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Acrescente-se ao Anteprojeto da Subcomissão da Questão Urbana e Transporte o seguinte § 49 ao art. 24:
Art. 24 ••••••••••
§ 49 As linhas intermunicipais de transporte coletivo serão objeto de concessão a toda empresa que se dispuser a explorá-la desde que observados os requisitos min~os estabelecidos por lei
estadual.
JUSTIFICATIVA
Es~ emenda atende à mam.festação da câIrara Municipal de Eno Es~O de Sao Paulo, que aprovou, por unanimidade, o envao desta pro
posta a Assemblela NacJ.ooal Constitumte oonsJ.derando que a atual legJ.slação nãõ
pernu.~ _a 1J.vre ooncorrência para a concessão de Lanhas intermunJ.cJ.paJ.s, em percurso ja preenchido, perpe~ uma situação de monoJ;Ólio. OUtrossim, tal fato
~uz, a anpresa ~ssionaria a um ateOOimento decadente aos usuâraos, já que .
nao exJ.ste coneozrencaa e a fisca1J.zação é falha, alán de que os horâraos são ansuficJ.entes, exJ.stindo a superl'.?tação. Essa satnacâo compranete a segurança e aa;rreta atraso constante >,,:la ma5onservação do equipamento utllJ.zado. Inúmeras
sao as queJ.X<;s tzazadas ate as Ci3maras MunJ.CJ.pais por essa satnaçâo anémala que,
agora, podera ser solucionada pela Assenbléla Nacional Ccnstituinte.
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JUSTIFICAÇllo
1. Como consta do relatório final da subcomissão, durante a
votação do anteprojeto, "ocorreram sérios incidentes e tumultos generaliz~
dos".
2. Na verdade, como é de conhecimento público, muitos foram os
problemas ver i ficados durante toda a fase de trabalhos da subcomissão, quan
do ficaram caracterizados dois gosiêlonamen1:os radicalmente divergentes.
3. Assim, du~nte todo esse período e, principalmente no dia
da votação, de parte a parte, os ânimos estiveram exaltados, fazendo culm.!.
nar, como está expresso no relatório da matéria vencida, com um
resultado
que, 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 no~
sa proposição - apresentada na fase das SUGESTOES - no sentido de se
atr.!.
buir às Assembléias Legislati.vas 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 m.otlvos hás.!.
cos: um, porque convi vemos no Brasil com várias realidades e, outro, por acr.!:.
ditarmos ser. o debate político, no âmbi'to de cada unidade da Federação; o m.!:.
lhor caminho para superar as irremovíveis dificuldades de ordem ideológica
sobre a qJestão.
6. Claro está que, em se adotando a emenda, verificaremos, em
futuro próximo, a ampliação do debate a nível nacional. E, então, estaremps
diante de. um quadro mais democrático I Os parâmetros que vierem a ser estab.!:.
lecidos, com certeza, não serão iguais. E nem precisam. Hão de refletir., sE!!!!
pre, a relação de forças politicas, do momeoto, em cada espaço geográfico do
País. Só que com mais precisão e coerência com a realidade local.
7. É que não paire dúvida: ,Çonsideramos a Assembléia 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

Emenda supressiva aos parágrafos do art. 24 do anteprojeto
Subcomissão da Questão Urbana e Transporte.

da

"Art. 1º - Suprima-se do art. 24 os paréçrafcs 1º, 2º e 3,Q".

.fundiária, no Brasil e no mundo, é secular, e talvez o seja exatamente
po;
que sempre se pretendeu, de lado a lado. solucioná-lo dentro de um círculo
sempre restrito de pessoas.
Chamemos, pois. o povo, nas Assembléias Legislativas, para o
debate e deixemo-lo decidir!

JUSTIFICAÇllo

Também aqui nada temos a objetar ao mérito da proposição.
via, não nos parece matéria constitucional.

Tod~
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Emenda supressiva ao art. 3º e parágrafos do anteprojeto da SuE.
comissão da Questão Urbana e Transporte.
"Art. 1º - Suprima-se o art. 32 e parágrafos do anteprojeto da
Subcomissão da Questão Urbana e Transporte".

Emenda modificati va ao art. 1 do anteprojeto da Subcomissão
da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária.

º

º

Dê-se ao art. 1 a seguinte redação, aditando-se-Ihe o § 1
renumerando para § 2º o atual parágra fo único.

e
JUSTIFICAÇÃO

"Art. 1º - É garantido o direito de propnedade rural observa
dos o instituto da área máxima e a função social do imóvel.

º-

§ 1

Compete às Assemal.éaas Legislativas dos Estados e
do
Distrito Federal a fixação da área máxímâ em seus respectivos
territórios.
11

2º _

"

No .,6rito, estamos de pleno acordo com o' dispositivo.
Todavia,
não concordamos com sua inclusão na futura Carta. A legislação· disciplinadora
da forma de aquisição e uso de moradia é matéria para lei ordinária.
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Emenda supressiva ao art. 4º e parágrafos do anteprojeto da Sub
comissão da Questão Urbana f! Transporte.
"Art. 1º - Suprima-se o art. 4º e parágrafos
Subcomissão da Questão Urbana e Transporte".

uu

§ 1º - O limite previsto neste artigo será:
01. de quatro mil (4.000) hectares nos Estados do Rio de
Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul;
02. de sete mil (7.000) hectares nos Estados de Minas Ge
rais e Espírito Santo;
03. de sete mil (7.000) hectares nos Estados do Maranhão
Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergi
pe e Bahia;
04. de onze mil (11.000) hectares nos Estados de
Mato'
.
Grosso, Mato Grosso do Sul e ~oiá~j
05. de dez mil (10.000) hectares nos Estados de Rondôni
Acre, Amazonas, Pará e nos Territórios do Amapá e Roraima;
§ 2º - Será de quinhentos (500) hectares o limite máxim
do imóvel rural no Distrito Federal e nos municípios das Regiões Metr
politanas do País.

anteprojeto da

lo conjunto

Concordamos no mérito. No entanto, não nos parece matéria const.!.
tucional.
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§ 3º - A área referida neste artigo será considerada pe

imóveis rurais de um mesmo proprietário no País.
JUS

JUSTIFICAÇÃO

. , -_ _- - - - - - -
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TEXTO/JUSTIFICMÃO
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Emenda modificativa ao art. Bº do anteprojeto da Subcomissão da
Questão Urbana e Transporte.

T

F

C

A
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A emenda procura evitar a concentração da propriedade
territorial, que sempre foi excessiva no Brasil, "desde o berço um po
vo de latifundiários", na definição de Oliveira Viana.
Como essa concentração se tem acentuado, pois 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 infer'
or a 100 hectares diminuíram sua área de 18,7% para 14%, o simples po
der de desapr0pT~~ção pela União não pode corrigl~la.
Daí a busca de um limite físico, que procura estabelecer
a desconcentração da propriedade territorial. Diante da rejeição do a
teprojeto que apresentei à Sub-Comissão de Política Agrícola e Reforma
Agrária, esta é a medida mais tolerante possível.
Só os grandes latifundiários a ela se oporão, pois sua
clareza - a limitação em número de hectares, exclui todos os médios e
mesmo grandes produtores rurais proprietários de áreas produtivas.
Ao estabelecer os limites propostos, tive em mente a áre
a do módulo máximo das regiõep geo-econômicas do País e a semelhança '
do tipo de exploração agro-pecuária dos Estados contíguos.
Adotei uma única exceção, relativa às áreas metropolitanas do País, onde o adensamento da população e o tipo de exploração agrícola exigem uma limitação mais severa da extensão da propriedade
territorial.

Dê-se ao art. 8º a seguinte redação:
"Art. 8º - É instituído o Sistema Financeiro da Habitação, com
disciplinação em lei especiàl, dentro dos seguintes princípios:
I - Captação e administração dos depósitos do Fundo de G.§.
rantia por Tempo de Serviço e de outros recursos fi.
nanceiros postos à sua disposição pelo Poder Público;
II -

Distribuição dos recursos financeiros, citados no i!J.
ciso anterior, de forma proporcional à
arrecadação
nas unidades federadas e destinação preferencial aos
financiamentos para as populações de baixa e média
rendas" .

= - - - - - - - - - - - - - - - TEXTO/,JUSTlf'ICA 9 Ã O - - - - - - - - - - -

A presente emenda visa estabelecer os princípios basilares
do
Sistema Financeiro da Habitação para captação, administração e distribuição
dos seus recursos. Ao contrário de PObre relator da Subcomissão da
Questão
Urbana e Transporte, entendemos ser de justiça a destinação preferencial dos
"financiamentos para as populações menos favorecidas, obedecido o critério do
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DEPUTADO OSWALDO LIMA FILHO
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Inclua-se onde couber:
Art. Nenhuma pessoa física ou jurídica poderá ter direta
ou indiretamente a propriedade ou a posse de imóvel rural de área contínua ou descontínua superior ao limite fixado neste artigo, ficando o
excedente sujeito à desapropriação por interesse social para fins de t
Reforma Agrária.

--,

Dá-se ao artigo l0, na parte que couber a política agrícola
e fundiária a seguinte redação:
Art. l0

JUSTIFICAÇÃO

~
~

tOCONSTITUINTE ROSA PRATA

- Dá-se nova redação:
B garantido o direito de propriedade do imóvel rural
cumpre função social.
parãgrafo único - A função da propriedade é cumprida
do:

que
qua~

a) - é racionalmente aproveitada;
b) - conserva os recursos naturais renováveis e preserva
o meio amblente,
c) - observa as disposições legais que regulam as relações
de trabalho; e
d) - proplcla O bem-estar dos proprietárlos e dos traba lhadores que dela dependem

JUSTIFICATIVA

Simplesmente dá nova redação

VI • Comissão daOrdem Econ&nlca
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Art. 22

§ 12

§ 22

§ 42

§ 52

~.

600009..6

_ Compete à União promover a desapropriação de
propriedade
territorial rural improdutiva que não cumpre a função social, para fins de reforma agrár~a, em zonas pr~ur1tárias,
mediante pagamento prévio de justa indenização em títulos
da dívida agrária, com cláusula de exata correção de mercado, resgatáveis em até vinte anos, através de parcelas anuais, iguais e sucessivas; será sempre paga previamente,a
preço justo, em dinheiro, a indenização das
benfeitorias
existentes nas áreas desapropriadas.
Lei ordinária definirá as zonas prioritárias, bem como os
parâmetros de conceituação da propriedade improdutiva a que
se refere este artigo; ~isporá, também , sobre o processo
de desapropriação, assegurando plena defesa ao desapropri~
do em prazos compatíveis com a urgência da medida.
- A emissão de títulos da dívida agrária, para as finalidades prftvistas neste artigo, obedecerá a limites fixados anualmente em lei, por ocasião da aprovação do Orçamento da
União.
_ ~ assegurada a aceitação dos títulos a que se refere o pr~
sente artigo, a qualquer tempo, como meio de pagamento de
qualquer tributo federal ou obrigações do expropriado para
com a União ou outra utilização prevista em lei.
Os proprietários ficarão isentos dos impostos federai~, e~
taduais e municípais que incidam sobre a transferência da
propriedade objeto de desapropriação, nos termos do prese~
te artigo.
- A desapropriação de que trata este artigo é de competência
exclusiva do Presidente da República.
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Dá-se ao artigo 4 9, na parte que couber a política agrícola
e fund1ária a seguinte redação:

Art. 4 9

- Compete ao Poder Executivo quando da concessão de incenti
vos f1scais a projetos agropecuár10s de abertura de novas
fronteiras agrícolas, regulamentar a destinação de
até
10% da área efetivamente ut1lizada, em proporção aos ben~
fícios concedidos, para projetos de assentamento de pequ~
nos agricultores.

JUS:rIFICATIVA

E preciso que os empresários que obtêm incentivos
fiscais
passem a dar parcela de colaboração na solução do problema de assenta
mento de pequenos agricultores.
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Dá-se ao artigo 59, na. parte que couber a política agrícola
e fundiária a seguinte redação.

= JUSTIFICATIVA =

Art. 5°
~ justo que a propriedade que não estiver cumprindo a sua
função social seja desapropriada na forma proposta neste artigo.
Não se pode negar ao desapropriado o direito de
defesa,
em prazos compatíveis com a urgência da medida.

- Lei complementar disporá sobre a polít1ca fund1ária, considerando os seguintes instrumentos'
a)
b)
c)
d)

-

Assentamento e colonização;
Estímulos e imposições tributárias,
Crédito fundiário; e
Desapropriação.

JUSTIFICATIVA
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A Reforma Agrária se fará de acordo com as peculiaridades •
regionais.
Os instrumentos dispostos neste artigo permitem criar soluções alternativas para cada caso, inclusive os meios para se evitar a
proliferação dos minifundios.

TEXTOIJUSTlfICAÇio----------------,

Dá-se ao artigo 3 9 , na parte que couber a política agrícola e
fundiáráa a seguinte redação:
Art. 3 9 - Lei ordinâria disporâ sobre as condições de leg~timação da
posse e de preferência para a aquIsição por quem não
seja
proprietário, de até 100 (cem) hectares de terras pública,
desde que o pretendente as tenha tornado produtivas com seu
trabalho e de sua famí11a, e nelas tenha morad1a e
posse
mansa e pacífica por 5(cinco) anos in1nterruptos.
parágrafo único - Dependerá de prévia aprovação do
Federal a alienação ou concessão de terras púb11cas
área superior a três mil hectares.
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TEXTO!JUSTIFICAÇio----------------,

Dá-se ao artigo 6 9, na parte que couber a política agrícola
e fundiária a seguinte redação.

JUSTIFICATIVA
O que se objetiva é garantir o direito de leg1tíma ação de
posse daqueles que, efetivamente, vivem e trabalham a terra pública'
tornando-a produtiva, e dela tirando o sustento para si e para sua fa
mília.

PLENAAIO/CONI5Sio/l:;UIICOMltlsio

§

Art. 6 9

- A atividade rural será regulada por Lei Agrícola Comple mentar, a ser promulgada no prazo máximo de um ano,e que
lhe assegurará competitividade em relação aos demais seto

006
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res da economia e garantia de tratamento equân1me
versas categorias de produtores rura1S.
§

19

- A Lei Agrícola criará um Conselho de Polftica Agrícola.d~
finindo sua composição e atribuição, e d1sporá sobre
os
instrumentos de polít1ca agrícola, bem como os critérios
de sua aplicação, obedecendo aos segu1ntes objetivos:
a) - abastecimento do mercado intermo e suprimento do setor exportador;
b) - elevação da renda líquida do homem do campo e
sua
justa distr1buição;
c) - promoção de capacidade de autofinanciamento do setor,
d) - redução dos desníveis de renda intersetorial;
e) - redução das disparidades de desenvolvimento regiona~
í) - dar suporte aos programas de reforma agrária,
g) - programa de habitação que garanta dignidade de vida
ao trabalhador rura!, fixando-o a sua terra prefere~
cialmente em agrovilas.

§ 29

datários, parceiros, posseisros e outros trabalhadores rurais que mantenham relações de produção com o titular do d~
mínio da gleba, ainda que indiretamente.

às di-

-
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Acrescente-se onde couber o seguinte artigo:

Art ...

A ação do Estado em apoio à atividade agrícola dará eníase à aplicação dos s egu i rrt es instrumentos de po l t i ca :
elevação da renda líquida do homem do campo e sua justa'
distribuição.
redução da disparidades de desenvolvImento regional.
dar suporte aos programas de reforma agrária.
programa de habitação que garanta a dignidade de
vida
ao trabalhador rural, fixando-o na terra, p~eferenclal
mente em agrovilas.
seguro rural.
crédito rural e agroindustrial
armazenagem e transporte
pesquisa, experImentação, assistência técnica e exten s ão rural.
apoio ao cooperativismo e assocIativismo.
preços de garant1a.
í

-

-

-

-1//- c..

~
~

Terras públicas da União, Estados, Territórios e Municípios
somente serão transferidas a pessoas físicas brasileiras ~
se qualifiquem para o trabalho rural mediante concessão de
Direito Real de Uso da Supe!ficie, limitada a extensão
a
trinta (3D) módulas regionais de explora~ão agrícola, excetuados os casos de cooperativas de produção orginárias
do
processo de Reforma Agrária e ressalvadas as hipóteses de'~
sucapião.
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Acrescente-se onde couber o artigo:
Art.
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Pessoas física~ ou jurídicas estrangeiras não poderão possuir
terras no País cujo somatório, ainda que por interpostã,pessoa, seia superior a três (03) módulos regionais de exploração agrícola

Dá-se ao artigo 7 9 , na parte que couber a política agrícola
e fundiária a seguinte redação.
Art.

79

- A Justiça Federal, criará Varas Especiais para
~ir1mir
conflitos fundiários nas regiões de tensão SOCIal.

mr------------AUTOA
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Acrescente-se onde couber o seguinte artigo:
A criação de Varas Especiais def1nirã de manClra mais
potente os casos de 11tíg10S no meio rural.
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Acrescente-se onde couber o seguinte artigo:

Art .•

Durante a execução da Reforma Agrári~ ficam suspensas todas
as ações de despejos e de reitegração de posse contra arren

,

Art.

Aos proprietários de imóveis rurais de área não excedente a três (03) módulos regionais de exploração agrícola
que os cultivem, exploram diretamente, neles residam e
possuam outros imóveis rurais, e aos beneficiários da R~
forma Agrária, serão asseguradas as condições de apoio
financeiro e técnico para que utilizem adquadamente
a
terra.
Parágrafo Onico - E insusceptível de penhora a propried~
de rural até o limite de (03) módulos
regionais de exploração agrícola, incluída a sua sede, explorada diretame~
te pelo trabalhador que nela resida e
não possua outros imóveis rurais. Nesse caso, a garantia pelas obrigaçqes li
mitar-se-á safra.
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Acrescente-se onde couber o seguinte artigo:

Acrescente-se onde couber:

Art. •• - A indenização referida na seção que trata de Reforma Agrária si]
nifica tornár sem dano unicamente em relação ao custo histórico de aquisição e dos investimentos realizados pelo proprietário, seja da terra nua, seja de benfeitorias, e com a dedução
dos valores correspondentes a investimentos públicos e débitos
em aberto com instituições oficiais.
§ 12 _ Os títulos da dívida agrária são resgatáveis no prazo
ae vinte anos, a partir do quintn ano, em parcelas anuais sucessivas, assegurada a sua aceitação, a qual~uer tempo, como meio de pagamento do preço de terras
públicas.
§ 2º - A declaração de interesse social para fins de Reforma
Agrária opera automáticamente a imissão da União na po~
se do imóvel, permi~indo o registro da propriedade.Qua!
quer contestação na ação própria ou outra medida judicial somente poderá versar sobre o valor depositado pelo expropriante.
§ 3º - A desapropriação de que fala este artigo se aplicará
tanto à terra nua quanto às benfeitorias indenizáveis.

Art

Ninguém poderá ser proprIetário, direta ou indiretamente, de
imóvel rural, de área contínua ou descontínua, superior
a
sessenta (60) módulos regionais de exploração agrícola, f~
cando o excedente, mesmo que corresponda à sua obrigação social, sujeito à desapropriação por interesse social para fins
de Reforma Agrária.
parágrafo anico - A área referida neste artigo será considera
da pelo conjunto de imóveis rurais de um mes
mo proprietário no País.

tconstitulnt~ Irma Passoni
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Acrescente-se onde couber o seguinte artigo:
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Dê-se ao artigo lº do Anteprojeto aprovado pela Subcomissão de Políti
ca Ãgrícola e Fundiária e de Reforma Agrári~ a seguinte redação:
Art. lQ -

Ao direito de propriedade de imóvel rural corresponde uma o
brigação social.
§ lº - 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.
§ 2Q - A propriedade de imóvel rural corresponde à obrigação social quando, simultaneamente:
a) é racionalmente aproveitado;
b) conserva os recursos naturais renováveis e prese!
va o meio ambiente;
c) observa as disposicões legais que regulam as reI
ções de trabalho e de produção e não motiva conflitos ou disputas pela posse ou domínio,
d) não excede a área máxima prevista como limite re
gional;
e) respeita os direitos das populações indígenas qu
vivem nas suas imediações
§ 3º - O imóvel rural com área superior a sessenta (60) mó
dulos regionais de exploração agrícola terá o seu d
mínio e posse transferidos, por sentença declaratória, quando permanecer totalmente inexplorado, dura
te três (03) anos cünsecuti~~~, independentemente d
de qualquer 1ndenização.
§ 4º - Os demais imóveis rurais que não corresponderem à obrigação social serão desapropriados por interesse social
pãra fins,ae Reforma Agrária, mediante indenização para em
títulos da dívida agrária, de valor por hectare e 11quidez
inversamente proporcionais à área e à obrigação social não
atendida, e com prazo direxamente proporcional aos mesmos
fatores.

