Da Ordem Econômica e Financeira.  
Capítulo II - Da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária.  
Art. 317 ....................................  
§ Único ....................................  
e) Fortalecimento da agricultura e valorização do homem no campo. 
Justificativa: 
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A falta de uma política agrária e agrícola por parte do Estado vem esvaziando o campo e sacrificando 
o homem do campo (tanto produtor, como trabalhador empregado). Não está sendo dada a devida 
ênfase a “produtividade rural” e ao empreendimento agrícola como fonte de riqueza. É preciso incluir 
na Constituição um princípio que de tal ênfase. 
Parecer:   
   A matéria é infraconstitucional.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00135 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Nova redação para o capítulo II, art. 317, do Projeto da Comissão de Sistematização.  
Capítulo II  
Da Reforma Agrária; da Política Agrícola e Fundiária  
Art. 317 - o uso do imóvel rural subordina-se à função social, obtida quando o imóvel:  
a) está racionalmente aproveitado ou em vias  
de sê-lo conservando os recursos naturais e o meio ambiente;  
b) é objeto do bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que dele dependam, com a  
observação das justas relações de trabalho. 
Justificativa: 
Trata-se de tentativa de uma redação mais breve, ao mesmo tempo em que destaca, no título, em 
primeiro lugar, a Reforma Agrária, por se tratar de um fato central do qual dependem a política 
agrícola e fundiária. 
Parecer:   
   Rejeitada a emenda, porque julgamos tratar-se de matéria específica de legislação ordinária. 
 
   
   EMENDA:00332 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. 317  
Dê-se ao art. 317 do Capítulo II do Título  
VIII do projeto a seguinte redação: "art. 317 - O  
uso da propriedade rural subordina-se ao bem-estar  
da sociedade, à conservação dos recursos naturais  
e à proteção do meio-ambiente e deve cumprir função  
social", dada pelo inciso VII do art. 1o. do  
substitutivo aprovado pelo Comissão 7, combinada  
com a formulação contida no caput do art. 325, original do anteprojeto. 
Justificativa: 
A alteração proposta visa compatibilizar o texto do art.317 do projeto com o texto de inciso VII do art. 
1º do substitutivo aprovado pela Comissão 7. 
Parecer:   
   A emenda não apresenta contribuição significativa ao aperfeiçoamento do projeto além de tratar de 
matéria específica de legislação ordinária.  
Pela rejeição da Emenda. 
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   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  
pagamento de prévia e justa indenização.  
§ 1o. - A indenização das terras nuas poderá  
ser paga em títulos da dívida agrária, com  
cláusula de exata correção monetária, resgatáveis  
em até vinte anos, em parcelas anuais, iguais e  
sucessivas, acrescidas dos juros legais. A  
indenização das benfeitorias será sempre feita previamente em dinheiro.  
§ 2o. - A desapropriação de que trata este  
artigo é de competência exclusiva do Presidente da República.  
§ 3o. - A lei definirá as zonas prioritárias  
para reforma agrária, os parâmetros de  
conceituação de propriedade improdutiva, bem como  
os módulos de exploração da terra.  
§ 4o. - A emissão de títulos da dívida  
agrária para as finalidades previstas neste artigo  
obedecerá a limites fixados, anualmente, pela Lei Orçamentária.  
§ 5o. - É assegurada a aceitação dos títulos  
da dívida agrária a que se refere este artigo, a  
qualquer tempo, como meio de pagamento de qualquer  
tributo federal, pelo seu portador ou obrigações  
do desapropriado para com a União, bem como para  
qualquer outra finalidade estipulada em lei.  
§ 6o. - A transferência da propriedade objeto  
de desapropriação, nos termos do presente artigo,  
não constitui fato gerador de tributo de qualquer natureza.  
Art. 319 - A lei ordinária disporá, para  
efeito de reforma agrária, sobre os processos  
administrativo e judicial de desapropriação por  
interesse social, assegurando ao desapropriado ampla defesa.  
Parágrafo Único - O processo judicial terá  
uma vistoria prévia, de rito sumaríssimo, onde se  
decidirá o cabimento da desapropriação e o  
arbitramento de depósito prévio.  
Art. 320 - A alienação ou concessão, a  
qualquer título, de terras públicas federais,  
estaduais ou municipais, com área superior a três  
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mil (3.000) hectares, a uma só pessoa física ou  
jurídica, dependerá de aprovação pelo Senado Federal.  
Art. 321 - A lei disporá sobre as condições  
de legitimação de posse e preferência para a  
aquisição, por quem não seja proprietário, de até  
cem hectares de terras públicas, desde que o  
pretendente as tenha tornado produtivas com seu  
trabalho e de sua família e nelas tenha moradia e  
posse mansa e pacífica por cinco anos ininterruptos.  
Art. 322 - Os beneficiários da distribuição  
de lotes pela Reforma Agrária receberá título de  
domínio, gravado com cláusula de inalienabilidade  
pelo prazo de dez anos, permitida a transferência  
somente em caso de sucessão hereditária.  
Art. 323 - Compete ao Poder Executivo, quando  
da concessão do incentivos fiscais a projetos  
agropecuários de abertura de novas fronteiras  
agrícolas, exigir a destinação de até 10% da área  
efetivamente utilizada, pra projetos de  
assentamento de pequenos agricultores.  
Art. 324 - Os assentamentos do plano nacional  
de reforma agrária de preferência terão um centro  
urbano dotado de comodidades comunitárias  
essenciais em forma de agrovila.  
Art - A Justiça Federal criará Varas  
especiais para dirimir questões fundiárias, na forma da lei.  
Art. 325 - O Estado, reconhecendo a  
importância fundamental da agricultura, propiciar-lhe-á tratamento compatível com sua equiparação 
às  
demais atividades produtivas.  
§ 1o. - Lei Agrícola, a ser promulgada no  
prazo de um ano, criará órgão planejador  
permanente de política agrícola e disporá sobre os  
objetivos e instrumentos da política agrícola  
aplicados à regularização das safras, sua  
comercialização e sua destinação ao abastecimento  
e mercado externo, a saber:  
a) preços de garantia;  
b) crédito rural e agroindustrial;  
c) seguro rural;  
d) tributação;  
e) estoques reguladores;  
f) armazenagem e transporte;  
g) regulação do mercado e comércio exterior;  
h) apoio ao cooperativismo e associativismo;  
i) pesquisa, experimentação, assistência  
técnica e extensão rural;  
j) eletrificação rural;  
k) estímulo e regulamentação do setor pesqueiro através do Código Específico;  
l) conservação do solo;  
m) estímulo e apoio à irrigação.  
§ 2o. - A política agrícola estimulará o desenvolvimento do cooperativismo de produção e  
crédito.  
§ 3o. - A União, os Estados e os Municípios,  
devidamente articulados, promoverão a assistência  
técnica, extensão rural, pesquisa agropecuária e  
crédito rural, prioritariamente ao pequeno e médio produtor.  
Art. - A lei estabelecerá política  
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habitacional para o trabalhador rural com o  
objetivo de garantir-lhe dignidade de vida e  
propiciar-lhe a fixação no meio onde vive. 
Justificativa: 
A presente Emenda retifica o texto do Anteprojeto aprovado pela Comissão de Ordem Econômica, e, 
em parte, aproveitado no Anteprojeto de Comissão de Sistematização. 
Sua finalidade é assegurar o cumprimento das Disposições Regimentais. 
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:00353 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 dependam. 
Justificativa: 
A presente Emenda ratifica o texto do Anteprojeto aprovado pela Comissão de Ordem Econômica, e, 
em parte, aproveitado no projeto de Comissão de Sistematização. 
Sua finalidade é assegurar o cumprimento das disposições regimentais. 
Parecer:   
   Pela aprovação parcial da emenda, nos termos do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:00968 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
- Suprimir o artigo 317 do Projeto de Constituição 
Justificativa: 
O dispositivo cuja supressão é sugerida, define a função social da propriedade de imóvel rural, 
entrando em detalhamento estranho à matéria constitucional. Por tratar-se de matéria 
infraconstitucional, deve a mesma ser tratada pela lei ordinária, e consequentemente estar submetida 
ao processo legislativo ordinário, em face da evolução crescente do conceito da função social da 
propriedade. 
Estabelecido constitucionalmente a discriminação rígida da função social do imóvel rural, contribuir-se 
à para afastar a realidade concreta das relações sociais da ordem jurídica, e assim, impedir a 
evolução do próprio processo social. 
Finalmente, o artigo 300, III do anteprojeto, de forma genérica, condiciona o exercício do direito de 
propriedade à função social. 
Parecer:   
   A sugestão deve ser acatada, pois o parágrafo único do art. 317 contém matéria específica de lei 
ordinária.  
Pela aprovação da Emenda. 
 
   
   EMENDA:01073 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado: art. 317, § único, "a".  
Suprimir a locução "ou está em curso de ser". 
Justificativa: 
A emenda visa evitar confusão de interpretação que poderá, inclusive, inviabilizar a Reforma Agrária. 
Parecer:   
   A função social do imóvel encontrou guarida na legislação brasileira há mais de duas décadas, com 
a promulgação do Estatuto da Terra. Agora, com a elaboração da Nova constituição brasileira trata-se 
de elevá-la à condição constitucional.  
Entretanto, a sua definição deverá ser objeto de legislação ordinária.  
Pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:01288 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA À REDAÇÃO DA LETRA "a" DO  
PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO. 317, DO ANTEPROJETO DE  
CONSTITUIÇÃO.  
EMENTA: dê-se a letra "a" DO § ÚNICO DO ART. 317, A SEGUINTE REDAÇÃO:  
Art. 317. ..................................  
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§ ÚNICO ............................  
a) é racionalmente aproveitado. 
Justificativa: 
A presente emenda sugere alterar a redação da letra “a” de – é, ou está em curso de ser, 
racionalmente aproveitado – suprimindo as expressões OU ESTÁ EM CURSO DE SER, visto não ser 
possível o entendimento de um imóvel ser racionalmente aproveitado quando, efetivamente, seu 
aproveitamento está por acontecer. 
Da maneira contida no Anteprojeto não se pode entender o que vem a ser cumprimento da função 
social por imóvel rural, uma vez que a função social foi literalmente vinculada ao uso atribuído às 
suas respectivas áreas exploráveis. 
Estando, portanto, o uso EM VIAS ou EM CURSO DE SER IMPLANTADO, considerar a “intenção” de 
aproveitamento racional como parâmetro caracterizador do cumprimento da função social, é 
equiparar, injustamente, todas as áreas INEXPLORADAS – desde que para elas se tenha intenção 
de torna-las um dia produtivas – ao mesmo nível das áreas efetivamente utilizadas e cumpridoras da 
função social, não apenas pelo fator da utilização, mas também, pelos demais parâmetros citados 
nas letras “b”, “c” e “d”, do mesmo dispositivo. 
A expressão – É RACIONALMENTE APROVEITADO – como sugerido na presente emenda, desfaz 
quaisquer dúvidas que porventura surjam e, devolve ao texto, por outro lado, a proposição 
inicialmente defendida no Substitutivo Rosa Prata, além de caracterizar, com JUSTIÇA, o que deve 
ser FUNÇÃO SOCIAL DE IMÓVEL RURAL. 
Parecer:   
   A função social do imóvel encontrou guarida na legislação brasileira há mais de duas décadas, com 
a promulgação do Estatuto da Terra. Agora, com a elaboração da Nova constituição brasileira trata-se 
de elevá-la à condição constitucional.  
Entretanto, a sua definição deverá ser objeto de legislação ordinária.  
Pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:01601 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EXPEDITO JÚNIOR (PMDB/RO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: artigo 317, parágrafo e incisos  
Artigo 317, o uso do imóvel rural, corresponde uma obrigação social.  
Parágrafo único - A obrigação 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 e produções, não motivando  
conflitos pela posse ou domínio da terra;  
d) não exceda a área máxima previsto como limite regional. 
Justificativa: 
A cláusula deve ser uma constante no contexto constitucional. Para não haver dúvidas futuras, nem 
injustiças. Reforma Agrária para quem tem tudo, não significa nada, mais para quem não tem nada  
ela é tudo. 
Assegurar a terra para quem nela queira trabalhar, não é apenas um ato ou efeito de reparar uma 
preterição histórica multissecular, mas também uma decisão política que atende às reivindicações as 
carências do presente e prevenir as necessidades do futuro. Foi o trabalho árduo e sacrificado de 
homens e mulheres, que tiveram a coragem e a ousadia, trabalhando de sol a sol, batalhando a terra, 
que permitiram aos brasileiros conquistar a maior parte deste continente. Esta presente emenda 
deseja também estabelecer o congelamento das áreas das atuais propriedades rurais, que 
respondem à sua obrigação social. 
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Parecer:   
   A função social do imóvel rural deverá ser objeto de legislação ordinária.  
Pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:01610 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 317  
Inclua-se no Art. 317 do anteprojeto, o seguinte parágrafo.  
Parágrafo... - O tamanho máximo de uma propriedade rural é de 100 módulos regionais de  
exploração agrícola, ficando o excedente sujeito a  
desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária. 
Justificativa: 
Com este parágrafo, deseja-se realmente propor a extinção de grande propriedade latifundiária ao 
mesmo tempo assegurar, explicitamente, a propriedade dos médios e pequenos proprietários. 
É uma emenda que visa limitar a propriedade rural, daqui para frente, a definição fundiária dos limites 
máximos permitidos para os imóveis rurais. 
Parecer:   
   A fixação de módulos de exploração compatível de terra deve ser objeto de lei ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01733 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 317, parágrafo único, letra "a"  
Suprima-se do projeto a expressão:  
a) ....."ou está em curso de ser"..... 
Justificativa: 
A expressão proposta para suprimir, pode inviabilizar de vez o processo de desapropriação de terras 
improdutivas, já que permite condições para a área indicada para desapropriação receber por parte 
do proprietário, proposta de implantação da exploração via crédito ou outra forma de incentivo; 
ficando dessa forma “em curso de ser racionalmente aproveitado” de forma fraudulenta. 
Conforme o artigo 318, parágrafo 3°, a definição de zonas prioritárias e parâmetros para conceituar 
propriedades improdutivas, será objeto de Lei. Portanto deve situar aí a preocupação quanto as áreas 
em curso de ser racionalmente aproveitada. 
Parecer:   
   A função social do imóvel encontrou guarida na legislação brasileira há mais de duas décadas, com 
a promulgação do Estatuto da Terra. Agora, com a elaboração da nova constituição brasileira trata-se 
de elevá-la à condição constitucional.  
Entretanto, a sua definição deverá ser objeto de legislação ordinária.  
Pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:01756 PARCIALMENTE APROVADA 
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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:  
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 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.  
..................................................  
"Art. 319. A Lei disporá, para efeito de  
Reforma Agrária, sobre os processos administrativo  
e judicial de desapropriação por interesse social,  
assegurado ao desapropriado, ampla defesa e ao  
proprietário rural com mais de 55 (cinquenta e  
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cinco) anos de idade, que não tenha outra fonte de  
subsistência, receber o valor da indenização em  
dinheiro e à vista sobre o valor global da área  
expropriada e respectivas benfeitorias.  
Parágrafo único. O processo judicial terá uma  
vistoria prévia, de rito sumaríssimo, onde se  
decidirá o cabimento da desapropriação e o  
arbitramento de depósito prévio, sendo  
insuscetível de penhora a propriedade rural até o  
limite de 5 (cinco) módulos regionais de  
exploração agrícola, explorada diretamente pelo  
trabalhador que nela resida e não possua outro  
imóvel rural, sendo limitada exclusivamente à  
safra toda e qualquer garantia dada por obrigação  
financeira contraída por seu proprietário."  
"Art. 320. A alienação ou concessão, a  
qualquer título, de terras públicas federais,  
estaduais ou municipais, com áreas superiores a  
3.000 ha (três mil hectares), a uma só pessoa  
física ou jurídica, dependerá de aprovação pelo  
Senado Federal, sendo vedado o domínio e posse de  
mais de 5 (cinco) módulos regionais de exploração  
agrícola a pessoa física ou jurídica estrangeira."  
"Art. 325. O Estado, reconhecendo a  
importância fundamental da agricultura, propiciar-lhe-á tratamento compatível com sua equiparação 
às  
demais atividades produtivas, constituindo o Fundo  
Nacional de Reforma Agrária com dotação nunca  
inferior a 6% (seis por cento) da receita  
orçamentária da União para execução de Reforma Agrária." 
Justificativa: 
Estamos reapresentando a 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 têm 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 incentivo 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 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) 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 82  

 

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  
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.  
[...] 
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Justificativa: 
A apresentação deste conjunto de propostas vem no sentido de garantir, no novo Texto 
Constitucional, a implementação de uma Reforma Agrária ampla e eficiente e de uma Política 
Agrícola fomentadora do desenvolvimento e do progresso no campo, tendo como parâmetro principal 
o homem do campo e os interesses nacionais. 
Para a justificação mais detalhada de cada um dos dispositivos poderá se recorrer as nossas 
emendas apresentadas na Subcomissão da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária. 
Parecer:   
   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:01816 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICENTE BOGO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado - Artigo 317 e seu § único  
O artigo 317 do Anteprojeto de Constituição, da Comissão de Sistematização, passa a ter a  
seguinte redação:  
"Art. 317 - O imóvel rural é um bem de produção e o seu uso deve cumprir função social.  
Parágrafo único: Cumpre a função social o imóvel que, simultaneamente:  
a) é racionalmente aproveitado;  
b) observa as disposições legais que regulam as relações de trabalho;  
c) propicia o bem-estar das famílias que dele dependem;  
D) conserva os recursos naturais e preserva o meio ambiente." 
Justificativa: 
Em cumprimento ao disposto no art.19, § 2º, do Regimento Interno da ANC, informo que o parâmetro 
usado para a apresentação da presente emenda é o texto das letras b e c, do inciso XVII, do art.3º, 
do Anteprojeto da COMISSÃO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO MOMEM E DA 
MULHER. 
Diz o texto usado como parâmetro que o Estado poderá desapropriar os bens de produção quando 
necessário à execução de um plano ou programa de desenvolvimento socioeconômico e, sendo a 
Reforma Agrária um programa desse tipo, o imóvel rural é objeto de desapropriação. Por essa linha 
de raciocínio, temos presente no texto da Comissão I (parâmetro) que o imóvel rural é um bem de 
produção suscetível de desapropriação, mediante indenização, para execução do Programa de 
Reforma Agrária. 
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Entendemos que o texto do Anteprojeto da Comissão de Sistematização, colhido integralmente da 
Comissão da Ordem Econômica, não teve o cuidado de valorizar de forma equânime as conclusões 
das Comissões. Quando utilizou na integralidade a redação da Comissão da Ordem Econômica, 
supervalorizou o trabalho dos membros desta Comissão – que teve votação com resultado escasso – 
e menosprezou, neste particular, as conclusões a quem chegou os Membros da Comissão da 
Soberania (que obteve escore bem mais dilatado). 
Pelas mesmas razões, vemos a redação do parágrafo único do mesmo artigo. A Sistematização 
ignorou por completo os princípios alinhados pela Comissão I quanto à conceituação de bem de 
produção ou cumprimento da função social. 
Além disso, a Sistematização manteve a redação inadequada da Comissão da Ordem Econômica 
quando diz “observa relações justas de trabalho”. No bom português, relações não são observadas e 
sim mantidas ou travadas em observância a alguma norma. Por isso a modificação. 
Entendemos que a presente emenda deve ser acolhida como forma da Sistematização praticar mais 
uma atitude de indefectível Justiça e propiciar à sociedade um texto que melhor incorpora os anseios 
dos brasileiros. 
Parecer:   
   A emenda não apresenta qualquer contribuição inovadora, seja quanto ao conteúdo, seja quanto à 
técnica de elaboração.  
Além disso, entendemos que a função social da terra deverá ser definida em legislação ordinária.  
Pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:01998 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ABIGAIL FEITOSA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Inclua-se no Título VIII, Da Ordem Econômica e Financeira, Cap. II, art. 317, parágrafo único, alínea 
"a" a seguinte EMENDA:  
A função social é cumprida quando o imóvel rural estiver em pleno processo de produtividade. 
Justificativa: 
Tal emenda visa a proibição do latifúndio improdutivo, combatendo o monopólio da terra e dando 
meios jurídicos à União para promover sua desapropriação. 
Parecer:   
   Entendemos que a definição da função social da terra deverá ser objeto de legislação ordinária.  
Pela rejeição da emenda. 
 
   
   EMENDA:02004 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ABIGAIL FEITOSA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Inclua-se no Título VIII, Da Ordem Econômica e Financeira, cap. II, art. 317, parágrafo único,  
alínea "b, c e d" a seguinte EMENDA:  
A função social é cumprida quando o imóvel  
rural produtivo, existindo relações justas entre  
capital e trabalho e propiciando o bem-estar da  
comunidade e da população que se serve da produção do referido imóvel. 
Justificativa: 
Tal proposição visa garantir o uso, a exploração e a produção da terra como função social 
observando o bem-estar da sociedade, especialmente na produção de alimentos. 
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Parecer:   
   A função social da propriedade rural deverá ser definida em legislação ordinária. Pela rejeição da 
emenda. 
 
