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VI-c - SUBCOMISSÃO DA POúnCA
AGRíCOLA E FarmlÁRlA E DA

Kü'UftMA AGRARJA

RElATÓRIO ,d.l= ',-I ,\/ r C i::l (t, !'.~ :Jt~ UI;'

1nlclolmsn1e, valho-me, S~s. ConsT1Tui~

Tes, da orienTação admiróvel da Encicl ica -Laborem
Exarcens", em que 0 SanTo Podre ~oõo Paulo II de
fine a pOSIÇÕO da Ig~eJa em relação à maTéria:

"Em alguns palses em via de desenvolvI
menTo, mi Iha~es de homens se vêem obriga
dos o culTivo,.... 06 "terras ele ou"trOG e sôo
exploradoc pelos laTIfundIários, sem o
esperança de chegar Geque~ um dIa 6 posse
da um pedaço mlnlmo de Terra. Por conse
guinTe, em muiTas siTuações, são
necessárias mudonçoc radicais e urgenTes
para volTar a da~ 6 agriculTura a aos ho
Men& do campo o jusTo valor, como base de
uma sadia economia, no conjunTo do desen-
vo I v I menTa do comUr . __.- . ,,",-c;

(Enelcl lea Laborem Exercens) .

Tenho Também pr6senTes os afIrmações
16ricas do ~rcslden1c Tancredo Neve5, no ~eu

curso de ~Z dL agos10 de ~984:

his
dls-

"Isso eXige 10da uma ~qva concepção do
objeTivo SOCIal da economia. Temos que
começar pulo base, pelo Ter~a, que é o
única ge~adora primárIO de ~Iquszos. Não
posTulo Medidas radicais e novos pa~a a
solução do p~oblema o9~ário do Brasi I.
Vamos empenhar-nos em execuTar a le9is1a
çóo que aI ecTó, proclamada e nõo
cumprido. Paro os Qnos p~6ximoc. o cpf 1
cação do EsTa1uro do 1srra, por si 5Ó,

co~re5ponderó o uma revolução no campo.
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A demOC~aTi%oç~o da p~op~ledade ~u~al

facl I ITa~á a desconcenT~açôo jndusT~lol e
o fim do éxodo ~umo às imensas meTrÓpo
les, que Já se Tornam InabITÓVel&"

Ao pronuncja~ o Plano de Refo~Mo A9~á~jo,

na seu dlscu~so de maio de 1885 pc~anTe o IV Con
ar.GE~ Nacional de Trabalhadores RuraIs, em Bras/
lia, dQclo~ou Também o P~e6ldenTc Sorne~:

"A&~e9u~ar a propriedade da ~er~p a quem
nela queira T~abo'ho~ nâo 6 apen~s um OTO
da rcpa~ação de uma preTerição hisTórica
mulTissecular, mos Também uma decisão pa
I rTlca que aTende às Carências do presen
te e previne as nocessjdad~s do fu1uro o
Foi a ousadia e o sacrifícIo de homens e
mulher~s, batalhando a terra, que pe~ml

Tirom 005 brasi lei~Qs conquisTo~ a maior
parTe desTe ConTinenTe.

é deplorável consTaTor que 11 dos pro
priedades rurais represenTo ~5/ da área
r~~al ln;~grof o r~TO é o chamodo laTifún
dio devo~onTe. Ninguém dezeJo vlola~ a
propriedade, mas cumprir a ConsTI~ulçQo,

que o Eubmc1e ao in~ere6se social".

A Subcomi~sâc OUVIU, nos Termo~ p~evlsTos

nos ar1s~ ~4 c ~6 do R09'men~o InTerno da Assem
bléia Nacional ConsTITUinTe, Õ~ segulnTe~ enTldo
des ~epresen~oTivos de seTores do SOCiedade ~ural,

dirigenTes da AdminlsTroção Púbi ica e O Senhor MI
nlBTro da Reforma e do Oesp.nvolvlmenTo Agrário;
SrG. Oro PI ínlo Moraes Sampaio, DireTor da Asso
ciação Brasi lelra de Reformo Agrá~ia, Or. AnTonio
ErnesTo Oe Salvo, ~recidenTe da Federação de Asrl
culTu~a do EsTado de Minas Ge~ois; Dr. Romeu de
Figueiredo, Presiden~e do Empresa Brael leira de
AssisTência Técnico e ExTensão Rural (EMBRATER);
O~. Ormuz F~elras Rivaldo, PresidenTe do Empresa
Brosi Icira de Pesquisa AgropecuárIa (EMBRAPA); Or.
Rubem Ilsenfrlt~ da SI Ivo, PresidenTe do InsTituto
Naclonol de Colonl%açõo ~ Reformo Agrária (INCRA);
Or. Arlos~o Rlva, DirigenTe da Associação de
Emprecórios da Amazônia, Oro Flávio BriTo, Preei
denTe do Confederação Nocional de Agricultura; Oro
Flávio Teles de Menezes, DirigenTe do Sociedade
Ru~al Bras. 1~lra; Oro 30sé Francisco da Si Ivo,
PresidenTe do Confederação dos Trabalhadores no
AgriculTura (CONTAG) j o S~. Minls~ro do Refo~mo e
00 UesenvolvimcnTo Agrórlo, Or. DanTe de Oliveira;
O~. RoberTO Rodriguoz, PrD~ldenTe da O~gonizoç~o

do& Coopera1 IVOS B~usl leiros (OCB) , e os Srs. Po
dre Ricardo Roz~ndc e Dro DanIel R~ch, dirigenTes
do COmi6GCO Pa~1o~al do Terra.
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Afhda por dei Ib~raç~o dos soue m~mbros, a

Subcomissão visiTOU a órea de&oproprlodo do Enge
nho PITaneo, em %gara6su-PE, e rea~12ou ·reunião
com a rede ração dos Trabalhadores Rurals'de Golós
• aeu~ obsocladoG na cidade de Arogualna-GO, quan
do pod. consiatar o cl Imo da vlolénclos p criMes,
caucadores de grave Teneão 50clat no Região, onds
se Gucedem morTes e Inoêndlos de hablTaçbes no
campa, seM qualquer provldbnol~ legal dos auTorl
dodes local&.