Art •.. - O imóvel rural desapropriado por Interesse Social para fins
de Reforma Agrária será indenizada na proporção da utilidade que representa. para o meio social e que tem como parâmetros os tributos honrados pelo proprietário.
parágrafo anico - A desapropriação de que trata este artigo
é de competência exclusiva da União, e poderá ser delegada através de ato do Presldente da República.
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Acrescente-se onde couber o seguinte artigo:

Lei Federal disporá sobre as condições de legitimação
de ocupação até três (03) módulos regionais de exploração agrícola de terras públicas para aqueles que as
tornarem produtivas, com seu trabalho e de sua famí-

Art. :

lia.
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TEXTOIJUSTII'ICAÇi,O

Acrescente-se nas Disposições Transitórias o seguinte artigo:
Art.:

Até que a Lei Especial determine a forma de cálculo do
Módulo Regional de Exploração Agrícola, e defina a área
greg!áfica das respectivas regiões, será utilizado o cál

-,
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culo descrito para o módulo fiscal do Artigo 50, § 22
da Lei 4.504,de 30 de novembro de 1964, com a redação d~
da pelo Art. 12 da Lei n2. 6.746 de dezembro de 1979, e
no art. 42 do Decreto n2. 84.685, de 6 de maio de 1980,e
considerado como região o Município ou grupo de Municípios com características econômicas e ecológicas
homogêneas.
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Acrescente-se onde couber o segguinte artigo:

Art •.
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Acrescente-se onde couber o seguinte artigo:
Art ••

A contribuição de Melhoria será exigida aos proprietários
de imóveis valorizados por obras públicas e terá por liml
te global o custo das obras públicas, que incluirá o valor das despesas e indenizações devidas por eventuais de~
valorizações que as mesmas acrretem, e por limite individual, exigido de cada contribuinte, a estimativa legal do
acréscimo de valor Que resultar para imóveis de sua propriedade.
§ 12 - A Contribuição de Melhoria será lançada e cobrada
nos dois anos subsequentes à conclusão da obra.
§ 22 - O produto da arrecadação da Contribuição de Melhoria das obras realizadas pela União nas áreas de Reforma ~
grária destinar-se-á ao Fundo Nacional de Reforma Agrária.

Estão excluídos de desapropriação por interesse social para
fins de Reforma Agrária os imóveis rurais diretamente e pe~
soalmente explorados em dimensão que não ultrapasse a três
(03) módulos regionais de exploração agrícola.
§ 12 _ ~ dever do Poder Público promover e criar as condiçãe!
de acesso do trabalhador à propriedade da terra econôm:
camente útil, de preferência na região' habitada, ou,QU~
do as circ~stãncias urbanas ou regionais o aconsêlharem, em zonas plenamente ajustadas, na forma que a lei
vier a determinar
§ 22 - O Poder Público reconhece o direito à propriedade da
terra agrícola na forma cooperativa, condominial, comu
nitário, associativa, individual ou mista
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Acrescente-se nas Disposições Transitórias o seguinte artigo:

Art. :
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Ac~escente-se
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onde couber o seguinte artigo:

Constituinte IRMA PASSONI
~

Art.

Todo aquele que, não sendo proprietário rural, possuir cc
mo sua, por
três (03) anos ininterruptos, sem justo
título mas com boa fé, área rural particular ou devoluta
contínua, não excedente a três (03) módulos regionais de
exploração agrícola, e a houver topnado produtiva com seu
trabalho e nela tiver sua morada permanente, adquirir-lhe-á o domínio mediante setença declaratória, a qual servirá de titulo para o registro imobiliário.
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Acrescente-se onde couber o seguinte artigo:
Art.

Será constituído o Fundo Nacional de Reforma
Agrária,
com dotação orçamentária de no mínimo 5% da receita prevista no orçamento da União.

O Poder Público poderá reconhecer a posse pacífica em imóveis rurais públicos ou privados, sob certas condições
impostas aos beneficiários e em área que não exceda três
(03) módulos regionais de exploração agrícola.
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Acrescente-se nas Disposições Transitórias o seguinte artigo:

Art.:

A receita pública da tributação dos recursos fundiários
rurais deverá atender exclusivamente aos programas gove!
namentais de desenvolvimento rural e, preferencialmente,
ao processo de reforma agrária.

Acrescente-se nas Disposições Transitórias o seguinte artigo:
Art.:
A receita pública da tributação dos recursos fundiários
rurais deverá atender exc~usivamente aos programas goveE
namentais de desenvolvimento rural e, preferencialmente.
ao processo de reforma agrária.
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Dê-se ao art. 39 do Anteprojeto da Subcom~ssão de
principios Gerais, Intervencão do Estado, Reg~me da propriedade do
subsolo e da Atividade Econômica a seguinte redação.

-.
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Art. 39 Empresa privada nacional, para
todos os fins de direito, é aquela constituída e
com sede no Pais, na forma da lei, cujo controle
decisório e de capital estejam, em caráter permamente, exclusivo e ~ncondicional sob titular~dade,
direta ou indireta, de bras~leiros ou de pessoas
físicas estrangeiras, residentes e domicil~adas no
Pais.
§ 19 Entende-se por:
a) controle decisório o exercício, de direito e de fato, do poder de eleger adm~nistradores
da empresa e de dirigir o funcionamento de seus órgãos;

b) controle de capital a detenção efet~va,
direta ou indireta, de, no mínimo, setenta por cento dp capital social.
§ 29 No caso de sociedades anónimas de ca
pital aberto, as ações com direito a voto ou a div~
dendos fixos ou mín1rnos deverão corresponder, no ro!

nimo, a duas terças partes do capital soclal e somente poderão ser de propriedade, subscr~tas ou adquiridas por:
...
a) pessoas naturais , residentes e domicil~~
das no pals~
b) pessoas jurld~cas de direito privado,
constituldas e com sede no PaIs, que preencham os
requisitos definidos neste artigo.
§ 39 As ações com direito a voto ou a dividendos fixos ou mínimos guardarão a forma nominativa.

II- A seguinte norma, em Disposições Transitórias:
Art.
As atuais empresas, que não pr~
encham os requis~tos do § 19 do art. 49, ficarão i~
possibilitadas de qualquer expansão, assim entendida o aumento da área física de funclonamento dos e~
tabelecimentos já existentes ou a cr~ação de novos
estabelecimentos.
JUSTIFICATIVA
Enquanto as empresas locais tornam-se parte integra~
te da vida da comunidade -- seus proprietár~os vivem nela, ~nteressan
do-se pelo progresso social e cultural do ambiente que os cerca -- as
multinacionais, por não possuirem motivação de ordem nacional ou local, agem por mero interesse econômico. Em muitas situações, desv~r
tuam e tumultuam o mercado e a econom~a doméstica dos países, com
prejuízos imprevisíveis.
Como exmplo, basta observar-se o que está ocorrendo
em alguns setores comerciais e de serv~ços, como o de supermercados,
onde existe no país uma estrutura nacional competente, competitiva e
responsável. No entanto, existe uma organlzação mult~nac~onal nesse
segmento econõmico pretendendo aliJar a concorréncia à custa de artifícios pouco recomendáveis, a fim de impor a todos suas condlções.
Por certo, procurarão ta~s empresas recobrar-se do
pernicioso investimento que vêm realizado. E quem irá pagá-los? O con
sumidor ou o próprio fornece~or, med~ante danosas bon~f~caçôes.
t imprescindível in~bir a ação predatór~a das multinacionais, primordialmente através de med~das governamentals. A premência revela-se mais aguda se considerarmos que aumenta o número daquelas multinac~onais que se tornam mais poderosas que muitas nações.
Tal fato veio até a motivar à O.N.U. um estudo para elaboração de um
Código de Conduta das Transnacionais.
t prudente manter o equilíbrio de forças, e, para
tanto, há que se proteger, de forma efetiva, os consum~dores e as empresas nac~onais, principalmente as menores.
Diversos países do Terceiro Mundo Já tomaram providênclas concretas, vedando ao capital estrange~ro alguns setores da
economia. Quanto ao comércio varej~sta, citem-se Colômbia, Gana, índia, Malásia, Libia e Quên~a.
No México, o c~p~tal estrangeiro não pode passar de
49% do capital das empresas lá estabelecldas, alêm de ser proibida a
sua participação, como 1nvestirnento, em d1versos setores econÔrn1cos.

JUSTIFICATIVA

O Canadá, por

Não basta dizer, como o faz o anteprojeto, que empr~
sa brasileira é aquela constituída sob as leis brasileiras e que tenh
sua adm~nistração sediada no paIs. Creio ser de fundamental importãncia estabelecer, sobretudo, que o controle de capltal e o controle d~
cisório obedecerão a determinadas regras, como, por exemplo, a cont~
da nesta emenda. Poderão os nobres pares d~scut~r os percentuais que
estão indicados. Mas não creio que se possa considerar, a nível de
norma constituciona~, como empresa brasileira apenas aquela que se
constituiu sob o regime de nossa legislação e que tenha aqui sed~a
dos os órgãos de administração. O mais importante, data venla, é o
controle de capital e o poder decisório. Cabe, ainda, dlscipl~nar
esse tema no que diz respeito às sociedades anõnlmas sob pena de o
comando constitucional já nascer letra morta.

AUTOR
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adotou legislação restrlnglndo a partlclpação

tura Jurid~ca brasl1e~ra consagram o princípio da ~ntervenção do Estado no domínio econômico de tal forma a promover o desenvolvlmento
nacional e a justiça

tallsmo.

soc~al,

assim como a conter os excessos do

HgLIO dOSAS
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~gual,

soc1etáría das empresas estrangeiras em uma série de setores-chaves.
g de se observar, a1nda, que a 1deolog1a e a estru-

_

TEXTO/JUSTlPICAÇÃO

cap~

EMENDA
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Acrescente-se ao art. lQ do anteprojeto el~borr.do p~
la Subcomiss1io da Política Agricola e Fundiária e da deforma p,grária, a seguinte alínea:
"e) - estimula'l'B criação de Colônias AgrícoJns e Cooperativas de Produtores Rurais."
JUST1FICACl!O

T!XTO/"USTI'ICAÇio----------------..,

Acrescentem-se, ao Anteprojeto da Subcom~ssão de
Princlpios Gerais, Intervenção do Estado, Regime da Propriedade do
Subsolo e da Atividade Econõmica as seguintes matérias:
I- Ao art. 49 os segu~ntes parágráfos:
Art. 49 •••••.••••
§ 19 A organização e a exploração das atividades económicas relacionadas com a comercialização, a nlvel varejista, de bens e mercadorias, def1
nidas em lei como de uso e consumo popular, compete
exclusivamente às empresas privadas nacionais, que
contarão com o estimulo e apo~o do Poder Público.
§ 29 t permit~do o exercíc~o das at~v~da
des àe comerc~ante varejista à pessoa natural, residente e domiciliada no País.

A presente proposi,ão corporifica sugest"o que nos
foi enviada pelo Sr. Odacyr- Petti, de S~o í'~ulo e houve por bem in
titular o seu trabalho de "Retorno BO Campo", o que se efetivari-"
de fato, desde que o Poder Público estimulasse, pelos meios ~o seu
alcance, a impl~nt'çào de Colônias ~grícolas e n crieç~o de Cooperativas de Produtores Rurais, d~ndo-lhes eficiente 'poio e incent!

vo,
Sala

d~s

Comissões, em

H~LIO ROSAS
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Dê-se ao parágrafo ún~co do art. 21 do Antepr~)eto
da Subcomissão da Questão Urbana e Transporte a segu~nte redaçao:

JUSTIFICATIVA
Esta emenda aperfe~çoa a técnica legislativa do artigo. t melhor d~zer-se política de transporte do que ordenação. Outrossim, entendo que os acordos f~rmados pela União devem su)e~tar
se ãs normas da Constitu~ção e não o contrário, corno consta do art~
go. Ademais, desde que se fala em rec~procidade e em comércio maritimo internacional, creio ser desnecessária à referênc~aaacordos de rateio de frete ou de cargas po~s isso acabaria lim~tando a amplitude
que se deseja desse comando constitucional.

Art. 21. •••••.••••.•
parágrafo ún~co. Os proprietár~os, armadores, comandantes, mestres e patrões de embarcações de reg~stro bras~leiro, ass~ como do~s terços, pelo menos, de seus tripulantes, serão brasileiros natos; no caso de soc1edade, esta deverá

ter sede no Bras~l, ser constituida de acordo com
a lei brasile~ra e ter a maioria de capital votante, definida em lei, pertencente a bras~le~ros natos.

f:

CONSTITUINTE IVÕ VANDERdNDE
P'LENAIIIO/COMISS;'O/IUICOMllUlÃO

COMISS_~ DA ORDEM ECON(l.IICA -

JUSTIFICATIVA

_
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t preciso incluir os mestres e patrões de embarcações dentro da reserva estabelecida pelo presente art~go. Também eles, na cond~ção de serem de menor poder econôm~co, devem ser prot~
gidos pela Lei Maior.
Creio importante que se estabeleça, a nivel constitucional, a participação de soc~edades no segmento de M~rinha Merca~
te. Mas, ao mesmo tempo, ternos de adotar cautela~ que nao perm~tam
uma fuga ao pr~ncip~o ma~or de que o poder dec~sor~o deve continuar
pertencendo a brasileiros natos.
O intuito pr~mordial desta emenda é fortalecer aqu~'
les brasile~ros que se dedicam a essas at~vidades, afastando a intr~
missão de estrange~ros no setor, até mesmo por med~da de sarant~a
da própria soberan~a nacional.
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t"lCONSTITUINTE

ASSIS

. - - - - - - - - PI.f:NARlO/COMISSAO/SU8COIrU5SÃO

~SSÂO

_

~
~

CANUTO

DA ORDEM ECONOMICA

,.,..,-----------------

-

_

\li _B

TEXTO/~USTlFICAÇj,O- - -

-

Acrescente-se ao art. 22 do Antepro)eto da' Subcomissão da Questão Urbana e Transporte o seguinte parágrafo único:
Art. 22 ••...••••••••
parágrafo único. Será
mente em

nav~o

de

bande~ra

fe~to obr~gatoria

bras11e1ra, respe1tado

o princip~o da reciproc~dade, o transporte de mercadorias impo~tadas ou exportadas por qualquer órgão da administração pública federal, estadual ou

rnunic1pal, direta e indireta, ou com estímulo governamental bem como as adqu1r1das com f1nanC1arnen

to de estabelecimento oficial de créd~to ou com fi
nanciamento externo conced~do a órgão da adm~nistra
ção pública, d~reta ou ~nd~reta, de qualquer nivel-

de governo.

Josg MENDONÇA

D~

MORAIS

JUSTIFICATIVA

o transporte maritimo internacional é fator-de gran
de importânc~a para a economia.brasileira. ~ preciso resguardá-lo de
possíve1s injunções dos países ma15 desenvolvldos e das tramas

~

das

Tf:Xro/JU5TlFICAÇÁO----------------,

Inclua-se no texto da proposta da subcomissão DA POLITICA AGRICOLA

empresas mult~naciona~s do setor que poderiam desenvolver uma estratégia contrária ao ~nteresse do nosso Pais ou ~nv~ab~lizar nossas
trocas internaClonais.
Esta emenda obr~ga o Poder Publ~co, de todos os niveis de governo, a transportar as mercador~as de seu imed~ato ~nte
resse em navios de bandeira brasile~ra, observado o princip~o da reciprocidade.

E

FUNDI~RIA

E DA REFORMA AGR!RIA, onde couber, a seguinte Emenda

"ar t ,

O imovel rurai que não corresponder ã sua função
social poderã ser desapropriado po interesse soci 1,
para fins de reforma agrária, mediante indenizaçã
justa e prévia; quanto às benfeitorias e investimentos, em dinheiro, e quanto à terra nua, em títulos da dívida pUblica em até vinte (20) anos, resgatáveis anualmente, garantida a correção mon~
tária do saldo deveãor. n
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Dê-se ao art. 22 do Anteprojeto da Subcomissão da
Questão Urbana e Transporte a segu~nte redação:
Art. 22. A polit~ca de transporte maritimo internacional observará a predom~nãncia dos arm~
dores nacionais do Brasil e do país importador ou
exportador, em partes iguais, observado o princip~o
da reciprocidade.

JUSTIFICATIVAS:
Como todo imovel rural tem função social e a não
correspondência do seu proprietário a essa função cria situação de
injustiça social, é correto, justo e louvável que o Poder PUblico
tenha instrumentos

leqa~s

para desapropriá-lo e destiná-lo

sentamento de pessoas que nele

queiram

~xercer

ao as-

tal função.

A improdutividade é um dos atentados contra a propriedade rural, ao lado da não preservação ecológ~c~e do desrespeito às obrigações trabalhistas e previdenciárias, previstas
em lei e no contrato de trabalho.

VI· Comissão daOrdem Econômica

Esta é uma forma de efetivar-se, no Brasil, a noVa ordem constitucional, relativa ao uso do solo rural.

ê

JUSTIFICATIVAS:
Com a presente EMENDA desejo estabelecer o conqelamento
das áreas das atuais propriedades rurais, que respondem à sua função social, em qualquer uma ou em todas as suas fun ç8es, caracte rizando, assim, sua prodotividade.
g uma Emenda que visa limitar a propriedade rural, daqui
para frente, começando, efetivamente, a definição fundiária dos limites máximos permitidos para os imóveis rurais.

W,----,------------AUTOIt
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MENDONÇA DE MOMIS
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Inclua-se, onde couber, no anteprojeto da subcomissão DA rOLITICA
AGRICOLA E FUNDIÂRIA E DA REFORMA AGRARIA, o seguinte texto de
EMENDA :
art. Os imoveis explorados efetivamente pelo pr-prietár c
ficam exclui dos da desapropriação para fins de re forma agrária.
JUSTIFICATIVA

RUY NEDEL
PLOIAIIIIO/cOMl5SAO/'liUIlCQIIlIUio -

=

A clareza deve ser uma constante no texto constit
cional. Para não haver dúvidas futuras, nem inj~s
tiças aos que respondem à função social de sua propriedade, é que desejo ver aprovada esta EMENDA.

COMISSÃO DA ORDEM ECONOMICA
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TEXTO/JUllTIFICAÇio

_

EMENDA ADITIVA - SUBCOMISSAO DA POL!TICA AGR!COLA E FUNDIARIA E DA
REFORMA AGRARIA -

Art .••• Os latifúndios desapropriados para fins de reforma agrária,
somente poderão ser explorados de forma cooperativa ou col!:.
tiva.

l:J

JOsg

§ 12

Os processos de colonização poderão efetuar a distribuição
da terra ao individuo pelo sistema de financiamento, resg~
tável com produtos, num prazo de 15 (quinze) anos.

§ 22

Fica assegurado ao agriculter e ou trabalhador rural, o di
reito de financiamento de até 25 ha., a ser regulamentado

MENDONÇA DE MORAIS

r:T----------------TfXTO/JUllTlfICAÇÃO------

em lei complementar.

Inclua-se no anteprojeto apresentado pela subcomissão da POLITICA
AGRICOLA E FUNDIJ1RIA E DA REFORMA AGRÂRIA, onde couber, a seguinte emenda:
Art. Será gratuita a cessão de terras aos produtores rurais, sob a forma de assentamento possessór~o por de~
(lO)anos consecutivos. Comprovada sua aptidão ~ara as
atividades inerentes à função social da terra, serlhe-á concedido titulo definitivo da propriedade, na
forma da lei."

RUY NEDEL
I'L.ENAlilIO/CO"'I'sio/su'CO"15~ÃO - - - - - - - - - -
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Emenda Aditiva - Subcomissão da Política Agrícola e Fundiária e da
Reforma Agrária.

JUSTIFICATIVAS
Esta gratuidade é apenas aparente, porque, com a
produção de bens de consumo, com o trabalho na terra, o titular do
assentamento possessório estará gerando tributos diretos e indiretos e ainda estárá revelando sua vocação para as atividades rurai
Este período probatório de dez (10) anos consecutivos
antes da outorga do título definitivo de propriedade, é prudencial
e seletivo daqueles que, realmente, querem terra para trabalhar e não para especular ou subverter a ordem, no meio rural.

Art.

_ E: limitada em mil hectares a posse de terras, por
estrangeiros, seja de pessoas fésicas ou jurídicas.

§ 12

_ Fica estabelecido que os estrangeiros, proprietários
de terras excedentes a este limite, deverão devolvêlas à União pelo mesmo valor da aquisição, ressalvada a
correção monetária, descontados subvenções já concedidas.
_ O pagamento não poderá ser feito em moeda corrente, mas
sim, através de subvenções e incentivos fiscais concedidos ou a conceder.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-,--_AUTO"
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Deputado MAURO CAMPOS
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PCOMISSAo DA ORDEM ECONÔMICA - V/,

Inclua-se no texto da Subcomissão da POLITICA GGRICOLA E FUNDIKRIA
e DA REFORMA AGRÂRIA.a presente EMENDA ADITIVA, onde couber, com a
seguinte redaçâo:
art. - Doravante, ninguém poderá ser proprietário ou possuidor, direta ou indiretamente, de imovel rural com
área superiora cem (100) módulos rurais atuais."