   
   EMENDA:02110 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RACHID SALDANHA DERZI (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda supressiva de parte da letra "a" do § único do Art. 317.  
Art. 317 ....................................  
§ Único ....................................  
a) é racionalmente aproveitado  
............................................ 
Justificativa: 
A presente emenda visa suprimir a expressão “ou está em curso de ser”, que consta do texto do 
anteprojeto. 
Na verdade, a reforma agrária estaria sendo dificultada com a mantença do texto integral. 
A Lei Ordinária compete determinar os critérios de improdutividade e a partir de que momento 
iniciam. 
Parecer:   
   Entendemos que a norma jurídica tem que ser fundamentada em fato concreto, e não em fato que 
pode ou não ocorrer, como pretende a expressão "ou está em curso de ser". Isso fatalmente levará a 
abusos por parte dos especuladores.  
Entretanto, consideramos que a definição da função social da terra deverá ser feita pela legislação 
ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:02193 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GILSON MACHADO (PMDB/PE) 
Texto:   
   Ementa: O art. 317 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 317 - Ao direito de propriedade sobre  
imóvel rural garantido nos termos desta  
Constituição, corresponde uma função Social,  
devendo a exploração da terra ser eficiente e correta na forma do disposto em lei.  
Parágrafo único - O imóvel rural cumpre sua função social quando, simultaneamente:  
I - É racionalmente aproveitado;  
II - Conserva os recursos naturais renováveis e preserva o meio ambiente;  
III - observa as disposições legais que regulam as relações de trabalho;  
IV - favorece o bem estar do proprietário, usuário e dos trabalhadores que dela dependam. 
Justificativa: 
Procura a emenda tornar mais técnica a redação proposta, tornando explicita a garantia do direito de 
propriedade e sua limitação, face ao não cumprimento da função social da terra. 
Parecer:   
   Pela aprovação parcial, nos termos do Substitutivo 
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   EMENDA:02309 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 317 e seu parágrafo único.  
- Revoga - se o art. 317 e seu parágrafo único. 
Justificativa: 
A função social da propriedade já é definida pela alínea b do inciso XIII do art.12. Por outro lado, os 
artigos subsequentes não fazem qualquer referência ao art. 317 nem o condicionam ao exercício das 
desapropriações. 
Parecer:   
   Somos pela rejeição da Emenda, porque julgamos conveniente, garantir o direito de propriedade de 
imóvel rural, desde que cumpra sua função social. 
 
   
   EMENDA:02321 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Capítulo II  
- Acrescente-se ao Título VIII, Capítulo II, onde couber art. 317  
"Art. - Todo trabalhador rural terá direito assegurado à propriedade na forma individual, cooperativa, 
condominial, comunitária ou mista para o desenvolvimento de suas atividades". 
Justificativa: 
O restabelecimento deste artigo é imperioso por não ter nenhuma outra disposição que o contrarie. 
Parecer:   
   A proposição é utopia, pois o Brasil não pode assumir tal compromisso. Como acenar ao 
trabalhador rural com o direito de propriedade de uma gleba, se o governo não tem condições de 
garanti-lo.  
Somos pela rejeição da Emenda 
 
   
   EMENDA:02372 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Modificativa à Redação da letra "a" do parágrafo único do artigo 317, do projeto de  
Constituição.  
EMENDA: Dê-se a letra "a" do § único do art.  
317, a seguinte redação:  
Art. 317 - ..................................  
§ Único - ..................................  
a) é racionalmente aproveitado. 
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Justificativa: 
A presente emenda sugere alterar a redação da letra “a” de – é, ou está em curso de ser, 
racionalmente aproveitado – suprimindo as expressões OU ESTÁ EM CURSO DE SER, visto não ser 
possível o entendimento de um imóvel ser racionalmente aproveitado quando, efetivamente, seu 
aproveitamento está por acontecer. 
Da maneira contida no Anteprojeto não se pode entender o que vem a ser cumprimento da função 
social por imóvel rural, uma vez que a função social foi literalmente vinculada ao uso atribuído às 
suas respectivas áreas exploráveis. 
Estando, portanto, o uso EM VIAS ou EM CURSO DE SER IMPLANTADO, considerar a “intenção” de 
aproveitamento racional como parâmetro caracterizador do cumprimento da função social, é 
equiparar, injustamente, todas as áreas INEXPLORADAS – desde que para elas se tenha intenção 
de torna-las um dia produtivas – ao mesmo nível das áreas efetivamente utilizadas e cumpridoras da 
função social, não apenas pelo fator da utilização, mas também, pelos demais parâmetros citados 
nas letras “b”, “c” e “d”, do mesmo dispositivo. 
A expressão – É RACIONALMENTE APROVEITADO – como sugerido na presente emenda, desfaz 
quaisquer dúvidas que porventura surjam e, devolve ao texto, por outro lado, a proposição 
inicialmente defendida no Substitutivo Rosa Prata, além de caracterizar, com JUSTIÇA, o que deve 
ser FUNÇÃO SOCIAL DE IMÓVEL RURAL. 
Parecer:   
   A função social do imóvel encontrou guarida na legislação brasileira há mais de duas décadas, com 
a promulgação do Estatuto da Terra. Agora, com a elaboração da Nova constituição brasileira trata-se 
de elevá-la à condição constitucional.  
Entretanto, a sua definição deverá ser objeto de legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:02406 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AMAURY MULLER (PDT/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo único do art. 317 do  
Projeto da Comissão de Sistematização a seguinte redação:  
Art. 317 - ..................................  
Parágrafo único - A função social é cumprida quando, simultaneamente, o imóvel: 
Justificativa: 
Não bastasse o caráter conservador do texto aprovado pela Comissão da Ordem Econômica – aliás, 
em circunstância até antirregimentais – ainda se pretende impor, como se o processo constitucional 
atendesse apenas aos interesses minoritários de elites privilegiadas, mecanismos absurdos à 
configuração da função social da terra, o que, sem dúvida, retardará, por tempo indeterminado, a 
implantação da reforma agrária. Se não é possível avançar nessa etapa, então ao menos que se exija 
que a função social do imóvel rural seja cumprida em caráter simultâneo, impondo-se um volume 
maior de exigências ao proprietário e evitando, em consequência, que a terra seja estocada para 
nutrir o apetite voraz da especulação imobiliária. 
A modificação proposta não altera a essência do texto, sendo, pois, assimilável segundo as normas 
regimentais. 
Parecer:   
   Tem razão o autor da Emenda. Não é demais explicitar que todos as exigências para que o imóvel 
rural cumpra sua função social sejam consideradas simultaneamente, a fim de evitar erros de 
interpretação.  
No entanto, decidimos remeter à legislação ordinária a definição da função social da terra.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:02408 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AMAURY MULLER (PDT/RS) 
Texto:   
   Suprimam-se da alínea a, do parágrafo único do art. 317, do Projeto da Comissão de 
Sistematização  
as expressões "ou está em curso de ser", dando-se-lhe a seguinte redação:  
Art. 317 - ..................................  
§ único - ..................................  
a) é racionalmente aproveitado; 
Justificativa: 
Só mesmo a visão retrógrada de constituintes comprometidos com latifundiários e poderosos grupos 
econômicos poderia explicar a aberração imposta, de forma antidemocrática, à Comissão da Ordem 
Econômica, atribuindo à função social do imóvel rural a possibilidade de que ele venha a ser 
racionalmente aproveitado. 
Até que extremo vai o servilismo de alguns! A Constituição, como lei maior, é assunto sério: Não 
pode, pois, comportar uma redação surrealista, que projeta sua abrangência sobre o que poderá (ou 
não) acontecer. A supressão das expressões “ou está em curso de ser” representa, antes de tudo, 
uma decisão lastreada no bom senso e no compromisso histórico de escrever um texto constitucional 
que não agrida a lógica e não violenta a razão. 
De resto, a eliminação desse penduricalho ridículo em nada afetará a essência da matéria já 
aprovada, embora signifique – como avanço – uma microscópica conquista. 
Parecer:   
   Entendemos que a norma jurídica tem que ser fundamentada em fato concreto, e não em fato que 
pode ou não ocorrer, como pretende a expressão "ou está em curso de ser". Isso fatalmente levará a 
abusos por parte dos especuladores.  
Entretanto, remetemos à legislação ordinária a definição da função social da terra.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:02409 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AMAURY MULLER (PDT/RS) 
Texto:   
   Acrescente-se ao parágrafo único do art. 317 do Projeto da Comissão Sistematização a seguinte  
alínea:  
Art. 317 - ..................................  
§ único - ..................................  
e) observa o limite máximo de área fixado em lei. 
Justificativa: 
A posse e o uso do imóvel rural só cumprirão sua função social quando a extensão da propriedade 
sofrer uma limitação nacional. É inaceitável que o texto constitucional não comtemple esse aspecto 
da questão. Aqui e acolá, sobretudo em regiões vitais para a própria segurança nacional e para o 
exercício pleno da soberania do País, subsistem e se multiplicam verdadeiros enclaves estrangeiros, 
como é o caso da Madeireira Nacional S/A (MANASA), que abarca nada menos de 4 milhões e 300 
mil hectares do território brasileiro, no coração da Amazônia. Esse verdadeiro feudo equivale a 43 mil 
quilômetros quadrados, ou seja, algo maior do que a superfície geográfica do Estado do Rio de 
Janeiro ou quase a sétima parte de todo o território do Rio Grande do Sul. Como aceitar que, em 
nome do direito de propriedade, pessoas jurídicas e mesmo físicas, estrangeiras ou nacionais, 
detenham imensas áreas de terra, sem que a lei estabeleça limites que consultem o interesse do 
País? 
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Afinal, os constituintes assumirem, pública e formalmente, grave compromisso com a sociedade. 
Esse compromisso, por certo, passa pela soberania nacional. Mas, na medida em que a propriedade 
não é limitada, abusos são e serão cometidos, pondo em risco a própria nacionalidade. 
De resto, como a fixação do limite da propriedade rural é remetido à legislação ordinária, não há 
como alegar que a presente proposta altera a substancia do anteprojeto. Conviria lembrar, por 
derradeiro, que o texto atual (do anteprojeto) não corresponde ao substitutivo que foi aprovado 
ilegitimamente na Comissão da Ordem Econômica. O próprio relator em declarações à imprensa, 
afirmou que a questão da reforma agrária fora tratada de forma equivocada na comissão temática e 
que, em função disso, procuraria adequar o problema à realidade brasileira. Infelizmente, não 
adequou. Daí porque impõe-se, como medida saudável ao verdadeiro espirito da reforma agrária, a 
introdução do dispositivo proposto, eliminando de vez a nódoa imposta por uma maioria eventual (na 
comissão temática) e que, de fato, representa um insulto à consciência nacional. 
Parecer:   
   A Emenda não atende ao critério de função social da propriedade, pois limitação de área não é 
fundamental para esse fim, que deve ter como objetivo aumentar a produção e a fronteira agrícola.  
O Brasil tem enormes disponibilidades de terras e, para cada exploração agropecuária, é exigido 
tamanho de área diferente.  
Somos pela rejeição da Emenda.  
Além disso, resolvemos remeter à legislação ordinária a definição da função social da terra 
 
   
   EMENDA:02471 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ TINOCO (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA A REDAÇÃO DA LETRA "a" DO  
PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 317, DO ANTEPROJETO DE  
CONSTITUIÇÂO.  
EMENTA: Dê-se a letra "a" dos § único do art. 325, a seguinte redação:  
Art. 317 - ..................................  
§ Único - ..................................  
a) é racionalmente aproveitado.  
EMENDA MODIFICATIVA A REDAÇÃO DA LETRA "a" DO  
PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 317, DO PROJETO DE  
CONSTITUIÇÂO.  
EMENTA: DÊ-SE A LETRA "a" DOS - ÚNICO DO ART.  
317, A SEGUINTE REDAÇÃO:  
Art. 317 - ..................................  
§ Único - ..................................  
a) é racionalmente aproveitado. 
Justificativa: 
A presente emenda sugere alterar a redação da letra “a” de – é, ou está em curso de ser, 
racionalmente aproveitado – suprimindo as expressões OU ESTÁ EM CURSO DE SER, visto não ser 
possível o entendimento de um imóvel ser racionalmente aproveitado quando, efetivamente, seu 
aproveitamento está por acontecer. 
Da maneira contida no Anteprojeto não se pode entender o que vem a ser cumprimento da função 
social por imóvel rural, uma vez que a função social foi literalmente vinculada ao uso atribuído às 
suas respectivas áreas exploráveis. 
Estando, portanto, o uso EM VIAS ou EM CURSO DE SER IMPLANTADO, considerar a “intenção” de 
aproveitamento racional como parâmetro caracterizador do cumprimento da função social, é 
equiparar, injustamente, todas as áreas INEXPLORADAS – desde que para elas se tenha intenção 
de torna-las um dia produtivas – ao mesmo nível das áreas efetivamente utilizadas e cumpridoras da 
função social, não apenas pelo fator da utilização, mas também, pelos demais parâmetros citados 
nas letras “b”, “c” e “d”, do mesmo dispositivo. 
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A expressão – É RACIONALMENTE APROVEITADO – como sugerido na presente emenda, desfaz 
quaisquer dúvidas que porventura surjam e, devolve ao texto, por outro lado, a proposição 
inicialmente defendida no Substitutivo Rosa Prata, além de caracterizar, com JUSTIÇA, o que deve 
ser FUNÇÃO SOCIAL DE IMÓVEL RURAL.  
Parecer:   
   Consideramos que a definição da função social da terra deverá ser objeto de legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:02731 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ MARQUES (PFL/CE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Letra a do Parágrafo Único, artigo 317  
A letra a do Parágrafo Único do Artigo 317 do projeto passa a ter a seguinte redação:  
Art. 317 - ..................................  
Parágrafo Único - ..........................  
a) é racionalmente aproveitado. 
Justificativa: 
A aprovação da modificação pretendida justifica-se pelo fato de que é difícil, senão impossível, 
definição ou conceituação do que vem a ser propriedade em vias de ser racionalmente aproveitada. 
Ademais a inclusão da ressalva obstacula de modo inaceitável a reforma agrária. 
Parecer:   
   Tecnicamente, a modificação proposta na alínea "a" do parágrafo único do art. 317 procede.  
Entretanto, entendemos que a definição da função social da terra deverá ser objeto de legislação 
ordinária.  
Pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:02767 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   A alínea "a" do § único do Art. 317, por  
evidente conflito com o Art. 318, passa a ter a seguinte redação:  
a) Está sendo racionalmente aproveitado. 
Justificativa: 
Existe evidente conflito entre a alínea “A” do § único do art.317 com o art.318, senão vejamos; 
A redação do projeto apresenta uma alternativa que dificultaria sobremaneira, a ação governamental 
na realização da Reforma Agrária, já que ao saber que a área estaria sendo objeto de 
desapropriação. 
O proprietário, amparado na referida alínea “A”, poderia deslocar máquinas e equipamentos, 
provando que a mesma “está em curso de ser racionalmente aproveitada”. 
De outro lado, também poderiam elaborar projetos e programas de atuação, comprovando-se o 
possível aproveitamento racional da área, objetivando tão e somente impedir que o estado promova a 
justiça social através da Reforma Agrária. 
Ora, se a função social da propriedade for cumprida quando o imóvel também estiver em curso de ser 
racionalmente aproveitado, e se temos como regra geral, que todo imóvel improdutivo pode vir a ser 
racionalmente aproveitado simplesmente não realizaremos a reforma agrária. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 91  

 

Por outro lado, as terras que não puderem ser racionalmente aproveitadas, também não serviriam 
para a Reforma Agrária, pelo simples fato de serem tecnicamente inviáveis. 
Se perdurar, o disposto na alínea “A” teremos que realizar a Reforma Agrária nas montanhas, serras 
e terrenos íngremes. 
Verificamos assim, que há evidente conflito entre a alínea “A” do § único do art.317, com o art.318, 
que estabelece que a união promoverá a Reforma Agrária, nas propriedades rurais improdutivas, e 
essa, estarão sempre em curso de serem racionalmente aproveitadas. 
A desapropriação e a própria Reforma Agrária estariam viabilizadas. 
Parecer:   
   A norma jurídica deve ser fundamentada em fato concreto, razão pela qual a expressão "em curso 
de ser" não deve constar no texto constitucional, o que, fatalmente, levaria a abusos por parte dos 
especuladores.  
Entretanto, consideramos conveniente remeter o assunto para ser debatido em etapa posterior.  
Pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:02884 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Ao capítulo II da Polícia Agrícola, Fundiária e da Reforma Agrária:  
Art. 317 alínea a  
a) Suprima-se as palavras "ou está em curso de ser." 
Justificativa: 
 O imóvel em curso de ser racionalmente aproveitado ainda é improdutivo. 
Como tal alínea “a” contraria o próprio Art. 318 do Projeto e contradiz o disposto no Art.3º, XVII, “b”  
do anteprojeto da Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias. 
Parecer:   
   A função social do imóvel encontrou guarida na legislação brasileira há mais de duas décadas, com 
a promulgação do Estatuto da Terra. Agora, com a elaboração da Nova constituição brasileira trata-se 
de elevá-la à condição constitucional.  
Entretanto, entendemos pertinente à legislação ordinária os requisitos da função social da 
propriedade.  
Pela rejeição da Emenda. 
 
   
   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.  
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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.3ºda 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 e 
caráter de redação constitucional. Ambas as propostas são radicalmente opostas. Uma inviabiliza a 
outra. 
Os artigos 325 e 327 do anteprojeto 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 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:   
   Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo. 
 
   
   EMENDA:03448 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 317, § ÚNICO,  
ALÍNEA (A)  
Dê-se à alínea (a) do § único do art. 317 a seguinte redação:  
Art. 317 - .............................  
§ único - ..............................  
a) é racionalmente aproveitado; 
Justificativa: 
A emenda retira do dispositivo a expressão “ou está em curso de ser”, de modo a ficar estabelecido 
que apenas os imóveis efetivamente sob exploração racional cumprem a sua função social. 
A primeira vista, a emenda parece ser de mérito, o que seria defeso nesta fase dos trabalhos 
constituintes; contudo, em realidade seu objetivo é compatibilizar o dispositivo com a função geral da 
Constituição, que é o estabelecimento de preceitos aplicáveis, evitando-se disposições que 
contenham ressalvas tais que derroguem regra. 
Redigido como está, a condição da alínea (a) do parágrafo único do art. 317 poderia estar ausento do 
texto, sem prejuízo algum, porque todo proprietário terá sempre abrigada sua pretensão de que seu 
imóvel esteja em vias de ser racionalmente aproveitado. O preceito resulta absolutamente inócuo e 
gratuito. Ora, as Constituições não podem ter palavras ou expressões graciosas ou inúteis. Se a 
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racionalidade na exploração deve ser um elemento constitutivo da função social da propriedade, 
então que se afirme de modo a que realmente o seja. Para isso, impõe-se retirar a expressão que 
esta emenda subtrai. 
Não se trata, pois, de compatibilizar de um dispositivo em relação a outro, mas de um dispositivo a 
toda a Constituição, cuja elaboração deve reger-se pelo princípio já consagrado da aplicabilidade 
efetiva se suas disposições. 
Parecer:   
   A alínea "a" do Projeto deverá ser retirada porque a norma jurídica deve ser apoiada em fato 
concreto, o que não ocorre ao se admitir a expressão "está em curso de ser" contida no projeto 
constitucional. Entretanto, remetemos o assunto para a legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:03499 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
ARTIGO EMENDADO: 317  
Suprima-se o parágrafo único do Art. 317 do Projeto. 
Justificativa: 
A compatibilização do projeto impõe a supressão do Parágrafo Único do Artigo 317, pois trata de 
matéria infraconstitucional. 
Parecer:   
   A função social da propriedade deverá ser debatida em etapa posterior, pois é matéria típica de 
legislação ordinária.  
Pela aprovação da Emenda. 
 
   
   EMENDA:03665 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALMIR GABRIEL (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda de Adequação  
O Art. 317 do Projeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 317 - A propriedade da terra rural deve cumprir uma função social.  
Parágrafo Único - A função social a que se  
refere o caput deste artigo consiste no  
atendimento simultâneo dos seguintes requisitos:  
a) manutenção de níveis de exploração e  
produtividade não inferior à média regional;  
b) conservação dos recursos naturais e  
preservação do meio-ambiente;  
c) observância das disposições legais que  
regulam as relações de trabalho e de produção;  
d) garantia do bem-estar dos proprietários e trabalhadores que nela labutam. 
Justificativa: 
A emenda visa adequar os dispositivos do Capítulo que trata da “Política Agrícola, Fundiária e 
Reforma Agrária” (Capítulo II do Título VIII), ao que preceitua o Capítulo I do Título II, particularmente 
no que se refere ao disposto na alínea b, do item XIII, do art.12 do Anteprojeto, que se refere a 
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subordinação do exercício do direito de propriedade ao bem-estar da sociedade, a conservação dos 
recursos naturais e proteção do meio-ambiente. 
Nesse sentido, inclusive considerando o caráter especial da terra como base da vida e reprodução 
humana, desponta necessário explicitar que à sua propriedade deve corresponder uma 
responsabilidade ou obrigação social, que se caracteriza por determinados requisitos, sem os quais a 
propriedade não permite que a terra sirva ao bem-estar da sociedade e, cumpra desse modo sua 
função social.  
Parecer:   
   Pela rejeição. A proposta, pelo seu detalhamento e aspectos técnicos, não é matéria constitucional. 
 
   
   EMENDA:03801 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda de Adequação  
Dispositivo Emendado: Art. 317. Parágrafo Único.  
Suprima-se a expressão "ou está em curso de ser" da letra a, Parágrafo Único do referido artigo.  
Art. 317 ...........................  
Parágrafo Único  
a) é racionalmente aproveitado; 
Justificativa: 
A expressão que propomos retirar inviabiliza a Reforma Agrária. 
Parecer:   
   Pela rejeição. A matéria não é constitucional. 
 
   
   EMENDA:04289 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO VELASCO (PMDB/PA) 
Texto:   
   Suprima-se a expressão "ou está em curso de ser" da alínea "a" do parágrafo único do artigo  
317, que passa a ter a seguinte redação:  
Art. 317 - ..................................  
Parágrafo único - ..........................  
a) é racionalmente aproveitado. 
Justificativa: 
A ressalva estabelecida num dos mais fundamentais pré-requisitos para determinar se o imóvel 
cumpre ou não função social, deixa de tal modo exposto a eficácia da norma que sua permanência no 
texto significa o mesmo que torná-la letra morta. 
Em curso de ser aproveitada estão todas as áreas improdutivas. Assim, até o cumprimento do 
estabelecido no artigo 326 fica prejudicado, razão pela qual a supressão se impõe. 
Parecer:   
   Procede a Emenda, do ponto-de-vista da técnica legislativa.  
Entretanto, a definição da função social da terra deverá ser objeto de Legislação Ordinária.  
Pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:04574 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo emendado: art. 317 e parágrafo único.  
Suprima-se o artigo 317 e seu parágrafo único. 
Justificativa: 
A compatibilização dos Anteprojetos impõe a supressão do art. e seu parágrafo, pois numa 
Constituição não deve constar um programa de reforma agrária. A matéria, ou seja, o Programa deve 
ser remetido à regulamentação, através de legislação ordinária. O importante é garantir a intervenção 
do Estado na ordem econômica, através da desapropriação, objeto de uma emenda ora apresentada. 
Parecer:   
   Julgamos conveniente manter o art. 317, remetendo à legislação ordinária a definição da função 
social da propriedade.  
Somos, pois, pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:04619 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 317  
Suprima-se o Parágrafo Único do art. 317 do projeto. 
Justificativa: 
A compatibilização do Anteprojeto impõe a supressão do Parágrafo único do Art.317, sob pena de 
tornar a futura Constituição longa, confusa e repetitiva, inserindo matéria que deve ser remetida a 
regulamentação através da Legislação Ordinária. 
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do substitutivo. 
 