Sabemos' que, na época colonial, o sisTema
laTlfundlórlo brasl le!ro Impregnou-se do feudal la
ma, que JÓ m~rrla no'Europa, InclUSive na Penlnsu
lo Ib~rlca, mas praTlcomLnTe renascido no Braei I.
No Inicio do s~culo xrx, por e~amplo, o Ingl~5

Hcnry KosTer relaTa, nos ~uaG memórias, que, s~ndo

senhor-de-enoenho em Pernambuco, ficara alarmado
quando um morador de suas ~erra~, quase um servo
da gleba, comunlcora-Ihp que a pai leia havia Inva
dido o engenho paro prender um homicida, e exigia
que ele pro~es~as5c, porque havia ocorrido um"des
respeiTo 00 seu poder de senhor-ds-engenho. Ele,
vindo da In9Ia~crra, Jó no Inicio da clvl I Ização
IndusTrial, ficou alTamenTe üurpreso ao verificar
que o feudal I~mo ainda exl5~ia no Brasi I daquela
época. Na verdade, IG~O decorria de um velho ~exTo

legal colonial, qure permi~la ooe proprle~órios dar
COUTo ou asl lo a crlminocos, com Qxceçõo de 3
casos: o criminoso de moeda falso, os culpados do
crlma de lesa-McJe&~Ode e os crimlno50s condencdos
por adulTériO

Na apresenToçôo, à Câmara dos DepuTados,
do ProJe~o No. 4.225, de 1862, regulando o desa
proprlaçao por In~ere6se social, Tive moTivos poro
ciTar a opinião aUTorizada do I lusTre cienTisTa T.
Lynn SmiTh, me&~re de Sooiologia Rural da.Univer
sldade de ~ousiona, nos EsTados Unidos da América,
que ensino:

-o anóTema blbl ico, "amaldiçoado sejam
os que JunTam cus o COM caso, campo com
compo, a~é que n60 haja mais lugar, a fim
de ficarem s6s no molo da ?erra-. (Isolas
V: 6), foi uma Ten~aTiva d6 fazer cessar
a prolaTarlzaç60 do Trabalhador rural que
se segue à concon~roçóo da propriedade do
~olo.

Procuraremos em vão um coso em que a a
griculTura laTlfundiórla haja criado nos
mos~as um Tipo da cidadão prcspero, riJo,
Independen~e e bum-informodo. Na verdade,
além dos deGvan~aDenG Impo~Tas às classes
rUrais pelo pai íTica esTadual e federal
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...~,; c C :J"IlC ::.::: ..;olleH,d':l'"': P'" I cs I mpos"tos a
lei de "torifoo - um esTudo aprofundado
mos"tro que o dls1ribuiçOo desigua! da
"terra e~Tó no fundo de quase Todos 06

probJeMaD rurol~. IsTo é c~rTo quer se
"traTe do problema de môo-da-obro agrlcJ
la, da locação do ~olo, do baixo p~dr~o

de vida, da mobil Idade T~rri"toriol excc ,
5iva, do ignoránclo e anolfab~Tjsmo ou ~e

quaisquer ouTro~ males que afligem a p~

pulaç60 rural, AconTece que os ~I08n6&1

cos feiTos e as recelTo~ for'ulo~_5

dlrlg~m-5e geralmenTe 006 sjn'o~o~ e n~o

bs causa~,· (In ·Soclologia de V_da
Rura I ., póS. 3~7) .

3á b época do Independência, dizia o r~

"triarca Josó Bonifócio ~e Andrada e Si Iva na sua
"M~m6rla sobre a LiberTação Progressiva da
EscravaTura":

-Ar"t. ~O, Todos os homens de cor, for
ros, que não "tiverem Ofício, ou modo cer
To de Vida, receberão do EsTado uma pe
queno sesmaria de Terra poro culTivarem,
e receberôo, ou~ros$im, dele os &oco~roo

neccsh6rios pora 50 esTab~lecerem, cUJO

valor irão pagando com o andor do Tempo",

Joaquim Nabuco, em memoróvel discurso no
Parlamen~o, sobre a Abol içbo da Escrava~ura, re
clamava, por igual, o reforma ográrla:

·0 abol icionisMo significo a liberdade
pes~oal, ainda melhor a igualdade Clví I
de Todos as closs~s sem exceç60 - é aSBlm
uma ,-cformo social í' signif ico o "trabalho
livro, e assim uma reformo cconõmicoj
significo no fUTuro a pequena proprieda
de, d assim uma reformo agrórla, e como é
uma explosão do dignidade humana, po .en
Timen~o da famíl ia, do respeiTO ao pr6xl
mo, é Uma reformo morol de primeiro
ordem",

DuranTe o Império, porém, a Lei da Terras
(Lei no. 601, de 18.09,1850), na práTica prOIbira
aos colonos adquirirem Terras devoluTa~, ao ~sra

belecer poro sua aquiSição o processo de hasTa pú
b!lca e alTos preços, o que impediu o expansão do

pequpna propriedade, como õ época salienTou Tava
rl!lG Ba&~os.

Com ra~ão, OI ivoira Viana conc~ulu'

"TOdO
plendor

o longo pe~íodo colonlol'é de 85

e gl6r i a da g r-and. propl i adadB
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?errrltorial, o
berço, um povo de

qu~ nos ?ornou,
laTlfundlórios"

aeade o

~nquanTo esme era o quadro do Bros, I, nas
EsTados Unidos o dHomesTeod Law" I Iml?ava a unida
pe agrícolo toml I lar nas Terras do União em ~BS2,

o 6~ ~cres.

EnTre nós, o eminenTe DepuTado NesTor
DuarTe, plonalro do dl~oUBEgO do quesTão ográrla
no CongreGSo Nacional, TraTando da maTéria em
1955, afirmava:

"R.forma Agrário é a revi&ão, per diver
BOS processos de execução das relações
Jurldicas 8 econômicas dos que deTém e
?rabalham a propriedade rural, com o ob
JeTivo de modificar deTerminado SITuação
aTuai do domínio e possa da Terra e o
dloTribulçbo do rendo agrlcolo."

E conTinuava:

"Uma reforma das aTuais condições da e
conomia o9rlcol~ do Brasl I Teró é que vi
sar dois fins: aumenTar a produçáo nacIo
nal Q_ alimenTos poro um povo, que' Todos
06 nUTrologisTaG afirmam não Ter o que
comer nem saber como dave comer, e asse
gurar Terras, denT~o de novos Termos de
divisão do solo e de esTabl1 idade econ6
mico poro uma sempre maior pcpula9~o cam
pesino, aTé agora sem TeTo, sem Ter~a Q

sem InsTrumenTo do Trabalho próp~io6, a
pesar de consTITuir uma cJas~e de ml Ihóes
d. Indlvlduos e de grupos humanos nq mOIS

InJUSTa e mais remadióve' doa desigualda
des - o desigualdade econômica".