€J
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Art. 20 - Acrescentar "; nas atividades pesqueiras"
- Renumerar "Parágrafo Único" para "Parágrafo Primeiro".
- Acrescentar "Parágrafo segundo"
Idem ao "Parágrafo Único" do Art.21, o qual
teria nova redação, conforme a seguir.

012
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Art. 21 - Reescrito: O transporte de cabotagem nacional e a parcela
nacional do transporte de cabotagem internacional são pri
vativos das embarcações de propriedade dos armadores
de
cabotagem, salvo caso de necessidade pública.
JUSTIFICATIVA :
A Navegação de Cabotagem vem sendo realizada por um sistema que preservou de forma preponderante a iniciativa privada genuina
mente nacional. Tal sistema se estrutura numa realidade bem caracte~
rística no tocante a composição da sua frota e re~pectiva compatibilização aos fluxos de transporte costeiro nacional e aos associados
a países mais próximos do Atlântico Sul. Ressalta-se ainda os seus
aspectos tarifários de atribuição e fixação pelo Poder Executivo.
Pretende-se com a Emenda preservar o sistema evitando o in
gresso de embarcações da Armação Brasileira de Longo Curso considera
dos os seus aspectos negativos de transitoriedade e de afretamento ~s
trangeiro indIreto gerando a previsível paralização da frota de cabot
gem com o inevitável colapso do sistema.

~utado JOAO ALVES'
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EMENDA Nº
7 Inclua-se, onde couber, nas
ções Gerais e Transitórias da Constituição:

Dispos,f

Art.
Mediante o levant~mento de áreas nos Estados e
a
escolha, através de pesquisas dos serviços de agronomia e
outros,
dos locais que melhor se prestem para abrigar até quarenta
milhões
de habitantes, serão instalada~, com a mobilização dos Ministérios,
dentro de um ano da promulgação desta Constituição, regiões
agríg~
las no interior de todo o País.
§ 12 - Serão, igualmente, instaladas no interior brasilei
ro, separadas das "regiões agrícolas", Colônias agrícolas
penais,
para onde devem ser consuzidos todos os criminosos do País.

§ 22 - ,O disposto neste artigo será regulamentado por

Complementar dentro de 9D (noventa) dias, a partir da vigência
ta Con~tituição.

Lei
des

JUS T I F I C A ç A O
Urge a implantação de regiões agrícolas no interior
do
País, mediante o levantamento de áreas nos Estadbs e a escolha, atra
vés de pesquisas dos seryiços de agronomia e outros, dos locais que
hlelh~r se prestem para abrigar trinta ou quarenta milhões de habita,!!
tes, mobilizando-se os Ministérios e os Governos estaduais,
incu~
bindo-se cada um das carefas de sua competência. Salvo melhor orden~
mento: Ministérios dos Transportes' e da Agricultura e órgãos vincul~
dos - abertura de ruas, de poços artesianos e outros sistemas
de
abastecimento de água, construção de estradas, distribuição de
ins
trumentos agrícolas, de sementes, instalação de armazéns, silos
e
frigoríficos, etc.; Ministério do Interior, com Banco do
Nordeste,
Banco da Amazônia e outros organismos vinculados - construção de c~
~as de campo, mobiliário, saneamento, etc,; Ministério das Minas
e
Energia e órgãos vinculados - eletrificação rural, instalação de luz
residencial, etc.; Ministério da Fazenda, com Caixa Econômica e
Ba.!:!
co do Brasil - cooperativas de consumo (geridas pelo Ministério da
Agricultura) para suprir de gêneros alimentícios os trabalhadores e
suas famílias, cujo pagamento deve ser convencional, com uma
parte
da produção, quando houver, sem sac r a ficar o trabalhador; Minist'ério's'
da Educação, da Saúde e da Previdência Social - construção e instal~
ção de escolas, admissão de professores, distribuição de llvros e de
material escolar para os filhos dos trabalhadores, construção de po~
tos e casas de saúde, instalação e manutenção de postos de puericul
tura e de restaurantes populares, assistência médica e distribuição
de remédios, etc.; Ministério da Indústria e do Comércio planej~
, mento da produção, para que se produza mais o que mais consumimos e

exportamos ou venhamos a exportar, promoç~o das exportações,
etc.;
Ministérios das Relações Exteriores - pesquisa nos diversos
países
do glob, para saber o que devemos exportar; Ministério das Comunica
ções - agências dos correios, telégrafos, etc.; Ministério do Traba
lho - arregimentação dos trabalhadores rurais, esclarecimento sobre
as vantagens a eles conferidas, etc.; Governos estaduais forneci
mento dos meios de que dispõem, em todos os setores onde forem chama
dos a colaborar; Ministérlos Militares - disciplina, ordem e segura;
ça ; Ministério do Desenvolvimento Agrário - planejamento, coordenação
e fiscalização do plano. Cabendo ainda ao Ministério do Interior ou
do Desenvolvimento a aquisição das terras (com base no Imposto Terri
torial Rural pago) para a complementação de cada região
agrícola,
que deve ter base (e maior porção) em terras devolutas, destacandose partes isoladas para instalação de colônias penais, para onde d~
vem ser levados todos o~ criminosos do País, separados em
grupos,
de acordo com o grau de periculosidade de cada um - mesmo que" haja
necessidade de manter muitos deles com os pés acorrentado~ - onde se
incluem os traficantes e viciados em drogas. As regiões
agrícoÍas
devem estender-se a essas colônias na proporção em que se forem rec~
perando os seus ocupantes, ou levados a se integrarem às regiões os
grupos co~provadamente recuperados. Esse programa irá, também, apr.9.
ximar-nos de nossas minas e viabilizar a exploração de nossas riqu~
zas minerais.
Decorridos dez anos da implantação de cada região
agríc.9.
la, deve êla ser entregue aos seus habitantes, para usufrut~ da te,!:
ra com independência, cessando a responsabilidade do Estado.
Trata-se, sem dúvida, de um projeto que exige muito traba
lh~, idealismo e coragem, mas compe~sa pelo arraigado
patriotismo
que encerra, com o amparo a 40 milhões de brasileiros, cuja maioria
nada pode oferecer à Pátria senão o próprio peso que representa, e,
ao mesmo tempo, pela oportunidade de emancipação econômica do País,
que ocorrerá na proporção em que forem aumentando a produção e
os
contratos comerciais com o mundo.
Com efeito, o Governo contará com o apoio,dos meios rurais
para a realização desse plano de salvação nacional, sem o temor
de
confronto entre o homem do campo e o proprietário rural.
Quanto aos recursos para execução do programa,
correrão
eles por conta de dotações previstas nos orçamentos dos próprios Mi
nistérios.
Ninguém desconhece que a dívida externa brasileira já ex
cede a 100 bilhões de dólares e a interna (dívida pública) a mais de
400 bilhões de cruzados, excluídos os avais concedjdos aos
papéis
de interesse dos Estados.
Forçoso é reconhecer que a economia constitui o
oxigênio
indispensavel para que todos, Governo e povo, possam respirar livr~
mente. D bem-estar social, portanto, está c9ndicionado ao desenvclv!
mento da economia, tornando-se letra morta as leis e decretos
que
pretendam elevar as rendas, os direitos e as liberdades medipnte
a
aplicação de alguma fórmula verbal mágica. Urge a adoção de medidas
realistas, arrojadas, concretas e objetivas, capazes de promover
o
bem-estar da sociedade como um todo. E só há um caminho visível para
o Brasil atingir essa meta: a agricultura, através da qual poderemos
exportar por ano 100 bilhões de dólares de produtos agrícolas. Qua.!:!
do isto ocorrer, nossa vida econômica e social estará estabilizada.
Mas não chegaremos lá com a produção fragmentada, com financiamentos
e estímulos a agricultores, com distribuição de terra aos sem-pão e
sem-teto, política essa que, até pela nossa posição geográfica, não
oferece co~dições que permitam a evolução preconizada.
Com seis milhões de quilômetros quadrados de espaços
va
zios, onde a terra é mansa e rica na maior par.e de sua extensão, ca
be-nos explorá-la com os métodos mais adequados, se quisermos tirar
o País do impasse em que vive desde o Império. A situação exige
a
mobilização dos Ministérios com firme determinação, um conjunto
de
~esfotços'organizado, onde todos se empenhem sem ~xigências

prefere.!:!
com idealismo, entusiasmo, amor e p~triotismo, para a constr~
, ção de um Brasil maior, mais progressista, mais humano,
oferecendo
à gerações futuras o exemplo de que o trabalho é a receita para qu~
se todos os males e ao mesmo tempo a mais poderosa força que produz
a riqueza e felicidade da Pátria. Com isto a Nação também se resgua.!:
~iais,
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da contra a democracia liberticida, que leva à anarquia ou ao retr~
cesso político.
Não há dúvida de que se os vinte milhões de
brasileiros
que hoje vivem em dificuldades nas zonas urbanas e suburbanas
fos
sem transferidos para a agricultura - onde iriam juntar-se a outros
tantos que já vivem nas zonas rurais, à mercê de exploradores - com
total assistência do Governo por um período de 5 anos,
provocariam
uma produção em larga escala, com baixa nos preços e, conseqOenteme~
te, no custo de vida. O cruzado seria valerizado, maior seria a pr~
cura e a disputa dos nossos produtos, pela qualidade e pelo
preço,
por grande número de países, desde que saíssem diretamente do centro
de produção para os portos de embarque. O mundo reclama a
produção
de alimentos e bastaria' enviar-se 200 homens aos diversos
países
do globo para sabermos ~ que devemos produzir e exportar.
Por outrg lado, tais providências virlam desafogar as
ca
pitais dos graves problemas provocados por essa população desajust~
da, servindo igualmente de remédio para as suas aflições. São homens
sem ~deais nem ilusões, cujos filhos, em sua maior parte, vivem
en
tregue~ aos vício$, às drogas e à indisciplina social, fazendo aumen
tar a já alarmante criminalidade e deliqOência juvenil.
O povo, na sua grande maioria, anse~o por medidas
dessa
ordem, porque sabe que é o un~co meio capaz de redimir a
pobreza,
o Governo e a Nação.
Com a implantação da nova ordem não seria difícil
cons~
guir dos nossos credores externos e internos, se necessário
fosse,
uma moratória de três anos, período em que importaríanos petróleo e
outros produtos imprescindíveis aos .nosso consumo com pagamento
à
vista. Para tanto, porém, seria necessário a conscientização no Go
verno da crise por que atravessa o País e do desespero em que $e ,e~
contram as camadas pobres da população. Democracia é o melhor regime
do mundo, mas a fome e a miséria anulam por completo a liberdade p~
lítica, moral e física assegurada ao pobre em nome da lei.
Condenamos os agoureiros de tragédias, mas não podemos des
prezar o temor de que cam~nhamos para o abismo se medidas como as que
ora propomos não forem urgentemente adotadas. Delas surgirão, sem d~
vida, por via de conseqOência, as reformas nos demais setores
de
atividade do Estado, permiti~do à Nação caminhar livremente na estr~
da do futuro e realizar o ideal de emancipação político-econômico-s~
cial tão' sonhado, desejado e perseguido pelo povo brasileiro.
Nãp
podemós continuar com essa política monetarista, paternalista, estl
muloda pelos inventores do sistema que conduziu a sociedade
brasi
leira ao vício de jogar, comprar e vender dinheiro, levando milhões
de pessoas que produziam patrioticamente ao egocentrismo
profissi~
nal. Não, a felicidade não está apenas no dinheiro, mas, sobretudo,
no prazer de qualquer ação criadora.
Ao concluir, vale a penu lembrar 05 Estados Unidos de 1933,
cuja economia era inteiramente controlada por 20% da população. OI
tenta por cento dos habitantes daquele país eptava dividido
entre
desempregados, incendiários, assaltantes, viciados, desordeiros, v~
di os e miseráveis que pe~ambulavam sem destino pelo país. Ao
assu
mir a Presidência da Repúbl~ca, Francklin D. Roosevelt
institui~
o "New Dea l v , que lhe valeu quatro reeleições sucessivas, para o que
foi necessário alterar a Constituição. -E dessa época que nos dá no
tícia o livro "Roosevelt", de Emil Ludwing, do qual extraímos o se
guinte comentário:
"Em 1933, quando assumiu o governo dos Estados Unidos ,e
a situação do país era de completo caos social e econômico,
Roose
velt comprou a prazo nove milhões de acres de terra inculta, em 43
Estados, e neles instalou 208 colônias,agrícolas.Limpou as cidades dos Se
vens solteiros, de 14 a 22 anos, desempregados ou vadios, viciados
ou desordeiros de todas as classes, conduzindo-os juntamente com os
voluntários, para as colônias. Pagava ordenado a cada um, retendo,
,porém, 50%, 9ue era entregue aos pais e irmãos menores ou invdlidos
que haviam deixado. Convenceu os bancos a concederem moratória aos
lavradores, cujas terras hipotecadas ameaçavam tomar por falta
de
recu~
pagamento, e fez convergir para o interior as atenções e os
sos do governo. A cada Departamento fora en\regue a responsabilid~
de de uma grande tarefa, cuja execução o Presidente fiscalizava dl
retamente. Em janeiro de '1935, 20,2 milhões de homens tinham
sido
transferidos para a zona rural - em um só dia foram levados de Nova
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Yorque ma~ de 30 mil jovens - e o Governo inaugurava os frigorífl
cos, os armazéns e silos, e as estradas para evacuar a produçã~ Qua
tro anos mais tarde não havia um só desocupado nas capitais dos Es
tados e quase 100 países dependiam da produção agrícola americana.
Outras medidas governamentais foram sabiamente adotadas nos diversos
setores de interesse público, levando o País a desenvolver-se
pOI
todos os lados de maneira impressionante. Era a consagraçãv da poli
tica do Governo. Roosevelt vencera. ~ hoje um presidente
endeusadc
pelo povo norte-americano". (Do livro "Roosevelt", de Emil Ludwing,
publicado em 1938).
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Inclua-se no anteprojeto aprovado pela Subco
missão da Questão Urbana e Transporte, onde coubér, o

seguinte

artigo:

"Art.

O paFcelamento do solo urbano

e de exclusiva competêne±a-do Município

ou

do Distrito Federal."

JUSTIFICAÇllo

Trata-se de medida de fortalecimento dos municipios e do Distrito Federal, que poderão firmar convênios com
os Estados e com a União, compatibilizando interesses regionais,
receber a necessária análise dos órgãos governamentais
aspectos específicos de região metropolitana e

meio

quanto aos
ambiente,

bem como preservações de caráter histórico.
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Texto:
--"A realização dos objetivos da Reforma .A:gráriaimplica na par
ticiRação d~s cooperativas desde o assentamento dos agricultores, as
sistencia tecnica creditícia, organização da produção, sua comercialização, distribuição e industrialização."
JUSTIFICATIVA
Em 1986, a OCB - ORganização das Cooperativas Brasileiras,a
encaminhar aolDagníssimo Ministro de Estado da REFORMA E DO DESENVo
VIMENTo AGRÃRIO, Protocolo de Intenções, argumentou da seguinte forma:
"Ao juntar-se ao esforço encetado pela sociedade brasileira, de promover uma reform~ agrária por meios pacíficos, em uma estrutura so cial aberta, o cooperativismo agrícola está convicto de que oferec
condições excepcionais para conduzir este,modelo a bom termo.

014

• VI· Comissão da Ordem Econômica

constarem recursos suficientes para a indenização que o fato gera como di~ida 50
cial e econômica.
Sabe-se de milhares de processos administrativos e judiciais, especialmente na jurisdição do Ministério dos TRansportes - DNER e RFFSA, reclamando o
pagamento. de indenizaçôes decorrentes de. atos desapropriatórios. A União nega-s
a cumprir tais comprOffilSSOS, muitos deles existentes há mais de vinte anos, alegando falta de recursos orçamentários. QÜanto à reforma agrária, o mesmo há de
ocorrer, se é que ainda não está ocorrendo. 1>or isto, cuido do assunto neste Emenda.
.
Dentro do princípiq de que ~Y'0priedade. urbana ou rural, está sujef
ta ao uso social, evidencia-se o fato 9r."!ue, uma vez estabelecido o uso socíaf"
de determinada e identi,ficável propriedade, esta deve estar isenta das medidas de
caráter social decorrentes de leis especiais ou específicas.
g o que proponho, para ser inserido no texto da Lei Maior, ao dizerque
a área rural cedida por arrendamento ou por comodato não será susceptível de desa
propriação para os fins da reforma agrária, para o usucapião ou para gualCJ1ler oii
tra modalidade de cessão gratuita definitiva aos titulares ou beneficiarios do ar:
rendamento ou do comodato.
Parece-me lógico, e sobretudo justo, que assim seja. Se a terra
já
tem o sei uso social !iarantido, envolve-la em outros processos sociais é subverter o espírito das proprias leis sociais. gerando conflitos indesejáveis, causando danos aos que ocupam a terra e a exploram economícamente ,
Avanço, nos termos desta Emenda, confonne parágrafo acrescentado ao ar
tigo acima discutido, para assegurar o caráter permanente de empresa rural à pro::
priedade que for, ainda que parcialmente, cedida a terceiros, em arrendamento ou
comodato. Crio a figura do sistema de rodízio. Isto significa que, dentro
de
uma mesma propriedade, o arrendatãrão ou comodatário, poderá deslocar-se de uma
para outra área, conforme o interesse seu e do proprietário, sem quebra de vínculo contratual, desde que a mudança da área não altere a modalidade da exp'lora-"
ção da terra, sempre destinada ã, agricultura. Decorridos dez anos, mesmo ocorren
do o rodízio anres aludido, a propriedade assume a condição de empresa rural, preservada no tocante a desaproprãaçãe para efeito de reforma agrârâa. g uma inovação, dentro da exploração e do uso social da terra, que merece ser consagrada pelo texto COIlStitucional. -.-. -.-.-. -.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.- .-.-.- .-.-.-.-. -.-.-.-

A cooperativa encontra-se, por sua natureza, intimamente relacionada
a~s objetivos de uma reforma agrária. POr se tratar de uma organizaçao composta, na maioria, por pequenos produtores, a cooperativa está~feita ao trato de problemas que, cotidianamente, os atingem.Re
ne condições, portanto, de selecionar e treinar famílias de trabalh
dores sem terra que possuem elevado potenc1al para integrar-se
aos
projetos; de acompanhar o seu desempenho, ajustando-as nos aspectos
técnicos e social; de administrar o uso dos investementos socia1s de
uso comum; de promover o beneficiamento dos 1nsumos e serviços de i
teresse comum.
Ao realizar tais funções, a cooperativa reduz drasticamente os cus tos sociais envolvidos no processo àe reforma agrária, a par de au mentar a sua eficiência. Ao mesmo tempo, diminui o prazo para emancipação dos beneficiários, integrando-os a uma atividade econômica'
por seus própr10s meios.
Acresce a estas vantagens, o fato de várias cooperativas haverem, r
centemente, desenvolvido, com sucesso, importantes trabalhos de assentamentos em regiões tradicionais e de fronteira, acumulando
um
experiência que nao pode ueixar de ~er aprove1tada no momento em que
se pretende, simultâneamente, ensejar maior acesso à terra e fortale
cer às estruturas de participação social".