   
   EMENDA:04820 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao Art. 317 ao projeto de Constituição a Seguinte Redação:  
"Art. 317 - O uso do imóvel rural corresponde a uma obrigação social.  
§ Único - A obrigação social é cumprida quando o imóvel:  
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) respeita os direitos das populações indígenas que vivem nas duas imediações. 
Justificativa: 
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Ao propormos a alteração do Art.317, mantido o mérito da proposição, estamos tornando o imóvel 
rural como obrigação social, desde que preencha os requisitos de suas alíneas, e podendo dessa 
forma a definição de “função social”, que é uma medida definida à inobservação do princípio da 
desapropriação por interesse social. 
Parecer:   
   Entendemos que o direito de propriedade de imóvel rural deve ser condicionado ao cumprimento de 
sua função social.  
Esta, no entanto, deve ser regulada em lei ordinária.  
Somos, pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:05101 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIRCEU CARNEIRO (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: artigo 317  
A letra a, do Parágrafo único, do art. 317 passa a ter a seguinte redação:  
Art.317 ....................................  
Parágrafo único - A função social é cumprida quando o imóvel:  
a) está sendo racionalmente aproveitado. 
Justificativa: 
A expressão “está em curso de ser” racionalmente aproveitado permite uma interpretação legal que 
favorecia os móveis rurais improdutivos, dificultando sobremaneira o processo de desapropriação. 
Parecer:   
   Os requisitos necessários à conceituação da função social da propriedade territorial rural devem ser 
objeto de legislação ordinária.  
Pela Rejeição. 
 
   
   EMENDA:05161 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se o Parágrafo Único do art. 317 
Justificativa: 
Lei Complementar pode muito bem determinar os pressupostos da “função social” previstas no 
“caput” do art. 317. 
Aliás, é o que hoje ocorre, segundo definição constante do “estatuto da terra” que, embora gestado 
no autoritário que manchou a recente história brasileira, é modelar ante a disposição que se deseja 
suprimir. 
Parecer:   
   Os pressupostos da função social podem ser definidos em lei complementar.  
Pela Aprovação. 
 
   
   EMENDA:05509 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RACHID SALDANHA DERZI (PMDB/MS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivos emendados: arts. 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 
necessidade de uma reforma agrária justa, que permita o acesso à terra a todos os brasileiros que 
nela desejam produzir, sem prejudicar o direito daqueles que a adquiriram 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, ser paternalismos e sem radicalismos. 
Parecer:   
   Aceitas, em parte, as sugestões oferecidas, somos Pela aprovação parcial da Emenda. 
 
   
   EMENDA:05524 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GILSON MACHADO (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA À LETRA "a" DO PARÁGRAFO ÚNICO  
DO ARTIGO 317, DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO PROPOSTO  
PELA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO.  
EMENDA: Dê-se a letra "a" do § único do Art. 317, a seguinte redação:  
"Art. 317 - ................................  
§ Único - ..................................  
a) é racionalmente aproveitado." 
Justificativa: 
A presente emenda sugere alterar a redação da letra “a” de – é, ou está em curso de ser, 
racionalmente aproveitado – suprimindo as expressões OU ESTÁ EM CURSO DE SER, visto não ser 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 98  

 

possível o entendimento de um imóvel ser racionalmente aproveitado quando, efetivamente, seu 
aproveitamento está por acontecer. 
Da maneira contida no Anteprojeto não se pode entender o que vem a ser cumprimento da função 
social por imóvel rural, uma vez que a função social foi literalmente vinculada ao uso atribuído às 
suas respectivas áreas exploráveis. 
Estando, portanto, o uso EM VIAS ou EM CURSO DE SER IMPLANTADO, considerar a “intenção” de 
aproveitamento racional como parâmetro caracterizador do cumprimento da função social, é 
equiparar, injustamente, todas as áreas INEXPLORADAS – desde que para elas se tenha intenção 
de torna-las um dia produtivas – ao mesmo nível das áreas efetivamente utilizadas e cumpridoras da 
função social, não apenas pelo fator da utilização, mas também, pelos demais parâmetros citados 
nas letras “b”, “c” e “d”, do mesmo dispositivo. 
A expressão – É RACIONALMENTE APROVEITADO – como sugerido na presente emenda, desfaz 
quaisquer dúvidas que porventura surjam e, devolve ao texto, por outro lado, a proposição 
inicialmente defendida no Substitutivo Rosa Prata, além de caracterizar, com JUSTIÇA, o que deve 
ser FUNÇÃO SOCIAL DE IMÓVEL RURAL.  
Parecer:   
   A norma jurídica deve ser fundamentada em fato concreto, razão pela qual a expressão "em curso 
de ser" não deve constar do texto constitucional, porque fatalmente levará a abusos por parte dos 
especuladores. Entretanto, a redefinição da função social da terra será objeto de legislação  
ordinária.  
Pela rejeição da emenda. 
 
   
   EMENDA:05764 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Nos termos do Regimento da Assembleia Nacional Constituinte, incluam-se o seguinte  
dispositivo, no Art. 317:  
Art. - O direito à propriedade territorial  
rural está condicionado ao cumprimento de função  
social para coletividade. A propriedade fundiária  
estará cumprindo função social quando respeitadas as seguintes características regionais:  
I - seu tamanho não exceder a um valor máximo a ser fixado em lei;  
II - estiver sendo explorada segundo os padrões de racionalidade técnico-econômica;  
III - respeitar a legislação trabalhista do País. 
Justificativa: 
A análise sincrônica das Constituições brasileiras revela uma continua preocupação do legislador no 
que diz respeito aos compromissos sociais que a propriedade privada deve assumir. O Anteprojeto 
Constitucional, da Comissão Provisória de Estados Constitucionais, formulado sob a coordenação do 
agora Constituinte Afonso Arinos de Melo Franco avança neste particular, ao operacionalizar o 
conceito de “função social”, de forma a lhe conferir maior aplicabilidade, por sua vez, a Campanha 
Nacional pela Reforma Agrária, segundo sugestão entregue à Assembleia Nacional Constituinte, 
propõe uma abordagem mais contemporânea, com base na Constituição Alemã, ao sugerir, em 
primeiro lugar, a troca da expressão “função social” por “obrigação social” e, em segundo lugar, a 
limitação do tamanho máximo da prioridade territorial rural no País. 
Todo este esforço evolutivo é o que pretendemos dar amparo com a presente sugestão de norma 
constitucional, a fim de permitir o estabelecimento de relações sociais mais equitativas no campo e 
melhor aproveitamento não só dos solos, mas de todos os recursos naturais renováveis do País. 
Parecer:   
   A Emenda, ora em exame, altera o já disposto do art. 317 do Projeto apenas quando estabelece, no 
item I, o limite máximo da propriedade.  
No nosso entender, a limitação do tamanho da propriedade não constitui critério eficiente para definir 
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a função social da propriedade.  
Mas, a essa definição deverá ser feita em legislação ordinária. Pela rejeição da emenda. 
 
   
   EMENDA:06143 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO A SER ALTERADO: Caput do Art. 317.  
A redação do art. 317, em seu caput, fica substituída pela seguinte.  
"Art. 317 - À toda propriedade rural corresponde uma obrigação social." 
Justificativa: 
Pelo projeto, mantem-se a expressão “Função Social” da propriedade, repetindo-se ideário filosófico 
tênue e que deixa de cravar, com determinação, a nascente e corajosa inspiração de que à 
propriedade corresponde uma obrigação social. 
Cabe a Constituição, ainda que a nível programático, respeitar a propriedade dos bens e meios de 
produção, mas condicionar seu exercício a uma obrigação social que atenda a finalidade de produzir 
riquezas para a coletividade. 
Diga-se, ainda, que o conceito de obrigação atende à moderna tendência constitucional do direito 
comparado e alia-se às necessárias limitações impostas ao uso e goze da propriedade privada ou 
pública dos bens e meios de produção. 
A diferença entre as duas expressões responde, satisfatoriamente, e, também, as distingue sob o 
aspecto prático. 
Com efeito, a Função Social adjetiva a propriedade, apenas: enquanto a obrigação Social condiciona 
sua razão de ser. 
Parecer:   
   A função social da propriedade é a expressão tecnicamente correta.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:06159 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO A SER MODIFICADO: Parágrafo único, do art. 317 e os seus itens a), b), c) e d).  
O Parágrafo único, do art. 317, e seus itens a), b), c) e d) passam a ter a seguinte redação:  
"Art. 317 - ................................  
Parágrafo único - A obrigação social se cumpre quando a propriedade rural:  
a) é racionalmente aproveitada  
b) conserva os recursos naturais renováveis e preserva o meio ambiente  
c) observa as disposições legais nas relações trabalhistas e de produção  
d) propicia condições de vida dignas dos trabalhadores. 
Justificativa: 
O conceito de obrigação social adquire aqui sua consubstanciação prática e apresenta-se mais 
interessante e congruente com o princípio de limitações impostas à propriedade rural, na medida em 
que especifica os deveres básicos da obrigação social correspondente ao direito de propriedade. 
A partir daí, e só então, pode-se legislar o conjunto de medidas punitivas, sem as quais, a letra e o 
espírito dessa função objetiva da propriedade, ficarão mortas. 
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Parecer:   
   Trata-se de matéria infraconstitucional. Pela rejeição 
 
   
   EMENDA:06512 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao Parágrafo único do artigo 317, a seguinte redação:  
"Parágrafo-único - A função social é cumprida quando o imóvel:  
a) é racionalmente aproveitado;  
b) é objeto de projetos de utilização racional de reservas de florestas nativas,  
florestamento, reflorestamento ou colonização;  
c) conserva os recursos naturais e preserva o meio ambiente;  
d) observa relações justas de trabalho;  
e) propicia o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que dela dependam." 
Justificativa: 
A questão sobre o aproveitamento racional da propriedade, assim como o efetivo uso da terra deve 
ser melhor definido. O próprio Estatuto da Terra não considera, como latifúndio improdutivo, o imóvel 
rural, qualquer que seja sua dimensão, cujas características recomendam, sob o ponto de vista 
técnico, sua exploração florestal, mediante planejamento adequado. 
Desse modo, a emenda visa aperfeiçoar o projeto, tomando a norma do Parágrafo único, justa e 
racional. 
Parecer:   
   Entendemos que a emenda é repetitiva, pois desde que o imóvel rural seja racionalmente 
aproveitado e que conserve os recursos naturais, aí estão incluídos os projetos de florestamento, 
colonização e de utilização das reservas florestais.  
Entretanto, entendemos que a definição da função social da terra deverá ser feita em legislação 
ordinária. 
 
   
   EMENDA:07020 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUBEN FIGUEIRÓ (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Artigo Emendado 317  
Dê-se ao Artigo 317 a seguinte redação:  
Artigo 317 - A propriedade urbana ou rural, está sujeita ao uso social.  
§ - A lei definirá o uso social da propriedade, tendo como parâmetros  
a) - o aproveitamento racional;  
b) - a preservação do meio ambiente e a conservação dos recursos naturais;  
c) - no caso de propriedade rural, ainda:  
I) observância de relações justas de trabalho;  
II) oferecimento de bem estar dos proprietários e dos trabalhadores que nela  
dependem, em razão de emprego, contratos, de arrendamento ou comodato;  
III o cumprimento de prazos definidos para o aproveitamento da terra, na hipótese de início de  
sua exploração. 
Justificativa: 
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Insisto, por meio desta Emenda, no assunto referente à propriedade e à Reforma Agrária, conforme já 
o fiz em sugestões anteriores. 
A propriedade por ser uma hipoteca social, deve ser sempre condicionada ao uso social. Não 
distingo-o, neste particular, a propriedade urbana da rural: ambas estão sendo sujeitas ao uso social. 
Na Emenda, 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 pode a propriedade rural ficar, como hoje, ao arbítrio de julgamentos ocasionais, 
políticos e interesseiros baseados em reclamos nem sempre justificados. 
Se levanta, pela Emenda, (item II, da letra c) a hipótese do arredamento e do comodato, que antes de 
ser uma ameaça ao proprietário pelos efeitos do usucapião, deve constituir razão para o uso social da 
terra. 
Outra questão que nela (Emenda) se argui é a do planejamento para a transformação da propriedade 
rural em produtiva, quando no início de sua exploração. A lei não deve penalizar quem está iniciando 
a exploração da propriedade e deve, por outro lado, propiciar meios de assistência técnica e 
financeira ao proprietário que dela necessite e dentro de planejamento adequado. 
Parecer:   
   O conteúdo do cap.II do Título VIII do Projeto refere-se  
tão somente à propriedade territorial rural, não sendo cabível, portanto, acrescentar a propriedade 
urbana.  
No nosso entender, também a Emenda, ora em exame, em nada acrescenta de fundamental ao teor 
do texto original do Projeto.  
A função social da terra deverá ser debatida em etapa posterior. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:07088 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FONTANA (PFL/SC) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dê-se ao art. 317, a seguinte redação:  
"Art. 317 - É garantido o direito de propriedade de imóvel rural, que deve cumprir sua  
função social.  
Parágrafo único - A função social da propriedade 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". 
Justificativa: 
A emenda torna claro que o direito de propriedade é mantido, quando a função social é cumprida. 
Suprime na letra a, a impropria racionalidade de uso, quando a propriedade está “em curso de ser” 
aproveitada. 
Na letra c substitui à sugestiva “relação justa de trabalho” pela observação das disposições legais que 
regulam as relações de trabalho. 
Parecer:   
   A Emenda pouco acrescenta ao Projeto de Constituição.  
O direito de propriedade é limitado pelo descumprimento de sua função social, quando será 
desapropriada.  
Os recursos não renováveis incluem-se entre os bens da União, à qual compete legislar sobre sua 
exploração.  
É também dispensável a alteração na alínea c.  
Entretanto, como a definição da função social da terra é matéria específica de lei ordinária, somos 
pela aprovação parcial da Emenda.  
Aprovada parcialmente. 
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   EMENDA:07250 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUY NEDEL (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 317  
Modifique-se no Projeto de Constituição, a alínea "a", do Artigo 317.  
Parágrafo Único ............................  
a) é racionalmente aproveitado; 
Justificativa: 
Somos pela supressão da expressão “ou está em curso de ser”, que possibilita, em razão de sua 
abstração – vaga e indefinida – múltiplas interpretações, que poderá ser utilizada para fraudar e 
burlar a legislação a ser aprovada, remetendo, como marco referencial, a dúbia expressão constante 
na alínea “a”, originalmente presente no Projeto de Constituição, ora emendado. 
Parecer:   
   A função social do imóvel encontrou guarida na legislação  
brasileira há mais de duas décadas, com a promulgação do Estatuto da Terra. Agora, com a 
elaboração da Nova constituição brasileira trata-se de elevá-la à condição constitucional.  
Entretanto, a sua definição deverá ser objeto de legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:08359 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. 317, Parágrafo único, letra "a"  
Propõe-se a supressão da expressão "ou está em curso de ser" ficando com a seguinte redação:  
"a) é racionalmente aproveitada". 
Justificativa: 
Milhões de crianças brasileiras morrem a cada minuto, e morrem de fome. Outros milhões de 
brasileiros, que conseguem atingir maior idade, vivem em condições sub-humanas, carregando as 
cicatrizes da subnutrição. 
A fome e a miséria do país são consequência da má distribuição e aproveitamento de nossas 
riquezas, especialmente “A TERRA”. 
Uma imediata reformulação do nosso sistema fundiário, atingindo os imóveis improdutivos ou 
inadequadamente explorados, acompanhada de assistência e política agrícola por parte do Estado, 
não só proporcionará o acesso à Terra de milhões de brasileiros, mas aumentará significativamente a 
nossa produção agrícola, colaborando para disseminação da pobreza e garantindo uma 
sobrevivência digna ao trabalhador do campo. 
Proponho a exclusão, pois, o imóvel “em curso de ser” não é garantia de que chegará a ser 
racionalmente explorado, ou seja, não cumpre sua função social. Portanto, o “em curso de ser” deve 
ser incluído entre os passíveis de desapropriação por interesse social. 
Parecer:   
   A função social do imóvel encontrou guarida na legislação brasileira há mais de duas décadas, com 
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a promulgação do Estatuto da Terra. Agora, com a elaboração da Nova constituição brasileira trata-se 
de elevá-la à condição constitucional.  
Entretanto, a sua definição deverá ser objeto de legislação ordinária.  
Pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:08638 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PLÍNIO MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA.  
Dê-se ao artigo 317, parágrafo único, letra a, a seguinte redação:  
a - é racionalmente aproveitado; 
Justificativa: 
Deixar como está grafada a redação do projeto e fazer o jogo dos individualistas e egoístas. Uma 
propriedade poderá sempre ser considerada em curso de ser racionalmente aproveitada. A 
inteligência e argucia são muito desenvolvidas nos corpos dos proprietários, quando abastados e 
frios, o suficiente para o tempo tomar as providências recomendadas para se julgar um imóvel em 
curso de ser racionalmente aproveitado. A redação da letra a do projeto se situa no campo do cinismo 
dos bem alimentados que não se condoem com a miséria dos desfavorecidos. 
Parecer:   
   A função social do imóvel encontrou guarida na legislação brasileira há mais de duas décadas, com 
a promulgação do Estatuto da Terra. Agora, com a elaboração da Nova Constituição brasileira trata-
se de elevá-la à condição constitucional.  
Entretanto, a sua definição deverá ser objeto de legislação ordinária.  
Pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:08986 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: § Único, art. 317  
Dê-se ao Parágrafo Único do art. 317 a seguinte redação:  
Parágrafo Único: "A função social ocorre quando o imóvel cumpre simultaneamente as  
seguintes condições:  
a) - é racionalmente aproveitada;  
b) - observa as disposições legais que regulam as relações de trabalho e de produção e  
não motiva conflitos pela posse e domínio;  
c) - conservar o meio ambiente e os recursos naturais;  
d) - respeitados os direitos das populações indígenas que vivem nas suas imediações;  
e) - respeita o limite de áreas máximas da propriedade territorial rural. 
Justificativa: 
A existência de conflito pela posse da terra configura claramente a insuficiência do cumprimento da 
obrigação social por parte da propriedade. A proteção aos direitos das populações indígenas, tão 
agredidos nas regiões da fronteira agrícola, deve ser parte constante da obrigação social da 
propriedade. 
Parecer:   
   A Emenda objetiva alterar os requisitos para que o imóvel rural cumpra sua função social.  
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Entretanto, consideramos a matéria específica de legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:09269 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JONAS PINHEIRO (PFL/MT) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 317, parágrafo único, letra "a"  
Suprima-se do projeto a expressão:  
a)... "ou está em curso de ser"... 
Justificativa: 
A expressão proposta para suprimir, pode inviabilizar de vez o processo de desapropriação de terras 
improdutivas, já que permite condições para a área indicada para desapropriação receber por parte 
do proprietário, proposta de implantação da exploração via crédito ou outra forma de incentivo; 
ficando dessa forma “em curso de ser racionalmente aproveitado” de forma fraudulenta. 
Conforme o artigo 318, parágrafo 3°, a definição de zonas prioritárias e parâmetros para conceituar 
propriedades improdutivas, será objeto de Lei. Portanto deve situar aí a preocupação quanto as áreas 
em curso de ser racionalmente aproveitada, desde que não haja má fé do proprietário, pois a Lei 
devera proteger aqueles que tenham ânimo e boa vontade para tornar seu imóvel cumprindo a 
“função social” definida nesta Constituição, sem dar constitucionalmente a oportunidade de 
“mascarar” as condições desapropriatórias de terras ociosas. 
Parecer:   
   A função social do imóvel encontrou guarida na legislação brasileira há mais de duas décadas, com 
a promulgação do Estatuto da Terra. Agora, com a elaboração da Nova constituição brasileira trata-se 
de elevá-la à condição constitucional.  
Entretanto, a sua definição deverá ser objeto de legislação ordinária.  
Pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:09356 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Redija-se assim o Artigo 317:  
"Art. 317 - ao direito de propriedade da terra corresponde uma função social.  
Parágrafo único - A função 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) favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que dela dependem;  
e) não excede os limites de área fixados em lei complementar. 
Justificativa: 
Não é possível cuidar da “Questão Agrária” e da função social da propriedade da terra sem cuidar 
dos limites da extensão de terra razoavelmente aceitáveis para permanecerem em poder de um só 
proprietário. 
Na impossibilidade eventual de chegar-se aos números agora, propõe-se nesta emenda a 
transferência da fixação para a legislação complementar. 
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Parecer:   
   Aprovamos o caput do art. 317 proposto, nas decidimos remeter à legislação ordinária a definição 
da função social da terra.  
Pela aprovação parcial da Emenda. 
 