Ve o Congresso que o quad~o T~o bem dei 1
neado pelo TalenTO de NesTor DuarTe, e~ ~eS5, con
Tinua, hoje, ImperTurbóvel: seTe ml Ihó, 9 de Traba
lhadores b~a51 lelros conTinuam, como ~al lenTava,
"sem TeTo, sem Terra a sem insTrumenTo de Trabalho
pnóprlos".

Quero ainda .sal lanTar, que na ~onferéncla

de PunTa Del EsTe, no Uruguai, em 31 de Janeiro de
~S62 - porTanTo, hó 25 anos - o Minis'~o ClemenTe
Marlanl, como represenTanTe do Brasl I, a represen
TanTes das demais noções omer'\conas, ap"ovaram uma
resoluçõo recomendando o real izaçêo ImediaTa da
reformo agrÓrla no América ~aTlna.

o compromisso InTernacional en?ão assumi
do pelo Brasil, declarou:
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-Impulslonor programas de reforma

agrória inT~gral a fim de aubaTITuir o
regime de laTlf~ndios e mlnlf~ndios por
sisTema jusTo de propriedade, de maneira
que, conTemplado por crédiTo oporTuno e
adequado, assisTência Técnica, comercia
I ização e disTribuição dos seus produTos,
a Terra GC consTITua, paro o homem que o
Trabalha, em base doJ6ua esTabi I Idade e
conómica, /undamenTo do seu crescenTe
bem-esTar ~ garanTia de sua liberdade e
dignidade".

Àquela época, o Governo ~oõo GoulorT se
empenhou em real izar uma reformo consTiTucional
que permiTisse a desapropriação de imóveis rurais
por InTeresse 60CIOI medianTe pagamenTo em TíTulos
da díVIda p~bl ica, como forma de vlabll Izar o re
forma agrórla.

~ó no proposTo do Plano Trienal do Desen
volvimenTo econõmico e Social elaborado pelo Prof.
Celso FurTado, em ~962, o eSTruTuro oor6rla foi
aSllilm definida:

"Todos os esTudoo e InvesTigações sobre
os cauras do aTro50 relaTivo da ogricul-

"tura bros I I c I ra, do suo .)a i x o produT I v i 
dada c do pob~cza doe ponuloçõeo rurais
conduzem, unanimc o In ,viTavelmenTe, b
idenTificação das suas ar'gena no defi
cienTe eQTrUTUro agrório do POIS, o qual
se consTITui no mai6 ZLr o obsTáculo b
exploração racional da Terra, e~ bases
capiTal iüTas de permancn,,,, aprimoramenTo
Tocnoló9i~o da aTividade agrfcolo, que
viriam a empresTar à pro~_çóo a flexlbl
I Idade reclamada pelo pr~ces6o de desen
volvimenTo da economia n"clonol e pelo
rápido creBcl~enTo da populaçõo."

"O Troço morc~nTe dessa esTrUTura
agrária a~calca e obüoleTa, que confll"ta
perigosamenTe com as nacessldadcG SOCiais
e maTeríalz da populaçôo bras! lelro, esTá
na absurda e OnT'GConómlca disTrlbulçõo
das Terras já incorporadas 00 mercado na
cional ainda que só de maneiro formal".

Na suo mensagem de ~5 de março de 1963 ao
Congresso Nacional, afirmou o PreSIdenTe GoularT:

"A reforma agrário é uma Id~io-forço ir
reslsTível, que já núo pode ser proTela
oa, pois sua urgência e neccssldade eST60
na consçiéncia de Todas os Camadas da
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populaç~o. Urge efetlvó-'a, Torna~do-o

flnancelramanTe p05sível, sem 50brecarre
gol" demasiado o País com o 6nus do inves
tlm€nTO nocescórlo. Ser6 preciso reduzir
ao mínimo o CUSTO financeiro da reforma,
por m~lo da leglclaç60 que fixe o crité
rio do valor poro a desapropriação com o
fim 50clol e e6Tabsleça alTernaTIvo paro
a pr~vlo Indenização eM dinheiro".

A Major la do Con9rc::;~o -... ....... ..., •• -,J;, ._r:;•. ~ ...
constiTuído de 9ran~e proprlcTórlcc rurais, ae
após o qualquer modlflcoçôo do § ~6 do art. 141 da
ConsTltulçóo de ~e46, o qual estabelecera o condl
960 lmpraticóvel de "prdvlo G justa Indenizaçõo em
plnhcll"o".

Essa exlsénclo de In~cnizo9ão

1'\60 ex I Gt I a na Conot I tu i çõo (,ntar I OI"

1'\0. 17, do Constituição de 18~4) .

Em dinheiro
(art. 113,

Pelo Dec. no. 53. 700, d~ 13.03.1964, o
Governo Goulart declal"ou da il tercese &oclal, para
efel~o da desoproprioç60, rjG Termos e para OG

fins previSTOS no·a~t. 147 do ~onsTiTulçbo Federal
os óreos rurais compreendidos em um ralo d~ 10
(dez) qui lómeTros dos eixos d~$ rodovias e ferro
vias fedprais, _ as terras bc~eficlodos ou recupe
radas por inveSTimenTos exc'u~lvos do Unlõo em o
bras de Irrigação, drenagem e .açudagem.

o Governo do Presldp-nTe Castcl lo Dranco,
Instituído pelo MovimenTo MI I ITar de 1964, atento

à Inqulctoç60 dos trabalhadores rurais, que se eX
pressaram em grandes movimenTos populares no Go
vorno 3060 GoulorT, enviou 00 Consresso e fez a
provar o Emendo Constitucional no. 10, de
10.11.64, e o ~staTuto da TErra (Lei no. 4.504, de
30.11.6A), permiTindo o dosoproprloçbo por inTe
resse Goclal de Imóveis rurais mediante pagamento
em T(tulos do dfvida público com prazo de vinTe
anos e exaTo corrcç~o moneT6rlo.