L

Deputado RUBEN FIGUEIRa
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INCLUA-SE ONDE COUBER:
Art. - A propriedade, urbana ou rural, está sujeita ~o uso social. .
S - A lei definirá o uso social da terra e os parametros da Bro~r1edade rural produtiva. A posse e o doníní.o serão assegurados pelo Poder Pi.Ibh~o.
Art. - Declarada a utilidade pública paraJil}S de reforma agrária, o ~propr~et~
rio rural terá preferência, sobre o Poder Pub11co,~e~ promove-la em ate
tr~ta
por cento da área, assegurado o seu dire~t':! ~e domíruo e. de posse sobre a area
remanescente. desde que obedecidos os cr1ter,LOs que a 11'1 estabelecer.
Art - As desapropriações que recairem sobre área rural serão precedidas ~e ~
denização em moeda nacional e de acordo com os valores da ~erra nua e benfe i tor2:.
as anualmente declarados pelo proprietário, na forma da 11'1.
Art. _ Nenhuma desapropriação será ~uridicamente ~;:feita e po::s~vel de execução administrativa ou judicial se nao houver preV1s~o. orçamel!-tana de rec;:ursos
suficientes para a indenização que o fato gera como dívida social e eCOnOlTI1Ca do
Poder Público.
Art. - A área rural cedida por arrendamento ,:!U.por comodato não. serâ susceptível de desapropriação para fins de reforma agraraa, para o us';\cap1ao 01.\
pa::a
qualquer outra modalidade de cessão gratuira definitiva aos t.Ltuâares ou benefãciários do arrendamento ou do comodoto.
. '
d
§
_ Ã proprâedade que for parcialmente cedâda a tercerroa.nos termos
est,,:
artigo, sera assegutado o caráter permanente de emp::esa ru::al, desd,,: que decorr];,
dos dez anos e mantida a exploração da terra para fms agrâco.las , ainda que no
sistema de rodízio.
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~·AcJJ.esceÇ1te>_se: o seguinte: parágrafo ao Art: 72 .do.. Ante
projeto aprovado pela Subcomissão de Princípios Gerais, lntervé~çãb
do! Estado, .Regime da. Pl'opl'ied'ade do Sub.sol;'~ da Atividade Econômica"

.H § 5 2 -

A lei disporá sobre a extensão dos incentivos

à exportação ao :setor 'de seTviços"
JUSTlFICAÇAO

JUSfIFlCAÇlIO
Insisto por meio desta Emenda, no assunto referente à pro~riedade e
à reforma agrária,' conforme já o fiz em sugestões anterâores , A propr-iedade deve
ser sempre condicionada e SUjeita ao us~ soc~a~. Nao dâs't inguo , neste part ícuíar,
a propriedade urbana da rua'l : ambas estao sUJe~t~s ao uso SOCIal.
. 1 d
a
Adentro mais espécí Hcamente em def'iní.r os aSEectos d~ uso SOC1a
propr-iedade rural. Deve a lei definir ~laramente a questao , eluc1dando, amda.os
parametros da propnedade rural prudut ivq,
_.
. ~
..,
Não pode este assunto üca~.depel!-d:nc1a de JU~zos ocaslon~1s e mteresseiros g da responsabilidade d;l, e i definí.r o que sej a uma propn~d~de ~
ral produti~a, sobretudo consider,mo/i necessidade de se promover, no aIS ,uma
reforma agrária séria e responsável.
.
Ainda sobre a reforma agrária, minha Emenda busca envolver o.propne
tário rural com os programas sociais advindos daquela reforma. A e~';\lsa,:!
dÕ
proprietário rural, de suas terras, para os ~ins de uma reforma agrar~a, e ato
de violência inconsequente. O Estado, por 51 mesfi':!. tem se revelado mcap~z. e
insuficiente para promover a reforma agrârfa. A1~a~, o Estado geralmente e lnc!.
paz e insuficiente para desenvolver projetos eSOl:oml~os de largo a!c"'l!-ce. ~. de
se ver esta realidade pelo atual montante da dfvâda :mterna. A propraa dãvtda
externa comprova, de forma evidente, esta triste realidade.
_ .
Uma reforma agrária é, antes de tudo, um programa aecononuco. Entretanto, entre nós, ela tem sido conduzida como um p;:ograma soclal ••Fazer benemerência com recursos alheios é menos digno do que nao fazer ben~m:rencla•. O Governo vem tentando implantar um programa soci~l de reforma agraraa sem dâspor de
suas propriedades, mas desapropriando a proprãedade 1?T1vada.. .
_
Dois são os passo;: para uma reform,: agra1:1a. O pnme1::0 vem atraves
da declaração de utilidade piihli.ca , de determinada area, para o Fim da reforma !.
grária. Feito isto, o porprietario da terra deve se:: chamado a promover a refo::ma agrária, nos termos em que coloco o assunto.em minha Emenda. Se este propr:!o'
tário não atender ao chamamento do Estado, entao, o segundo passo: a desaproprâa
ção, precedida de indenização em moeda nacional e de acord~ c~. os valores
da
terra nua e benefeitorias anualmente declaradas pelo propràetarao , na forma da
lei.
A indenização, de que trata minha proposta, independe de avaliação.
Quem avalia é o proprietário, ao declarar o valor da terra para fms
de fiscalização do Poder Público.
•
.
Colocando os aspectos enfocados , chamo a atençao dos Se'.!ho::es Const.Ituintes para dois outros. O primeiro esta em que cump::e ao Poder Pubhco assegurar a posse e o domínio da propriedade. O segundo :sta em que as desaprop~la~oes
somente serão administrativa e juridicamente perfe tas se, no orçamento Eubhco'
í

A Constituição deve reconhecer a importãncia das em presas de serviços·técnicos p~ra o advento no arasil da
sociedade
pós- industriasl.
A exportação de equipamen~sse faz de forma eficiente
sempre que as empresas nacionais de servi~os cons~g~~m vender seus
projetos no exterior.

~

Deputado FRANCISCO CARNEIRO
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COMISSAO DA ORDEM ECONOMICA
EMENDA MODIFICATIVA
ART. B2

A União manterá um sistema financeiro de Rabitação
destinado a financiar a aquisição de terrenos e a
construção e compra de moradias, bem como a impla~
tação de Infra-Estrutura urbana.

PARAGRAFO úNICO - São exclusivas deste sistema a captação e a
aplicação 90S depósitos do FUNDD DE GARANTIA DO TEMPO DE

SE~

VI- Comissão da Ordem Econômica

VIÇO e de Cardenetas de Poupança; a Lei definirá um percentual,

nunca inferior a 25% (vinte e cinco por cento), para atendimen
to às cidades de pequeno e médio portes.

mulgação desta Constltuição, mesmo as inscritas na dívida
ou ajuizadas.

ativa

JUSTIFICAÇAO

JUSTIFICATIVA
A modificação do percentual de 40 (quarenta) para 25 (vinte e
cinco) - será necessária pois se deve considerar que outras
cidades, de médio e grande portes também possuem sérios proble
mas habitacionais~ e que devem ser resolvidos, como per exemplo
Brasília.
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Oeputado FABIO RAUNHEITTI
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Segundo aflrmações sucessivas do Exmo Sr. Mlnistro
da PrevidênC2a, a Previdência Soc2al, está em fase superavltárla.
O mesmo não ocorre com as Instltuições Fllatrópicas que Vlvem na
atual conjuntura, verdadeiro estado de penúrla Com o advento da
correção monetária, os débltOS eXIstentes, corrigidos diuturnamente, cada vez mais se dlstanciam das possibilidades de resgate.
Concedida a remissão da dívida, inlclar-se-ia imediatamente OS,novos recolhimento~ em favor da Prevldêncla. Obse~
ve-se que a remissão pretendida, refere-se unlcamente aos débltos da parte patronal, devendo os devedores recolherem a parte
descontada dos empregados.

-

Inclua-se nas Disposições Transitórias
"Art. - Fica doado ao Instituto dos Advogados Brasileiros, fundado em 1843, para construção de sua sede, o remanescente do terreno situado na cidade do Rio de Janelro, na
Avenida Marechal Câmara, do lado dlreito da Casa do Advogado,
designado anteriormente por lotes 1, 2 e 3, da Quadra 13, acrescidos de Marinha, forelro ao Domínio da União, transcrito
em nome do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industri!
rios, no Livro 3-V, fls 154, sob nº 11.363, no Cartório
do
7º Ofício de Reg2stro de Imóveis da Comarca da Capilal do Estado do Rio do Janeiro.
Parágrafo ~nico - O Governo da República providenciará para a execução do disposto neste artigo.

~
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Inclua-se o sequmte parágrafo ao artaqo 79 do anteprojeto da Subco
nussão de PrInciplOs Gerais, Intervenção de Estado, Regime da Propr i.edado do subso
lo e da AtIvidade Econênuca.
Art. 79 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 59 - O locaute será purudo

JUSTIF ICAÇIlO

=

crnne inaf2ançável.

JUSTlFIQ!,ÇÃO

O Instituto dos Advogados Brasileiros, em vias de
culcompletar seu sesquicentenário, é a mais antlga entidade de
tura jurídica, nas Américas. Desenvolve ela uma atividade cotidi~
no
na de grande qualidade e intensa dedicação de seus membros,
sentido do aprimoramento da ordem jurídica e das instituições.
Apenas à título de exemplo, asslnale-se que,
por

dos preços.

Un dos maiores entraves ao ccmbate à 111flação é o aumento dcscanechdo
A burla a seu controle freqüentemente se venfIca por meio do locautc,

o:mo forma de pressão altista, cem prejuízos socaaí.s e, znchrsave , para o
nho das p:>li ticas

E

dCSE~

econômí.cas ,

J.IlÓcuO

C011batê-lo

SEm

que haja um instrumento eficaz de punição.

ano, expede o IAS, maIS de 300 fundamentados e extensos pareceres,

sobre projetos de Lei em tramitação no Congresso Nacional, que são
transmitidos, imedlatamente às suas llderanças partidárias. E tudo
isso, acrescente-se, por exclusivo amor ao direlto e ao bem-estar
sem qualquer remuneração ou recompensa.
Está a Casa de Montezuma, todavia,especiaJmente sufocada, sem qualquer margem de expansão física, Ilm2tada
ao
5º
andar da Casa do Advogado. Paralelamente, o lmóvel que se trata
remanescente de uma área que anteriormente tenha 1.180 m',
está
até hoje sem utilização de interesse coletivo, constituíndo-se
unicament~, em área de estacionamento de veículos, sequer em benefício do erário.

soci~l,

t?[:J

Deputado

F~8IO

RAUNHEITTI
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Inclua-se nas Disposlções Gerais e Transltórias da
Cons tItuição:
"Art. - ~ concedida às instituições filantróplcas,
de utilidade pública, a remissão de suas dívldas, relativas
à
contribuição da parte patronal, para com o Sistema Naclonal
da
Previdênc2a e Assistência Soc2al, vencidas até a data da pro-

----------- -MAGUITO VILELA

EMENDA
600054·1
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Inclua-se no artigo 24 §4º , com a seguinte redação:
"Os crcaoãos com mais de sessenta e cmco anos de idade
pagarão 50% das tarifas de transporte coletivo interestadual e mt.ermunicipal.
JUSTIFICAÇIlO
Os cidadãos brasileiros com idade super 101' a sessenta'
e cinco anos de idade devem receber todo amparo da socaedaoe, Esse segmento participou ativamente do processo de desenvolvimento social. Nesles
termos', cabe a todos os setores , públicos ou privados, proporcionar de
forma direta, uma parcela de cónt.r íbuí.ção aos idosos, assegurando-lhes
um final de vida condigno.
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Inclua-se no Art. 10 o ítem

da

x , com a sequmte

.

~
~

re-

dação:

Dê-se ao capu~ do art. 8Q, do antepr2

x- Conservação da Memória Histórica.

jeto elaborado pela Subcomissãc da Quest~o.Urbana e ~ranopo!
JUSTIFICÀÇgO

te, a segu1nte redação:

Nos parece importante garantir .cono interesse metropolitano,a conservação da Memória Histórica, pois ela representa a própria dimensão das mudanças ocorridas no espaço em determinado tempo.
O espaço urbano, em seu redimensionamento, deve conservar '
certas características, possibilitando às comunidades a convivência dialétice entre p novo e o velho, percebendo o verdadeiro processo da História vivida pela sociedade.

"Art. 22 - A Um.ão m'mterá um sist("m",
f~nanceiro

de habitação destJnado a f~n~nc~ar

a

a~uis~ção de terrenos e compra de morad~a5,por ind~

v{duos e associações comun1t~rias e de clARse,

b~m

como a implantação de ~nfra-estrutura urhan?
•

1

••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1

JUS TI! J O A ç Ã O

o objetivo da emenda,

..,--------------41.1011----- H~l.IC ,;O:,AS

TI En sa ade
C18J.S

Õ-T----------------

qu~ fu~iam~r.

-

tou-se em sugestão oferecida por Eap{rlta~ ptlrt1.ClpRni;p:l do

TE:rTO/Jl.l~Tlfll:.çio

n Const1.tU'lnte,

_

tárias e de clause.

d~

aonBt~tuinte T1él~o ROSA3

Sala
Inclua-se no antel'ro JP.to

Jullco'OJ osão da

é

\.d~

e xp l Lc i b-rr-

tamb~m poderno s",r adqu r r-a doa »or-

lJ:r,OV"r-:"

rl".!·11,..!!

RBSOC1R";0P8

c"I"TI:'l~i.

da, CCIr.l aSRo, "OS

QUESTão URBAnA Z TP.ANSPURTE, onde couber, o d~s)u",i.t 1 vo se[.;1u!).

be:
~------------

"Art.

na

ger~i

O d1.rejto l:e

exercido

e!Jl

oonconilncí»

~tado JALLCS FONTOURA

:Jrof)rl.~~1.'lue ll:r:-u~

00;-: ::

J'unção

DOCJ ~Jl

da pro pzu.eda.le e ter..~ aéu oo nt.oúrio .1. 0 Lerll1inauo ma

euren - - - - - - __ -

_

"-'--J
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Pará[Ta:fo ú:n:ico. Parn. a;Jr;lo':1o-:l r ~~ fun c: 2'o

EMENDA ADITIVA

so cãu'L da proprJ.etl(l.de urbana, o 'EDl;ntlo prOl;lúVCl."á:

Nos tp.rmos do artigo 18 do rp.gim~nto intprno da
Assembléia Nacional Constituinte altere-sp. o artigo 9º do antp'-projp.to
da Suh-Comissão dos Princípios da Ordem Econômica, para a spguint p rp.doção:

a)_a ()porGu~úõ.rlde ele .:!.cecso A. 1IrOJ.)riHd~
de c

à mor . '1d~a;
b)-

jU.;i.l(i;}

ônus decorrentes do

dJ..'Jt.rlJ~n.(~fit,.
prcce~30

de

·109

lJcnei'icJ..os e

llrb~nização;

Art. 9º - As jazidas, as minas e d~mais rp.cursos
min~rais
constitu~m propriedadp. distinta da do solo, e
sua
exploraç~o ou aprovpitampnto industrial dependem de
autorização ou concp.ssão do Poder PúbllCO, na forma
da lei.

c)- preservaçáo ili::. ne. ór~a ur-b.ma ;
d)- r-o..~l.1Jc.riz,Jçfio fttrtdJ.tci.: rt o . .'ro[:~d u!'b~
l1C,S oCUYUd..i :J J.'o.!' pó ..nll·.~~ttO de '.J:'j;<<,. .1~1 nda ;

e)- cúrr{-!~:lo de

ltJ.S

t,)r~ ões tILI. v,l,l"rizJ.t;ü

J

da proprj edr-tde ur-b.ma ;
f)- ,"le'lu,!<;,üo <10 ~it·Cl7.

('e c"n3l,rtar .'.:1

§ 1º

normas urlJ::lnis ticao.

o

anteproJeto carece de

nispo~itlvo

quo

~

Ao proprip.tário do solo é assp.gurada participação nos
resultado dp. lavra em valor igual ao dízimo do imposto
incidp.ntp. sobre a substância mineral produzida. Quanto
às jazidas P. minas, cuia exploração constituir monopnlio da União, a leI r~gulará a forma da indpníZAcfJo.

P~J~O~

dp.fina a funC'üo (locÍlLl da ;lro!,ricdade urb ana , enume r.inôo as cúnd.:!;

//

oçes c~,~zes do asseGUrá-la.
Assim, não basta (}sclarur o ;!.!1-yi to
q,.

(~C

TiUradia dtl":l'll'-'1., C·:'.{.lO nnontece no art. lº , nem 1.80: o "li i t

o.cesso
lT

o

àj

,.-.

r~iLo J>rivne..o el.l . . )ropr2edade peJo dir9.J.1,;:) ~n;bl~('o US {t_nD:..,rD;nt~:::.('áo~
co-ro se pro,,; 110 art.2Q.

'1'l"tJ:J:'Oto.

I3,

~oeputado

JALLES FONTOURA

Empor- I;f1. , ~,,;nio, e:ltabelncer out.r-an roeras

b:i:3~caa, quo Vi"1Qt l a d.c'r'crbl;iz:...r U ~)r.,priefl.,"'de, r1t1oql1:.ndü-a lt8 r...2,

cCS:'3idades coletiv;L

"

~ a exe·I';tlo do que f::mc;erir.:l.os 110 õ:~ ~)osj

Livo ora

r.t----------------T,UTO/Ju!JTlfle.lçi:l

_

intern~I

EMENDA ADITIVA
Nos termos do ~rtigO 18 do regimento
Assembléia Nacional ConstItuInte, al~ere-se o artigo 92 do ante-p;:j::

VI• Comissão da Ordem Econômica e 017

projeto da Sub-Comissão dos
guinte redação:

to da Sub-Comissão dos Princípios da Ordem EconÇomica, para a seguinte
redação:
Art. 92 - As jazidas, as min3s e demais recursos ~inerais con~
tituem propriedade distinta da do solo, e sua expl~
ração ou aproveitamento industrial dependem de aut~
rização ou concessão do Poder Público, na forma da
lei.
§ 12

-

§ 22

-

Art.

Princípi~s

da Ordem Econômica, para a se-

As autorizações e concessões minerais em terras indígenas somente serão outorgadas a empresas nacionais, atendendo a critérios espe~
cíficos estabelecidos em lei, que levarão em
consideração:

a
A autorização para pesquisa mineral será concedida
brasileiros ou empresas organizadas no pais.
A concessão de lavra somente será outorgada a empresas

- A preservação da cultura indígena_e do meio
ambiente.
11

nacionais.

A vontade dà comunidade indígena.

III - A participação da comunidade indígena
produção da mina.

§ 32 - As autorizações e concessões somente serão transferi -

das mediante aprovação do poder concedente.
§ 42 - A lei estabelecerá as condições e os prazos, mediante
as quais, as autorizaçQes e concessões vigentes
se
ajustem ao disposto. (OISPOSIÇAO TRANSITÓRIA).

na

JUSTIFICATIVA

A pesquisa e a lavra de mineraIS em terras
por índios deve ser considerada como forma legítima de propiciar melhoria de condições ~e' vida para estas comunidades, e somente neste sentido deve ser admitida. Portanto, é necessarIO que o aces
SO ao recUrSO mineral npp territórios indígenas,faça-se mediante condições especiais, que não podem ser aquelas previstas para a mineração convencional.
habit~~as

[!J'"""--::

~
~
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A emenda estabeleceu que so~ente
empresas
nacionais - públicas ou privadas - poderão habilitar-se à pesquisa e
lavra, e sinaliza os pontos essenciais a serem observados pelo Congre~
so Nacional na fbrmulação da lei reguladora desta situação particular
do aproveita~entQ dos recursos naturais.

Nos termos do artigo 18 do regimento interno da Assem
blêia Nacional Constituinte altere-se o artigo 39 ao anteprojeto'
seflui~

da sub-comissão dos princípios da ordem econômica, para a
te redação:
Art.

Empresa Nacional, para todos os fins de direlto,
aquela constituída e com sede no país,

na :orma

lei, cujo controle decisório e de capital

e
de

pertença

f'l

a brasileiros.

Parágrafo Onico - O controle de~capital mencionado no

~
~

AUTOII

Deputado JALLES FONTpURA

caput

aplica-se-à exclusivamente ao capital vota~
te para o caso de empresas que tenham

suas

ações negociadas re~ularmente em Bolsas

, . " , - - - - - - - - - - - - - - - - TtXTo/"uSTl,.lc"..io,---------------~__:_,

de

Nos termos do artigo 18 do regimento interno da Assembléia Nacional Constituinte altere~se o artigo 92 do antepro,jeto da Sub-Comissão dos Princípios da Ordem Econômica, para a seguinte redação:

Valores no país.

JUSTIFICATIVA
~ ind1spensãvel que seja ~iferenciada na Constituição
~onduzidas

a empresa nac1onal, para que possam ser corretamente
polít~cas ~oltadas

para seu fortalecimento. Por outro lado, dcve-

se assegurar que o capital estrangeiro tenha seu espaço

definids

e sua atuação transparente e controlada.
A definição ;roposta para a empresa nacional reabilita
o artigo 04 do ante-projeto original do Exmo. Sr. Relator da

sub-

-

comissão de Princípios Gerais, con~iderada adequada.
Cuida, no entanto, de acrescentar a esta um parágrafo'
único, absolutamente necessário para não inviabilizar, via da
constitucionalidade, as empresas de capital aberto

e

o

in

próprio

funcionamento das Bolsas de Valores. Tais empresas cumprem a eleva
da função de permitir a maior participação no lucro, possuem

con

trolee adicionais r!gidos, mas não têm como comprovar, num dado mo
mento, quem ê proprietário de suas ações preferenciais. Nem ê rele
vante tal demonstrativo, vez que esta parcela de capital não

inte

rage no controle decisârio, que ê de fato a questão fundamental do
exercício da soberania nacional.

~Deputado

rr

JALLES FONTOURA

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .. LL"' ...'Uo/GOI.I.I~rM/~IJ[,CO ...ISsio
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~

TEltTO/JUSTlFICAÇÃO

no da

Assem~léia

Nos termos dO artIgo I~ 00 regImentO Int~l
Nacional Constituinte altere-se o artigo 14 do ante-

Art. 92 - As jazidas, as minas e demgis recursos minerais constituem propriedade distinta da do s~
lo, e sua exploração ou aproveitamento industrial dependem da autorização ou concessão do
Poder Público, na forma da lei.
§ 12 - A autorização para pesquisa mineral será conced!
da a brasileiros ou empresas organizadas no pais.
§ 22
A concessão de lavra somente será outorgada a e~
presas nacionais.
s 32 As autorizações e concessões somente serão trans
feridas mediante aprovação do poder concedente.
A lei estabelecerá as condições e os prazos, me!l 42
diante as quais, as autorizaçãoes
e
conce~
sões vigentes se
ajustem
ao
disposto.
( OISPOSIÇAo TRAN~ITÓRIA).
§ 59 - Ao proprietério do solo é assegurada participa ção nos resultado~ de lavra em valor igual so dí
zimo do imposto incidente sobre a substância mineral produzida. Quanto às jazidas e minas, cuja
exploração constituir monopólio 'da União, a lei
regulará a forma da indenização.