   
   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  
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 justificativa. 
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:09825 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 317, § único  
Acrescer alíneas ao § único do artigo 317:  
e) - posse de domínio regular.  
f) - respeito aos direitos das populações indígenas localizadas em sua região  
Suprimir a expressão "ou está em curso de ser" da alínea a do art. 317. 
Justificativa: 
A proposta visa ampliar o leque de obrigações sociais da propriedade. Impõe tal que só sejam 
considerados como expressando uma função ou obrigação social as propriedades regularmente 
possuídas. 
Parecer:   
   A função social da propriedade rural deverá ser definida em legislação ordinária.  
Pela rejeição da Emenda 
 
   
   EMENDA:09944 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 317  
Acrescentar § ao art. 317:  
"2o. - É dever do Poder Público promover e  
criar condições de acesso do trabalhador à terra  
economicamente útil, ao aumento da produtividade,  
a justa remuneração do trabalhador e seu acesso à  
moradia digna e ao bem-estar coletivo." 
Justificativa: 
É importante impor o dever ao Poder Público propiciar o acesso a terra às famílias necessitadas para 
que a constituinte indique à administração pública uma conduta definida a este respeito. 
Parecer:   
   A matéria deve ser contemplada pela legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:09945 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. 317, § único  
No art. 317 e seu § único substituir a palavra "função" pela "obrigação". 
Justificativa: 
A palavra obrigação encerra melhor o alcance pretendido pelo artigo punir necessariamente impõe 
deveres ao proprietário da terra. 
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Parecer:   
   No nosso entender, a afirmação "função social" já define claramente a intenção do Autor da 
Emenda de impor uma conotação social ao direito de propriedade.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:10143 REJEITADA 
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.  
Dá nova redação ao art. 317 e seu Parágrafo Único do projeto:  
"Art. - 317 - A direito de propriedade do  
imóvel rural corresponde uma função social.  
Parágrafo único - A propriedade imóvel rural  
cumpre a sua 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 produção. 
Justificativa: 
A presente emenda altera os pressupostos que figuram no Parágrafo Único do Art.317, casando-os 
uns aos outros para configurar a função social do imóvel. 
Aceitar-se um só requisito daqueles que estão elencados, significa legitimar a escamoteação do 
espírito do texto, que, ao invés de criar condições para a realização da Reforma Agrária, opõe-lhe 
obstáculos. 
A emenda modifica, também, o “caput” do Art.317, dando-lhe uma conformação mais adequada. 
Parecer:   
   As alterações propostas se referem à definição da função social da terra, que deverá ser objeto de 
legislação ordinária.  
Pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:10181 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ TINOCO (PFL/PE) 
Texto:   
   Dê-se a Letra "a"" do § Único do Art. 317 do  
Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
Art. 317 - ..................................  
§ Único - ..................................  
a) é racionalmente aproveitado 
Justificativa: 
A presente emenda sugere alterar a redação da letra “a” de – é, ou está em curso de ser, 
racionalmente aproveitado – suprimindo as expressões OU ESTÁ EM CURSO DE SER, visto não ser 
possível o entendimento de um imóvel ser racionalmente aproveitado quando, efetivamente, seu 
aproveitamento está por acontecer. 
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Da maneira contida no Anteprojeto não se pode entender o que vem a ser cumprimento da função 
social por imóvel rural, uma vez que a função social foi literalmente vinculada ao uso atribuído às 
suas respectivas áreas exploráveis. 
Estando, portanto, o uso EM VIAS ou EM CURSO DE SER IMPLANTADO, considerar a “intenção” de 
aproveitamento racional como parâmetro caracterizador do cumprimento da função social, é 
equiparar, injustamente, todas as áreas INEXPLORADAS – desde que para elas se tenha intenção 
de torna-las um dia produtivas – ao mesmo nível das áreas efetivamente utilizadas e cumpridoras da 
função social, não apenas pelo fator da utilização, mas também, pelos demais parâmetros citados 
nas letras “b”, “c” e “d”, do mesmo dispositivo. 
A expressão – É RACIONALMENTE APROVEITADO – como sugerido na presente emenda, desfaz 
quaisquer dúvidas que porventura surjam e, devolve ao texto, por outro lado, a proposição 
inicialmente defendida no Substitutivo Rosa Prata, além de caracterizar, com JUSTIÇA, o que deve 
ser FUNÇÃO SOCIAL DE IMÓVEL RURAL.  
Parecer:   
   A função social do imóvel encontrou guarida na legislação brasileira há mais de duas décadas, com 
a promulgação do Estatuto da Terra. Agora, com a elaboração da Nova constituição brasileira trata-se 
de elevá-la à condição constitucional.  
Entretanto, a sua definição deverá ser objeto de legislação ordinária.  
Pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:10389 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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 recursos 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.  
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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.  
Art. 321 - Ninguém poderá ser proprietário,  
direta ou indiretamente, de imóvel rural com área  
contínua ou descontínua superior a 200 (duzentos)  
módulos fiscais, ficando o excedente sujeito à  
desapropriação por interesse social para efeito da reforma agrária.  
Parágrafo único - A área referida neste  
artigo é considerada pelo conjunto de imóveis de  
um mesmo proprietário em qualquer região do País.  
Art. 322 - Durante a execução da reforma  
agrária ficam suspensas todas as ações de despejo  
e reintegração de posse contra arrendatários,  
posseiros e outros trabalhadores rurais que  
mantenham relações de produção com o titular do  
domínio da gleba, ainda que indiretamente.  
Art. 323 - Ficam excluídos de desapropriação  
por interesse social para fins da reforma agrária  
os imóveis direta e pessoalmente explorados em  
regime de economia familiar, cuja dimensão não  
ultrapasse a 10 (dez) módulos fiscais.  
Art. 324 - Pessoas jurídicas estrangeras não  
poderão possuir imóveis rurais no País.  
Parágrafo único - Fica assegurado o acesso à  
propriedade rural das pessoas físicas estrangeiras  
em área não superior a 3 (três) módulos fiscais,  
desde que residentes há mais de 5 (cinco) anos no País.  
Art. 325 - A receita pública, resultante da  
distribuição dos recursos fundiários, deverá atender  
exclusiva e prioritariamente aos programas  
oficiais de reforma agrária e de desenvolvimento do meio rural.  
Art. 326 - Fica constituindo o Fundo Nacional  
de Reforma Agrária, com dotação orçamentária de,  
no mínimo, 5% (cinco por cento) da receita tributária da União.  
Art. 327 - Todos as doações, vendas e  
concessões de terras, feitas nos últimos 25 (vinte  
e cinco) anos, independentemente da área, são  
consideradas nulas, revertendo ao patrimônio da  
União, quando viciadas pela ilegalidade e  
prejudiciais ou lesivas ao interesse público. 
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 
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a produção de alimentos e matérias primas, e não como agora, quando ela estocada, em muitos 
casos, para a especulação imobiliária rural.  
Dentro dessa perspectiva, é fundamental que a declaração de interesse social para fins da reforma 
agrária opere automática e imediatamente a imissão da União na posse do imóvel desapropriado. 
Sem a inclusão desse dispositivo no texto constitucional, todo e qualquer programa de reforma 
agrária esbarrará em obstáculos 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, além de 
limitação da propriedade, é vital proibir o acesso à propriedade rural de pessoas jurídicas não-
nacionais. Afinal, esses imensos latifúndios representam, na verdade, perigosos enclaves 
estrangeiros no País, colocando em risco 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:10534 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EXPEDITO JÚNIOR (PMDB/RO) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
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Dispositivo Emendado: art. 317  
Inclua-se no art. 317 do Projeto de Constituição, o seguinte inciso "e":  
e) não exceda a área máxima previsto como limite regional. 
Justificativa: 
Justifica a presente emenda ao Art.317 o presente inciso estipulando no texto constitucional o 
tamanho bem como o limite da área máxima para efeito de Reforma Agrária. 
Parecer:   
   O tamanho da propriedade não é critério eficiente para determinar o cumprimento da função social 
do imóvel rural.  
Compete ao Poder Público não estabelecer limites de área, mas preservar e estimular a propriedade 
de extensão compatível com a exploração existente, desde que utilizada de maneira racional, 
assegurada a função econômica e social da terra.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:10535 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EXPEDITO JÚNIOR (PMDB/RO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 317, parágrafos e incisos "A e B"  
Art. 317, o uso do imóvel rural, corresponde uma função social.  
Parágrafo único - A Função 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 e produções, não motivando  
conflitos pela posse ou domínio da terra  
d) propicia o bem-estar dos proprietários, os trabalhadores e dos beneficiários que deles dependam. 
Justificativa: 
A cláusula deve ser uma constante no contexto constitucional. Para não haver dúvidas futuras, nem 
injustiças. Reforma Agrária para quem tem tudo, não significa nada, mais para quem não tem nada 
ela é tudo. 
Assegurar a terra para quem nela queira trabalhar, não é apenas um ato ou efeito de reparar. Uma 
preterição histórica multissecular, mas também uma decisão política que atende às reivindicações as 
carências do presente e prevenir as necessidades do futuro. Foi o trabalho árduo e sacrificado de 
homens e mulheres, que tiveram a coragem e a ousadia, trabalhando de sol a sol, batalhando a terra, 
que permitiram aos brasileiros conquistar a maior parte deste continente. Esta presente emenda 
deseja também estabelecer o congelamento das áreas das atuais propriedades rurais, que 
respondem à sua função social. 
Parecer:   
   A função social da propriedade rural deverá ser definida em legislação ordinária.  
Pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:10868 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Ao art. 317, parágrafo único.  
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Acrescente-se a seguinte alínea:  
e) não exceda a área máxima prevista por lei para cada região do país. 
Justificativa: 
Impõe-se a democratização da propriedade rural, e isso somente será possível, se for estabelecido o 
limite máximo da propriedade em cada região do país. 
Parecer:   
   O tamanho da propriedade não é critério eficiente para determinar o cumprimento da função social 
do imóvel rural.  
Compete ao Poder Público não estabelecer limites de área, mas preservar e estimular a propriedade 
de extensão compatível com a exploração existente, desde que utilizada de maneira racional, 
assegurada a função econômica e social da terra.  
Além disso julgamos conveniente transferir para a legislação ordinária a definição da função social da 
terra.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:10869 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Ao art. 317, parágrafo único, alínea "a".  
Suprimam-se as palavras:  
"...ou está em curso de ser..." 
Justificativa: 
Diz o texto emendado que a função social da propriedade é cumprida quando o imóvel “é, ou está em 
curso de ser, racionalmente aproveitado”. A redação emendada é imprecisa, ambígua, e o 
aproveitamento nem ao menos está sujeito a prazo. 
Parecer:   
   A função social do imóvel encontrou guarida na legislação brasileira há mais de duas décadas, com 
a promulgação do Estatuto da Terra. Agora, com a elaboração da Nova constituição brasileira trata-se 
de elevá-la à condição constitucional.  
Entretanto, a sua definição deverá ser objeto de legislação ordinária.  
Pela rejeição da emenda 
 
   
   EMENDA:11238 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se ao parágrafo único do art. 317 do Projeto de Constituição a seguinte alínea:  
"e) estimula a criação de colônias agrícolas e  
cooperativas de produtores rurais." 
Justificativa: 
A presente preposição corporifica sugestão que nos foi enviada pelo Sr. Odacyr Petti, de São Paulo, 
e que coincide com o nosso entendimento de que o retorno ao campo dos milhares de migrantes 
brasileiros somente será efetivado se o Poder Público estimular, pelos meios ao seu alcance, a 
implantação de colônias agrícolas e a criação de cooperativas de produtores rurais, dando-lhes 
eficiente apoio e incentivo. Sem dúvida, uma determinação constitucional nesse sentido atenderá às 
aspirações de milhares de brasileiros.  
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Parecer:   
   A proposta não atende ao conceito de função social da propriedade, embora propicie o aumento da 
produção.  
Pela rejeição da Emenda, por tratar-se de matéria específica de lei ordinária. 
 
   
   EMENDA:11605 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
- Suprimir o artigo 317 do projeto de Constituição. 
Justificativa: 
O dispositivo cuja supressão é sugerida, define a função social da propriedade de imóvel rural, 
entrando em detalhamento estranho à matéria constitucional. Por tratar-se de matéria 
infraconstitucional, deve a mesma ser tratada pela lei ordinária, e consequentemente estar submetida 
ao processo legislativo ordinário, em face da evolução crescente do conceito da função social da 
propriedade. 
Estabelecido constitucionalmente a discriminação rígida da função social do imóvel rural, contribuir-
se- à para afastar a realidade concreta das relações sociais da ordem jurídica, e assim, impedir a 
evolução do próprio processo social. 
Finalmente, o artigo 300, III do anteprojeto, de forma genérica, condiciona o exercício do direito de 
propriedade à função social. 
Parecer:   
   A "função social" da propriedade encontrou guarida na legislação brasileira há várias décadas. 
Agora, com a elaboração de nova Carta Magna, é fundamental elevá-la à condição de  
norma constitucional.  
Entretanto, julgamos conveniente remeter à legislação ordinária a sua definição.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:12686 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 317  
Dê-se, ao Art. 317 do Projeto de Constituição, esta redação:  
"Art. 317 - .................................  
Parágrafo único - A função social é cumprida quando o imóvel:  
a) é racionalmente aproveitado e apresente produção correspondente à extensão da propriedade  
e às condições de fecundidade do solo." 
Justificativa: 
A emenda visa dar maior objetividade ao texto, ensejando uma definição prática em torno da função 
social de imóvel. Acreditamos que ela somente poderá ser aferida segundo os resultados obtidos e 
estes somente poderão ser avaliados de acordo com o volume de produção extraído da terra. 
Também julgamos válido considerar-se a fecundidade do solo, pois, de região para região ela varia o 
que não pode assegurar igual avaliação. 
A lei ordinária, estabelecendo critérios lógicos e apropriados, permitirá que se dê aos planos de 
reforma agrária uma adequação justa, evitando-se a prática de atos dolosos. 
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Parecer:   
   A Emenda nada acrescenta ao conteúdo do art. 317. Parece-nos mais razoável transferir esses 
detalhamentos para a legislação ordinária.  
Somos pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:12932 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDYR PUGLIESI (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dê-se ao art. 317 do projeto de Constituição a seguinte redação:  
Art. 317 - O uso do imóvel rural corresponde a uma obrigação social.  
Parágrafo Único - A propriedade rural corresponde a obrigação social quando, simultaneamente:  
a) é racionalmente aproveitada;  
b) conserva os recursos naturais renováveis e preserva o meio ambiente;  
c) observa as disposições gerais 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. 
Justificativa: 
A alteração que propomos, em plenário, no projeto de Constituição, na parte da Política Agrícola, 
visando, principalmente a alteração da definição de “função social”, para “obrigação social”, uma vez 
que “função social”, não avança em direção a aplicação de uma Reforma Agrária que atenda aos 
anseios dos trabalhadores rurais com a efetivação do assentamento em terras desapropriadas. A 
redação que propomos, garantirá que a terra seja destinada a produção rural, evitando as grandes 
áreas desabilitadas que funcionam como “gancho” de especulação latifundiária. 
Parecer:   
   Trata-se de matéria sem conteúdo constitucional. Pela rejeição. 
 
   
   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: 
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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 grão do mundo, sobre possuir pecuária de expressão econômica considerável. 
Parecer:   
   Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo. 
 
   
   EMENDA:13097 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CARDINAL (PDT/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa:  
Modifica-se o parágrafo único do art. 317.  
Parágrafo Único - a função social é cumprida quando o imóvel rural, simultaneamente, apresentar  
os seguintes requisitos:  
a) - For racionalmente aproveitado;  
b) - Conservar os recursos materiais e preserva o mesmo ambiente;  
c) - Observa relações justas de trabalho;  
d) - Propicia o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que dele dependem:  
e) - Não exceda a área máxima fixada em módulos. 
Justificativa: 
O conceito de função social do imóvel rural necessita de uma definição precisa no Texto 
Constitucional. 
Quando a propriedade rural, simultaneamente, preencher os cinco (05) requisitos enumerados, a 
função social estará plenamente comprovada. 
Parecer:   
   A função social da propriedade rural deverá ser definida em legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:13604 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 C E INCLUA-SE OS ITENS E, F, G e H.  
O parágrafo Único do Art. 317 passará a ter a seguinte redação:  
O parágrafo Único - 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 relação justas de trabalho e de produção;  
d) proporciona o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que dela dependam;  
e) é área produtiva  
f) está revestido de reservas florestais nativas;  
g) é projeto de florestamento ou reflorestamento;  
h) é projeto de colonização. 
Justificativa: 
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As áreas de exploração florestal estão totalmente caracterizadas como imóveis rurais, de acordo com 
o art.19 do Código florestal, que, a partir de 7/7/86, com a edição da Lei nº 7511, passou a ter a 
seguinte redação: 
”Visando a rendimentos e à preservação das espécies nativas, os proprietários de florestas 
exploração a madeira somente através de manejo sustentado, efetuando a reposição florestal”. 
O proprietário Estatuto da Terra equipara as áreas povoadas com florestas naturais ou artificiais às 
áreas cultivadas e exclui da qualificação de latifúndio essas mesmas áreas, “qualquer que seja a sua 
dimensão”. 
Tanto a conservação dos recursos naturais e a preservação do meio ambiente são importantes que 
figuram como 2º item da definição de função social. 
Por isso desejamos excluir as áreas florestadas ou em vias de florestamento do elenco daquelas 
passiveis de desapropriação, para fins de reforma agrária. 
Parecer:   
   A definição da função social da propriedade rural deverá ser objeto de legislação ordinária. Pela 
rejeição da emenda. 
 
   
   EMENDA:14011 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
O parágrafo único do art. 317 do Projeto de Constituição, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 317. ..................................  
Parágrafo único. A função social é cumprida quando o imóvel, cumulativamente:  
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. 
Justificativa: 
Adiciona-se, portanto, ao texto do parágrafo único o termo cumulativo, uma vez que a redação do 
Projeto de Constituição dá a entender, que o cumprimento de apenas uma das condições 
estabelecidas caracteriza o atendimento da função social do imóvel rural. 
Parecer:   
   Pela rejeição. Em que pese o mérito da proposta, a matéria deve ser tratada em legislação 
ordinária.  
Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:14036 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BORGES DA SILVEIRA (PMDB/PR) 
Texto:   
   O parágrafo único do art. 317 passará a ter a seguinte redação:  
Parágrafo Único - A função social é cumprida quando o imóvel:  
a) é, ou está em curso de ser, racionalmente aproveitado, através de efetivo processo  
produtivo, entre os quais:  
1o.) com projetos de utilização racional de reservas de florestas nativas;  
2o.) com projetos de florestamento e reflorestamento;  
3o.) com projetos de colonização;  
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4o.) com projetos agropecuários.  
b conserva os recursos naturais e preserva o meio ambiente;  
c) conserva as relações justas de trabalho e de produção;  
d) propicia o bem estar dos proprietários e dos trabalhadores que dela dependam. 
Justificativa: 
A questão sobre o aproveitamento racional da propriedade, assim como o efetivo uso da terra deve 
ser melhor definido, conforme estabelece o próprio Estatuto da Terra, que inclusive não considera 
como Latifúndio Improdutivo o imóvel rural que, qualquer que seja sua dimensão, cujas 
características recomendam sob ponto de vista técnico sua exploração florestal mediante 
planejamento adequado. 
Parecer:   
   A função social da propriedade já se encontra comtemplada no substitutivo. Os seus requisitos 
devem ser expressos em lei ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:14241 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCONDES GADELHA (PFL/PB) 
Texto:   
   Suprima-se a alínea d, do § único, art. 317. 
Justificativa: 
Não consubstancia princípio constitucional, sendo frase absolutamente retórica. 
Parecer:   
   Pela rejeição. O conceito de função social da propriedade abrange a ideia do aperfeiçoamento 
social e econômico, com base na teoria do bem-estar.  
Além disso, consideramos que a definição da função social da terra deverá ser objeto de legislação 
ordinária. 
 