Decorridos vinTe e t~és anos.em que esse
diplomas legais ~Iverom 8&CaSSO e rara aplicação,
o problema agrório se op~esento ·agravado pela
"modernizaç60 conservndora do campo", adoTada pelo
reslme aUTcrltório, que, 00 ~s~imulor o modelo e
conômICo dependente, concedeu b'09~icuI7uro de ex
porTaçõo e à p~odução de 61cool largos subsídios à
mecanlzaçôo agrícola e a uma Tecnologia Intensiva
de copi~al, dependente de insumos produzidos po~

amp~eGos mulTlnoclonais.

Toda essa pcl (Tlca de c~édlTo rural, de
eubefdlo às exportaçóes e de isenç6cc e Incentivos



fl~calL dó SUDENE,
grandeo propri~dades

c~mpo, gerando os
cnde on~cs exi~Tjra

Poranó, e ogravando o
dode em Todo o País.

pela
Iam
brasl
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SUDAM, ~ISCT, foi d~s~jnada b
e provocou o desemprego no
"bóias-frias", 01. em regiões
bem-~&Tor social, como no
mlgraçôo do campo por~ a cl~

Dados eSTaTí~T cos, apurados no Brasl I
Organlzaçôo InTernac-~onal do Trabalho, reve
que, no per rodo de ~960 a 1880, 30 ml Ih6ca de
lelros migraram do rompo para aa cidades.

Esse espanToso deslocamenTo de população
am curTO espaço de Tempe, em um país cuja Indús
Tria náo Tem condlçõB~ de absorver, soqu~r, o
cresclmen~o normal da população urbana, esTá Tor
nando inviáveis os con~lções de vida das grandes
cidades brasl lelras, hoje cercadas por uma perife
ria de favelao, mocambo· e palafITas, onde não h~

emprego nem rendo s, conoequenTemenTe, falTam ha
bi~ações, águo, esgoTo, Tran5por~e, escola e ~aúde

e germinam as 5emp.~Te~ da violênCia.

No campo se mulTipl icam, por Todo o País,
o. sangrenTos confl iToe pela posse da ~erra, que
nos úlTlmO$ an05 Tem provocado cenTenas de homicí
dios de I íderes SIndicais, sacerdoTe5, advogados,
~rabalhadores e membros das mi I feias dos
proprieTários.
\

Em 24 de Junho de 1963, Tive oporTunidad~

de afirmar:

"Prec~somos eviTar que ~ falTa de Bolu
çóo consTiTucional, legal e adminisTraTI
vo InsTITucionalize a desordem nos
campos. Não devemos permiTir que 06 gra
ves e agudos confl iTos agrários, que se
repeTem em Todos as regiões do para, deE
de as férTeis Terras da BaIxado Fluminen
se a do Oes~e do Paranó aTé 00 lIToral
nordeSTino, se Tornem numa consTanTe ame
aça às InsTITuições democróTlcas e cris
Tãs do nosso povo."

Todo csse quadro de profunda inJUSTiça
social a confinar seTe rollhôcs de Trabalhadores
rurala e suao fomíl las em siTuação de eXTrema po
breZa, marginalizados do progr06GÓ Goclal, .Trons~

fo~mado~ num exérciTo da ~e5erVa d~ subempregodoD,
seM direiTO à Previd&nclo Soclel, vivendo de Tra
balho sazonal e desenrolzado~ do- seu habiTaT no

campo poro morar no ocrlferia das pequenas cidades
do inTé~lor do País, ~em levado o cruon~oG choques
como o de Bebedouro ~M S. Paulo, o da Araguaína em
Goiás e Parogomlnas. no Porá.
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&ural~om 06 cpmpromlfiSOS da AI lança

"Reforma Agrórla, que ascegure a fixação
de preços ~;nlmos rEalisTa e a formoçao
d. ecToquac reguladoreG ad~quQdos. Refor
ma agrária medianTe cumprimenTo do ~6Ta

T'U'tO do Terra e me I hor I a dos cond i ç6ss de
vida do homem do campo"; bem como o Plano
Nacional da Reforma 'Agrária do Governo
José Sorne~ (Oecre~o no. 91.766, de 10 de
OUTubro de 1985) .-

Na ~xpo.lçõo, que encaminhou ao Congresso
Nacional) o referido Plano, expôs o enTôo MinisTro
da Roforma Agrário, OI". Nél~on Ribeiro:

"A
rlClI

concenTraçõo do propriedade TerrlTo
•• acenTuou nos úlTimos décadas.

De 1967 a 1984 os propriedades de mais
de 1.000 hecTar~s aumenTaram' Gua área de
46,91- paro 56,31-, enquanTo os pequenos
propriedades de exTensõo inferior a 100
hecTares dlmlnulram sua área' de 18,71
pClro 14P' .

Sem dúvldo, os Incen~lvoG flccais e5~1

Mularam a flore~ccn~a agriculTura de ex
porTaçõo, hoJa ameaçada pula pol 17lca de
G~bsfdloa In~ernos do governo norTe
americano e do M~rcado Comum Europeu.

Todavia, o produção de 01 imenTos pora o
mercado InTerno no Brasl Ideal Inou 12/. de
1977 a 1984.

Por'tonTo, a agriculTura nba aTende hoje
a sua função prlorl1órla de garanTir 011-

menTac em quanTidade sVficlenTe poro o
popul~~õo brasileiro.

No eST69io aTuai, 70_ da nosso população
COnSOM" uma dieTa 01 ImnnT9r Inferior 00

mínimc indíc~do pela Or90~lzaÇõo Mundial
de So~~c (segundo pesqUISO do Simp6sio do
PMD6, ~url~lbo, novembro de 1984).

Por cJ.JTro I ado, con~ro a Reforma Agrár I a
se elc~a o proTB6To do limiTado grupo de
4.550 granclos p~oprleTÓrioG rurais acima
de 10.0DO ho, ~ue deTém o domlnlo da
142.819.737 ha, correspondenTes a 24~ de
Toda a área cadasTrada pelo INCRA, en
quanTo, 3.70S.261 pequenos proprieTórlos,
com órea& Inf8~io~oG o 100 ha, ~60 Ilml
Toaos a 83.a48.~23 hCl, equlvalen7e. a
14,4~ da órea cadapTrada (Quadro no. ~).
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Por- ou"tro lodo,
I i /'I'i "tado grupo
pr-oprle~6,.ios, 56

de .e-re ml Ihões de

con-r~a esse pro-res-ro do
de 4.550 gr-andes

ergue a reivindlcaçóo
Trobalhadore~ sem -reI'·
condições de pobrezoemro, vivendo

obsolu'ta.

t evidenTe que essa gravíssima desigual
dade econômica ameaça a próprio exisTên
cia do regime democr6Tico.