1

JUSTIFICATIVA
A emenda proposta ob,jetiva completar o ele,!!
co de princípios constitucionais ardenadores do acesso ao
sub-solo
brasileiro.

018
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Estabelecido o princípio de dissociaçãc solo - sub-solo, admite-se que a fase de pesquisa mineral, dA alto risco, deve ser franqueada também às empresas estrangeiras; já a ativida
de industrial de lavra é confiada à$ empresas de capital nacional
abrindo caminho para o fortalecimento da participação interna na atividade minerária.
Fixa-se ainda a participação do proprietá :io do solo nos :esultados da lavra, instituto tradicional na Mineração brasileira, e criam-se as disposições transitórias necessárias ao
ajustamento à nova ordem.

tJ
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A memorável campanha do Petróleo é nosso, onde o
povo
brasileiro tomou a bandeira da soberania nas mãos, nos dá a ref~
rência histórica para propor a continuidade do monopólio estatal
do petróleo, ampliando-o e corrigin~o distorções que
o regime
militar implantou como a figura do contrato de risco.
Entendendo-se a imp~rtância estratégica qJe o
controle
do petróleo e dos derivados representa para uma nação, aceita-se
e encampa-se a ampliação d8 monopólio do petróleo para as áreas
de refino, industrialização e principalmente comercialização de
derivados de petróleo.
Se a produção, refino e industrialização são importantes,
os derivados de petróleo como o óleo "diesel", óleo combustível
industrial e a gasolina tem na monopolização da sua comercializa
ção um ponto de fundamental relevânci~ pois tanto o
transporte
de carga como o transporte pessoal nos grandes centros
depende
deste tópico de maneira direita. Um colapso
no abastecimento e
na comercialização destes bens no País trarla a total desarticu
lação da economia, criando assim uma situação de caos.
Outra ~uestão contemplada na nossa proposta é a de
por
fim,definitivamente,acs contratos de risco que até agora aliena
ram partes importantes do nosso subsolo aos interesses estrangel
ros, sem no entanto trazer quaisquer benefícios ao País.
Este
tipo de contrato, dentro de uma área tão estratégica como a ene!
gética, só traz dependência,amarrando os interesses naClonalS às
conveniências das multinacionais.

~
~
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PROPOSTA DE EMENDA
Acrescente-se onde couber o seguinte dispositivo:

~EPUTADD PERCIVAL

MUNIZ

r.-rr-.---------
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Acrescente-se onde couber o seguinte dispositivo:
ART .•• O petróleo existe~te no território Nacional, aí incluída
a plataforma continental e compreendidos todos os
hidro
carbonetos naturais, constitui propriedade da Nação, que
exercerá monopólio quanto a sua exploração, produção, re
fino, industrialização e comercialização,
extensiva aos
seus derivados.
§ 12 _ O instrumento para o exercício deste monopólio são

Petró
e, nos setores pertinentes, as em

leo Brasileiro SA _ PETROBR~S
presas que compõem o sistema PETROBR~S.

ART .•• Compete à União instituir um imposto único sobre minerai~
relativo à extração, beneficiamento, circulação, distribul
ção e consumo dos bens minerais de qualquer natureza.
ART ... O Produto da arrecadação do imposto único sobre
minerais
será distribuído entre a União, os Estados, o Distrito Fe
deral e os Municípios, da seguinte forma:
a) dez por cento para a União;
b) setenta por cento para os Estados e o Distrito Federal;
c) vinte por cento para os Municípios.
- As cotas da União e dos Estados serão,
riamente, aplicadas diretamente no setor mineral.

PAR~GRAFO ~NICO

JUSTIFICAÇAO
Esta nossa proposta mantém uma das poucas
coisas que a
atual Constituição apresenta de salutar para o setor
mineral do
ponto de vista da soc1edade: o Imposto ~nico sobre minerais.
Ao nosso entender, a manutenção da IUM na nova Constitul
ção tem o sentido de reconhecer o bem mineral como

§ 22 _ Fiça vedado à

firmar contratos ou
acordos de
qualquer natureza que representem alienação, associação
ou tor
nem ambíguo o poder de decisão e gestão sobre o
Monopólio, bem
como a participação em seus benefícios.

obrigat~

uma riqueza

PETROBR~S

JUSTIFICAÇAO

particular por ser finita e extremamente importante para todos os
e no mun
ramos da indústria (e ,ortanto da economia) no Brasil
do. A única inovação que se apresenta é, na Constituição, discri
Munic.f
minar as cotas-partes do IUM da União,dos Estados e dos
pios, vinculando suas aplicações ao emprego direto no setor mine
ral.

No tocante a afirmação da soberania naclonal sobre os re
cursos minerais o monopólio estatal do petróieo e por consegui~
te a Petrobrás tem uma longa história de lutas e·
conquistas.

Isso para nós, garantirá um maior impulso à mineração
geológl
no País, fomentando, sobremaneira, o avanço da pesquisa
ca e por tanto a geração de novas reservas minerais para o País.

VI· Comissão da OrdemEconômica

Cabe ainda resaltar, que em diversos Estados onde
~
tualmente as cotas-partes do IUM vem sendo destinadas à mineração
( a exemplo de doiás e da Bahia ), o avanço do setor mineral e a
descoberta de novas jazidas tem sido uma constante
extremamente
gratificante para as suas populações.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AUTO ..
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Acrescente-se onde couber o seguinte dispositivo:
ART ... A lavra dos bens minerais será objeto de contrato, por tempo
determinado, nunca superior a 25 anos, assinado entre a União e
as
empresas de mineração, obedecidas as disposições da lei.
PARAGRAFO úNICO: A lei definirá as condições para a renovação do
trato.

co~

ART ... A lei estabelecerá a forma de indenização pelos investimentos
realizados a ser paga à empresa de mineração que realizar a pesquisa
do dep6sito mineral transformando-o em jazida, e que entretanto, não
realizará a sua lavra, em face de desacordo com a União.
ART ... A União, tendo em vista o interesse do País, e no
exercíciO
da soberania nacional sobre os recursos minerais, poderá recusar-se
a assinar contrato de lavra com empresa que tenha a participação de
capital estrangeiro, ocor~endo, então neste caso, a indenização pr~
vista no artigo' anterior.
ART ... A minuta do contrato a ser assinado entre a União e a empresa
de mineração será publicada no Diário Oficial da União e no
Diário
Oficial do Estado em que se situa a mina, com a Assembléia Legislat~
va réspectiva tendo um prazo definido em lei para avoca-lo para exa
me e deliberação.
ART ... Tendo em vista o interesse nacional, os contratos de
lavra
com empresas de mineração que tenham a participação de capital
estrangeiro serão, previamente, submetidos ao Congresso Nacional.

JUSTIFICAÇAO
A proposta, por n6s apresentada contém três pontos
importantes para apolítica mineral brasileira a saber:

básicos e

sobre
a) Reforça, constitucionalmente, a soberania naclonal
os recursos minerais, ampliando o controle sobre a intervenção do ca
pital estrangeiro na mineração.
figura
b) Modernizar a legislação brasileira introduzindo a
do contrato de lavra.
c) Democratizar as decisões no setor mineral, com a possibil~
dade dos legislativos estaduais e o congresso Nacional opinarem e de
cidirem, à luz de seus interesses, sobre a conveniência ou não de de
terminada lavra de bem mineral.
clara e
Estes três postulados tem a sua justificação fácil,
cristalina, se não vejamos:
A clara ~efinição é normatização de como o capital estrange!
ro poderá atuar na mineração brasileira é inequivocamente fator
de
afirmação da soberania nacional. A possibilidade do Congresso Naci~
nal deliberar sobre os contratos de lavra que a União vier
assinar
com empresa com participação de capital estrangeiro, garante que
o
interesse nacional será posto em primeiro plano, relegando-se a segundo plano os interesses econômicos e de cartel que uma determinada
empresa poderá estar representando no Pais. Desta forma
prioritariamente a nação será beneficiada com a exploração dos bens,minerais.
Além disto, a possibilidade da União se recusar a assinar co~
trato de lavra som essas empresas, depois de toda a pesquisa mineral
efetuada, forçará a adaptação dapolítica dessas empresas aos
interesses nacionais.
O outro tópico a ser discutido é a da inserção na
Constitu!
ção da figura do contrato de lavra por tempo determinado.

e 019

Se entendermos os bens minerais como pertencente, de
forma
inalienável, a nação brasileira, não podemos admitir concessões min~
rais permanentes pois isto significa na prática transferlr, da nação
para as empresas, a propriedade do bem mineral.
Por outro lado a figura do contrato mais moderna e
dinamica,
já é utilizada em diversos paises como a Austrália e o Canadá, além,
de outros na Europa.
A terceira questão colocada em destaque, diz respeito a dem~
cratização, e portanto ao contrato da população sobre as decisões no
setor mineral.
Com a necessidade de serem submetidos ao Congresso
Nacional
os contratos de lavra que a União quiser firmar com empresas com par
ticipação de capital estr?ngeiro estará garantida a participação p~
pular, via Deputados e Senadores, na definição do que é prioritário
e oportuno em ter~os de lavra mineral. Mais ainda, este método perm!
te um melhor planejamento da exploração dos recursos millerais existentes em solo brasileiro.
Porém, essa proposta também assegura aos estados, onde se si
tua a mina objeto de contrato, a possibilidade de, avaliadas as suas
necessidades e condições objetivas, examinar e deliberar sobre a co~
veniência ou não da sua implantação, propondo inclusive as
alterações que achar importante para o bom desenvolvimento do
projeto.
Assim os interesses das comunidades diretamente influenciadas
pelo
projeto serão debatidos e respeitados.
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PROPOSTA DE EMENDA
ART ... A União, considerandà o interesse nacional.
poderá inst~
tuir o regime de monopólio estatal para a
pesquisa, aprE
veitamento e comerclalização de qualquer recurso existente
no subsolo do País.
lº - Tal política de monop6lio é parte de uma política de
mi
nerais estratégicos, definida em Lei, envolvendo aproveitamento,
produção e comercialização interna e externa de todos os
bens
minerais do Brasil que sejam estratégicos para seu pr6prlo desen
volvimento e para a comunidade internacional.
§

§ 2Q - A lei definirá o imposto e a idenização pelo

direlto de
lavra a serem pagos pelos executores dos monopólios, bem como as
suas distrlbu!ções entré a União, os Estados, o Oistrito Federal
e os Municípios.

3" - Parcela da cota-parte da União, referente ao imposto def~
nido no parágrafo anterior, será, obrigatoriamente,
destinada à
reallzação dos levantamentos geológlcns básicos do País,
confor
me for estipulada em Lei.

§

§ 4Q - Os executores dos monopólios eptatais de bens minerais

plicarão, anualmente, parte dos lucros ~~rados com os
veitamentos nos municípios em cujos térritorios forem

~

seus aprE
realizadas

as suas lavras, em atividades economicas permanentes não
nadas com o objeto dos respectivos monopólios.

relacio

JUSTlFICAÇAQ
Pela proposta, é dada à União a autorização
constltuC10
nal para instltuir monopólio de aproveltamento de qualquer
bem
mineral, sempre que o interesse nacional o eXlgir. A inovação
~
qui apresentada é a abrigatoriedade do pagamento de, uma
ind8ni
zação à União, Estados e Munlcípios pela lavra monQPolizadora do
bem mineral e a instituição do respectlvo imposto, sendo que pa!
te razoável dele, referente à cota-parte da União, deve ser apl~
cado pela mesma na realização dos levantamentos qeológlcos
bási
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cos do País. Tal proposta encontra plena justificativa nos
ensi
namentos da moderna administração e política dos
recursos mine
rais, a nível 'mundial. Á conjuntura internacional, o
desenvolvi
mentp científico e tecnológico e o quadro de agravamento do abas
tecimento das matérias-primas minerais, aliados à sua
crescente
importância na indústrIa e na agricultura modernas, exigem
que
seja dado ao Estado o poder de instituir monopólios em benefício
do País.
A aplicação de parte do imposto resultante na
execução
dos levantamentos geológicos básico encontra justificativa
na
necessidade de se conseguir, em níveis cada vez.mais
avançados,
o conhecimento do subsolO nacional ~isando a geração
crescente
de novas reservas minerais, objeto de monopólio ou não,
tarefa
para qual é imprescindível o desenvolvimento das
ciências geolÉ
qicas no País,
Po o~tro lado, é estendido às comunidades munICIpaIs
o
compromisso social que implica na aplicação de parte dos
lucros
gerados por aqueles bens minerais objeto do monopólio.

c--
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PARAGRAFO DNICO: Somente será autorizada a funcionar
co
mo empresa de mineração a sociedade que tenha, ~i mínimo, 51% do
se~ capital pertencente a brasileiros ou a pessoas jurídicas
de
capital inteiramente nacional, não podendo, os acordos de aClonis
tas ou contratos sociais; transferir poder decisório aos
eventuais sócios estrangeiros e/ou assegurar aos mesmos a sua direção
administrativa e técnica.
JUSTlFICAÇAO
A utilização do contrato de lavra como form.a de"rra
bilitação ao aproveitamento do bem mineral, é sem dúvida a
mais
mOderna, já utilizada em vários paises, em face da sua adequabili
dade na distribuição dos benefícids resultantes da atividade min;
rária de acordo com os interesses populares.
Esta é a forma que sem dúvida garante a soberania
da nação sobre os bens minerais, pois a utilização da concessão,
que não pressupoe tempo determinado de validade, entrega na prátl
ca a propriedade do subsolo a quem o lavra e não a União que ~on~
titucionalmente o possui.
Por outro lado, a exigencia de que 51% do capital
de uma
empresa de mineração pertença a brasileiros ou a pessoas Jurídica~ de capital inteiramente nacionaí dará condiçoes para
que aca
bemos com o carnaval e as falcatruas que hoje graçam na mineração
brasileira, com cDmpanhias mu1tinacionais donos de
verdadeiros
impérios em nosso País.
Para termos uma idéia da pecessidade de melhor çontrolarmos a presença do capital multinacional na mineração ,só o
grupo
Britânico BP-British Petroleum associado com a canadense Brascan
detém 127 empresas de mineração distintas no país) das quais 101
com áreas requeridas ou oneradas junto ao DNPM.
A grande maioria'destas empresas tem um capital puramente
inexpressivo e foram criadas apenas para dar condições às mult~na
cionais de amealharem, sem o controle da nação, uma gorda
f~i;
do nosso subsolo.
No conjunto, as multinacionais, tem hoje na mineração br~
sileira 438 empresas (a grande maioria fantasmas) détendo aproxl
madamente 380.000 Km' de área oneradà no subsolo do País.
P?ra acabar com esta situação, e realmente controlar
a
permanencia ~as mul~inacionais na mineração,assegurando
assim a
soberania nacional neste setor é qu~ apresenfamos estes dispositl
vos.

.:
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zação federal e da assinatura de contrato de lavra,
na forma da lei dada a brasileiro ou a
sociedade
organiz~da no País, autorizada a funcionar como em
presa de mineração, que primeiro requerer a
obra
objetivada.

~
~
-,

PROPOSTA DE EMENDA
Acrescente-se onde couber o seguinte dispositivo:
ART ... Fica estabelecido o monopólio pela União da
exploração,
lavra e industrialização do ~rânio e outros minerais
ra
dioativos.
JllSTIFICAÇAO
A manutenção dos atuais monopólios estatais sobre o Urânio
e sobre os demais minerais radioativos tem uma significação estr~
tégica para a nação.
Estes minerais, pela sua característica
fundamentalmente
energética devem ser rigorosamente controlados, pJis tanto a sua
utilização pacífica nos ~eatores nucleares para geração de
ener
gla quanto a sua utilização militar, acarretam enormes
riscos e
portanto necessitam de tratamento diferenciados.
Do ponto de vlsta estratégico, temos o Urânio e os demais
minerais radioativos como um dos tipos de material energético ~o
futuro, e possuimos reservas, destes minerais, de expressão
mun
dial considerável.
Tal proposta encontra, també~, plena justificativa nos en
sinamentos da moderna administração ~ política dos recursos mine
rais a ní~el mundial. A conjuntura internacional, o
desenvolvi
mento científico e tecnológico e o quadro de agravamento do aba~
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teci menta energético exige que seja dado ao Estado a garantia da
manutenção do monopólio estatal sobre o Urânio e demaIS mineraIS
radioativos.

PROPOSTA DE EMENDA
ART. lº - Ao direito de propriedade de imóvel rural
ponde uma função social.
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PROPOSTA DE EMENDA
Acrescente-se onde couber o seguinte dispositivo:
ART . . A exploração e o aproveitamento industrial
dos
bens minerais dependBffi, respectivamente, de autor i

-,

corres-

§ lº - 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 correspohde à
cial quando simultaneamente:

função so

a) ~ racionalmente aproveitada;
b) Conserva os recursos naturais renováveis e preserVE
o meio ambiente;
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c) Cu~pre as disposições legais que .regulam
as rela
ções 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 Quin
auenais de Desenvolvimento Agrário aprovados pelo Poder Legislativo.
ART. 2º - A indenização prevista no.ART lº, §lº,
significa
tornar sem dano a aquisição e ~s investimentos realizados pelo proprietário, seja da terra nua, seja
de benfeitorias, deduzidos os valores corresponde~
tes à con~ribuição de melhoria e os débitos
com
pessoas jurídicas de direito público.

§ lº
terão
zo de
a sua
posto
bitos

~

Os Título da Dívida Agrária p~evistos no ART lº, § lº
cláusula de correção monetária, serão resgatáveis no pr~
20 (vinte) anos em ~arcelas anuais sucessivas,assegurada
aceitação a qualquer tempo como meio de pagamento do im
territorial rural, do preço de terras públlcas e dos dé
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 ter ri
~orial rural; em Título da Dívida Agrária do
correspondente à
terra e em dinheiro a parte correnpondente as benfeitorias, II
mitada a contestação a dlscutir o valor depositado pelo expr~
priante e a qualificação do imóvel como não cumprldor da
fun
ção social.

ART 62 -

_ 021

Pessoas físicas estrangeiras, doravante, só poderão
possuir terras no País cuja dlmensão não
e~ceda
três (3) módulos rurais.

PARAGRAFD ÚNICD - Esta norma aplica-se às pessoas
jurídicas
cujo capital não pertença majoritáriamente a brasileiros.
ART 7º -

Aos proprietários de imóveis rurais de área não excedente a três (3) módulos rurais que os cultivem,
neles residam e não possuam outros imóveis rurais e
aos beneficiários da Reforma Agrária serão assegur~
dos preferencialmente crédito a Assistência Técnica.

PARAGRAFO ÚNICO - ~ insuscetível d~ penhora a propriedade rg
ral de extensão não excedente a três (3) módulos rurais, de~
de que explorada diretamente pelo proprietário, que
nela r!:.
sida e não possua outro imóvel rural. Neste caso a
garantia
das obrigações limltar-se-á à safra, aos anlmais e às
máqul
nas.
ART 8º - A desapropriação por utllidade pública dos imóveis I
rurais descritos .no ART 7º deverá ser feita, de pr!:.
ferêncta, mediante permuta por área
equivalente na
região da obra motivadora da desapropriação.
ART 9º - Será cobrada contribuição de melhoria dos proprletá
rios de imóveis rurais valorlzados por obras
públ!
cas , te~do por limite global o custo
das obras, e
sendo exigida de cada contribuinte a estimativa
do
valor acrescido ao imóvel.
§ 1º - A contribuiçãp de melhoria será lançada e

§ 3º - As benfeitorias serão indenizadas em dinheiro pelo

va

lor declarado no cadastro do imposto territorial rural.
- D imóvel rural desapropriado por interesse social
para fins de Reforma Agrária, será indenizado por va
lor que tenha como parâmetros os tributos
honrados
pelo proprietário.
§ 1º _ A desapropriação de que trata este artigo é da
cornp!:,
tência concorrente da União e dos Estados.

ART.

3~

§ 2º _ As Constituições Estaduais poderão autorizar a desapr~
priação por interesse social para fins de Reforma Agrárla medi
ante indenização paga em Títulos com obediência às normas
da
Constituição Federal.
ART 4º - Estão excluídos de desapropriação por interesse
so
cial, para fins de R9forma Agrária, os imóveis pessoalmente ex
pIorados pelo proprietário cuja dimensão não exceda 3 (três)
módulos rurais.

cobrada nos
dois (2) anos subsequentes à conclusão da obra, sob
pena de
responsabilidade da autoridade executora.