   
   EMENDA:14565 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANTINHO FURTADO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se aos dispositivos abaixo enumerados do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 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.  
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"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.  
..................................................  
"Art. 319 - A Lei disporá, para efeito de  
Reforma Agrária, sobre os processos  
administrativos e judicial de desapropriação por  
interesse social, assegurando ao desapropriado  
ampla defesa e ao proprietário rural com mais de  
55 (cinquenta e cinco) anos de idade, que não  
tenham outra fonte de subsistência, receber o  
valor da indenização em dinheiro e à vista sobre o  
valor global da área explorada e respectivas benfeitorias.  
§ Único - O processo judicial terá uma  
vistoria prévia, de rito sumaríssimo, onde se  
decidirá o cabimento da desapropriação e  
arbitramento de depósito prévio, sendo  
insuscetível de penhora a propriedade rural até o  
limite de 5 (cinco) módulos regionais de  
exploração agrícola, explorada diretamente pelo  
trabalhador que nela resida e não possua outro  
imóvel rural, sendo limitada exclusivamente à  
safra toda e qualquer garantia dada por obrigação  
financeira contraída por seu proprietário.  
"Art. 320 - A alienação ou concessão, a  
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qualquer título, de terras públicas federais,  
estaduais ou municipais, com área superiores a  
3.000 (três mil hectares), a uma só pessoa física  
ou jurídica, dependerá de aprovação pelo Senado  
Federal, sendo vedado o domínio e posse de mais de  
5 (cinco) módulos regionais de exploração agrícola  
a pessoa física ou jurídica estrangeira."  
"art. 321 - O Estado, reconhecendo a  
importância fundamental da agricultura, propiciar-lhe-á tratamento compatível com sua equiparação 
às  
demais atividades produtivas, constituído o Fundo  
Nacional de Reforma Agrária com dotação nunca  
inferior à 6% (seis por cento) da receita orçamentária da União para execução da Reforma Agrária. 
Justificativa: 
Estamos reapresentando a 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 têm 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 incentivo 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 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.  
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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  
monetária, resgatáveis a partir do segundo ano de  
sua emissão, no prazo de até 20 (vinte) anos.  
§ 3o. - As benfeitorias serão indenizadas em dinheiro.  
Art. 319 - A declaração de imóvel como de  
interesse social para fins de reforma agrária  
opera automaticamente a imissão da União do bem,  
permitindo o registro da propriedade.  
Parágrafo Único - Na hipótese da Justiça  
Agrária, em sentença irrecorrível, entender  
inexistente requisito necessário ao reconhecimento  
da gleba como passível de desapropriação para fins  
de reforma agrária, esta será convertida em  
desapropriação por utilidade pública com  
indenização paga em dinheiro.  
Art. 320 - A alienação ou concessão, a  
qualquer título, de terras públicas federais,  
estaduais ou municipais, a uma só pessoa física ou  
jurídica nacionais, fica limitada em no máximo  
três (03) módulos rurais, excetuados os casos  
de projetos agropecuários aprovados pela Câmara  
dos Deputados e os das cooperativas originárias do  
processo de reforma agrária.  
Parágrafo Único: Fica terminantemente  
proibida a concessão ou alienação de terras  
públicas a pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras.  
Art. 321 - Aos beneficiários da distribuição  
de lotes pela reforma agrária serão  
conferidos títulos de domínio, gravados com  
cláusula de inalienabilidade pelo prazo que a lei determinar.  
Art. 322 - Todo trabalhador ou trabalhadora  
que, não sendo proprietário rural nem urbano,  
por cinco anos ininterruptos, sem oposição nem  
reconhecimento de domínio alheio, trecho de terra  
não superior a 50 (cinquenta) hectares, tornando-o  
produtivo por seu trabalho ou de sua família, e  
tendo nela sua moradia, adquir-lhe-á a  
propriedade, mediante sentença declaratória devidamente transcrita.  
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Art. 232 - Caberá ao Executivo, com a  
participação das entidades representativas do  
setor, elaborar os planos anuais e plurianuais de  
desenvolvimento agropecuário englobando ações de política agrícola e agrária.  
Art. 324 - A política agrícola, como  
processo complementar à reforma agrária, será  
instrumentalizada pelos poderes públicos com vista  
à produção de alimentos e voltada ao mercado interno, assegurando:  
a) preços mínimos justos e garantia de comercialização;  
b)crédito rural para custeio e investimento, integral para os pequenos produtores;  
c) seguro agrícola;  
d) assistência técnica, extensão rural e pesquisa orientadas à melhorar a renda e o bem-  
estar dos agricultores;  
e) fiscalização e controle de qualidade e dos preços dos insumos agropecuários."  
Art. 496 - Supressão total. 
Justificativa: 
Alinho como justificativa à presente emenda a realidade social vivida hoje no campo: a violência, a 
miséria, a falta de terra, a concentração dela na mão de poucos, a necessidade de democratizar o 
poder político. 
As razões da justificativa encontram segurança nos subsídios colhidos no I Congresso do PMDB 
(1986), no documento “Esperança e Mudança” do PMDB, no “Documento Básico” da Campanha 
Nacional da Reforma Agrária, no documento “Política Agrária e Reforma Agrária na Perspectiva da 
Nova Constituição” elaborada pelo MIRAD e, no que tanga 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:14691 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY DEITOS (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo emendado: Art. 317  
Dê-se, ao art. 317, Parágrafo Único, alínea "a" do Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 317 - ................................  
§ único - A função social é cumprida quando o imóvel:  
a) - é racionalmente aproveitado em volume de produção compatível com a extensão da  
propriedade". 
Justificativa: 
Da forma em que está redigido o dispositivo (letra “a”, do Parágrafo Único do Art.317), ensejará 
artifícios por parte daqueles que se opõem ou se oporão a que suas terras sejam passíveis de 
reforma agrária. Sob alegação de que seu imóvel “está em curso de ser racionalmente aproveitado” 
aleatório argumento, tornar-se-á praticamente inexequível a implantação de qualquer plano de 
reforma agrária. 
Sugerimos, pois, uma redação objetiva e clara estabelecendo que o imóvel seja enquadrado segundo 
o seu aproveitamento avaliado pela produção compatibilizada com a extensão da propriedade. 
Porque em sua essência o instituto de desapropriação por razão social funda-se na ociosidade da 
terra e esta somente pode ser constatada de acordo com sua produção, e parâmetros que a lei 
ordinária deverá fixar com a devida exatidão. 
Parecer:   
   O detalhamento previsto na Emenda não está em conformidade e com a técnica constitucional.  
Pela Rejeição. 
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   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  
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 corresponde 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 inclui o 
limite do imóvel, a ser fixado em lei ordinário, como requisito de função social da propriedade. 
Em um país como o Brasil, onde a histórica 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 contraria 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:15280 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 317 do projeto de Constituição.  
Art. 317 ...................... 
e) Fortalecimento da agricultura e valorização do homem no campo. 
Justificativa: 
A falta de uma política agrária e agrícola por parte do Estado vem esvaziando o campo e sacrificando 
o homem do campo (tanto produtor, como trabalhador empregado). Não está sendo dada a devida 
ênfase à “produtividade rural” e ao empreendimento agrícola como fonte de riqueza. É preciso incluir 
na Constituição um princípio que dê tal ênfase. 
Parecer:   
   O objetivo da Emenda é ampla e sem precisa objetivação para se aferir a função social.  
Pela Rejeição. 
 
   
   EMENDA:15634 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Substitua-se o Art. 317 e seu item e do § único pelo seguinte:  
Art. 317 - A propriedade do imóvel rural está condicionada ao cumprimento de sua função social.  
§ Único - A função social é cumprida quando o imóvel:  
a) é integral e racionalmente aproveitado. 
Justificativa: 
O texto original é dúbio e certamente concorrerá para a postergação “ad eternum” da reforma agrária 
em nosso País. 
Parecer:   
   A definição da função social da terra deverá ser objeto de legislação ordinária.  
Pela rejeição da emenda. 
 
   
   EMENDA:15802 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: § único, art. 317  
Dê-se ao Parágrafo Único do art. 317 a seguinte redação:  
Parágrafo Único: "A função social ocorre  
quando o imóvel cumpre simultaneamente as seguintes condições:  
a) - é racionalmente aproveitada;  
b) - observa as disposições legais que  
regulam as relações de trabalho e de produção e  
não motiva conflitos pela posse e domínio;  
c) - conservar o meio ambiente e os recursos naturais;  
d) - respeitados os direitos das populações  
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indígenas que vivem nas suas imediações.  
e) - respeita o limite de áreas máximas da propriedade territorial rural. 
Justificativa: 
Suprime-se a cláusula que faz referência ao art.356, quer por desnecessária, quer por estar obscuro 
o texto a que se remanda no presente item. 
Além disso, faz-se expressa referência à situação das donas-de-casa, que vinham sendo 
marginalizadas em sua importante contribuição social. Adite-se que a matéria foi objeto de verdadeira 
aclamação dos constituintes, nas Subcomissões, não se vendo razão para exclui-la do texto 
constitucional, principalmente por conter inovação, que não pode ser olvidada. 
Tratando-se de dispositivo de natureza atuarial com profundos reflexos na economia interna da 
Previdência Social, impõe-se que a legislação ordinária detalhada a forma de sua concessão, bem 
como os recursos que deverão ser gerados para assegurar o benefício. 
Parecer:   
   Tecnicamente, a retirada da expressão "ou está em curso de ser" seria razoável.  
Entretanto, a definição da função social da terra deverá ser feita em legislação ordinária.  
Pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:16024 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 à alínea "A", do parágrafo único, do artigo 317 do Projeto.  
"Art. 317 - ................................  
Parágrafo único - ..........................  
A) Está sendo racionalmente aproveitado. 
Justificativa: 
A redação dada à alínea é capciosa, adrede concebida para dificultar a execução da reforma agrária. 
Ou bem o imóvel rural está sendo racionalmente aproveitado e, portanto, a salvo da desapropriação; 
ou inaproveitado; ou, ainda, mal aproveitado e, nessas condições, sujeito à desapropriação. 
Daí a razão de ser da presente Emenda. 
Parecer:   
   Pela rejeição. A proposta não é matéria constitucional. 
 
   
   EMENDA:16659 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALMOR DE LUCA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte § 2o. ao art. 317  
(Título VIII - Capítulo II - Da Política Agrícola, Fundiária e da Reforma Agrária) do Projeto de  
Constituição, renumerando-se o atual parágrafo único para § 1o.:  
"Art. 317 - ......................... 
§ 2o. - Todo imóvel rural que não cumpra a  
sua função nos termos do parágrafo anterior, fica  
sujeito à desapropriação por interesse social para  
fins de reforma agrária, sem qualquer indenização". 
Justificativa: 
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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 a terra daqueles que hoje dela 
estão marginalizados. 
Parecer:   
   A Emenda pretende introduzir a pena de confisco, incompatível com o regime democrático e com a 
tradição republicana.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:16670 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHICO HUMBERTO (PDT/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprimir da alínea "a" do parágrafo único do Art. 317, o termo: "... ou está em curso de ser..." 
Justificativa: 
Todo o imóvel poderá estar em curso de ser racionalmente aproveitamento, com isso inviabiliza a 
reforma agrária, tão pretendida por milhões de brasileiros. 
Parecer:   
   Pela rejeição. A proposta é matéria de legislação ordinária. 
 
   
   EMENDA:16905 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BENEDICTO MONTEIRO (PMDB/PA) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 317 do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 317 - Ao direito de propriedade da terra corresponde uma função social".  
Parágrafo único. A função é cumprida quando, simultaneamente, a propriedade:  
I - é racionalmente aproveitada;  
II - conserva os recursos naturais e preserva o meio ambiente;  
III - observa as disposições legais que regulam as relações de trabalho;  
IV - favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que dela dependem. 
Justificativa: 
A função social é a principal característica que deve ser observada para o efeito de desapropriação 
para a Reforma Agrária. Só que os princípios acima relacionados devem ser cumpridos 
simultaneamente para poder determinar o cumprimento da função social que isenta a propriedade da 
desapropriação. 
Parecer:   
   A emenda é pertinente quer no aspecto jurídico, quer no de técnica constitucional.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:17436 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   RAQUEL CAPIBERIBE (PMDB/AP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Modifique-se o art. 317, seu parágrafo único, e suas alíneas e dê-se a seguinte redação:  
Art. 317. Ao direito de propriedade de imóvel  
rural corresponde uma função social.  
Parágrafo único. A propriedade do imóvel  
rural correspondente a função social quando cumpre  
simultaneamente as seguintes condições:  
a) quando 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. 
Justificativa: 
O conceito de função social da propriedade privada carece de maior precisão. A emenda proposta 
permite a caracterização do descumprimento da função social da terra e a torna passível de 
desapropriação por interesse social. 
Parecer:   
   As alterações propostas se referem à definição da função social da terra, que deverá ser objeto de 
legislação ordinária.  
Pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:18128 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 317 e seu parágrafo único.  
Suprimam-se o art. 317 e seu parágrafo único. 
Justificativa: 
Entendemos que numa Constituição não deve constar um programa de reforma agrária; o que deve 
ser prevista e garantida é a intervenção do Estado na ordem econômica, através da desapropriação, 
para fins de interesse social ou utilidade pública, objeto de uma outra emenda que também estamos 
apresentando. 
Parecer:   
   Embora o item "a" do art. 317 seja passível de alteração,  
porque a expressão "está em curso de ser" não se apoia em fato concreto, como requer a técnica 
redacional de um texto legislativo, somos contrário à supressão do "caput" do artigo  
317, como propõe o autor, porque, nosso entendimento, a função social da propriedade rural deve 
estar assegurada na Lei Maior, devendo ser remetida à legislação ordinária a sua definição.  
Pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:18145 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se à alínea "a" do parágrafo único do art. 317 a seguinte redação:  
"Art. 317. ..................................  
§ único .....................................  
a) está sendo racionalmente aproveitado." 
Justificativa: 
A redação do Anteprojeto apresenta uma alternativa que dificultaria sobremaneira, a ação 
governamental na realização da Reforma Agrária, já que ao saber que a área estaria sendo objeto de 
desapropriação, o proprietário, amparado na referida alínea “A”, poderia deslocar máquinas e 
equipamentos, provando que a mesma “está em curso de ser racionalmente aproveitada”. 
De outro lado, também poderiam elaborar projetos e programas de atuação, comprovando-se o 
possível aproveitamento racional da área, objetivando tão e somente impedir que o estado promova a 
justiça social através da Reforma Agrária. 
Ora, se a função social da propriedade for cumprida quando o imóvel também estiver em curso de ser 
racionalmente aproveitado, e se temos como regra geral, que todo imóvel improdutivo pode vir a ser 
racionalmente aproveitado simplesmente não realizaremos a reforma agrária. 
Por outro lado, as terras que não puderem ser racionalmente aproveitadas, também não serviriam 
para a Reforma Agrária, pelo simples fato de serem tecnicamente inviáveis. 
Se perdurar, o disposto na alínea “A” teremos que realizar a Reforma Agrária nas montanhas, serras 
e terrenos íngremes. 
Verificamos assim, que há evidente conflito entre a alínea “A” do § único do art.317, com o art.318, 
que estabelece que a união promoverá a Reforma Agrária, nas propriedades rurais improdutivas, e 
essa, estarão sempre em curso de serem racionalmente aproveitadas. 
A desapropriação e a própria Reforma Agrária estariam viabilizadas. 
Parecer:   
   A norma jurídica deve ser fundamentada em fato concreto, razão pela qual a expressão "em curso 
de ser" não deve constar no texto constitucional, o que, fatalmente, levaria a interpretações dúbias ou 
a abusos por parte de especuladores.  
Entretanto, julgamos ser matéria específica de legislação ordinária à definição da função social da 
terra. Pela rejeição. 
 
   
   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.  
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§ 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 principal da nossa proposta é, na busca do consenso, oferecer um texto que garanta a 
definição, na constituição, dos principais tópicos para a efetivação da Reforma Agrária no Brasil 
transferindo para a Lei todas as demais questões. 
A definição clara que o Estado fará a Reforma Agrária, que ao direito de propriedade corresponde 
uma função social e que a União será 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:18520 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 Artigo 317  
"Art. 317 - É garantido o direito de propriedade de imóvel rural condicionado ao  
cumprimento de sua função social, consoante os requisitos definidos em lei." 
Justificativa: 
O direito de propriedade é fundamental num regime aonde a livre iniciativa é assegurado papel de 
relevância em todos os meios de produção. 
Entretanto, esse direito não pode e nem deve ser exercido ao arbítrio do capital. 
Ao Estado deve caber a importante função disciplinadora, para assegurar a indispensável função 
social da propriedade. 
Parecer:   
   A Emenda em exame pretende garantir o direito de propriedade, condicionando-o ao cumprimento 
de sua função social.  
Concordamos com os argumentos do Autor.  
Pela aprovação da Emenda. 
 
   
   EMENDA:18760 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se nova redação à alínea "d" do § único  
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(com proposta de Emenda para transformar-se em § 1o.), do art. 317, do Capítulo II do Título VIII,  
como segue:  
"d) - propicia o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que o utilizem e dele  
dependam." 
Justificativa: 
A norma é de importância indiscutível, mas reclama pequena adequação às situações que possam 
ocorrer – ou seja, pode haver utilização em benefício dos proprietários que utilizem o imóvel SEM 
QUE HAJA DEPENDÊNCIA pp. Dita. 
É certo dizer que o trabalhador DEPENDE da boa exploração, com justiça social, do imóvel – mas 
não é certo prever essa dependência, sempre, para os proprietários. 
Bastará, por certo, que haja utilização com bem-estar de ambas as partes. 
Parecer:   
   A função social da propriedade deverá ser definida em legislação ordinária. Pela rejeição da 
emenda. 
 
   
   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 arts. 317, 318, 319 e § 2o. do art 325 da  
capítulo II - da política agrícola, fundiária da  
reforma agrária, do título VIII - da ordem  
econômica, passam a ter a seguinte redação:  
Art. 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,  
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. 
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Justificativa: 
A presente emenda procura contribuir para a simplificação do texto da futura Constituição, razão 
porque obedecendo ao princípio da boa técnica legislativa exclui o § único do artigo 317 que, ao 
nosso ver, aborda questões que devem ser remetidas à legislação ordinária. 
A redação proposta para o artigo 318, procura compatibilizá-lo com o 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. 318, do Projeto, expurgando de seu 
texto a possibilidade de aceitação dos títulos da dívida agrária como meio de pagamento pelo 
desapropriado ou pelo seu portador, de qualquer tributo federal, obrigações para com a União, bem 
como para qualquer outra finalidade prevista em lei, o que dificultaria o processo de Reforma Agrária, 
pois daria ao pagamento de indenização em títulos da dívida agrária o mesmo efeito do pagamento 
em dinheiro. Assim entendemos mais aconselhável reproduzir 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 à pequena e média propriedade. 
Parecer:   
   Pela aprovação parcial da Emenda, nos termos do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:19053 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. 317 e seu parágrafo único, do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 317 - É garantido o direito de  
propriedade de imóvel rural condicionado ao  
cumprimento de sua função social, consoante os  
requisitos definidos em lei." 
Justificativa: 
As disposições contidas nos art. 317 a 326, do Capítulo II, do Título VIII, do Projeto de Constituição, 
que trata especificamente da Política Agrícola, Fundiária e da Reforma Agrária, carece de uma 
revisão completa, de modo a que se defina, os institutos e princípios básicos para viabilizar a reforma 
agrária no país, aspiração inadiável de vários segmentos da sociedade brasileira, objetivando realizar 
imperativo de justiça social e criar novas bases para o desenvolvimento econômico e social do país. 
Consoante essa orientação de revisar as disposições constantes do Projeto, propõe-se a alteração do 
art.317 e seu parágrafo, para instituir o princípio da função social da propriedade do imóvel rural, 
deixando, porém, a lei ordinária a tarefa de definição dos requisitos que permitam aferir o 
preenchimento dessa função. 
Parecer:   
   Pela aprovação parcial. A emenda aperfeiçoa o texto do caput do artigo 317, sem, no entanto, 
discriminar os requisitos que determinam a função social da propriedade.  
Procede essa sugestão, pois trata-se de matéria específica de lei ordinária. 
 
   
   EMENDA:19231 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dê-se ao caput do Artigo 317 do Projeto de  
Constituição a seguinte redação e, transformando-  
se o atual parágrafo único em § 2o., acrescente-se  
o seguinte § 1o.:  
"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. 
Justificativa: 
Subscreveram emenda idêntica a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. CÁRITAS Brasileira e 
Movimento de Educação de Base ao lado de milhares de eleitores de todo o País. 
Ao apresentá-la, nos mesmos moldes, queremos prestigiar iniciativa de tão grande alcance social, 
cuja justificação adotamos integralmente, nos termos seguintes. 
“A realização da justiça social exige-se a implementação de uma verdadeira Reforma Agrária e 
Reforma do Uso do Solo Urbano que favoreçam o acesso à posse e uso da terra rural e urbana”. 
Parecer:   
   A perda da propriedade resulta num desfalque patrimonial, num prejuízo, Significa anular o direito 
de propriedade, sem indenização.  
Concordamos com a desapropriação do imóvel que não cumpre sua função social, mas 
consideramos injusto negar ao proprietário rural o direito de retornar ao domínio de sua propriedade 
quando lhe for irregularmente usurpado pelo Estado e, sem receber a indenização devida.  
É a isso que leva a "perda sumária.  
O resto dos dispositivos repete o projeto.  
Pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:19359 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO VELASCO (PMDB/PA) 
Texto:   
   Suprima-se expressão "ou está em curso de  
ser" da alínea "a" do parágrafo único do artigo  
317, que passa a ter a seguinte redação:  
Art. 317 - ..................................  
............................................  
Parágrafo único - ..........................  
a) é racionalmente aproveitado 
Justificativa: 
A ressalva estabelecida num dos mais fundamentais pré-requisitos para determinar se o imóvel 
cumpre ou não função social, deixa de tal modo exposta a eficácia da norma que sua permanência no 
texto significa o mesmo que torná-la letra morta. 
Em curso de ser aproveitada estão todas as áreas improdutivas. Assim, até o cumprimento do 
estabelecido no artigo, 318 fica prejudicado, razão pela qual a supressão se impõe. 
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Parecer:   
   A norma jurídica tem que se fundamentar em fato concreto, e não sobre fatos que poderão ou não 
ocorrer.  
Retirar a expressão "ou está em curso de ser" da alínea a do art. 317 é uma providencia exigida por 
inúmeros constituintes, pois a sua manutenção levará fatalmente a abusos por parte de 
especuladores de terra.  
Entretanto, entendemos que a definição da função social da terra deverá ser remetida à legislação 
ordinária.  
Pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:20166 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 317 do projeto de Constituição  
a seguinte redação:  
Art. 317 - O uso do imóvel rural corresponde  
a 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. 
Justificativa: 
A alteração que propomos, em plenário, no projeto de Constituição, na parte da Política Agrícola, 
visando, principalmente a alteração da definição de “função social”, para “obrigação social”, uma vez 
que “função social”, não avança em direção a aplicação de uma Reforma Agrária que atenda aos 
anseios dos trabalhadores rurais com a efetivação do assentamento em terras desapropriadas. A 
redação que propomos, garantirá que a terra seja destinada a produção rural, evitando as grandes 
áreas desabilitadas que funcionam como “gancho” de especulação latifundiária. 
Parecer:   
   Pela aprovação parcial, nos termos do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:20304 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 317, Parágrafo único  
O parágrafo único do Art. 317 passará a ter a seguinte redação:  
Art. 317 - ......................... 
Parágrafo Único - A função social é cumprida  
quando o imóvel:  
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a) é, ou está em curso de ser, racionalmente  
aproveitado, através de efetivo processo  
produtivo, entre os quais:  
1o.) com projetos de utilização racional de  
reservas de florestas nativas;  
2o.) com projetos de florestamento e reflorestamento;  
3o.) com projetos de colonização;  
4o.) com projetos de agropecuários.  
b) conserva os recursos naturais e preserva o meio ambiente;  
c) conserva as relações justas de trabalho e produção;  
d) propicia o bem estar dos proprietários e  
dos trabalhadores que dela dependam. 
Justificativa: 
A questão sobre o aproveitamento racional da propriedade, assim como o efetivo uso da terra deve 
ser melhor definido, conforme estabelece o próprio Estatuto da Terra, que inclusive não considera 
como Latifúndio Improdutivo o imóvel rural que, qualquer que seja. 
Parecer:   
   O autor da Emenda em exame pretende definir o disposto na alínea a do art. 317 para considerar 
como cumprida a função social do imóvel rural quando houver projetos de utilização florestal, de 
reflorestamento, de colonização e agropecuários.  
Entendemos, salvo melhor juízo, que os dispositivos incluídos apenas explicam quando o imóvel 
"está em curso de ser" racionalmente aproveitado. Nesse caso estão todas as áreas inexploradas, 
que, por certo, continuarão inexploradas para alívio dos especuladores.  
Pelo exposto, somos pela rejeição da Emenda e pela supressão do parágrafo único, que é matéria 
específica de legislação ordinária. 
 