A proposTa do Governo (PNRA) admiTe que
3.500.000 Trabolhadorc6 rur~iG serbo "e
Tidos em seus emprcsos pela aTividade em
pr-eGorial agrícola, sabendo-se que, a
1ualmcn1e, s6 eXlcTem 3.042.000 aS5alo
riodo& permanenTes no aTlvidad~ rural.

Propõe, porTanTo, que 7.~OO.OOD Troba
IhadoreQ rurais devem ser o.
beneficlórlos poTencIais do referido pio·
no (PNRA) paro odqJ I r I r",m I aTes sob. a
formo dc propriedade fomi I lar ou proprie
dade cooperaTivo.
,: ev i denTe que as Terros desapropr i oda..

tiuver60 ser v~ndldas nos 1ermoG da lei
('11"1" •• 25, do EsTaTu"to), adoTada a narIna
InTerna do INCRA de venda no pra~o d& 5

anos com 2 onom de carência.

I~o JUSTa 1rodlçúo do dlrei-ro concTiTu
c:onal brasileiro fora sempru a de conce
der prefer~ncio aos nacionais no flXaçáo
d- homem ao campo (arT. ~25 da ConsTiTui
ç~o de ~934 e arT. ~56 da ConsTITuiçao de
.19 4 6 ) .

Esse princípio, supresso pela Cons"tITul
ÇÓO de .196/, quo, em gorai, fez graves
concessõss ao capiTal eSTrangeiro ao re
gular o propriedade das mlna~ ~ do po-ren
cio I de energia eléTrico (arT. j6~, •

~o.), deve ser renovado ~e9undo nos~o pa
rece,. (arT. 60. do An"teprojeTo).

Não é JUSTO que mi Ihôes de "trabalhado,.os
bras! leíros conTinuem em condiçôss de po
breZa absolUTO, enquanTo corporações 6S

"trangeiras, Vindos ao 8raGI I para real j

~ar lnves"timenTOG IndusTriais, deTenham
hOJ6 ~ proprieda~e de c~nTena~ de mj lha
res de heCTares, em grande parTe
improduTivos. .

Ao conTr6rio do que afirmam os
odversório6 da ,.edi~TrjbulçQo fundiórla, o Tamanho
~éd,o do p~Dp"ledode rural nos E.U.A. &6 alcanço
160 hC'l, em 1978.
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(60h.rT, L~le P. "Ano~her RevoluTion in
US Fol"m i ng ~ ")
Ed. US D.A - 1879.

o AnTeproje70 que apre~enTo b conGldp~a

ç6a do. nobra. ConsTITuin~.5 Membros d~.~o Subco
mIssão apresenTo os I inhas fundom~Q~ols sC9uinTe5;

o) Cone. I 7uaçOo po d I r~ I 10 Qt:: F .'opr I c ......,d'"
oomo corrcspondenTQ o uma ob,· 19oç60 &oe I a I (arT.
10.), nos Termos da ProposTo do Associação ~rosl

Iclra de Reformo Agrórla e da Confederaçao Noclo
na I c-':>c' Trabo I hociorc!:> na AgI" I cu I Tura, f unc:ndu em
&~9CS'ÕO do Prof. Dalmo Dul 101"1 v do DI". Lui7 Ed
80n F"achin.

Cumpre, 01165, regisTrar que a ConSTiTui
ção de Repúbl leo Federal da Alemanha, de 1949,
dispõe no maTéria;

"DIREITOS rUNDAMENTAIS

ArT. 140. - Proprledad~, direiTo de su
oessão e expropriação.

"1. A propriedade e o direiTo de su-
08ssão herçdiT6rla u60 garanTidos. A Bua
naTureza, e 05 6.U5 I ImiTes são regulados
por lei

2.
deve 00
g8ra I."

a propriedade obrigo.
mesmo TQmpo servir o

O seu UIIO

bem-esTar

b) 7n.~ITuiçbo da Im.ss60 de pOGse como
GOnsequênçla imediaTo da QeçreTaçâo do dasapro
p" i Qçâo por I nTereli>lie soe 101 (arT. 20., Si 20.), a
exemplo do que prescreve o DecreTo-Lei no. 3.365,
de 2~,D6.1941, quanTo à desapropriação por uTIII
c;lade púb 1 I co ;

o) Criação QO rundo Nacional de Reforma
Agrórla (arT. 200.) poro a&segvrar recursos à exe
ovçOo do Reformo;

d) ESTabeleolmonTo do cláueula de Inalie
nabilidade -remporórlo sobre os loTes dleTrlbvfdo.s
aoo beneficiários da Reforma Agrário (ar~. 130.);

.) Exclusão dos Planos de Reforma Agrário
dos imóveis aenores de 3 módulos explorado& pelo
proprieTário (arT. 50.) I

f) Nova dillcipl Ina dos Terras públicas,
Q••"tlnadas à rec;lis"tl"ibulç60'fundlárla (arT. 80.)1
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g) Llm(~gç60 da
~~ssoas físicas ou jurídicas
d~loR r0ral& (ar~. 70.) i

propriedade rural
eSTrangeiras o 3

dali
m6-

h) Beneficio de impenhorabi I iaade aos pe
c,Jenos Imóveis culTivados pelos seus proprleTórlolO
(~rT. 80., fi ~o.) i

I) Vlnculaçõo de 301 das verbas de habl
T~ç60 para aplicaçbo no meio rural (arT. 220.) i

rur-ol
J)

(orT.
LimiTe

40.) ;
de cem módulos à propriedade

I) Normas plurianuais de pol íTica agríco
la (arT. j.60.) i

m) Apoio, incenTivo e Isençáo ao coopera
tivismo (arT. j.60.)

É evidenTe que a inserçáo de ~odas essas
normas sobre a Reforma Asr6rio no ConsTiTulçáo pa
recerão excessivas aos defensores de um modelo
clóssico de Lei Mafor a exsmplo da sucinTa CarTa
norTe-americano.