§ 2º - O produto da arrecadação da contribuição de

nas áreas da Reforma Agrária destinàr-se-á ao Fundo
de Reforma Agrária.

melhoria
Naclonal

ART. 10º - O Poder Público poderá
reconhecer ao braslleiro
que, não sendo proprietário, ocupar por 5 (cinco) anos
in in
terruptos, terras públicas e as tornar produtivas com o
seu
trabalho e o de sua família, a posse pacífica de área não ex
cedente a 3 (três) módulos rurais, expedindo-lhe Títu
lo de domínio para registro imobiliário.

acesso do
de pr!:.

ART. llQ - Todo aqule que, não sendo proprietário rural, possuir
como sua, por 5 ( cinco) anos ininterruptos, com boa
fé, área rural pública, particular ou devoluta,
con
tínua, não excedente a 3 (Três) módulos rurais,
nela
trabalhar e tiver sua morada permanente, lhe
adquir~
rá o domínlo mediante sentença eficiente para o regi~
t r o imobiliário.

§ 2º - O Poder Público reconhece o direita a propriedade
da
terra na forma cooperativa, condominial, comunitária, associa
tiva, individual ou mista.

PARAGRAFO ÚNICO - D Brasileiro que, não sendo proprietário, ocu
par por 5 (cinco) anos terras públlcas e as tornar produtivas
com seu trabalho e o de sua família obterá
seu domínio na con
dições do artigo anterior.

ART. 5º _ As terras públicas da União, EstadDs, Distrito Fed~
ral, territórios e Municípios serão
subordinadas
prioritariamente ao Plano Nacional de
Reforma Agr~
ria, e somente serão tranferidas a pessoas
físicas
brasileiras que se qualifiquem para o trabalho rural,

ART. 12º - Aos beneficiários da distrlbuição
de lotes pela Re
forma Agrária serão conferidos Títulos de domínio, com ônus
de
inalienabilldade pelo prazo de 20 (vinte) anos, sendo nulos
os
documentos de transferência do domínio ou da posse antes
desse
prazo.

§ 1º - O poder Público promoverá as condições de

trabalhador e da trabalhadora à propriedade da terra,
ferêncla nà região em que habitam.

mediante concessão de direito real de uso da superfície limitada à extensão de trinta (3D) módulos rg
rais, excetuados os casos de cooperativas de produção originárias do processo de Reforma Agrária.
PARAGRAFO ÚNICO _ D Poder Legislativo poderá autorizar a cria
ção de projetos de colonização pública ou privada, a
partir
da conclusão da Reforma Agrária.

o

PARAGRAFD ÚNICO - Será garantido o direito da mulher de trabalh~
dbr rural, viúva, concubina, separada, mãe solteira ou abandon~
da pelo marido, de ser beneficiária das terras distribuídas pela
Reforma Agrária.
ART. 13Q - A União e os estados promoverão o crédito rural,
a
pesquisa, a assistência técnica agropecuária,

o coa
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perativismo e o seguro agrícola como formas de
asse
gurar o bem-estar da população e o desenvolvimento
sócio-econômico do País
Os orgãos da União, dirige~
tes da execução da política agrícola, serão
integr~
dos por um (1) representante dos trabalhadores
na
agricultura e um (1) representante dos empresários.
ART. 14º - A política agrícola da união será
estabelecida em
Plano Quinquenal de Desenvolvimento Agrário,
apr~
vado pelo Legislativo e compreenderá:
comer
a) Preços mínimo justos e garantia prévia de
cialização dos produtos agropecuários;
bl crédito rural, através da rede
bancária oficial
pequenos
e de cooperativas devendo ser integral aos
prod.'!
produtores rurais eatender de preferência à
ção de alimentos básicos;
c) Seguro agricola para cobertura dos
prejuízos
advindo$ de ocorrências que comprometam no todo
DU
em parte o desenvolvimento das atividades agrícolas;
d) Assistência técnica, extensão rural e
crédito,
orientados de preferência no sentido da melhoria
de
renda e bem-estar dos p~quenos e médios agricultores
para diversificação de atividades produtoras e melh~
ria tecnolóqica:
e dos pr~
e) Fiscalização e controle da qualidade
ços dos insumos agrícolas;
de pr~
f) Rede de silos e armazéns para estocagem
dutos agropecuários;
g) o incentivo, apoio e isenção tributária às
at~
vidades cooperãtivas fundadas na gestão democrática
e na ausência de fins lucrativos, na forma da Lei;
h) Política de desenvolvimento florestal e
aprove~
tamento dos seus produtos;
i) execução de programas intensivos de irrigação das
áreas flageladas pela seca.
ART. 159 _ Toda importação de produtos agropecuários "in natur.
e de bebidas exigirá prévia autorização do Legislat~
VQ.

ART. 169 _ São adotadas as atuais medidas de módulo
rural vi
gentes no País para os efeitos da
reforma Agrária
prevista nesta Constituição e qualquer alteração des
sas medidas deverá ser procedida por Lei, que a com
patibiliza com o preceito constitucional.
ART. 179 _ A receita da Tributação fUhdiária rural deverá ate~
der exclusivamente aos pro~ramas de desenvolvimento
rural e aos processos de Reforma Agrária.

ART. 229 - Fica criado o Departamento Nacional de
Defesa do
Solo e dos Recursos Natur9is com a dotação de cinco
por cento (5%) do orçamento do Ministério da Agricul
tura.
ART 239 - Todas as doações ou vendas de terras públicas, fei
tas nos últimos vinte (20) anos, de áreas
superi~
res às definidas em Lei Federal, poderão ser anul~
das, quando prejudiciais ao interesse público
ou
aos fins da Reforma Agrária, Caberá ao
Ministério
Público da União promover a ação judicial de recup~
ração dessas Terras.
ART. 249 -Os recursos pesqueiros em àguas territoriais
nais são propriedade da União.

nacio

PARAGRAFD ÚNICO - Lei Complementar regulará o Código de Pesca
ART. 25g -Durante vinte (20) anos, contados da promulgação
desta Carta, a União aplicará no Nordeste, no míni
mo, cinquenta por cento (50%) dos recursos orçame~
tários destinadoS ~ irrigação.
ART. 26º -Fica assegurado ao agricultor, de
comprovada pr~
tica, que não seja proprietário de terra, o direito
ao crédito fundiário para adquirir área rural
não
superior a dois (2) módulos, pelo Sistema Bancário
Oficial.
ART. 27Q - Fica revogado a Decreto-Lei no 1.164 de 1 dp
de 1971 e as terras de que trata revertpmônlo dos Estados dos quais foram excluídas'.ievendo
ser destinadas a programas de Reforma Agrária.
PÀRAGRAFO ÚNICO - Todss as transações efetuadas pela União ou por
sua delegação com base no referido Decreto-Lei, que não estiverem
nesta data transcritas no R~gistro de Im?veis, ficam canceladas,
exceto aquelas doadas individualmente para efeito de colonização.
JUSTIFICAÇ1-\O
A apresentação deste conjunto de propostas vem
no sen
tido de garantir, no novo Texto Constitucional, a
implementação
de uma Reforma Agrária ampla e eficiente e de uma Política Agríc~
la fomentadora do desenvolvimento e do progresso no campo, Tendo
como parâmetro principal o homem do campo e os interesses
nacio
nais.
Para a justificação mais detalhsda de cada um dos disp~
sitivos poderá se recorrer as nossas emendas apresentadas
na
Subcomissão da Política Agrícola e F~ndiária e da Reforma AgrárIa

ART. 189 - Fica constItuído o Fundo Nacional de
Reforma Agr~
ria, com a dotação mín~ma de cinco por cento (5%) da
receita orçamentária da União.
ART. 199 _ Os proprietários de área superior a cem (100)
mód.'!
los rurais só poderão fazer jus ao crédito rural e a
incentivos fiscais se promoverem produção de alime~
tos básicos para o mercado interno, no mínimo
dez
por cento (10%) da área de sua propriedade.
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dos recur
ART. 20Q - A União destinará trinta por cento (30%)
ao
sos, alocados para a construcão de habitações,
meio rural.
ART. 219 - As residências dos trabalhadores nos assentamentos,
ptomovidos pela União ou pelos Estados, serão
cons
truídas em núcleos comunitários, excetuados os
pr~
jeLos de menos de cem (100) beneficiários onde
os
núcleos forem contra indicados.

_

~
~
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PROPOSTA DE EMENDA
ART ... A empresa de mineração pagará uma indenização à União, pe
lo direito de lavra do bem mineral, definido caso a cas~
sendo, contudo, levados em conta, dentre outros, a renta
bilidade e o nível de existência de renda econômica pura.
PARAGRA ÚNICO - A Lei definirá o rateio da
União, o Estado e o Município.

indenização entre a
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ART ... A competência da União, estabelecida no artigo anterior,
poderá ser transferida aos Estados, em cujos territórios
estejam situadas as jazidas minerais, através de lei específica
para cada Estado.

ART ... Independentemente da autorização, os Estados podem
legislar, no caso de haver Lei Federal sobre a matéria, para suprir-lhe as deficiências ou atender às pecullaridades estaduais,
desde que nãQ dlspensem oú diminuam as suas exigências ou, em não
havendo legislação federal e até que esta as regule, sobre a geo
logia, as riquezas do subsolo e as atividades do setor mlneral.

JUSTIFICAÇ/lO

ART ... Independentemente de autorização, os Municípios p~
dem legislar, no caso de haver leis federais e est~duais
sobre
a matéria, para suprir-lhes as deficiências ou atender às peculi~
ridades locais; desde que não havendo legislação federal e/ou e~
tadual e até que esta as regule, sobre a geologia e as atividades
minerárias relativas aos materiais de construção de uso imediato
na construção civil

Partindo-os do princlplo que, o subsolo pertence à Uniã~
e não ao minerador, como de fato estabelece a legislação vigente,
chegamos facilmente a justificação da nossa proposta.
Ora, se o bem mineral pertence a União e o
minerador,
através de contrato apenas tem direito de lavrar por tempo dete!
minado esse bem, é mais do que justo que se pague, por
este
direito uma indenização, a título de compensação pela concessão
obtida.
Além disto a .característica de não renovável e • finito,

JUSTIFICAÇIlO
A volta da descentralização na competência para
legislar
sobre o bem mineral, atribuindo novamente aos Estados a capacid~
de de legislar supletiva~ente, resgata uma tradição
constituci~
nal brasileira, só quebrada pela Constituição De 67, fruto da d!
tadura militar que nos sufocou por mais de 20 anos, trazendo eno!
mes sequela~ ao setor mineral. do ponto de vista dos
interesses
nacíonais.
Essa centralização, além de autoritária e
ineficiente,
trouxe consigo a entrega de consideráveis fatias do
subsolo n.!!.
cional às multinacionais.
Com a competência exclusiva da União para legislar
sobre
mineração, deixando-se de levar em conta, via de regra, as particularidades e realidade sócio-econômica dos Estados e Municípios.
Se por um lado, a União deve traçar os rumos mestres da l~
gislação mineral no País, para que a política mineral brasileira
tenha coerência e unidade, por outro lado a participação dos Esta
dos no processo legislativo minetal contribui, enormemente, para
a democratização das decisões a adequabilidade e praticidade
da
legislação vigorante.
Porém, neste processo de democratização oas
decisões e
aperfeiçoamento das leis, devemos ir mais longe, permitindo
que
os munlClplOS também tenha este direito, desde que respeitadas as
normas gerais ditadas pela União e pelos Estados. Um exemplo co~
creto onde os municípios estão melhor qualificados para legislar
em assuntos minerais, são os materiais de construção de uso ime1iato na construção civil.

que é peculiar aos bens minerai~ reforça, sobre maneira, a OPO!
tunidade de se estabelecer,na Nova Constituição, a
indenização
d~ que trata a nossa proposta.
Por fim, cabe resaltar, q~e o procedimento proposto, que
reverte parte da renda econômica p~ra das minerações para
a U
niã~ é um movimento de extensão internacional e visa
beneficiar
a sociadade com o resultado do aproveitamento dos recursos mine
rais.

~
~
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Acrescente-se onde couber o seguinte dispositivo:
ART ... As empresas de mineração aplicarão, anualmente, parte dos lu
CJOS gerados com o aproveitamento dos bens minerais no município em
cujo território estiver situada a mina, em atividades.
econômicas
permanentes não relacionados com a mineração, conforme dispuser a
Le i

,

JUSTIFICAÇIlO
No que toca ao aproveitamento dos .recursos minerais da nação,
este deve encerrar um sério compromisso social.
A extração mineral, por ser necessariamente uma
atividade,
passageira, condicionada basicamente ao tempo de vida útil da
mina
deve ser cercada de cuidados para que quando se esgote o bem mineral
objetivo de exploração, não fique para a comunidade diretamente ligada á mina apenas os buracos e a saudade dos tempos áureos da estra
ção.
E preciso que a tradiciona1 cidades fantasmas que se
formam
com o fim das minas não mais exista. Devemos crlar uma economia dlnâ
mica, e viva em torno das áreas de minetação, que possibilite a manu-=tenção das comunldades locais mesmo depois do fim da atividade extr~
tiva.
Para que" isto se realize, com a mineração passando
a ter um
compromisso eminentemente social com os municípios que as
obrigam,
sugerimos a reversão obrigatória de parte dos lucros das empresas de
mineração em outras atividades econômicas, não relacionadas diretamente com a mineração, nos municípios em cUJO território estiver sl
tua da a mina.
Com isso, e ao longo do tempo ~m que durar a atividade
mineira, a economia dos municípios hospedeiros irá se solidificando e
perenizando, ao ponto de quando o minério acabar, estar gerada a e~
tabilidade econômica da comunidade.
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PROPOSTA DE EMENDA
Acrescente-se onde couber o seguinte dispositivo:
ART ... Compete à União legislar sobre a geologia, as
zas do subsolo e as atividades do setor mineral.

riqu~
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PROPOSTA OE EMENDA
Acrescente-se onde couber o seguinte dispositivo:
ART •.. As empresas tranformadoras de bens minerais
primários de
qualquer tipo, anualmente aplicarão parte dos lucros obt!
dos com esta atividade industrial em empreendimentos dire
tamente relacionados com o setor mineral, conforme
disp~
ser a·Lei .
JUSTIFICAÇ/lO
O fortalecimento do setor mineral brasileiro, deve ser es
timulado e previsto na nossa Carta Magna do País pelas suas
ca
racterísticas eminentemente estratégicas merece pribridade.
Neste sentido, a nossa proposta obri9a que as
empresas
transformadoras de bens minerais primários de qualquer tipo apli
que parte de seus lucros em atividades diretamente
relacionadas
à mineração pois, desta forma, estaria criadas as condições para
mais rapidamente repormos o minério consumido mantendo o
País

_
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ãdequadamente abastecido de matérias primas minerais a partir do
nosso pr ópr ià subsolo.
A efetivação dessa proposta, levaria-nos,
sem dúvida, a
diminuirmos a dependência externa e também andarmos a passos laE
gos rumo a auto-suficiência nacional no setor mineral.

JUSTIFICAÇAO
Para que se produzam novas reservas minerais, em
qualquer
lugar do mundo, são necessários investimentos a médio e longo pr~
zo visando aprofundar o conhecimento geo16gico local e regional
Cada mina em operação hoje no País, éfruto de vários
anos
de pesquisa geo16gica com volumosos recursos tendo sido investi~
dos nesses trabalhos. Portanto, para que continuemos a gerar novas reservas minerais no País e aumentar as reservas já
cubadas
em diversas jazidas, temos necessariamente de ter massivos inve~
timentos em pesquisa.
Por outro lado, a geração de novas reservas minerais
e o
aumento das já conhecidas contribuem, sobremaneira, para a afirma
ção da soberania nacional e para a ~ndependência, no setor de matérias prima~ minerais, do País. Esta situação, sem dúvida, além
de gerar divisas e diminuir importações traz consigo desenvolvimento social.
Porém para que os investimentos necessários ao setor sejam
realizados, devemos ter clara quais as fontes geradoras dos recur
sos financeiros, sendo para n6s um dos caminhos a instituição, p~
la União, de um imposto de importação sobre minerais, cuja arrec~
dação seria destinada a patrocinar o aprofun~amento do
conhecimento geológico do País.
Finalmente, ressaltamos que a criação deste imposto
trará
desdobramentos no sentido de incetivar a produção no País de mine
rais, hoje ainda importados, fomentando assim a nossa mineração.

Por fim, teriamos o empresariado nacional e
estrangeiro
do setor de transformação mineral ( Indústrias metalurgicas, qui
micas, cerâmicas, ect), investindo direta ou indiretamente no se
tor, através da pesquisa, lavra ou participando do mercado acion~
rio, fortalecendcr a mineração nacional e estimulando a integração
vertical da mineração com a in~ústria de transformação de bens mi
nerais.
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PROPOSTA DE EMENDA
Acrescente-se onde couber o seguinte dispositivo:
ART ... Satisfeitas as condições estabelecidas em lei, entre as quais a de possuírem os necessários serviços técnicos e a
dministrativo, os Estados passarão a exercer, dentro dos respectl
vos territórios, a atribuição de fiscalização das atividades mlne
rárias, em caráter supletivo e complementar aquela realizada pela
União.
JUSTIFICAÇAO
A realização nacional da fiscalização às atividades mine
rárias é hoje marcada pela total inoperância e fragilidade.
Não existe de fato nenhum orgão no País que efetue
essa
fis~alização, apesar de legalmente o DNPM (Departamento
Nacional
de Produção Mineral) ter esta atribuição.
Dentre.os fatores que ao nosso ver mais contribuem
para
essa realidade, é, sem dúvida, a extensão territorial do
País ~
a falta de material humano e físico para a eficiente
fiscaliz~
ção. Tanto no que diz respeito as atividades de pesquisa, lavra,
saneamento ambiental e impostos como na implementação das
metas
governamentais para o setor, a deficiência é grave.
A sugestão por n6s apresentada vem justamente no sentido
de, dando competência aos Estados que se capacitem técnica e adml
nistrativamente, melhorias, e quem sabe até resolver, o problema
da fiscalização no setor mineral.
Esta medida, além de resaltar o espírito federativo
da
União, dá condições, de rapidamente, melhorarmos
sensivelmente
o controle sobre as atividades minerárias em
território na-
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ART - Os Recursos Minerais e os potenciais de energia, renovaveis
oü não renovàveis, constitue propriedade distinta da do solo, pa
ra efeito de exploração ou aproveitamente industrial e pertencem
à União, de Forma inalienàvel e imprescritivel.
JUSTIFICATIVA
Instituir de fato a soberania nacional sobre os recursos
minerais é sem dúvida uma das principais tarefas que esta Assembléia
Nacional Constituinte tem a comprir.
Minerais não dão duas safras!
Este fato, aliado a certeza de que todo desenvolvimento
da industria nacional, passando pela indústria de bas~ ate a mais
sofisticada industria de ponta, dependem em alguma medida da mine
ração para seu pleno foncionamento, atingindo portanto toda socT
dade e toda Nação Brasileira, expressa um pouco da importância de
se garantir de forma inequivoca a nossa soberania sobre os recur
sos minerais Brasileiros.
Além disto, cªbe ressaltar a importância dos metais no
bres como ouru, prata e platina que além de servirem de lastro mo
netário tem findamental importância na manutenção da estabilidade
de econômia nacional, e dos minerais estrategico como por exemplo
o uranio e demais radiotivos e o petróleo que estão diretamente li
gados a verdadeira segurança nacional possuindo tambem papel de "relevo para o desenvolvimento tecnológico nacional.
Por fim temos certeza que somente com o estabelecimento
da soberania nacional sobre os recursos minerais serão
criadas
condições concretas no sentido de"a sociedade brasileira usufluir
em melhores condições, os resultados dos seus aproveitamento
in

~
~
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PROPOSTA DE EMENDA
Acrescente-se onde couber o seguinte dispositivo:
Constituinte IRMA PASSONI
ART ... Compete à União intituir um imposto de importação so
bre minerais e seus respectivos produtos metalúrgicos e químicos.
PARASRAFO nNICO: O produto da arrecadação do imposto referl
do no "Caput" deste artigo será utilizado pela União, visando
~
profundar o conhecimento geológico do País e a geração de
novas
reservas minerais.

~-
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Acrescente-se onde couber o seguinte artigo:
Art.:
Durante a execução do programa de reforma
agrária,
os trabalhadores devem participar em todas as instân-

--,
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reforma
decisórias do governo sobre assuntos de
cinquenta
agrária, devendo sempre ter no mínimo 50%
por cento) dos votos, nos diversos foruns de decisão.
c~as
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JUS T I F I C A T I V A
Acrescente-se onde coubet o seguinte artigo.:
A participação dos interessados na questão do Processo da Reforma Agrária é condição indispensável para que esta
Reforma seja democrática.

m

r:

Art. :

a - que tenha sido adquirido através de processo ilícito;
b -' cujo proprietário sonegue o ITR;
c _ cujo proprietário desviar para outros fins, que não
a exploração agrícola, financiamentos ou qualquer
outro tipo de incentivo;
d - onde se pratica escravidão.