   
   EMENDA:20326 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte § 1o. ao art. 317,  
passando o atual parágrafo único a §2o.  
Ao direito de propriedade de imóvel  
corresponde uma obrigação social.  
O imóvel rural que não corresponde à  
obrigação social poderá ser arrecadação mediante a  
aplicação do Instituto da desapropriação por  
interesse social, para fins de Reforma Agrária,  
mediante indenização paga em títulos.  
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: 
Raros os Constituintes que, enquanto candidatos, deixaram de fazer o discurso compromissado com 
o social. As profundas diferenças sociais e regionais pautaram os pronunciamentos eleitorais. 
Agora é hora de transformar palavras em Ação, discurso em realidade. Assim, a construção de uma 
NOVA ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL depende e muito das transformações profundas que 
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venham a ocorrer na estrutura do Estado, previstas na Nova Constituição. Atender a aspiração 
nacional, resgatar promessas e definir corajosas mudanças estruturais são a própria razão da 
existência desta Nacional Constituinte. Os que desejam manter a sociedade que aí está com sua 
perversa e trágica diferença entre indicadores econômicos e sociais, DEFENDERÃO o atraso, o 
conservadorismo, os privilégios, os oligopólios, os cartéis, a dominação tecnológica, a voracidade do 
grande capital nacional e multinacional, a rapinagem de nossas riquezas a exploração do trabalho, os 
benefícios à classe dominante, enfim, o capitalismo selvagem. Os que sintonizados com a vontade 
nacional desejam o moderno, transformador, justo, construirão princípios mecanismos, estruturas 
para que finalmente tenhamos no Brasil um Estado de Direito, Democrático e Social. Por tudo que 
sabemos e conhecemos neste campo se estabelece a batalha principal da Assembleia Nacional 
Constituinte. 
Parecer:   
   A emenda não aperfeiçoa, quer no plano técnico, quer no jurídico, o texto constitucional.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:20501 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Substitua-se o Art. 317 pelo seguinte:  
Art. 317 - "A reforma agrária terá por  
finalidade promover o aproveitamento e a  
exploração racional das áreas improdutivas,  
assegurando a propriedade da terra aos que a  
cultivarem e enquanto nela permanecerem. A lei  
regulará o regime de propriedade temporária das  
áreas rurais". 
Justificativa: 
A reforma agrária deve, indiscutivelmente, ser um preceito constitucional. A forma de realiza-la, no 
entanto, deve ser objeto de lei ordinária ou de caráter complementar. 
Parecer:   
   A Emenda não aperfeiçoa, técnica ou juridicamente, o Projeto.  
Pela Rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

EMENDA:21435 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GUEDES (PMDB/RO) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 245 PARÁGRAFO ÚNICO.  
O artigo 245, acrescido do Parágrafo único, do Projeto de Constituição de 26 de agosto de  
1987, passa a vigorar com a seguinte redação.  
Art. 245 - É garantido o direito de  
propriedade de imóvel rural condicionado ao  
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cumprimento de sua função social.  
Parágrafo único - A função social é cumprida  
quando o imóvel:  
I - é racionalmente aproveitado;  
II - conserva os recursos naturais e preserva o meio ambiente;  
III - observa as relações justas de trabalho;  
IV - propicia o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que dele dependem. 
Justificativa: 
A função social do imóvel rural deve constar de nossa Constituição como um objetivo permanente. 
O especulador imobiliário deve sentir firmeza em nossos objetivos. Portanto, não podemos retroceder 
naquilo que se constitui na possibilidade de acabar com a fome.  
Parecer:   
   A presente emenda acrescenta parágrafo único ao art. 245.  
A definição de critérios de cumprimento da função social de propriedade é matéria da legislação 
ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:21827 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 245 do Projeto de Constituição/Substitutivo do Relator.  
Art. 245 ....................................  
I - Conservar os recursos naturais e  
preservar o meio ambiente;  
II - Fortalecimento da agricultura e  
valorização do homem no campo;  
III - Observar as relações justas de trabalho  
IV - propiciar o bem-estar dos proprietários  
e dos trabalhadores que dele dependem. 
Justificativa: 
A falta de uma política agrária e agrícola por parte do Estado vem esvaziando o campo e sacrificando 
o homem do campo (tanto produtor, como trabalhador empregado). Não está sendo dada a devida 
ênfase à “produtividade rural” e ao empreendimento agrícola como fonte de riqueza. É preciso incluir 
na Constituição um princípio que dê tal ênfase. 
Parecer:   
   A presente emenda altera redação do art. 245 do Substitutivo.  
A determinação de critérios de cumprimento da função social da propriedade é matéria de legislação 
ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:22412 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOVANNI MASINI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 245 a seguinte redação:  
Art. 245 - É garantido o direito de  
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propriedade de imóvel rural condicionado ao  
cumprimento de sua função social, consoante os  
requisitos definidos em lei complementar. 
Justificativa: 
Se o Substitutivo prevê lei complementar para regular o julgamento de questões agrárias (art.155, XII) 
também aqui os requisitos para a caracterização da função social da propriedade rural devem ser 
definidos por lei complementar. 
Parecer:   
   A emenda propõe nova redação ao art. 245 do Substitutivo.  
A proposta não aperfeiçoa o texto do Projeto.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:22810 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva:  
Substitua-se o art. 245 pelo seguinte:  
Art. 245 - A propriedade de imóvel rural está  
condicionada ao cumprimento de sua função social.  
§ Único - A função social é cumprida quando o imóvel;  
a) é integral e racionalmente aproveitado. 
Justificativa: 
O texto original é dúbio e certamente concorrerá para a postergação “ad eternum” da reforma agrária. 
Parecer:   
   A presente emenda acrescenta parágrafo único ao art. 245.  
A definição de critérios de cumprimento da função social de propriedade é matéria da legislação 
ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:22922 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 245.  
Inclua-se o seguinte parágrafo único:  
O Parágrafo Único do Art. 245 passará a ter a seguinte redação:  
Parágrafo Único - 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 relação justas de trabalho e de produção;  
d) propiciona o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que dela dependam;  
e) é área produtiva;  
f) está revestido de reservas florestais nativas;  
g) é projeto de florestamento ou reflorestamento;  
h) é projeto de colonização. 
Justificativa: 
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As áreas de exploração florestal estão totalmente caracterizadas como imóveis rurais, de acordo com 
o art.19 do Código florestal, que, a partir de 7/7/86, com a edição da Lei nº 7511, passou a ter a 
seguinte redação: 
”Visando a rendimentos e à preservação das espécies nativas, os proprietários de florestas 
exploração a madeira somente através de manejo sustentado, efetuando a reposição florestal”. 
O proprietário Estatuto da Terra equipara as áreas povoadas com florestas naturais ou artificiais às 
áreas cultivadas e exclui da qualificação de latifúndio essas mesmas áreas, “qualquer que seja a sua 
dimensão”. 
Tanto a conservação dos recursos naturais e a preservação do meio ambiente são importantes que 
figuram como 2º item da definição de função social. 
Por isso desejamos excluir as áreas florestadas ou em vias de florestamento do elenco daquelas 
passiveis de desapropriação, para fins de reforma agrária. 
Parecer:   
   A presente emenda acrescenta parágrafo único ao art. 245.  
A definição de critérios de cumprimento da função social de propriedade é matéria da legislação 
ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:23107 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO A SER ALTERADO: Caput do Art. 245.  
A redação do Art. 245, em seu Caput, fica substituída pela seguinte:  
"Art. 245 - À toda propriedade rural  
corresponde uma obrigação social." 
Justificativa: 
Pelo Anteprojeto, mantem-se a expressão “Função Social” da propriedade, repetindo-se ideário 
filosófico tênue e que deixa de cravar, com determinação, a nascente e corajosa inspiração de que à 
propriedade corresponde uma obrigação social. 
Cabe a Constituição, ainda que a nível programático, respeitar a propriedade dos bens e meios de 
produção, mas condicionar seu exercício a uma obrigação social que atende a finalidade de produzir 
riquezas para a coletividade. 
Diga-se, ainda, que o conceito de obrigação atende à moderna tendência constitucional do direito 
comparado e alia-se às necessárias limitações impostas ao uso e gozo da propriedade privada ou 
pública dos bens e meios de produção. 
A diferença entre as duas expressões responde, satisfatoriamente, e, também, as distingue sob o 
aspecto prático. 
Com efeito, a Função Social adjetiva a propriedade, apenas; enquanto a obrigação social condiciona 
sua razão de ser. 
Parecer:   
   A emenda propõe nova redação do art. 245 do Substitutivo, objetivando aperfeiçoar o conceito de 
"função social".  
No nosso entender, a mera substituição de "função social" por "obrigação social" não aperfeiçoa o 
texto do Projeto.  
Quando afirmamos que o direito de propriedade é condicionado ao cumprimento de sua função 
social, concluímos que não há direito de propriedade sem função social. A terra se torna, portanto, 
"função social".  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:23114 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO A SER MODIFICADO: § Único, do Art. 245  
e seus itens a), b), c) e d).  
O § Único, do Art. 245, e seus itens a), b), c) e d) passam a ter a seguinte redação:  
"Art. 245 - ........................... 
Parágrafo Único - A obrigação social se  
cumpre quando a propriedade rural:  
a) é racionalmente aproveitada  
b) conserva os recursos naturais renováveis e  
preserva o meio ambiente  
c) observa as disposições legais nas relações  
trabalhistas e de produção  
d) propicia condições de vida dignas dos  
trabalhadores. 
Justificativa: 
O Substitutivo, de conformidade com o anteprojeto aprovado pela Comissão do Sistema Tributário, 
extingue o atual Imposto Único sobre Minerais, com a ampliação da incidência do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços aos minerais. 
Parecer:   
   A presente emenda acrescenta parágrafo único ao art. 245.  
A definição de critérios de cumprimento da função social de propriedade é matéria da legislação 
ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:23919 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALYSSON PAULINELLI (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Substituam-se os arts.: 245 a 254 pelos seguintes:  
Art. A propriedade rural produtiva não é  
passível de desapropriação por interesse social.  
Parágrafo único. O uso do imóvel rural  
cumprirá função social definida em lei.  
Art. Através de leis específicas, serão  
dispostos os objetivos e instrumentos de política  
agrícola e de política agrária.  
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, as benfeitorias em  
dinheiro e a terra nua 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  
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sucessivas, assegurada a sua aceitação a qualquer  
tempo como meio de pagamento de débito com a  
União, conforme previsto em lei.  
Parágrafo único. A lei estabelecerá normas  
para a classificação das propriedades rurais, bem  
como o procedimento das desapropriações e das  
indenizações, inclusive, definindo os recursos  
necessários à sua execução." 
Justificativa: 
A Emenda proposta visa condenar o texto apresentado e viabilizar através de uma legislação 
especifica a Ação de Política Agrícola, Fundiária e de Reforma Agrária. 
Parecer:   
   Pela aprovação parcial nos termos do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:24107 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALMOR DE LUCA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte Parágrafo Único ao  
art. 245 (Título VIII, Capítulo II - Da Política  
Agrícola, Fundiária e a Reforma Agrária) do  
projeto de Constituição.  
Art. 245 ...............................................  
Parágrafo Único Todo imóvel rural que não  
cumpra a sua função nos termos deste artigo, 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 a terra daqueles que hoje dela 
estão marginalizados. 
Parecer:   
   A emenda propõe a "expropriação sem indenização" para os imóveis que não cumprem a sua 
função social.  
No nosso entender, não há viabilidade política para a implementação da proposta.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:24438 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VALTER PEREIRA (PMDB/MS) 
Texto:   
   Título VIII  
Capítulo II  
Seção - Da Ordem Econômica e Financeira  
Subseção - Da Política Agrícola, Fundiária e da Reforma Agrária  
Dá nova redação ao Artigo 245 e acrescenta  
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Parágrafo único ao anteprojeto:  
"Art. 245 - Ao direito de propriedade do  
imóvel rural corresponde uma função social.  
Parágrafo Único - A propriedade imóvel rural  
cumpre a sua 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 produção. 
Justificativa: 
A presente emenda altera os pressupostos que figuram no Parágrafo Único do Art. 245, casando-os 
uns aos outros para configurar a função social do imóvel. 
Aceitar-se um só requisito daqueles que estão elencados, significa legitimar a escamoteação do 
espírito do texto, que, ao invés de criar condições para a realização da Reforma Agrária, opõe-lhe 
obstáculos. 
A emenda modifica, também, o “caput” do Art.245, dando-lhe uma conformação mais adequada. 
Parecer:   
   A Emenda propõe requisitos para que a propriedade rural cumpra sua função social.  
Entendemos que esse detalhamento deve constar de legislação ordinária.  
Somos, pois, pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:24849 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Substitua-se o Art. 245 pelo seguinte:  
Art. 245 - "A reforma agrária terá por  
finalidade promover o aproveitamento e a  
exploração racional das áreas improdutivas,  
assegurando a propriedade da terra aos que a  
cultivarem e enquanto nela permanecerem. A lei  
regulará o regime de propriedade temporária das  
áreas rurais". 
Justificativa: 
A reforma agrária deve, indiscutivelmente, ser um preceito constitucional. A forma de realizá-la, no 
entanto, deve ser objeto de lei ordinária ou de caráter complementar. 
Parecer:   
   A emenda propõe nova redação do art. 245 do Substitutivo.  
A proposta não aperfeiçoa o texto do Projeto.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:24957 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHICO HUMBERTO (PDT/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Inclua no Artigo 245 o Parágrafo Único:  
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§ Único: O direito de propriedade que se  
refere este artigo somente será possível aos  
brasileiros natos ou naturalizados, não podendo  
nunca este direito ser extensivos aos estrangeiros. 
Justificativa: 
Várias são as justificativas para este dispositivo, nós ficaríamos com apenas dois: Soberania e 
Segurança Nacional. 
Só isto nos bastaria para que pudéssemos preservar o solo Pátrio. 
Parecer:   
   A emenda dispõe sobre a proibição do acesso de estrangeiros à propriedade da terra no País.  
A proibição é impertinente. No nosso entender, a legislação deverá, sim, estabelecer restrições e 
limitações à aquisição ou arrendamento de imóvel rural por pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:25472 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. 245.  
Dê-se no caput do Art. 245 do Substitutivo  
do Relator ao Projeto de Constituição a seguinte redação:  
Art. 245 - É garantido o direito de  
propriedade rural, cujo uso deve ser socialmente  
útil, consoante os requisitos definidos em Lei.  
§ único - São instrumentos de reforma agrária:  
a tributação progressiva sobre a propriedade  
ociosa, a colonização de novas áreas e a  
desapropriação por interesse público. 
Justificativa: 
A emenda visa dar a terra cunho eminentemente social, através do emprego de determinados 
instrumentos da política agrária, como a tributação progressiva para os casos das áreas ociosas, 
implantação de novos núcleos de colonização, e, finalmente, a desapropriação, pelo Estado, como 
base no interesse público. Fala-se na “função social” da propriedade, quando sua função histórica é 
principalmente a proteção do indivíduo contra o arbítrio do Príncipe. As sociedades que não 
reconhecem a propriedade privada são precisamente aquelas que também não reconhecem a 
liberdade do indivíduo. Não são, por isso, sociedades democráticas. É o “uso” da propriedade que 
deve ser social, enquanto que sua função é a preservação da liberdade. 
É preciso também tornar claro como o faz o Estatuto da Terra, que a tributação e a colonização são 
importantes instrumentos de reforma agrária, menos dispendiosos e menos conflitivos. A 
desorganização produtiva que historicamente tem acompanhado as reformas agrárias baseadas em 
desapropriação conflitivas aconselha moderação na utilização do instrumento. 
Parecer:   
   A emenda propõe nova redação do "caput" do art. 245 e acréscimo do parágrafo.  
A emenda não aperfeiçoa o texto do Projeto.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:25877 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado - Art. 245  
O art. 245 do Substitutivo de Constituição passa a ter seguinte redação:  
"Art. 245 - O direito à propriedade  
territorial rural deve ser delimitado pela sua  
função social que se compreende.  
a) uma exploração útil da terra;  
b) um incentivo constante à produção;  
c) relações justas de trabalho que promovam o  
bem-estar dos trabalhadores e proprietário, seu  
desenvolvimento socioeconômico e cultural. 
Justificativa: 
Em nosso entender, se vinculamos o direito à propriedade territorial rural à sua função social, 
devemos também deixar explícito no texto constitucional o que se deve entender por função social, 
pois a relação de interdependência só se torna compreensível quando os conceitos estão bem 
definidos. 
Parecer:   
   A presente emenda altera redação do art. 245 do Substitutivo.  
A determinação de critérios de cumprimento da função social da propriedade é matéria de legislação 
ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:26632 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ QUEIROZ (PFL/SE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo emendado - Título VIII, Capítulo II  
Título VIII - Da Ordem Econômica e Financeira  
Capítulo II - Da Política Agrícola, Fundiária e da Reforma Agrária.  
Acrescente-se o seguinte artigo e parágrafo  
único ao Capítulo II, do Título VIII, do  
Substitutivo do Relator, onde couber:  
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 realização da justiça social exige a implementação de verdadeiras Reforma Agrária e Reforma do 
Uso do Solo Urbano que favoreçam o acesso à posse e ao uso da terra rural e urbana. (Baseado em 
publicação da CNBB: “Por uma Nova Ordem Constitucional”). 
Parecer:   
   A emenda prevê a pena de confisco incompatível com o nosso sistema constitucional republicano.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:27548 REJEITADA 
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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: Art. 245  
Dê-se ao Art. 245 do Substitutivo do Relator  
a seguinte redação:  
"Art. 245 - É garantido o direito de  
propriedade de imóvel rural condicionado ao  
cumprimento de sua função social."  
§ Único - "A função ocorre quando o imóvel  
cumpre simultaneamente as seguintes condições:  
a) - é racionalmente aproveitada;  
b) - observa as disposições legais que  
regulam as relações de trabalho e de produção e  
não motiva conflitos pela posse e domínio;  
c) - conservar o meio ambiente e os recursos naturais;  
d) - respeitados os direitos das populações  
indígenas que vivem nas suas imediações;  
e) - respeita o limite de áreas máximas da  
propriedade territorial rural. 
Justificativa: 
A existência de conflito pela posse da terra configura claramente a insuficiência do cumprimento da 
obrigação social por parte da propriedade. A proteção aos direitos das populações. 
Parecer:   
   A presente emenda acrescenta parágrafo único ao art. 245.  
A definição de critérios de cumprimento da função social de propriedade é matéria da legislação 
ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:27648 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. 245, do Substitutivo do Relator, a seguinte redação:  
Art. 245 - O uso do imóvel rural  
corresponde a uma obrigação social quando, simultaneamente:  
I - é racionalmente aproveitada;  
II - conserva os recursos naturais renováveis e preserve o meio ambiente;  
III - observa as disposições legais que regulam as relações de trabalho e de produção e  
não motiva conflitos ou disputas pela posse ou domínio;  
IV - não excede a área máxima prevista como limite regional;  
V - respeita os direitos das populações indígenas que vivem nas suas imediações. 
Justificativa: 
A alteração que propomos ao art. 245 visa principalmente definir a aplicação de obrigação social na 
propriedade rural, em vez de “função social”, como foi adotado pelo relator. Entendemos que só com 
dispositivos desta natureza, é que conseguiremos avançar em direção a uma reforma agrária justa e 
que atenda os anseios de toda a população. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 144  

 

Parecer:   
   A presente emenda altera redação do art. 245 do Substitutivo.  
A determinação de critérios de cumprimento da função social da propriedade é matéria de legislação 
ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:28432 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 245 a seguinte redação:  
Art. 245 - É garantido o direito de  
propriedade de imóvel rural, consoante os  
requisitos definidos em lei. 
Justificativa: 
Enquanto o regime democrático sadio imperar no País, não se pode condicionar o direito de 
propriedade a qualquer conceito vago, por ser a propriedade individuada o alicerce da sociedade 
ocidental pedra angular em que todos, querem se assentar. 
Parecer:   
   A emenda altera redação do art. 245 do Substitutivo, eliminando a expressão "condicionado ao 
cumprimento de sua função social".  
O direito de propriedade é, inegavelmente, um direito de todo cidadão, como garantia de liberdade e 
de bem-estar pessoal. O direito de propriedade, porém, na nossa tradição constitucional, não é 
absoluto. Subordina-se ao direito de todos. Sobre a propriedade pesa uma hipoteca social. A 
propriedade como direito é complementada pela propriedade como função social.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:28534 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROSA PRATA (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Substituam-se os arts.: 245 a 254 pelos seguintes:  
Art.: A propriedade rural produtiva não é  
passível de desapropriação por interesse social.  
§ Único o uso do imóvel rural cumprirá função  
social, definida em lei.  
Art.: Através de leis específicas, serão  
dispostos os objetivos e instrumentos de política  
agrícola e de política agrária.  
Art. A União poderá promover a desapropriação  
por interesse social, de inexploradas, por ato de  
exclusiva competência do Presidente da República,  
mediante pagamento de prévia e justa indenização,  
as benfeitorias em dinheiro e a terra nua em  
títulos especiais da dívida pública, com cláusula  
de exata atualização monetária negociáveis e  
resgatáveis, no prazo de até vinte anos, em  
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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.  
§ Único A lei estabelecerá as normas para a  
classificação das propriedades rurais, bem como o  
procedimento das desapropriações e das  
indenizações, inclusive, definindo os recursos  
necessários à sua execução. 
Justificativa: 
A Emenda proposta visa condenar o texto apresentado e viabilizar Ação de Política Agrícola e de 
Reforma Agrária. 
Parecer:   
   A emenda substitutiva propõe nova redação do Capítulo II- do Título VIII.  
A emenda introduz dispositivos que retroagem em relação ao texto do Substitutivo.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:28774 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 245, TÍTULO VIII,  
CAPÍTULO II  
Acrescente-se ao artigo 245 o seguinte parágrafo único:  
Parágrafo único. Não se admitirá propriedade  
rural de empresas de capital estrangeiro ou a elas  
associado. 
Justificativa: 
Ou se insere a Reforma Agrária na Constituição, ou se abdica da visão de reconstrução nacional. 
Parecer:   
   A emenda propõe a proibição do acesso de empresas de capital estrangeiro à propriedade da terra 
no País.  
A proibição é impertinente. No nosso entender, a legislação deverá, sim, estabelecer limitações e 
restrições à aquisição ou arrendamentos de imóvel rural por pessoas físicas e jurídicas estrangeiras.  
Pela rejeição. 
 