Esquecem, por~m, esses araUTOS do
"Laissez faire laissez passer" , o choque dos con
Tradições de classe do mundo moderno, de que é mo
delo a Nova ConsTiTuição porTu9ueso, e que o exem
pIor PacTo de Filadélfia escondia a escravidão dos
pre"tos.

Considero que esTa Subcomissão dever6 su
gerir à Subcomissão do Podpr 3udlclório O necessi
dade de aprovaçõo de Emenda para c~iação da ~UG~\

ça Agrária; com a c~mpe~éncla de Julga~ 010 liTí
91':>5 so.... r·e, u propr I eooae, a pvs,s.:J, ;)!> I i m I Te. o 0&

djrelToG de viZinhança dos "terrüõ- p~bl icas ou p~l

vadcs, conforme sugeSTão anexa.

~uI90, ainda, dn máxima ImporTância pa~a

a realização da reform~ fundiárld nas Terras pú
blicas" que esTa Subcomissão sugira ao Exmo. Sr.
Preslden~e da República b ~ovogaçóo do DecreTo no.

1.164 de j.S71 sobre Terras devoluTas à marsem da~

rodovias na Amazonia, que excluiu da açâo do INCRA
dezenas de ml Ihóos de hecTares de Terras devolu~oG

• do DecreTO no. 74.865 de ~S74, que concedev pri
vi légio aTenTório à soberania nacional a
eSTrangeiros.

Para elaboração do AnTeprojeTO, aprovei,
parcialmenTe, proposTas oferecidos pelos Senhores
Cons1 íTuinTee VicenTe Bago (PMOB-RS) I Eucllde.
Scalco (PMDB-SC), SanTinho rurTado (PMDB-PR), Seno
Ma~ro Borges (POC-GO), Nélson Aguiar (PM06-ES),



-13--

7vo Venderl lnde (PMDB-SC), AnTonio Bri10 (PM08
RS), Seno ~dl$on ~obõo (PFL-MA), Ameur~ Mui ler
(POT-RS), Ivo Mainardi (~MD8-RS) e as ProposTos da

ADRA, do ~MBRAT~R e do Mlnl$TérlO da Reforma e do
Oe$envolvlmenTO Agrário.

Oevo agradecer ~ cola~oraçõo da ABRA; do
7NCRA; do Forço Aér~o Brosl lelra - que permiTiu o
deslocamenTo da Subcomlssõo; dos Assessores a
SecreTários do Senado Federal, OrG. Mauro Márcio
Oliveira, Heloísa Helena TarTaroTTI Camargo, Maria
do Socorro Souza de OI iveira e Sra. Mauro Lopes de
Sá e Mórcio AnTônio Vieiraj bem como dos
fUncionários Sra. ArlsT~u Plácido JúniOr, Imacula
do Maria Cardo~o Lemos, K~eber Carlos do SI Ivo,
José do PaTrocínio FI lho, Ano Maria Tremendoza,
aenediTo. do Si Ivo Gomo. Fi lho, José Teixeira So
brinho, ~u~ébio Gonçalves da Rocha, ~Ider de Polvo
Borges e ~dilene Andrade Plrea, sem cUJo dedicado
opolo nôo me seria posslva' elaborar esTe RelaTó
rio e AnTeproJeTo nç br~ve prazo de cinco (05)
dias.

Com esTas conGlderoçõ~s, que se esTende
ram em virTude do impOrT~ncjo, compleXidade e do
caróTer conTroverTido qu~ a quesTõo uaror1c resu
miu nesTa Subcomlssõo, e sol l~nTando O exemplo
democr6Tlco da conTrovérsia, apresenTo aos Senho
res ConsTITuinTes o AnTeprojeTo e o quadro
sCSluinTa;

QUADRO No. 1 - esTrUTuro Asrória Brasl 1~lra

CLASS~ D~ ÁREA DE
IMÓVEIS RURAIS (ha)

IMÓVEIS

No. No.

ÁREA

Abaixo de 100
enTre 100 fi! 10.foOO
acima de .lO.OPO

3.7a5.~61
723.4D3

-4.550

83,6
.16,3
0,1

85.648.522,8
366.903.130,2
142.81~.737,2

14,4
61,6
2,4,0

T O T A L 4.433.214 100,0 595.371.399,3 100,0

rONTE: INCRA/EstatfGTicas CadasTrais Anuais
- 1885 (Ano base 1884)
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ANTEPROjETO

A~~. 10. - Ao dl~elTo de p~op~iQdade d.
IMóvel co~~esponde uma obri~oção social.

~ 10. - O Imóvel ~u~al que não co~~e~pon

dar ã ob~18açõo social pode~á 5e~ o~~ecadado m~

dianTe a op! Icaçao do insTiTuTo da desap~oprioçõo

por jnTe~esse social, pa~a fins de Reformo
A9~á~ia, medianTe indenização pasa em TITulos.

g 20. A propriedade de Imóvel ~ural

corrcsponde a ob~lgoçõo social quando simulTa

neaMenTe:

a) é ~acionolmenTe aproveiTado;
b) conperva os recu~sos n01urals renováveis 

p~eserva o molo ambienTo;
c) observa as ç i spos 19ÕC~. leso 15 que . ~o9u (am .

os relações de T~abolho e de produçPo;
d) não ex~odp- a área maxima preVisTO como I I-

miTe ~esional

A~T. 20. - A Indenização ~eferida no orT.
10., § 10., significa Tornar sem daRp a aquisição
e os -invesTimenTos reei izado~ pp.lo proprleTá~io,

seja a Ter~a nua, ~eJa de benfeITo~iao, com a de
duçôo dos valords correspondentes à conT~lbulçõo

da melho~la e débiTos com pessoas jurídicas de di
reiTo públ ico.

§ 10. - Os TíTulos da dívida agrá~ia pre
ViSTOS no ArT. 10., § 10. Te~õp cláusula de corre
ç60 moneTária, 6erão ~cs9ajóvel& no prazo de 20
anos em parcelas anuais sucessivas, asse9u~ada a
5UQ aceiTaçóo o qualquc~ Tempo como melo de paga
MenTO de 50~ rClnquenta por cento) do ImpOGTO ter
rlTo~jal ru~al, do p~eço de Ter~a$ públicos 8 dos
dábitos de crédiTo rurul oficiai do exp~oprlado.