~
~
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Este dispositivo levanta barreiras eficazes contra
abusos praticados pelos latifundiários contra direitos eleme~
tares da pessoa humana.

Acrescente-se onde couber o seguinte artigo:

Art. :

Considera-se atividade econômica aquela
recesso do lar.

É passível de perda sumária para fins de Reforma Agrária o imóvel:

realizada no

tJ.-------------
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Constituinte IRMA PASSONI

O reconhecimento do valor econômico do trabalho doméstico e das pequenas atividades realizadas no recesso da casa é
de suma importância para a mulher que, em sua grande maioria,
trabalha nas lides domésticas sem receber qualquer compensação.

r;'l---------------

Se fosse considerado pelas estatísticas oficiais, o trabalho dompstico ocuparia faixa significativa do Produto Interno
Bruto (PIB). Na verdade, o valor econômico do trabalho doméstico
se evidencia quando confrontado com o da atividade empresarial
organizada, realizada em creches, restaurantes, lavanderias, serviços de asseio e conservação. A inexistência de uma infra-estrutura de apôio à familia impede a livre opção da mulher entre o serviço doméstico e a atividade remunerada.
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Acrescente-se onde couber o seguinte artigo:

Art:

A presente disposição, reivindicação de alguns segmentos do movimento de mulheres, repete o previsto no parágrafo único art. 318 do Anteprojeto Afonso Arinos e tem, como consequêncla
prática, possibilitar a vinculação da dona-de-casa do sistema estatal de seguridade social.

As residências dos trabalhadores assentados, promovidos pela União ou pelos Estados, poderão ser construidas em núcleos comunitários.

JUSTIFICATIVA

Com este dispositivo cria-se a possibilidade da prática de uma política habitacional voltada para o homem do campo.

tJ
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Acrescente-se onde couber o seguinte artigo:

PJ

Dep. PAULO ROBERTO CUNHA

EMENDA
600083·5

COMISSRO DA ORDEM ECONOMICA
Art.:

Os proprietários de área entre 50 e 60 módulos rurais
só poderão obter crédito. rural se promoverem a produção de alimentos básicos para o mercado interno,
no
mínimo em 10% (dez por cento) da área de sua propried~
de.
JUS T I F I C A T I V A

Com este dispositivo procura-se reorientar uma política agrícola tradicionalmente destinada a beneficíar o latífúndio.

r:T
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Texto:
" A realização dos objetivos da Reforma Agrária implica na par
ticipação das cooperativas desde o assentamento dos agricultores, a~
sistência técnica creditícia, organização da produção, sua comerci~
lização, distribuição e industrialização".
Justificação:
Em 1986, a OCB - Organização das Cooperadvas Brasileiras. ao en
caminhar ao Oigníssimo Ministre> de Estado da REFORMA E DO DESENVOLVIMENTO AGRAAIÕ
Protocolo de Intenções, argumentou da seguinte forma.
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"Ao juntar-se ao 'esforço encetado pela sociedade brasileira, de promover uma re
forma agrária por meios pacíficos, em uma estrutura social aberta, o cooperatãvfs
mo agrícola está convicto de que oferece condições excepcionais para conduzir es
te modelo a bom termo.
A cooperativa encontra-se, por sua natureza, intimamente relacionada aos
objeti
vos de uma reforma agrária. Por se tratar de uma organização composta, na maioriã
por pequenos produtores, a cooperativa está afeita ao trato de problemas que, co
tidianamente, os atingem. Reune condições. portanto, de selecionar e treinar famI
lias de trabalhadores sem terra que possuem elevado potencial para
integrar-se
aos projetos; de acompanhar o seu desempenho, ajustando-as nos aspectos ténico e
social de administrar o uso dos investimentos sociais de uso comum; de promover
o beneficiamento dos insumos e serviços de interesse comum.
Ao realizar tais funções, a cooperativa reduz drasticamente os custos sociais en
volvidos no processo de reforma agrária, a par de aumentar a sua eficiência. Aõ
mesmo tempo, diminui o prazo para emancipação dos benefíciários, integrando-os a
una atividade econômica por seus pr6prios meios.
Acresce a estas vantagens, o fato de várias cooperativas haverem, recentemente ,
desenvolvido, com sucesso, importantes trabalhos de assentamentos em regiões tra
dicionais e de fronteira, acumulando lNIla experiência que não pode deixar de ser
aproveitada no momento em que se pretende, simultâneamente, ensejar maior acesso
à terra e fortalecer as estruturas CiJe participação social".

JUSTIFICAÇAo

Os artigos 59 e 69 do Anteprojeto podem servir de estimulo
a novas invasões, enquanto que o parágrafo proposto tem por objetivo

regular~zar

situação já existente, de fato, nos centros

urb~

nos brasileiros.
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Inclua-se onde çouber:
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Art. ( ••• )

N9
O artigo 6A16 passa a ter

a

Parágrafo Único - Ao proprietário da área urbana ociosa será paga indenização em títulos da dívida
pública, correspondente ao valor real da
propriedade, declarado em escritura públ!
ca,

seguinte redação:
Art. ( ••• ) - A pesquisa mineral e o aproveitamento industr~al dos bens minerais dependem, respect~vamente,de
autorização federal e da assinatura, pela União, de contrato de
la
vra por tempo determinado, na forma da iei, com brasileiro ou socie:
dade de capital nacional majoritário, autorizada a funcionar como e~
presa de m~neração.
§ ( ••• ) - Cabe ao Congresso Pacional apr~
ciar e autorizar todos os contratos com e~presas que tenham participação de capital estrangeiro, para assegurar a defesa dos interesses
nacionais.

JUSTIFICAÇIlO
Em nosso País, o problema da moradia destaca-se como uma r~
alidade gritante, a ser considerada camo um imperativo de norma constitucional.
As estimativas oficiais apontam para um deficit hqbitacional
superior a 10 milhões.
Se levarmos em conta o número assustador de sub-habitações
que pr~liferam em nossas qidades, abrigando legiões de famílias caren
tes de todo tipo de recursos, chegaremos certamente a dados ainda mais
trágicos.
Não é justo, pois, a prevalpncia de um direito individual s~
bre um direito social.
Não é justo que famílias carentes que ocupam essas áreas ocl
osas sejam despejadas ao bel-prazer dos proprietários dessas áreas.
É preciso que o Estado assegure o direito de posse aos menos
favorecidos.
É prepiso também que se obrigue a promover a urbanização da
área, propiciando aos beneficiários o direito de moradia em terreno com
beneficiamento de infra-estrutura física.
É preciso humanizar as favelas, proporcionando às comunida-,
des oarentes uma condição de vida compatível com a dignidade da pe~soa
humana.
Oaí, a importância de ser consignado no texto constitucional
o direito à posse da terra urbana ociosa pelas paoulações de baixa re~
da que ali já se fixaram.

JUSTIFICAC/iO
A exploração e o aproveitamento do 11m bem
mineral não pode ser concedido ~or prazo indeterminado, tal comoocor
re na sistemát~ca atual, cujas concessões tornam o minerador, de f~
to, o dono da jazida, contrariando dispositivo constituc~onal que a~
segura à União a propriedade do subsolo e, consequentemente, de suas
riquezas.
Para resguardar a exploração nacional
dos
nossos recursos minerais, procuramos vincular tais concessões à figura do contrato administrativo, ~om prazo determinado.
Ao mesmo tempo, de forma a coibir

qua1sque~

distorções e mante~ o controle da exploração desses recursos não-re
nováveis, transferimos ao Congresso Nacional a sua apreciação e au:
torização, de forma a ass~gurar a defesa dos interesses nacionais.
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Inclua-se no Art. 39 § 39
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a seguinte redação:

§ 39 Aquele que, na data de promulgação desta constituição
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ocupar como seu por mais de três anos, mansa e pacificamente, im§
vel popular em área de favela, adquirir-lhe-á o domínio.

O Estado se ob~igará a promover a desapropriação das áreas
urbanas ociosas,! para fins de utilidade pública ou por interesse social, especialmente aquelas já ocupadas por poPg
lações de baixa renda, promovendo a sua regularização fundiária e executando programas de doação de lotes urbanizados, material de construção e assistência técnica, cabendo
ao beneficiário a tarefa da construção da habitação em r~
gime de auto-construção, de mutirão ou da forma que mais lhe
convier.

Art.

Inclua-se onde ~ouber:
A União promoverá a desapropriação da propriedade territorlaI rural, mediante pagamento de justa indenização, em titu -
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los espeC1a1S da dívida pública para o valor da terra nua e
com
em dinheiro para a6 benfeitorias necessárias e úteis,
cláusula de exata correção monetária, negociáveis e resgat~
veis no prazo de 20 (vinte) anos e assegurada sua aceitação
a qualquer tempo como meio de pagamento de até 50% (cinquenta por cento) do Imposto Territorial Rural e do preço
de
terras públicas.
§

A justa indenização referida neste artigo não poderá exceder
o valor declarado pelo proprietário rural para fins de trib~
tação da terra.

Art.

A desapropriação por interesse social será formalizada
Decreto do Presidente da República.

§

A desapropriação será concretizada, mediante despacho do Juiz Federal, em petição apresentada pelo INCRA, juntados
os
comprovantes de depósito dos valores relativos às indeniza ções, vedada a interposição de recursos de medidas cautela res.

§

D Juiz Federal d~terminará imediatamente aos oficiais de ju~
tiça e aos Cartórios de Registro de Imóveis, a adoção das me
didas com vistas à pronta imissão de posse do imóvel rural e
sua transcrição em nome do INCRA.

§

A ação prosseguirá na justiça exclusivamente para acerto no
valor da indenização do imóvel ou indenização por perdas e
danos, se comprovado o abuso do poder.

por

JUSTIFICAÇÃO
Pela legislação em vigor, o decreto do Presidente da Repú blica "declara o imóvel rural de interesse social para fins de desa propriação". Isto é, o Decreto representa a declaração da intenção de
desapropriar e constitui o evento inicial e imprescindível para que o
órgão próprio inicie processo de deôapropriação, através do depósito
prévio da indenização e do ajuizamento da ação.
A desapropriação se concretiza após o despacho do Juiz Fed~
ral, determinando a imissão de posse e a transcrição do imóvel territorial rural em nome do INCRA no Cartório de Registro de Imóveis.
A comprovação de que o Decreto Presidencial nãoé um Ato de
Des~propriação é o fato de que áreas consideradas de interesse social,
pará fins de desapropr1ação, já foram excluídas administrativamente do
processo de desapropriação propriamente dito. No nosso entendimento
nesse interregno, entre a declaração de intenção e a concretização da
desapropriação, é onde se localiza a "brecha" por onde fluem todas as
medidas cautelares que ensejam liminares, que procrastinam a imissão
de posse, impedindo que o imóvel fique disponível para assentamento de
trabalhadores rurais.
A idéia que se formula é que o Decreto Presidencial declare
o imóvel rural desapropriado por interesse social para fins de reforma
agrária.
De posse do Decreto, publicado no Diário Oficial da União, o
INCRA fará os depósitos em Títulos da Dívida Agrária-TDA e moeda, correspondentes, no máximo, ao valor declarado pelo proprietário para efeito de tributação, encaminhando, a seguir, os documentos ao Juiz Federal, acompanhados de petição solicitando a imissão de posse e transcrição no Cartório de Registro de Imóveis.
O Juiz Federal determinará imediatamente ao Cartório e
aos
Oficiais de Justiça o cumprimento da desapropriação, vedados quaisquer
recursos ou medidas protelatórias. O processo aberto na Justiça
terá
tramitação para efeito de ajustes na indenização. O abuso de poder por
ventura praticado será sanado por condenação judicial e indenização por
pei-das e danos.
Como evidenciado acima, o depósito prévio para concretização
da desapropriação se limitará ao valor declarado pelo proprietário para fins de tributação.
Não fazemos restrições à propriedade privada, a não ser
no
caso da propriedade rural, que deverá estar subordinada ao interesse
maior do bem comum. Não atendendo ao bem comum, o qual se espelha
no
cumprimento da função social, cabe ao Estado desapropriá-lo por inte resse social.

A desapropriação deste imóvel rural não pode se transformar
em um confisco, pois a propriedade privada rural está consagrada em t~
da a legislação precedente, mas não pode também ser transformada em
uma premiação ao seu detentor, que não observou os preceitos da função
soc1al.
O equilíbrio entre esses pontos dar-se-á na indenização
da
terra nua em títulos da dívida agrária e na definição do que seja o jus
to preço ou justo valor.
Um bem, seja o imóvel rural ou urbano, um imóvel ou
outro
qualquer, tem sempre um valor. Este valor deve ser ún1co para efeito
de venda no mercado, garantia de hipoteca para efeito de tributação
logicamente, para fins de indenização.
O justo valor de indenização deve ser, conseqUentemente, aquele declarado espontaneamente pelo proprietário para efeito de tributação,
Cabe ao Poder Público, preservados os índices de progressividade e regressividade, criados para punir ou premiar a incorreta ou
a eficiente exploração dos imóveis estabelecer alíquotas de tributação
que não viabilizem a propriedade privada rural, mantida para fins de
produção, diante de seu valor declarado,
O que se propõe é que nõ Constituição sejam inseridas normas sobre desapropriação por interesse social e a indenização devida
pela União.
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Inclua-se, onde couber:

Art. - ~ assegurada à mulher, na condição de cabeça-de-casal ou che
fe de família, o direito de aquisição de terras públicas ori
undas de processo desapropria tório ou de ações discriminatórias ~
nas condições previstas em lei ordinária.
parágrafo Único - Fica assegurada a participação igualitária
da
mulher na composição das Comissões Agrá,ias res
ponsáveis pela instrução e encaminhamento dos p~
didos de aquisição e desapropriação de terras ,
pelo processo de seleção dos beneficiários e p~
lo acompanhamento e avaliação da implementação
dos Planos Regionais de Reforma Agrária.
~

U5 T I F I C Aç Ã O

Se examinarmos a composição da população economicamente ativa (PEA), verificamos que a participação da
mulher
tem crescido significativamente: "em 1940, a economia nacional em
pregava 9,5 milhões de pessoas; desse .ocal, 15,3% eram mulheres~
em 1960, este percentual já era de 17,9%, elevandq-se para 27,4%
em 1980 e ~2,2% em 1982.
Dados do IBGE revelam um aumento substancial da
participação feminina no total da PEA. Se examinarmos as taxas mé
dias geométricas de incremento da PEA, verificamos que a participação feminina cresceu em 4,22% no período 1960/70 e em 6,92% no d~
cênio 1970/80.
Analisando esta informação, por setor de ativid~
de, verifica-se um incremento substancial de participação feminina
no total da PEA, no setor primário da economia (0,24% no p~ríodo •
1960/70 e 3,26% no decênio 1970/80).
Durante muito tempo à mulher no meio rural coube,
tão somente, o exercício do trablaho doméstico, o trablaho não pago
Hoje, a situação começa a ser invertida. A introdução maciça de mulheres no processo produtivo está levando, inclusive, a nova form~
lação do conceito de organização familiar, a novos padões ocupaci~
nais.
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Neste contexto é que querPffios colocar o papel m~
no processo de reestruturação do sistema de posse e uso da te~
ra. A reform~lação da estrutura fundiária - como o advento de opnE
tunidadc iguais de trablaho para grandes contingentes populacionais
'Que vivem no meio rural ou quo foram cxpu.l sos para a per feria dos
~entros urbanos - n50 pode prescindir do concurso da mulher ~raba
lhadora. Amplo programa de reestruturação fundiária tem um signifl
cada muito importante no desenvolvimento nacional, não podendo,pOE
tanto, ser uma tarefa exclusiva do aparelho do estado.~ impresclndível a participação direta dos beneficiários do processo e,em especial, da mulher. trabalhadora. A garantia de sua participação na
formulação da política, na implementação, acompanhamento e avalia'ção dos planos e programas é condi~ão necessánia para o êxito
do
empreendimento.
No espaço dos programas governamentais no meio
,rural hã sempre lugar para iniciativas reais de participação. ~ im\ -por t ant e ocupá-lo.

zação do desenvolvimento econômico e da

~~er

o que estamos propondo não tem outro objetivo senão
permitir o exercício da cidadnia pela mulher trabalhadora no meio rural. Ela que já participa efetivamente do processo produtivo requer
espaço para, também, participar das decisões que envolvem o seu destino.

soçial,a~

a

não obtenção de ganhos decorrentes do esforço da comunida-

de.

í

I

justiç~

segurando o uso produtivo da propriedade imobiliária e

JU::ltificativa:

Ênecessário constar da Constituição uma
nição do princípio já contemplada da função

defi-

socia~da pr~

priedade . A definição facilitará enormemente a legislação ordinária que se seguirá ao. texto constitucional.
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Emenda ao Art. 13 do Anteprojeto da Subcomissão de Princípios
G~
rais, Intervenção do Estado, Regime da Propriedade do Subsolo e da
Atividade Econômica, que passa a ter a seguinte redação:
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Inclua-se'onde couber, no ante projeto do relator:

Art

0'0

-

No~

Art. - "Constituem monopólio da União a pesquisa, a lavra, a
refinação, o processamento, o transporte marítimo e em condutos ,do
petróleo e seus derivados e do gás natural, em território
naci~
na L;"

Parágrafo - "O monopólio descrito no "caput" inclui os riscos e resultados decorrentes das atividades ali mencionadas,ficando vedado ã União ceder op conceder qualquer tipo de participação,
em espécie ou em valor, em jazidas de petróleo ou de gás natural,
seja P flue pretexto for. H

casos de desapropriação por necessi-

dade ou utilidade pública, ou ainda por interesse social,

é

JUS! I FI CATIVA

assegurada aos desapropriados prévia idenização em dinheiro,pr
dendo a lei, na promoção do desenvolvimento urbano, estabelecer abatimentos nos preços, elevados em decorrência de inves _
timentos públicos,
.JUSTIFICATIVA
O instituto da desapropriação no Brasil precisa ser
modernizado e adaptado às condições da vida atual.