   
   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: 
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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 dada à 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:29065 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY DEITOS (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 245  
Acrescente-se, ao Art. 245 do Substitutivo, o  
seguinte parágrafo único.  
"Art. 245 - .......................... 
§ único - a função social é cumprida  
quando o imóvel e racionalmente aproveitado em  
volume de produção consentâneo com a extensão da  
propriedade e as potencialidades do solo". 
Justificativa: 
A Constituição deve estabelecer, de forma clara e insofismável, quando o imóvel cumpre 
efetivamente a função social, sob risco da matéria, em instância de lei ordinária, ser fácil objeto de 
controvérsias capazes de comprometer a intenção da Lei Maior. 
A propriedade deve, pois, ter suas potencialidades devidamente aproveitadas, para que não se 
afigure como ociosa e antissocial, levando-se em conta também a extensão geográfica da mesma, 
para avaliar-se se a produção corresponde a essas qualificações. 
Parecer:   
   A presente emenda acrescenta parágrafo único ao art. 245.  
A definição de critérios de cumprimento da função social de propriedade é matéria da legislação 
ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:29538 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BENEDICTO MONTEIRO (PMDB/PA) 
Texto:   
   Inclua-se no Título VIII, Capítulo II, onde couber:  
Art. Ao direito de propriedade da terra  
corresponde uma função social.  
Parágrafo único. A função social é cumprida  
quando, simultaneamente, a propriedade:  
I - é racionalmente aproveitada;  
II - conserva os recursos naturais e preserva o meio ambiente;  
III - observa as disposições legais que  
regulam as relações de trabalho;  
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IV - favorece o bem-estar dos proprietários e  
dos trabalhadores que dela dependem. 
Justificativa: 
A função social é a principal característica que deve ser observada para o efeito de desapropriação 
para a Reforma Agrária. Só que os princípios acima relacionados devem ser cumpridos 
simultaneamente para poder determinar o cumprimento da função social que isenta a propriedade da 
desapropriação. 
Parecer:   
   A presente emenda altera redação do art. 245 do Substitutivo.  
A determinação de critérios de cumprimento da função social da propriedade é matéria de legislação 
ordinária.  
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  
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. 
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Justificativa: 
A emenda proposta visa condensar o texto apresentado e viabilizar Ação de Política Agrícola e da 
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 pelo 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.  
§ 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  
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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 expropriente.  
§ 3o. - A desapropriação de que fala este  
artigo se aplicará tanto à terra nua quanto as  
benfeitorias indenizáveis.  
[...] 
Justificativa: 
Subscreveram emenda idêntica milhares de eleitores de todo o País. Ao apresenta-la, nos mesmos 
moldes, queremos prestigiar iniciativa de tão grande alcance social, no sentido de vê-la 
consubstanciada na nossa Carta Magna. 
Parecer:   
   A emenda propõe nova redação de todo capítulo II do Título VIII.  
Após exame do conteúdo da proposta, observamos:  
- a emenda contempla matérias que, no nosso entender, não deveriam constar do texto 
constitucional;  
- o nível de detalhamento de muitos substitutivos seria cabível, tão somente, na legislação ordinária;  
- alguns dispositivos estão marcados pela inviabilidade política de implementação, tais como, "perda 
sumária", "expropriação sem indenização".  
Por outro lado, outros dispositivos merecem destaque e nosso voto é pela aprovação parcial da 
emenda. 
 
   
   EMENDA:30583 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao Substitutivo do Relator  
Título VIII - da Ordem Econômica - Capítulo II  
Substitua-se o Artigo 245 pelo seguinte:  
Art. 245 - fica assegurado o direito de  
propriedade de imóvel que corresponder à função social.  
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§ 1o. - A propriedade do imóvel rural  
corresponde 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 títulos 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 inclui o 
limite do imóvel, a ser fixado em lei ordinária, como requisito de função social da propriedade. 
Em um país como o Brasil, onde a histórica 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:   
   A presente emenda objetiva dá nova redação ao art. 245 do Substitutivo.  
O disposto no "caput" do artigo, bem como nos parágrafos 2o., 3o., 4o. e 5o. já estava devidamente 
contemplado no substitutivo emendado.  
O disposto no parágrafo 1o é, no nosso entender, matéria de legislação ordinária.  
A emenda, portanto, não aperfeiçoa o conteúdo do Projeto.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:30817 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE) 
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Texto:   
   Emenda Substitutiva ao Substitutivo do  
Relator - Título VIII - da Ordem Econômica.  
Capítulo II  
Substitua-se o Artigo 245 pelo seguinte:  
Art. 245 - 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 uma 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; 
Justificativa: 
A emenda procura assegurar a vigência do Estatuto da Terra e da Legislação Agrária em vigor de 
modo a evitar um retrocesso no processo de Reforma Agrária. 
Parecer:   
   A presente emenda dá nova redação ao art. 245 do Substitutivo, acrescentando, inclusive, 
dispositivos.  
O disposto no parágrafo 1o. já está devidamente contemplado no substitutivo.  
O disposto no parágrafo 2o. é, no nosso entender, matéria de legislação ordinária.  
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.  
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.  
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§ 3o. - Qualquer contestação à desapropriação  
terá, obrigatoriamente, tramitação em rito sumaríssimo. 
Justificativa: 
O objetivo principal da nossa proposta é, na busca do consenso, oferecer um texto que garanta a 
definição, na constituição, dos principais tópicos para a efetivação da Reforma Agrária no Brasil 
transferindo para a Lei todas as demais questões. 
A definição clara que o Estado fará a Reforma Agrária, que ao direito de propriedade corresponde 
uma função social e que a União será imitida 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:31440 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. 245, do Substitutivo do  
Relator, a seguinte redação:  
Art. 245 - O uso do imóvel rural corresponde  
a obrigação social quando, simultaneamente:  
I - é racionalmente aproveitado;  
II - conserva os recursos naturais renováveis  
e preserva o meio ambiente;  
III - observa as disposições legais que  
regulam as relações do trabalho e de produção e  
não motiva conflitos ou disputas pela posse ou domínio;  
IV - não excede a área máxima prevista como  
limite regional;  
V - respeita os direitos das populações  
indígenas que vivem nas suas imediações. 
Justificativa: 
Propomos a alteração no parágrafo 245 do Substitutivo do Relator, acrescido de cinco itens, visando 
principalmente a alteração de “função social” para obrigação social, além de dar outras definições 
para o uso do imóvel urbano. 
Parecer:   
   A presente emenda altera redação do art. 245 do Substitutivo.  
A determinação de critérios de cumprimento da função social da propriedade é matéria de legislação 
ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:31477 PREJUDICADA 
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. 245 do Substitutivo do relator, a seguinte redação:  
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Art. 245 - O uso do imóvel rural corresponde  
a 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. 
Justificativa: 
A alteração que propomos, em plenário, no projeto de Constituição, na parte da Política Agrícola, 
visando, principalmente a alteração da definição de “função social”, para “obrigação social”, uma vez 
que “função social”, não avança em direção a aplicação de uma Reforma Agrária que atenda aos 
anseios dos trabalhadores rurais com a efetivação do assentamento em terras desapropriadas. A 
redação que propomos, garantirá que a terra seja destinada a produção rural, evitando as grandes 
áreas desabilitadas que funcionam como “gancho” de especulação latifundiária. 
Parecer:   
   A emenda é idêntica, em conteúdo e redação à de número es-31440-8, do mesmo autor.  
Pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:32457 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado:  
Art. 245, do Substitutivo do Relator da Comissão de Sistematização do Projeto de Constituição.  
Adite-se ao art. 245, o seguinte parágrafo:  
"Parágrafo - As pequenas e médias  
propriedades rurais, assim definidas em lei não  
serão objetos de processo de desapropriação." 
Justificativa: 
O comando condicional proposto, ao mesmo tempo que estabelece a justiça social em termos 
agrários, estabelecendo necessária tranquilidade rural, afastando a ameaça da desapropriação 
indiscriminada, contra os pequenos e médios proprietários. 
Parecer:   
   A Emenda propõe que o disposto no artigo 253 do Substitutivo passe a integrar o artigo 245, como 
parágrafo.  
A proposta aperfeiçoa o texto do Projeto.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:32500 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ LUIZ MAIA (PDS/PI) 
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Texto:   
   Emenda Substitutiva ao título VIII, capítulo II e seus artigos.  
Título VIII  
Capítulo II  
Da Política agrícola, fundiária e da reforma agrária.  
Art. 245 - fica assegurado o direito à  
propriedade rural, proteção e garantia à  
agricultura e aos lavradores, cabendo ao Poder  
Público definir política de estímulo, assistência  
técnica, desenvolvimento e financiamento para a  
atividade agrícola, agroindustrial pecuária  
florestal e pesqueira.  
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  
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  
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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 
produtivos 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 
rural familiar, ao mesmo tempo que abra a possibilidade 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 proteção 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 necessidade e possibilidade 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:32597 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Substituam-se os arts. 245 a 254 do Substitutivo pelos seguintes, renumerando-se os demais:  
"Art. 245 - A estrutura fundiária e o uso do  
imóvel rural serão regulados em lei complementar  
com observância dos seguintes princípios:  
I - garantia da propriedade rural produtiva  
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em conformidade com o interesse social;  
II - proteção ao pequeno e médio proprietário  
de um só imóvel rural, que se dedique exclusiva ou  
predominantemente à sua exploração, inclusive para  
torná-lo insuscetível de expropriação;  
III - assistência técnica e creditícia e  
garantia de preços justos para o desenvolvimento  
da atividade agrícola;  
IV - definição de prioridade para a  
desapropriação por interesse social, exceto em  
relação às áreas referidas no item II;  
V - indenização da terra nua em títulos da  
dívida agrária, resgatáveis em até 20 anos, com  
valor monetariamente atualizado nas datas dos resgates;  
VI - indenização prévia, em dinheiro, das  
benfeitorias, como condição da imissão de posse do expropriante;  
VII - vedação da titularidade de domínio ou  
posse das terras públicas, a quem já for  
proprietário rural, salvo para extinção de  
minifúndio;  
VIII - remembramento ou indivisibilidade do  
minifúndio improdutivo;  
IX - inegociabilidade e inalienabilidade de  
terras concedidas ou transmitidas pelo Poder  
Público para fins de reforma agrária, conforme a  
localização do imóvel, durante o prazo mínimo de  
dez anos, sob pena de automática reversão ao concedente;  
X - prévia autorização do Congresso Nacional  
para concessão a estrangeiro do domínio ou posse  
de terras públicas;  
XI- perdimento, sem indenização, do imóvel  
rural improdutivo durante mais de cinco anos;  
XII - participação dos trabalhadores no lucro  
das empresas rurais, mediante distribuição de,  
pelo menos, 20% dos resultados de cada exercício.  
§ 1o. - o disposto no item IX não se aplica a  
cooperativas que adquiram o domínio ou posse para  
repassá-los aos seus associados.  
§2o. - os títulos da dívida agrária serão  
aceitos, pelo valor de mercado, para resgate de  
tributos e cumprimento de outras obrigações  
financeiras devidas à União.  
§ 3o. - Considera-se atendido o interesse  
social da propriedade quando:  
a) está sendo explorada, ou em vias de  
exploração, de acordo com a capacidade produtiva  
do seu legítimo ocupante;  
b) conserva os recursos naturais e preserva o  
meio ambiente;  
c) mantém justas relações de trabalho para  
propiciar bem-estar aos empregadores e empregados  
que nela trabalham.  
§4o. - Não se considera violado o interesse  
social se a inadequada exploração do imóvel rural  
decorrer da falta de condição econômica do seu  
legítimo ocupante.  
Art. 246 - os planos do desenvolvimento  
agrícola incluirão os seguintes princípios:  
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I - execução plurianual;  
II - zoneamento das áreas agricultáveis,  
visando a eficiência da sua exploração e a  
implantação das infraestruturas necessárias ao seu  
desenvolvimento". 
Justificativa: 
O principal objetivo da reforma agrária e de qualquer outra destinada a eliminar ou reduzir 
desigualdades sociais, deve ser a melhoria de salário das pessoas mal remuneradas, sejam elas 
minifundiários, pequenos e médios proprietários, ou trabalhadores sem-terra. 
Para alcançá-lo a Constituição precisa apenas inserir um conjunto de normas básicas indicadoras das 
diretrizes que devem ser observadas em lei complementar para regulação da matéria. 
A reformulação proposta para o art.  245 do Substitutivo estabelece indicações que contribuem para 
alterar a estrutura fundiária com o propósito de ampliar a produção e a produtividade agrícola, 
assegurando aos pequenos produtores meios técnicos financeiros e garantia de preços, ao mesmo 
tempo em que obrigará os latifundiários improdutivos à opção do desmembramento de terras ociosas, 
através de mecanismos que não eliminam o mercado de compra e venda de imóveis rurais. 
A pena mais drástica constante da emenda é a do perdimento, sem indenização, das glebas ociosas 
por mais de cinco anos, o que simplesmente estimulará à adoção de duas alternativas: 

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

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

Outra preocupação da emenda é a de excluir do texto constitucional matéria meramente processual, 
relativa a procedimento para a imissão da posse pelo poder expropriante. 
Na verdade, o que a Constituição precisa determinar é a orientação de políticas agrícolas e fundiárias 
capazes de estimular quem produz e impedir a especulação imobiliária, evitando o alongamento do 
domínio sobre glebas que possam ser destinadas ao efetivo processo da produção primária ou 
industrial. 
A reforma agrária não será “bicho de sete cabeças” se soubermos promovê-la sem demagogia. 
Parecer:   
   A emenda dá nova redação ao Capítulo II- do Título VIII.  
Após análise criterioso da proposta, observamos:  
- a existência de algumas incongruências e recuos, em relação ao texto do Substitutivo;  
- acentuado nível de detalhamento, aceitável apenas quando da elaboração da Legislação Ordinária;  
- sugestões que podem viabilizar a implementação da reforma agrária.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:33755 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADEMIR ANDRADE (PMDB/PA) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 245  
O art. 245 do Substitutivo do Projeto de Constituição passa a viger acrescido de parágrafo único:  
"Art. 245 ............................ 
Parágrafo único. A função social da terra é  
cumprida quando, simultaneamente:  
a) é racionalmente aproveitada e mantém  
níveis satisfatórios de produtividade;  
b) são conservados os recursos naturais e  
preservado o meio ambiente;  
c) são observadas as disposições legais que  
regulam as justas relações de trabalho e de  
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produção, entre os que a possuem e a cultivam;  
d) é assegurado nível de vida adequado  
àqueles que nela trabalham, bem como as suas  
famílias;  
e) respeitam os direitos das populações  
indígenas que vivem nas suas imediações.; 
Justificativa: 
É da maior importância se estabelecer na Constituição os princípios básicos que definam a função 
social da Propriedade. 
Parecer:   
   A presente emenda acrescenta parágrafo único ao art. 245.  
A definição de critérios de cumprimento da função social de propriedade é matéria da legislação 
ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:34346 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADEMIR ANDRADE (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
O Art. 245 do Substitutivo do Projeto de Constituição passa a viger acrescido de parágrafo único:  
"Art. 245 - ........................... 
Parágrafo Único - A função social da terra é  
cumprida quando, simultaneamente:  
a) é racionalmente aproveitada e mantém  
níveis satisfatórios de produtividade;  
b) são conservados os recursos naturais e  
preservado o meio ambiente;  
c) são observadas as disposições legais que  
regulam as justas relações de trabalho e de  
produção, entre os que a possuem e a cultivam;  
d) é assegurado nível de vida adequado  
àqueles que nela trabalham, bem como as suas famílias;  
e) respeita os direitos das populações  
indígenas que vivem nas suas imediações.  
f) não excede a área máxima fixada em lei". 
Justificativa: 
É da maior importância se estabelecer na Constituição os princípios básicos que definem a função 
social na Propriedade e a importância do limite máximo da Propriedade. 
Parecer:   
   A presente emenda acrescenta parágrafo único ao art. 245.  
A definição de critérios de cumprimento da função social de propriedade é matéria da legislação 
ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:34548 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
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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  
título, de terras públicas com área superior a  
quinhentos hectares a uma só pessoa física ou  
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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.  
Art. 246 - O Plano nacional de  
desenvolvimento agrário, de execução plurianual,  
simultaneamente as ações da política agrícola,  
política agrária e reforma agrária.  
§ 1o. - A lei limitará a aquisição ou  
arrendamento de propriedade rural por pessoas  
físicas ou jurídicas estrangeiras, bem como os  
residentes e domiciliados no exterior.  
§2o. - A aquisição de imóvel rural por pessoa  
jurídica estrangeira, ficará subordinada a prévia  
autorização da Câmara dos Deputados e Senado Federal.  
§ 3o. - São insuscetíveis de desapropriação,  
para fins de reforma agrária, os pequenos e médios  
imóveis rurais, na forma que dispuser a lei, desde  
que seus proprietários não possuem outro imóvel rural.  
§ 4o. - A lei estabelecerá política  
habitacional para o trabalhador rural com o  
objetivo de garantir-lhe dignidade de vida e propiciar-lhe a fixação no meio onde vive.  
§ 5o. - Ao Poder Público cumpre promover  
políticas adequadas de estímulo, assistência  
técnica, desenvolvimento e financiamento para a  
atividade agrícola, agroindustrial, pecuária e pesqueira.  
§ 6o. - 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: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A emenda propõe nova redação do Capítulo II do Título VIII.  
Após análise minuciosa do Projeto observamos:  
- A maioria dos dispositivos não acrescentou contribuição essencial ao texto do Substitutivo;  
- Alguns dispositivos pecaram pelo acentuado nível de detalhamento, incompatível com o texto 
constitucional;  
- No tocante, porém, à ação do Poder Público na promoção de políticas de apoio e estímulo à 
atividade agropecuária, a proposta merece acolhimento.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:34570 PARCIALMENTE APROVADA 
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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  
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  
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regulamentará, no interesse social, o caráter de  
prioridade e o rito sumário do processo de  
desapropriação fixando, inclusive, prazo para o  
julgamento, em cada instância.  
§ 4o. - As pequenas propriedades são isentas  
de desapropriação, na forma da lei.  
§ 5o. - Nos casos de desapropriação previstos  
neste artigo, os proprietários ficarão isentos dos  
impostos federais, estaduais e municipais que  
incidam sobre a transferência dos bens  
desapropriados.  
Art. 249 - A alienação ou concessão, a  
qualquer título, de terras públicas com área  
superior a dois mil hectares a uma só pessoa  
física ou jurídica, excetuados os casos de  
cooperativas de produção originários do processo  
de Reforma Fundiária, dependerão de prévia  
aprovação do Senado da República.  
Parágrafo Único - A destinação das terras  
públicas e devolutas, será prioritariamente,  
compatibilizada com o Plano Nacional de Reforma Agrária.  
Art. 250 - Os beneficiários da distribuição  
de imóveis rurais pela reforma agrária receberão  
títulos de domínio ou de concessão de uso,  
inegociáveis pelo prazo de dez anos.  
Art. 251 - O Plano Nacional de Reforma  
Agrária, de âmbito plurianual, englobará  
simultaneamente o plano de Política Agrícola e  
Política fundiária para as áreas prioritárias a  
que se referir, visando o cumprimento da função  
social da propriedade a que se refere o art. 245.  
Art. 252 - A lei regulará a aquisição ou  
arrendamento de propriedade rural por pessoas  
físicas ou jurídicas estrangeiras, bem como por  
residentes e domiciliados no exterior.  
Art. 253 - Não será objeto de desapropriação,  
para fins de reforma agrária, o imóvel objeto de  
projetos aprovados e implantados com incentivos do  
Poder Público, salvo se descumprida pelo  
proprietário a legislação própria a que estão  
submetidos.  
Art. 254 - A lei estabelecerá política  
habitacional para o meio rural contemplando,  
prioritariamente, o trabalhador rural e os  
pequenos e médios produtores.  
Parágrafo Único - Todo aquele que não sendo  
proprietário de imóvel rural, ocupar de boa-fé,  
por cinco anos ininterruptos, sem oposição nem  
reconhecimento de domínio alheio, gleba particular  
não superior a cinquenta hectares, ou terra  
pública não superior a cem hectares, tornando-a  
produtiva e nela tendo sua morada, adquirir-lhe-á  
propriedade mediante sentença devidamente  
transcrita.  
Art. 255 - Nas regiões áridas ou semiáridas,  
sujeitas a secas sistemáticas, os planos de  
assentamento preverão medidas específicas de  
proteção das atividades agropecuárias, de modo a  
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reduzir os riscos a que estão expostas.  
Art. 256 - O Poder Público incentivará o  
parcelamento voluntário do imóvel pelo seu  
proprietário e com ele cooperará na forma da lei.  
Parágrafo Único - Executado o plano de  
parcelamento e assentamento proposto pelo  
proprietário e aprovado pela autoridade  
competente, a parte remanescente não será objeto  
de desapropriação. 
Justificativa: 
É inegável o esforço do Relator para elaborar um texto ajustado às aspirações nacionais. 
A emenda apresentada corresponde a uma revisão de sua proposta, após longa discussão com 
parlamentares diversos, com pessoas e entidades representativas da comunidade brasileira, com 
técnico em legislação e com especialista no assunto. 
O conteúdo do texto do Relator foi praticamente mantido. Expressões ou artigos e parágrafos acasos 
suprimidos, correspondem a repetições ali contidas ou a incorporações em outro dispositivo, para 
economia do texto. As mudanças conceituadas são pequenas e pouca numerosas. 
Parecer:   
   O Autor propõe um Substitutivo ao Capítulo II, do Título VIII, com o objetivo de alterar o proposto 
originalmente, inserindo dois artigos (os primeiros) sem nada alterar o texto, apenas dando mais 
ênfase ao art. 251. Foi atendido, em parte, por disposição que incluímos logo após o art. 254.  
O art. 247 e 248 exigem projeto de reforma agrária para que a propriedade seja desapropriada. 
Resolvemos manter o texto como está, com os procedimentos judiciários anteriormente propostos.  
A alteração do art. 249 é apenas quanto à área de terras públicas a ser alienada ou concedida. 
Passou de 500ha para 2.000ha. Parece-nos melhor manter o limite anterior.  
O art. 254 propõe que a política habitacional não fique restrita ao trabalhador rural, mas seja 
estendida aos pequenos e médios proprietários. Fica mantido o texto, pois como está redigido não 
exclui estes, apenas obriga que haja uma política para aqueles.  
O parágrafo único do art. 254 proposto está tecnicamente mal localizado, pois deveria ter recebido o 
n. 255, uma vez que trata de matéria diferente do caput e, portanto, deve constituir novo dispositivo.  
Quanto ao mérito, o assunto usucapião deve ser tratado em etapa posterior, por ser matéria 
específica de direito privado, regulada pelo Código Civil.  
O art. 256 foi atendido e o 255 desce a detalhes próprios de legislação ordinária.  
Os demais artigos propostos não foram atendidos, porque julgamos mais conveniente manter os 
textos do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:34944 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. 245 a seguinte redação:  
"Art. 245 - É garantido o direito de  
propriedade de imóvel rural que cumpra função  
social, consoante requisitos definidos em lei." 
Justificativa: 
Preservado o mérito do dispositivo, a presente emenda apenas procura imprimir-lhe redação mais 
apropriada. 
Parecer:   
   A emenda objetiva alterar a redação do art. 245.  
No nosso entender, a emenda não aperfeiçoa o texto do Projeto.  
Pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 
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FASE S 

EMENDA:00244 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao inciso I do Parágrafo Único  
do Artigo 218, do Projeto de Constituição da  
Comissão de Sistematização o seguinte:  
Art. 218 - .................................  
Parágrafo único - .........................  
I - "É racionalmente aproveitada, conforme  
determinar a Lei Ordinária". 
Justificativa: 
Lei Ordinária deverá disciplinar o conceito de uso racional da propriedade rural. Manter o texto do 
Projeto neste particular significa estabelecer a regra da arbitrariedade na futura análise de 
propriedades rurais sujeitas à desapropriação, para fins de reforma agrária. 
É preciso estabelecer normativos objetivos na fixação de critérios e parâmetros que delimitam o 
conceito de propriedade, quando “racionalmente aproveitada”, ainda mais que o atual direito positivo 
brasileiro, neste particular, já apresenta alguns avanços importantes. 
Há de se complementar o parágrafo único do art.218, sob pena de se inaugurar princípio de arbítrio 
na interpretação conceitual do texto em vigor. 
Parecer:   
   Pela aprovação. A proposição aperfeiçoa o dispositivo constante no Projeto de Constituição. 
 