• 20. Dec~eToda a desaprop~ia9ão por
InTere6se social a Unióo poderá se~ imiTido Ju
dicialmenTe no posse do Imóvel, medianTe o d&pó
51TO do valor declarado para pasamen10 do ImpOSTO
T_r~ITorlal rural, em TíTUlos da dívida agrária,
limiTada a conTesTaçõo a discuTir o valor depoGI
~ado pelo exprop~ianTe.

• 30. A desapropriação
esTe arTigo se aplicará Tanto à j~rra

às benfeiTorias Indenizáveis.

de que Tra1"a
nua quanTa

por
ArT. 30.

InTeres~e social,
O imóvel rural desapropriado
para fins de Reforma Agrária
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••rá Indenizado por valor que Tenha como paromê
~ro& 05 TrlbVTo& honrados pelo proprieTário.

Parágrafo Único - A desapropriação de que
~rnTo e&T~ arTigo Q de compeTência exclusiva da
Unlbo, 8 podera sal" delegada pelo PresidenTe da
Rapúb I i ~;a .

1"10

vel

ArT. 40. - Nlngudm poderó ser proprleTá;
ou possuidor direTa ou IndireTamenTe, de Im6
rural de área conTInua ou desconTlnua ~uperlor

a cem (~OO) módulos rurais, ficando o excedenTe
SUJeiTo à desapropriação por lnTeregse Goclal
para f I ns de Ref erMa "grár I a . (ver Quadro na. 2) •

Parágrafo Único - A área'referlda nesTe
arTigo será Gonsiderada pelo conjunTo de Imóvel.
rurais de um mesmo proprieTário no PaIs.

ArT. 50. EsTão exclurdoB de desapro-
prIação por inTeresse 50clal, paro fins de Reforma
Agrário, os Imóveis pessoalmenTe explorados pelo
proprleTórlo com dimensão que não ulTrapasse CI

Três (03) módulos rural.. I

• criar
mU.1heI"
r4Bsião

§ ~o. - t dever do Poder Público promover
as condlçóes da aceG~O do Trabalhador e da
à propriedade da ~.~~a, de prefarência na

em que habiTam.

G 20. - O Poder Públ ico r4Bconhece o di
reiTo à propriedade da Terra agrlcola no fo~ma co
operaTiva, condominial comunlTo~la, associaTiva,
individuaI Ou misTa.

ArT. 60. - As Terras públicas da Unlõo,
EsTado$, DisTriTO Federal, Ter~ITó~loG e Municl
pios somenTe serão Transferidas a peasoos flslcas
brosl leira& que se qualifiquem poro o Trabalho ~u

rol medianTe conceS$ao de direiTo real de U$O da
superflcie, I Iml10da a exTensão a TrinTa (30) mó
dulo~ rurais, exceTuados 06 casos de cooperaTivos
de produçôo orlSlnórias do processo de Reforma
A.9,..ár i a.

ArT. 70. - Pessoas flslcac. eliõTranselras
nõo podarôo possLli~ Terras no Pois cujo somaTório,
ainda que por inTerp0510 p~~soa, seja Gupe,..lor a
Três (03) móduloG rurais.

Parógrafo ÚITico - EsTa
pessoa~ jurldicau cujo capiTal
rlTarlamenTe o brasl lelros~

norma apl ica-se às
não perTença mojo-

ArT.
rurai13 de área

80.
nóo

- Ao~ proprieTários de
excedenTe a Tr~s (03)

Imóveis
módulos
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rural. que. a& cul~lvem, nel~5 residam e n60 po~

suam ou~ros Imóveis rurais, e aos beneflclórlos da
Reforma Agrpria, serão assegurados preferanclal
M.n~., crédl~o e assls~éncla ~écnlca.

Parágrafo Único - t In5usce~ível de pe
nkora a propriedade rural a~ó o I iml~e de ~ré&

(03) mádulos rurais, explorado dlre7amenTe pelo
proprieTário que nalo resido e não po&sua OUTro
Imóvel rural. Nesse caso, a garanTI0 pelas obriga
ções I Imi~ar-ee-á à Ga~ra, aos animais e às
Máquinas.

Ar~. eo. - A desapropriaçõo por u~1 I Idade
públ ica dos Imóveis rurais mencionados no arTigo
80. poderá ser fel7a, de preferência, medianTe
permu~o PQr área equlvalen~e sl~uada na regl60 da
obra ~oTlvorlnr~ rl~ açãc.

ArT. ~O - A conTribUição de melhoria será
cobrada dos proprieTárIos de imóveis valorizados
por obra& públ ,cos e Teró por I ImiTe global o cu.
To das obras, sendo eXigido de cada conTribUinTe a
esTimaTivo le3al do valor acrescido 00 imóvel.

§ 10. - A conTribuição de melhoria Gerá
lançado e cobrada nos dois anOE ~ubsequenTes à
conclusão do obro, 60b pena de responsabl I idade da
aUToridade exeCUTora.

§ 20. - O prodUTO da orrecadação da con
Tribuição de melhoria das obras realizadas pela
União nas áreas de Reforma Agrária desTinar-se-ó
00 Fundo Nacional de Reforma Agrária.

ArT. ~1 - O Poder Público poderá reconhe
cer a posse pacífico em imóveis rurais públicos,
sob condições IMposTas 00 beneficiário e em área
que não exceda a Três (03) módulos rurais.

sendo
cinco
e com

devolu
módulos

ArT. 12 Todo aquele que, náo
proprieTário rural possuir como nua, por
(05) anos IninTerrupTos, 5e~ jusTo TíTUlo
boa fé, área. rural públ ico, parTicular ou
Ta, conTfnua, não excedenTe a Três (03)

rurais e a houver Tornado prodUTiva com seu Tra
balho e nela Tiver sua morada permanenTe,
adqulrir-Ihe-á o domfnlo medianTe senTença decla
raTória, que servirá de TíTulo pará o regiSTro
Imobiliário.

Parágrafo
sendo proprieTário,
Terras públ icas e
~rabalho e o de sua
Mfnlo nas condições

único - O brosl felro que, n60
ocupar por cinco (5) anos
as Tornar prodUTivas com o seu
fam(lla, adqulrlr-lha-á o da
do arTigo anT.rlo~.
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AI"t. ~3 - Aoz b4rJn~.f I c I Ór' I Oli da d I$'TI" I bu 1
ç~o de lo~ee pela Refol"mo Agl"óI"ia &erOo conferi
dolO 1'ITUloli do dom In lo, gravados com 6nus de lna
Ilanabl I Idad. paio prazo de vinTe anos) sendo nu
los oa documentofi de tranefe,..éncia do domlnlo an
te.. dQali>a prazo.