   
   EMENDA:01382 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO VELASCO (PMDB/PA) 
Texto:   
   Dá nova redação ao art. 218 do projeto de Constituição, a seguir  
Art. 218 - Ao direito de propriedade da terra  
rural corresponde uma função social.  
§ 1o. - A função social é cumprida quando,  
simultaneamente, a terra rural:  
a) - é racionalmente aproveitada;  
b) - tem assegurada a conservação e  
preservação dos recursos naturais renováveis e ambientais;  
c) - nela, são observadas as justas relações  
de trabalho e das normas previdenciárias;  
d) - favorece o bem estar dos proprietários e  
dos trabalhadores que nela labutam, assim como de suas famílias.  
§ 2o. - A Lei estabelecerá os critérios referentes:  
a) - ao cumprimento da função social da terra rural;  
b) - às limitações e exclusões de áreas a serem desapropriadas; e  
c) - ao tratamento a ser dado às áreas de minifúndio. 
Justificativa: 
Pretende-se, com a presente emenda, adequar o texto constitucional ao Estatuto da Terra, bem mais 
abrangente e explicito em relação à matéria. 
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Parecer:   
   A presente emenda pretende aperfeiçoar o texto do Projeto, compatibilizando-o com os objetivos 
propostos no Estatuto da Terra.  
No nosso entender, as alterações propostas não aperfeiçoam o texto do Projeto.  
No que se refere à introdução do § 2o., observamos que:  
- o disposto na alínea "a" já está devidamente contemplado no § 1o. do art. 218 do Projeto de  
Constituição (A).  
- O proposto nas alíneas "b" e "c" já está devidamente contemplado nos arts. 219 e 220 do Projeto.  
Somos pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01786 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ ELIAS (PTB/MS) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Art. 218  
Dê-se ao artigo 218 do Projeto de  
Constituição da Comissão de Sistematização, a seguinte redação:  
Art. 218 - É garantido o direito de  
propriedade de imóvel rural, cujo uso corresponda  
a uma função social.  
§ único - A função social será definida em  
lei, considerando-se aspectos de aproveitamento  
racional e adequada exploração do propriedade, bem  
como o bem estar do proprietário e dos  
trabalhadores que dela dependem. 
Justificativa: 
Toda a garantia do direito de propriedade contida no Projeto da Comissão de Sistematização está 
condicionada a sua correspondência a uma função social. 
O conceito de função social da propriedade, é tal, como vem previsto, bastante fluido, o que levará 
fatalmente a interpretações dúbias, que no mínimo, acarretarão uma instabilidade jurídica na área 
agrícola. 
Assim propomos que tal conceito seja definido em lei ordinária, sempre levando em consideração o 
aproveitamento racional da propriedade, sua adequada exploração, bem como o bem-estar do 
proprietário e dos trabalhadores que dela dependem. 
Finalmente, reiteremos ser temerária a estratificação de conceito vago em sua essência, e 
fundamental para o proprietário de imóvel rural, num texto rígido como o de uma Constituição quando 
sua definição poderá ser dada pela lei ordinária, que deverá levar em consideração as condições 
socioeconômicas, tão diversas em nosso País. 
Parecer:   
   A emenda propõe nova redação para o art. 218 do Projeto de Constituição (A).  
A matéria já se encontra satisfatoriamente contemplada no texto do Projeto.  
Somos pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:02043 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS EDUARDO (PFL/BA) 
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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. 216 - É garantido o direito de propriedade de imóvel rural, cujo uso corresponde a uma função 
social. 
Parágrafo único - A função social é cumprida quando, nos termos da lei, a propriedade: 
I. É adequadamente aproveitada. 
II. É explorada de modo a preservar o meio ambiente 
III. O proprietário observa as disposições gerais que regulam as relações de trabalho. 
IV. A exploração favorece o bem-estar do proprietário e dos trabalhadores. 
[...] 
 

Assinaturas  

1. Luiz Eduardo 

2. Amaral Netto 

3. Antônio Salim Curiatti 

4. José Luiz Maia 

5. Carlos Virgílio 

6. Mário Bouchardet 

7. Melo Freire 

8. Leopoldo Bessone 

9. Aloísio Vasconceos 

10. Messias Góis 

11. Expedito Machado 

12. Manuel Vian 

13. Luíz Marques 

14. Orlando Bezerra 

15. Furtado Leite 

16. Ismael Wanderley 

17. Antônio Câmara 

18. Henrique Eduardo 

Alves 

19. Sadie Hauache 

20. Siqueira Campos 

21. Aluízio Campos  

22. Eunice Michiles 

23. Samir Uchoa 

24. Maurício Nasser 

25. Francisco Dornelles 

26. Stélio Dias 

27. Airton Cordeiro 

28. José Camargo 

29. Mattos Leão 

30. José Tinoco 

31. João Castelo 

32. Guilherme Palmeira 

33. Carlos Chiarelli 

34. Roberto Torres 

35. Arnaldo Faria de Sá 

36. Sólon Borges dos Reis 

37. Ézio Ferreira 

38. José Dutra 

39. Carrel Benevides 

40. Joaquim Sucena 

41. Daso Coimbra 

42. João Resek 

43. Roberto Jefferson 

44. João Menezes 

45. Vinat Rosado 

46. Cardoso Alves 

47. Paulo Roberto 

48. Lourival Baptista 

49. Ruben Branquinho 

50. Cleonâncio Fonseca 

51. Bonifácio de Andrada 

52. Agripino de Oliveira 

Lima 

53. Narciso Mendes 

54. Marcondes Gadelha 

55. Mello Reis 

56. Arnold Foravante 

57. Jorge Arbage 

58. Chagas Duarte 

59. Álvato Pacheco 

60. Felipe Mendes 

61. Alysson Paulinelli 

62. Aloísio Chaves 

63. Sotero Cunha 

64. Gastone Righi 

65. Dirce Tutu Quadros 

66. José Elias Murad 

67. Mozarildo Cavalcante 

68. Flávio Rocha 

69. Gustavo de Faria 

70. Flávio Palmier da 

Veiga 

71. Gil César 

72. João da Mata 

73. Dioníso Hage 

74. Leopoldo Peres 

75. Carlos Sant’anna 

76. Délio Braz  

77. Gilson Machado 

78. Nabor Júnior 

79. Geraldo Fleming 

80. Osvaldo Sobrinho 

81. Osvaldo Coelho 

82. Hilário Braun 

83. Edivaldo Motta 

84. Paulo Zirzur 
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85. Nilson Gibson 

86. Milton Reis 

87. Marcos Lima 

88. Nilton Barbosa 

89. Francisco Sales 

90. Assis Canuto 

91. Chagas Neto 

92. José Viana 

93. Lael Varella 

94. Rosa Prata 

95. Mário de Oliveira 

96. Sílvio de Abreu 

97. Luiz Leal 

98. Génesio Bernardino 

99. Alfredo Campos 

100. Vírgilio Galassi  

101. Alfredo Campos 

102. Theodoro Mendes 

103. Amilcar Moreira 

104. Oswaldo Almeida 

105. Ronaldo Carvalho 

106. José Freire 

107. José Mendonça Bezerra  

108. José Lourenço 

109. Vinícius Consanção 

110. Ronaldo Corrêa  

111. Paes Landim 

112. Alércio Dias 

113. Mussa Demes 

114. Jessé Freire 

115. Gandi Jamil 

116. Alexandre Costa 

117. Alberico Cordeiro 

118. Iberê Ferreira 

119. José Santana de 

Vasconcellos 

120. Christovam Chiaradia 

121. Djenal Gonçalves 

122. José Egreja 

123. Ricardo Isar 

124. Afif Domingos 

125. Jayme Paliarin 

126. Delfim Netto 

127. Farabulini Júnior 

128. Fausto Rocha 

129. Tito Costa 

130. Caio Pompeu 

131. Felipe Cheidde 

132. Monoel Moreira 

133. Marluce Pinto 

134. Ottomar Pinto 

135. Olavo Pires 

136. Victor Fontana 

137. Orlando Pacheco 

138. Ruberval Pilotto 

139. Jorge Bornhausen 

140. Alexandre Puzyna 

141. Artenir Werner 

142. Cláudio Ávila 

143. Divaldo Suruagy 

144. Denisar Arneiro 

145. Jorge Leite 

146. Aloysio Teixeira 

147. Roberto Augusto 

148. Messias Soares 

149. Dálton Canabrava 

150. Enoc Vieira 

151. Joaquim Haickel 

152. Edison Lobão 

153. Victor Trovão 

154. Onofre Corrêa 

155. Albérico Filho 

156. Vieira da Silva 

157. Costa Ferreira 

158. Eliezer Moreira 

159. José Teixeira 

160. Oscar Corrêa 

161. Maurício Campos 

162. Sérgio Werneck 

163. Raimundo Resende 

164. José Geraldo 

165. Álvaro Antônio 

166. Asdrubal Bentes 

167. Jarbas Passarinho 

168. Gerson Peres 

169. Carlos Vinagre 

170. Fernando Velasco 

171. Arnaldo Moraes 

172. Fausto Fernandes 

173. Domingos Juvenil 

174. José Elias  

175. Rodrigues Palma 

176. Levy Dias 

177. Ruben Figueiró 

178. Rachid Saldanha Derzi 

179. Ivo Cersósimo 

180. Matheus Iensen 

181. Antônio Ueno 

182. Dionísio Dal Prá 

183. Jacy Scanagata 

184. Basílio Villani 

185. Oswaldo Trevisan 

186. Renato Jonhsson 

187. Ervin Bonkoski 

188. Jovanni Masini 

189. Paulo Pimentel 

190. José Carlos Martinez 

191. Júlio Campos 

192. Ubiratan Pinelli 

193. Jonas Pinheiro 

194. Louremberg Nunes 

Rocha 

195. Roberto Campos 

196. Cunha Bueno 

197. Inocêncio Oliveira 

198. Salatiel Carvalho 

199. José Moura 

200. Marco Maciel 

201. Ricardo Fiuza 

202. Paulo Marques 

203. João Lobo 

204. Telmo Kirst 

205. Darcy Pozza 

206. Arnaldo Prieto 

207. Osvaldo Bender 

208. Adyson Motta 

209. Paulo Mincarone 

210. Adroaldo Streck 

211. Victor Faccioni 

212. Luis Roberto Ponte 

213. João de Deus Antunes 

214. Arolde de Oliveira 

215. Rubem Medina 

216. Irapuan Costa Junior 

217. Roberto Balestra 

218. Luiz Soyer 

219. Naphtali Alves Souza 

220. Jalles Fontoura 

221. Paulo Roberto Cunha 

222. Pedro Canedo 

223. Lúcia Vânia 

224. Nion Albernaz 

225. Fernando Cunha 

226. Antônio de Jesus 

227. Nyder Barbosa 

228. Pedro Ceolin 

229. José Lins 
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230. Homero Santos 

231. Chico Humberto 

232. Osmundo Rebouças 

233. Francisco Carneiro 

234. Meira Filho 

235. Márcia Kubitschek  

236. Aécio de Borba  

237. Bezerra de Melo 

238. Eraldo Tinoco 

239. Benito Gama 

240. Jorge Vianna 

241. Ângelo Magalhães 

242. Leur Lomanto 

243. Jonival Lucas 

244. Sérgio Brito 

245. Roberto Balestra 

246. Waldeck Dornelas 

247. Francisco Benjamim 

248. Etevaldo Nogueira 

249. João Alves 

250. Francisco Diógenes 

251. Antônio Carlos Mendes 

Thame 

252. Jairo Carneiro 

253. Paulo Marques 

254. Rita Furtado 

255. Jairo Azi 

256. Fábio Raunheitti 

257. Feres Nader 

258. Eduardo Moreira 

259. Manoel Ribeiro 

260. José Mello 

261. Jesus Tajra 

262. Francisco Coelho 

263. Érico Pegoraro 

264. Fernando Gomes 

265. Evaldo Gonçalves 

266. Raimundo Lira 

267. César Cals Neto 

268. Eliel Rodrigues 

269. Max Rosenmann 

270. Carlos de Carli 

271. Mauro Borges 

272. Albano Franco 

273. Sarney Filho 

274. Odacir Soares 

275. Mauro Miranda 

276. João Machado 

Rollemberg 

277. José Carlos Coutinho 

278. Miraldo Gomes 

279. Antonio Carlos Franco 

280. Wagner Lago 

281. Osmar Leitão 

282. Simão Sessim 

283. Annibal Barcellos 

284. Geovani Borges 

285. Eraldo Trindade 

286. Antonio Ferreira 

287. Maria Lúcia 

288. Maluly Neto 

289. Carlos Alberto 

290. Gidel Dantas 

291. Adauto Pereira 

Justificativa:   

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

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

EMENDA:00131 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE VIANNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Suprima-se, integralmente, o art. 191 e seus incisos do Projeto de Constituição do Relator (B)  
para o 2o. Turno. 
Justificativa: 
A Função Social é variável no tempo e no espaço não podendo a definição engessar todo o setor rural. 
Trata-se de referência tipicamente abordável pela legislação ordinária. 
Parecer:   
   Superado o conceito privatista que faz parte da Constituição de 1824 - quando "a propriedade era garantida 
em toda a sua plenitude" (art. 179 § 2o.) - já se avançou bastante.  
Hoje já não se admite que haja direito de propriedade sem função social.  
Por isso, somos pela manutenção do texto.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00211 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GILSON MACHADO (PFL/PE) 
Texto:   
   Suprima-se integralmente o artigo 191 (seu  
caput e incisos I, II, III e IV) do Projeto de  
Constituição (B), 1o. Turno. 
Justificativa: 
A função social da propriedade já está assegurada no inciso XXIII do artigo 5º. 
O artigo 191 é, portanto, dispensável. 
Parecer:   
   Superado o conceito privatista que faz parte da Constituição de 1824 - quando "a propriedade era garantida 
em toda a sua plenitude" (art. 179 § 2o.) - já se avançou bastante.  
Hoje já não se admite que haja direito de propriedade sem função social.  
Por isso, somos pela manutenção do texto.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01307 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRMA PASSONI (PT/SP) 
Texto:   
   Suprima-se, no "caput" do artigo 191, a  
expressão "segundo critérios e graus de exigência  
estabelecidos em lei", ficando o referido "caput"  
assim redigido:  
"Art. 191. A função social é cumprida quando  
a propriedade rural atende, simultaneamente, os  
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seguintes requisitos.  
............................................  
Justificativa: 
Trata-se de emenda destinada a dar auto aplicabilidade ao dispositivo que fixa os requisitos para a 
configuração do respeito à função social da propriedade rural. 
Parecer:   
   O dispositivo que trata da função social da propriedade rural não pode se autoaplicável. Há necessidade de 
se definir, com precisão, os critérios que determinam a extensão e melhor compreensão dos requisitos a 
serem observados para o cumprimento dessa função social.  
Os requisitos constantes dos incisos I a IV do art. 191 são gerais. Compete à lei ordinária explicitá-los.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01487 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALYSSON PAULINELLI (PFL/MG) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso IV, ao artigo 191 do Projeto de Constituição (B). 
Justificativa: 
O texto que se quer ver suprimido do Projeto Constitucional prevê, entre os requisitos para cumprimento da 
função social da propriedade, que sua “ exploração favoreça o bem-estar dos proprietários e dos 
trabalhadores”. 
Na verdade, além de tratar-se de conceito bastante vago, sujeito a interpretação subjetivas, e até 
incompatível com as necessidades que implicam a exploração econômica de uma propriedade, que há de ser 
trabalhada em condições nem sempre fáceis e cômodas. 
O próprio trabalho, extraordinário, noturno, penoso ou em condições insalubres, apesar de necessário, 
estando, inclusive, reconhecida sua indispensabilidade no próprio texto constitucional, não se pode afirmar 
que contribua para que a “exploração” da propriedade rural favoreça o bem-estar daqueles que nela estejam 
envolvidas. É o resultado desta exploração que há de propiciar este bem-estar. 
Assim, torna-se evidente que tal requisito, colocado entre aqueles que devem ser observados 
simultaneamente para que a propriedade cumpra sua função social, é de problemática, se não impossível, 
conceituação. 
Ademais, normas programáticas do próprio Projeto aprovado já vislumbra o objetivo que parece estar sendo 
colimado no texto a ser suprimido. Assim é que o artigo 1º, III e IV, consagra como valores sociais de trabalho 
e da livre iniciativa, e o inciso IV, do artigo 3º, prevê como um dos objetivos fundamentais a promoção do 
bem de todos, sem preconceitos. 
São estas as razões que justificam plenamente a supressão da abstrata norma. 
Parecer:   
   É tradição dos últimos textos constitucionais, reafirmar a função SOCIAL da propriedade rural.  
A função social de mede por critérios (especificados nos incisos de I a IV do art. 191). O conjunto desses 
critérios é um referencial objetivo, a partir do qual se pode julgar a adequação da realidade à norma 
constitucional.  
Neste sentido, somos pela manutenção integral do artigo e seus incisos.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01531 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENAN CALHEIROS (PSDB/AL) 
Texto:   
   Suprima-se do caput do Art. 191, Capítulo III, Título VII, do Projeto de Constituição (B) a  
seguinte expressão:  
"Segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei" 
Justificativa: 
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A expressão em exame traduz o evidente proposito de enfraquecer e relativizar o conteúdo da matéria 
disposta no artigo e seus incisos, facilitando o descumprimento da lei em determinado grau. 
Parecer:   
   O dispositivo que trata da função social da propriedade rural não pode se autoaplicável. Há necessidade de 
se definir, com precisão, os critérios que determinam a extensão e melhor compreensão dos requisitos a 
serem observados para o cumprimento dessa função social.  
Os requisitos constantes dos incisos I a IV do art. 191 são gerais. Compete à lei ordinária explicitá-los.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01839 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GENÉSIO BERNARDINO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Suprimir o item III, do artigo 191, do Projeto de Constituição "B". 
Justificativa: 
Caso permaneça no texto constitucional, o dispositivo do citado artigo, poderá generalizar-se no País uma 
verdadeira indústria da desapropriação, pois o proprietário rural dono de uma área de terras produtivas sobre 
todos os aspectos, caso tenha sentença a seu desfavor, na Justiça Trabalhista, estará na eminencia de ter 
sua propriedade produtiva em função de seu desfrute. 
Ora, por si só, o descumprimento de norma trabalhista, hoje, faz com que o proprietário venha a satisfazer o 
direito trabalhista lesando, tendo o trabalhador a via judicial para compelir seu patrão a fazê-lo. 
O dispositivo em questão penalizaria o proprietário, duplamente, na medida em que, além de pagar pelo 
descumprimento das disposições trabalhistas, ficaria na eminencia de perder a sua propriedade, ainda que a 
mesma alcance índice de produtividade superiores aos determinados, pela lei, para caracterizá-lo como 
produtiva. 
Parecer:   
   É tradição dos últimos textos constitucionais, reafirmar a função SOCIAL da propriedade rural.  
A função social de mede por critérios (especificados nos incisos de I a IV do art. 191). O conjunto desses 
critérios é um referencial objetivo, a partir do qual se pode julgar a adequação da realidade à norma 
constitucional.  
Neste sentido, somos pela manutenção integral do artigo e seus incisos.  
Pela rejeição. 
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