Art. 1~ - A União B oa ~stodos reconhecem
a impor~á~cla do c~ádlto rUI"al, do pesquisa, da
aalilaTéncla 'Tépnlca agropecuória e do segul"O 091"1
cola, como formas de aliseguI"al" o bem estar da po
pulaçõo e o desenvolvimento social e econ6mlco do
palli. 06 ÓI"e005 da União dll"igenTes do sua execu
~60 serão Integrados por um (01) repl"esanTanTe da
Confederação Nacional dos Trabalhodol"es na Agri
cultura li um (01) repreEentonte dos empresórlos
aSl"'lcolaf,>.

A,...t. 15
60l"'Ó es~ob~leclda

vlmenTo Ag,...órlo,
c<;>mpreendel"ó:

a) prQçoli Mlnlmo~ JusTOS ~ garanTia pI"é
via da comerciai izaç60 dos produTos a~ropecuórioGi

b) c~édl~o I"ul"al, através
banc6rla oficiaI e do cooperaTivas ~~~~ ~

e InvesTimenTo, devendo ~er Integral aos
produToras ru~als;

da I"ede
0·..·5.,. e- • ....

pequenos

c) seguro aarlcola pOl"a a coberTu~a dos'
preJufzas adyindos de ooorránclas que compromeTam,

no ~odo ou em parTe, o desenvolvimenTO das aTlvl~

dades 09~lcola5 e pecuó~laG;

d) assIsTÊncia ~écnlca, eX7ensão rural ~

crédiTo o~lentadoG de 'preferêncla no santldo ~~

melhoria de rendo e b8M .aTar doa pequenos 0Sl'" •

culTores, pal"o div~rslficaç60 de atdvldads6 prcd~'
Toro~ e melhoria Tecnológica;

.) fiscal l~oç60 Q oontrola da qual idade ~

dos prsço~ dos Insumos ognopecuórlos;

f) arma~8nam.nTo

asrop&cuórlo&;
os prodUTos

g) o IncenTivo, o apoio o a Isenç60
Tributól"ia às aTIvidades cooperativistas, fundados
no gestão democl"óTlca e no oussncla de fins lucra
tivos, na formo do lei.

Árt. 16 Toda impol"toç60 de prodUTOS
ael"opecuórlos In-naTura, ex1e1rá prévia aUTorlzo
960 do LeSi.lotivo.
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DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

A~T. ~7 - ATé que lei especial deTermine
o forma pe cálculo do Módulo ·Rural e defina Q área
geográfica das rempecTivas re9'6e&, será uTi "~Qdo
o cálculo descriTo para o modulo fiscal no arT.
~O, Lei 4.50~, de 30 de novembro de 1964, com a
redaç60 da Lei No, S.7~D, de 10 d. dez~mbro de
1979, e da DecreTo No. 64.665, de 6 de maio de
1.960.

ArT. 18 A receiTa do TrlbuTaç60
fundióría rural deverá aTender exclusivamenTe aoa
programas governamenTais de de&envolvlmenTo rural
• aoe processos do Reformo Agrorla. -

ArT. 19 - Seró c orve r I Tu I do o rundo N~,e I 0

nal da Reforma Agrária, com dOTação mlnima dp.o 51
da receiTa previsTa no Orçamen'to da União.

ArT. 2D - Os proprie'tários de área .upe
rior a cem (100) módulos ruraIs &6 poderão ~bTe~

crédiTo rural se promoverem a produçóo de 01 ;men
Tos básicos po~o o mercado ;n~erno, no mihimo, eM
dez por cenTo (10/) da área de suo propriedaa~.

ArT. 21 A Unl60 desTinará
cenTo (~O/) dos recuraos alocados paro

'de habITações 00 meio rural,

'trln'tn por
consTrução

ArT. 22 - As residéncias dos Trabalhado
res nos JssenTamenTos; promovidos pela União ou
pelos EsTados, Garão consTru(do& em núcleos
comuniTários.

ArT. 23 - rica criado o OaparTamanTo Na
cional de Defe~a do Solo e dos Recursos Naturais
com a dOTação de cinco por cenTo (5t) do orçamento
do Mlnl5Térlo da AgriculTura.

ArT, 24 - O Minl6Térlo Públ ico da Uni60
promovaró ação judicial de recuperação poro apurar
Q legal idade da~ concesGóeS de Terras Públicos de

óreas superloreE a dez MI I hecTare. (10,000 ha).
Declarada a nul idade do 'aTo da conc.s~õo, as áreas
recu~e~ada5 pelo UnIão passaróo b disposição do
MinisTério do Reforma. e do OesenvolvimenTo
Agrário.

RE:LATOR
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QUADRO No. 2 - Módulos fiscais máximos a~ualmen~e

em vigor, paro Unidades dr Federa
çpo selecionadas.

Unidado Federativa

Distri~o Federal

Sáo Paulo

PernQmbuco

Amazonas

Moto Grosso do Sul

FONTE: INCRA/MIRAD

Tamanho do m0dulo
máx J mo (ha)

5

40

70

.1.00

.1.1.0

6ugestao Q SUBCOMISSÃO 00 PODER 3UD!C!ÁRIO

Fico Inmtl~urda a 3us~iça Agrária com O

compe~énclo ~~ julgar os I I~rgõos sobre a proprie
dade, 06 I ih i~es e a posse dos Terras p~b' icas ou
privadas, inc'usive os direiTos de vizinhança.

DISPOS!ÇÕES TRASITÓR!AS

ArT. Fica au~orlzado o Poder EXQcuTivo a
criar n n~mero de Varas do Justiça Agrária corres
pondenTe a uma Vara por ~DD.OOO (cem ml I) habiTan
Tes das áreas rurais com as aTribuições pr.vls~as

no ar~190 Os juizes ••rOo nomeados por concur
&0 de provas e ~r~ulos e terão as garantias, prer
rogaTivas, vencimen~os e Impedimen~os dos Juizes
federais.

Bras r I I a I J1 de ma I o de .1.987.

~~&S~L'MA
Centro Gráfico do Senado Fcderal- Brasília - DF
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