Necessário

que esse institutm jurídico se trens forme em um dos principais
instrumentos do nosso desenvolvimento sÓcio-econômico. No
cante ao desenvolvimento urbano, especificamente, a
priação terá papel relevante na liberação de áreas

to-

desaprodesocupada~

ou ocupadas inadequadamente, no. sentido de que estas mesmas áreas cumpram a sua relevante função social.
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Acrescente-se onde couber o seguinte artigo:

O princip10 da função social da

propriedede,

inscrito nesta constituição, tem como objêtivo a

reali-

A redação acima é a proposta da comissão "Em defesa do mons;:
PÓllO estatal do petróleo e contra os contratos de risco" indispen
sável a manutenção do monopólio estat~l do petróleo e apolada pelas seguintes entidades: Associação Brasileira de Imprensa - ABI .
Assoclação dos Engenheiros da Petrobrás - AEPET, Federação NaClOnal dos Engenheiros - F~[, Ordem dos Advogados do Brasll - OAB, Ss;:
cledade Brasileira para o Progresso da Ciência - SEPC, Clube de E~
genharia - RJ, Sociedade Brasileira de Geologia - SBG, Coordenação
Nacional dos Geólogos - CONAGE, Conselho Regional de Engenharia ,A:!:
qu t et.ur a e Agronomia do Rio de Janeiro -CRr:A~IU, Ass oc acâo ~Iédi
ca do Rio de Janeiro, Sindlcato dos Urbanitários - RJ,Instituto dos
Arquitetos do Brasil - RJ, Sindicato dos Escritores do Estado
de
são Paulo, Sindicato dos Químicos e Engenh~iros Químicos - RJ, Si~
dicato dos Engenheiros no Estado do Rio de Janeiro, Sindicato dos
Médicos - RJ, Movimento Femlnino pela Anistia e Liberdades Democr~
ticas, Sindicato dos Economistas - RJ, Conselhb Regional de
Eng~
nharia, Arquitetura e Agronomia do Piauí - CREA-PI,As~ociação Dem~
crática c Nacionalista de ~Illltares - ADNAM, Coordenação Nacional
5k>s AJQltiados da Petrobrás - CONAPE, Conselho Reglonal de Medicina do R10 de Janeiro, Secretariado Nacional dos Trabalhadores das
Empresas 'Estatais, Campanha Nacional de Defesa e pelo Desenvolvimento da Amazônia - CNDDA, Sindipetro - Bahia, Sindipetro - Campinas/Pa'Jlínia, Sindipetrn .. Cubatão /f'aJ'tos/São Sebastião, Sindil''õ·
'tro - Duque de Caixias, Sindipetro - Fortaleza, Sindipetro -Manaus,
Sindipetro - Mauá, Sindipetro - Minas Gerais, Sindipetro - Paraná,
Sindipetro - Rio de Janeiro, Sindipetro - São José dos Campos, Si~
dipetro - Rio Grande do Norte, Sindipetro - Porto Alegre/Canoas/Osório, STlEP - Alagoas/Sergipe, STIEP - Bahia. STIEP - Pará/Amazonas/~Iaranhão, Mútua dos Profissionais da Engenharia,Arquite!ura e
Agronomia - BSB, Sociedade Grupo Ecológico Frente Verde, Centro de
í

í
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Estudos e Defesa do Petróleo e da Economia Nacional - CEDPEN, Fede
ração Nacional dos Telefônicos, Federação Nacional dos Trabalhado:
res em Transportes Marítimos e Fluviais, Federação Nacional
dos
Trabalnailores em Indústrias Urbanas, Federação Nacional dos
~Iédi
cos, Central única dos Trabalhadores - CUT, Central Geral dos Tr;
balhadores - CGT.
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No Anteprojeto da Subcomissão de ,Principias Gerais,
acrescente-se ao art. 19 o seguinte item VII:
Art. 19 •••••••••
VII- pioridade ao capita1 nacional.

f§"

PAULO ZARZUR

_

60009.2-4

JUSTIFICATIVA
- As Nações mais poderosas do mundo criam óbices para
_ua o~ ~açoes possam participar do progresso e do desenvolvimento. Para s~cc.d~sse cativedrQ, é preciso que a nova Constituição ins
creva o prJncLp10,de que a ordem econõmica deve dar toda a prior~a=
d~ ~o capital.nac10nal para que possamos ~air desse cativeiro tecno10g1c,:, e economico emque estamos reduzidos. Quer esta emenda o fortalec 7mento da empresa privada nacional. Esse é um desejo de toda a
cOMun1dade.
a

No Anteprojeto da Subcomissão de Principios Gerais,
acrescente-se ao art. 99 o seguinte parágrafo único:
'Art. 99 ••••••••••••
parágrafo único. A exploração e o aproveitamento
das jazidas, minas e demais recursos minerais e
dos potenciais de energia hidráulica dependerão
de autorização ou concessão federal, na forma da
lei,dadas exclusivamente a brasileiros ou a sociedades organizadas no Pais, com maioria de capital nacâonal.,
JUSTIFICATIVA
Mantém esta emenda o mesmo principio que vigora des
de.a Carta de 1946 e que representa urna defesa para o capital brasi=
le1ro, afastando a presença das multinacionais. O propósito é assegurar ~ brasileiros a exclusiv1dade da exploração mineral, ainda que
rea11zada me•• .L".lte. sociédades. O que é eminentemem:e pa cr a.ôt.Lca e
salutar para a nossa economia.
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No Anteprojeto da Subcomissão de Principias Gerais,
acrescente-se ao art. 69 o seguinte § ..09:

_I

Art. 69 •••••••••••
§ 69 Nas empresas públicas e sociedades de economia
mista, fica assegurada a participação de, pelo menos, um representante dos empregados na respectiva direção.

600093·2
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JUSTIFICATIVA
-,

~,
O mome~to atual exige a ampliação da participação
dos empregados na direçao das empresas públicas e das sociedades de
economLa mista. Esse principio da co-gestão é antiga reivindicação
e que chegou, até mesmo, a constar do texto constitucional. Mas jam~is foi regulamentado, sendo apenas um princIpio,sem qualquer efeti
v1dade, muito embora muitas empresas particulares já o tivesse espon
tanearne~te adotado. Queremos que essa norma seja introduzida n~aü~i
üistragao indi1eta inclusive para que sirva de exemplo dOS démais empresarios.

No Anteprojeto da Subcomissão de Principios Gerais,
acrescente-se ao art. 19 o seguinte item VII:
Art. 19 •••••••••
VII- repressão ao abuso do poder econom1CO, que tenha por fim dominar os mercados nacionais, eliminar a concorrência e aumentar arbitrariamente os lucros.
JUSTIFICATIVA

~l

E fundamental que figure no texto constitucional o
principio basilar reprimindo o abuso do poder económico. E preciso

dizer em que consiste esse abuso pois,recentemente, quando da vigência do Plano Cruzado, inúmeras foram as formas de abuso desse poder:
ágio, lock out, aumento de preços e serviços, etc.
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"0.1 benó púbUcoó podem ~e.l1. objéto de ,uóucap.ião, no
peumuILo u~bano, deóde que .se ~~a~e d~ ~e~~~no em que ~e haja COMmotuidl:« há mai.ó d~ ci.nco anoó".
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Na Anteprojeto da Subcomissão de PrincIpios Gerais,
Intervenção do Estado, Regime da Propr1edade do Subsolo e da At1vidade Econômica, inclua-se no art. 89, parágrafo único, item I, após
a expressão "concessionárias de serviços públicos" o seguinte " federais, estadua1s e municipa1s".
JUSTIFICATIVA
A lei federal deve comandar o regime das concessionárias, a qualquer nIvel de poder. Sobreleva nisso o interesse nacio
nal no bom atendimento dos serviços públicos em qualquer das três es
feras, bem como a conveniência da adoção de uma política 19ual no tratamento dos problemas concernentes a essas concessionárias.

-.

O ve.eho "podelL de ~mpeJt.lo" v~goILan~e no cUILe.ito nu.!!
di.á.ILlo da.s O~denaç.ãeó AóOllólllaó, con~útua ó endo ~eJ..;teJt.adamen~e deó e!!.
d.(do pee06 qU'1. vêem no Eó~ado a ói.gU1'<". "o '.obe~rn~ 'tbóo.e.u~o, pILoP~~i
~á.Jt..io de6~1l~~~vo de todaó aó co~óa<l.
Vevemoó ó[lbótizu~~ Ilóóa 6~toóo6~a óupe~adlt p~.eo eu~endimen~o de que

os Eótadoó e 0.1 ~ndivtduoó óe equivalem, tendo eó~~ó o cUILeLto de molLa~ num ~~a~o de zeJr.~a 11 cuja ~eninc~a o Eó~ado •
não dá. a m!n~ma .impo~~allc~a.
Neó~e

das , E deóóe
IIOó cen~~oó
6ave.ea<l.

paóóo, o ptu: je~o ado xa do Ls peóoó ~ duM mecU
jamaü e e acaba.Jr.ã. a p~a9a 'da "á.Ma non-ed~n.icand7"
uILbanoó. ellquallto a po pu.eaç.ão pob~~ molLa lto ó ubmultdo âas

méd~o
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onde coube~:

Art. - Flca r?vogaoo-o Decreto-Lei nº

1164, de 12 de abril de 1971 e
as terras )de que trate, reverterão ao Patrimônio das Estados dos
quais foram excluLda3, devendo ser destinadas a programas de Reforma
Agrâ!'ia,
§ ~nico - Todas as cransações efetuadas pela União ou por sua delegaçao com base no referido Decreto-Lei, serão objeto de ação de recuperação a ser proposta pelo Ministério da União.

conbtittlJ..ndo, J..guafmellte, Ita.bU:açÔc.6 de attl -guet, des t Lnàda.s

ã população

de b,úxa Ite II da" •

~
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,) alttepJt.ojeto malItém um b.i.btem" habLtac.i.oltal

que,
~ulgo, de máxima importância para a realização da reforma
nas terras p~bliras a ~evogação do Decr.t~ n 2 1.164 de
1971 sobre terras devolutas à margem das rodovias na Amazonia, que
excluiu da ação do INCRA dezena~ de milhões de hectares de terras
devolutas e do Decreto nº 74.965 de 1974, Que concedeu privilégio
atentário à soberania nacional'a estrangeiros.

depoÜ de maÜ de v.i.nte altOb de apt.i.car;iio, nab deÚ:otl COM tlm de6lc.i. t
hab.<.;f:ac.i.onat btlpelt.i.OIt a c.i.nco m.i.thô e6 de mona.d.La:«, PO/tJ..bbO Itepete
pltaUcamen.te, a. botur;iio mai btlce.dJ..da de conbtJr.u.i.JL t<t6lt6 pJr.ÔpJr..i.M pa'Ul quem não pode pa.gã-tab, haja v.i.b:ta a que a J..nad.i.mptêncút COr.l
O

fu~diária

Banco Nac~onat da Hab.i.tação tem uttitara66ado, mu.i.ta6 veze.6, 06 tJt.i.n-

s:« po·'!. c eAto.
!6Jr.aet adotott otttJta 6 otur;ão: o gJtande b.i.ltd.i.cato o p~

com o auxlt.i.o do Ebtado, cOM.f:Jr.ô.i. ca.6M de at~
ã 6ua capae.i.dade econôM.i.cct,ltiio
III.~· 6 de quinze poJr. cento do Jtebpect.i.vo baeiiJt.i.o.

JtiiJt.i.o,

C~ "f{üt",dJr.ut",

guve paflo peto .i.nquJ..t.i.no em pJtoroJtr;ão

c:fi OSWALDO LIMA
L!JV

EvJ..dentemente, todo o '!-Jtt.i.go RO ';~~~J.;;' r ':..I ... :tar;ôe6,
na 6ua (LptÁ-caç.:io .. dependendo dab co nrl i ~::., ~ n-<'l!ance.i.Jr.M da Un.i.iio.
O
que Ilão a. .i.m:Jedlll- de tentaJr. u boLur;ao comptementa/r. que .i.lld.i.cctflOb
na
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~ Art. Ao direito de propriedade de imóvel corresponde uma função soci-

al.

pJtebellte emeada_

§ 12 - O imóvel rural que não corresponder à função social poderá ser

liI
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desapropriado por interesse social, para fins de Reforma Agrária, mediante indenização paga em títulos, sobre a qual não incidirá o impo~
to de transmissão.
§ 22 - A propriedade de imóvel rural corresponde à função social qua~
do simultaneamente:
a) é racionalmente aproveitada;
b) conserva os recursos naturais renováveis e prese~
va o meio ambiente;
c) cumpre as disposições legais que regulam as relações de trabalho e de produção;
d) não excede a n~ea máxima prevista ramo limite ~.gional,

I

600099 1

.

No Anteprojeto da Subcomissão de Principios Gerais,
acrescente-se§ 69 ao art. 69:
Art. 69 •.••••••
§ 69 O Estado deverá organizar e explorar diretamen
te a atividade econômica sempre que houver tendência de mono=
pólio em qualquer área da iniciativa privada.

JUS

JUSTIFICATIVA

Não creio que a intervenção estatal, na área econômica! se deva dar apenas em caráter suplementar. Ela deve existir,
nomia popular e atenderá aos anseios de toda a comunidade.
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A presente emenda procura reproduzir normas constantes do Anteprojeto da Sub-Comissão de Política Agrícola, Fundiária e
de Reforma Agrária, que não foram submetidos à votação por decisão a~
ti-regimental do Presidente daquela Comissão, Senador Edison LobãO,

tarnbem, quando f1car caracter1zado o monopólio, sendo extremamente
prove1tosa essa atuação estatal. Assim ag1ndo l estará defendo a eco-

-

T

•."lo.
AGRÍCOLA E FUNDIÁRIA DA REF. AGRÁRIA

ORQEM..~~p;;e">Ão/'""o

TCI:TO/JtlSffI'ICAÇi'l

~

~
~

Acrescente-se nnde couber:
Art. Fica assegurado ao agricultor, de comprovada prática, que não s~
ja proprietário de terra, o direito ao crédito fundiário para adqui rir área rur8l não s~perior a dois (02) módulos, pelo Sistema Bancári
Ofic i e i .

JUS T I F I C A ç 1\ O
A presente emenda procura reproduzir normas constantes rio Anteplojeto dn Sub-Comissão de Política Agrícola, Fundiária e
de ~eforma A\Jrbria, que nã0 foram submetidas à votação por 'decisão a~
ti-regimental do Presidente daquela Sub-Comissão, Senador Edison Lobã

(l
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Acrescente-se onde couber:
Art. - A Indenização prevista no Art. anterior,
significa
tornar sem'dano a aquisição e os investimentos realizados pelo proprietário, seja da terra nua, seja de benfeitorias, deduzidos os v~
lares correspondentes à contribuição de melhoria e os débitos
com
pessoas jurídicas de direito público.
§19 _ Os títulos da dívida agrária previstos no Art. anterior,
de correção monetária, serão resgatáveis no prazo de
20 (vinte) 'hos em parcelas anuais sucessivas, assegurada a sua ace!
tação a qualquer tempo como meio de pagamento de 50% (cinquenta por

t~~~lla

VI • Comissão da Ordem Econômica

cento) do imposto territorial rural, do preço de terras públicas
do~ débit~s de crédt~o rural oficial dn e~propriadn.

e

r.r--------------Tl:llTa/"USTII"~--------------__.

NUMERO DE IMOVEIS RURAIS E I\REA TOTAL
SEGUNDO Cl.ASSES DE N2 DE MOOULOS FISCAIS DO IMOVEL
BRASIL - 1985

§2 2 - Decretada a desapropriação por interesse social, a União
poderá ser imitida judicialmente na posse do im6vel, mediante o déposito de valor declarado para pagamento do imposto territorial rural ,
em títulos da dívida agrária, limitada a contestação a discutir o vaI r
desapositado pelo exproprian~e.

ClAS. Nº
MODULOS
FISCAIS
IMOVEIS

§3 2 - As benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em

dinheiro
ral.

p~Jo

valor declarado no cadastro do imposto territorial

ç

IMOVEIS

O
A presente emenda procura reproduzir normas constante
do AnteprojL'to da Subcomissão de ~olítica Agrícula,Fundiária e de Reforma Agrária,
;que não fornm sulJmetida!i. à votação por decisão anti-regiment 91 do Presidente daquals
Subcomissão. Senador EDISON LOBÃO.
Ã

I\REA

IIREA TOTAL

~MIÕDIA

NUMERO

ATE: 3

r~

MAIS
3 ATE
JUS T I F I C A

• 031

HECTARES

HECTARES

3.828.205

86,35

117.307.747

19,68

31

423.831

9,56

105.035.965

17.63

248

DE
10

MAIS DE
10 ATE 25

122.909

2,77

103.698.356

17,40

844

MAIS
DE
25 ATE 50

37.464

0,85

75.560.830

12,68

2.017

MAIS
DE
50 ATE 100

13.925

.0,31

57.773.076

9,70

4.149

6.880

0,16

136.526.840

22,91

19.844

4.433.214

100

595.371.399

100

134

MAIS DE
100

TOTAL
Art. O imóvel rural desapropriado por interesse social,~ra fins d
Reforma Agrária, será indenizado po~ valor que tenha como parâme-'
tros os tributos honrados pelo proprietário.
§ 12 - A desapropriação de que trata este artigo é da competência'
concorrente da União e dos Estados.
§ 22 - As Constituições estaduais poderão autorizar a desapropriação por interesse social para fins de Reforma Agrária mediante indenização paga em titulos com obediência às normas da Constituição
Federal.

FONTE: ESTATíSTICAS CADASTRAIS, 1985, MIRAD/INCRA
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A presente emenda procura r epr ormzLr norIlH'I~. ccnstantes do Anteprojeto da Sub-Comissão de política Agrícola, Fundiária e de Reforma Agrária, que não foram submetidas à votação por
decisão anti-régimental do Presidente daquela Comissão,Senador Edl
son Lobllo.
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r- Art. O Foder Público promoverá as condições de acesso do Trabalhador
e da Trabalhadora à propriedade da terra, de preferência na região •
em que habitam.
§ 22 - O Poder Público reconhece o direito à propriedade da terra na
forma cooperativa, condominial, comunitária, associativa, individual
ou mista.
JUS T I F I C A ç A O
A presente emenda procura reproduzir normas constan~
tes do Anteprojeto da Sub-Comissão de Política Agrícola, Fundiária e
de Reforma Agrária, que não foram submetidos à votação por decisão a~
ti-regimental do Presidente daquela Sub-Comissão,S~nador Edison Lóbão
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~ Art. - Ninguém poderá ser proprietário ou possuidor, direta ou indiretamente, de im6vel rural de área contínua ou descontínua superior'
a cem (100) m6dulos rurais, sujeito o excedente à desapropriação por
interesse social para fins de Reforma Agrária (ver quadro em anexo).
§ Unico - A área referida neste artigo será considerada pelo conjunto
de im6veis rurais de um mesmo proprietãrio no' País.

JUS T I F I C A ç 1\ O
A presente emenda procura reproduzir normas constantes do Anteprojeto da Sub-Comissão de política Agrícola, Fundiária e
de Reforma Agrária, que não foram submetidos à votação por decisão a~
ti-regimental do Presidente daquela Sub-Comissão, Senador Edison lo-'
bão.

JUS T I F I C A ç 1\ D
A presente emenda procura reproduzir normas consta~
tes do Anteprojeto de Sub-Comissão de Politica Agrícola, Fundiária e
de Reforma Agrária, que não foram submetidas à votação por decisão •
anti-regimental do Presidente daquela Sub-Comissão, Senador Edison •
lobão.
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Art. Pessoas físicas estrangeiras só poderão possuir terras no País
cuja dimensão não exceda três (03) módulos rurais.
§ Unico - Esta norma aplica-se às pessoas jurídicas cujo capital não
pertença majoritariamente a brasileiros.

COMISsllo DE ORDEM ECONOMICA - VI -c, SU3COMISSAO DE Pa...1
llI'.Rf~1'lI A FINlTIIRIA E DE REFORMA '1rrif'o~}.~T1'IC""---------------'

Art.

JUS r I F I C A C A O
A presente emenda procura reproduzir normas consta~
tes do Anteprojeto da Sub-Comissão de Política Agrícola, Fundiária e
de Reforma Agrária, que não foram submetidas à votação por decisão a~
ti-regimental do Presidente daquela Sub_Comissão, Senador Edison Lo-'
blio.
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Será cobrada contribuição de melhoria dos
proprietários de ,imóveis rurais valorizados por obras
pQ
blicas, tendo por limite global o custo das obras, e sendo
exigida de cada contribuin1e a estimativa do valor acresci
do ao imóvel.

JUS T I F I C A C 11 O

A presente emenda procura reproduzir no~
constantes do Ante-Projeto da Sub-Comissão da Política Agrícola, Fundiária e de Reforma Agrária, que não
f~
ram submetidos à votação por decisão anti-regimental
do
Presidente da Sub-Comissão, Senador Edison Lobão.
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- Aos proprietários de imóveis rurais de área não e~cedente
a tres (3) módulos rurais que os cultivem, neles residam'
e não possuam outros imóveis rurais e aos beneficiários I
da Reforma Agrária serão assegurados preferencialmente cr~
dito e assistência técnica.
Parágrafo único - ~ insuscetível de penhora a propriedade rural de
extensão não excedente a tres (3) módulos rurais, desde '
q~e explorada d!retamente pelo proprietário, que nela r~
sida e não possua outro imóvel rural. Neste caso a gara~
tia das obrigações limitar-se-á à safra, aos animais
e
às máquinas.

A~t.
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Art.

A contribuição de melhoria será lançada e
cobrada nos doi~ (2) anos subseqüentes à conclusão da
obra, sob pena de responsabilidade da autoridade executora.
Parágrafo único - O produto da arrecadação da contribuiç!o de
me
lhoria nas áreas de Reforma Agrária destinar-se-á ao Fundo
Nacional de Reforma Agrária.

ú

A presente emenda procura reproduzir no~
mas constantes do Ante-Projeto da Sub-Comissão da Poll
tica Agrícola, Fundiária e de Reforma Agrária, que não f~
ram submetidos à votação por decisão anti-regimental do
Presidente da Sub Comissão, Senador Edison Lobão.
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JUS T I F I C A C 11 O

A presente emenda procura reproduzir no!
mas constantes do Ante-Projeto da Sub-eOmissão da Política
Agrícola, FUndiária e de Reforma Agrária, que não foram
submetidos à votação por decisão anti-regimental do
Pr~
sidente da Sub Comissão, Senador Edison LobAo.

~
~

Acrescente-se onde couber:
Art. - A desapropriação por utilidade pública dos imóveis rurais
descritos no Artigo anterior deverá ser feita, de preferência
mediante permuta por área equivalente na região da obra obra motivadora da desapropriação.

JUS r I F I C A C 11 O

A presente emenda procura reprôduzir normas cos~
tant~s dn Anteprojeto da Subcomissão de Política Agrícola) Fundiária
e da "'Reforma 'Agrári, que não foram subme t das à vo t açãn ror decisão anti-regimental do Presidente daquela Subcomissão, Senador EDI
SON LOBiIo.
í

JUS T I F I C A ç A O
A presente emenda procura reproduzir normas consta~
tes do Anteprojeto da Sub-Comissão de Política Agrícola. Fundiária.'
e dfr Rfrforma Agrária, que não foram submetidos à votação por decisão
anti-regimental do Presidente daquela Sub-Comissão, Senador Edison •
Lobão.
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Acrescr?nte-se onde cOuber:
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Art. Todo aque!e que, não sendo proprietário rural~ possuir como SUB'I
" " . " (c ínco ) 8flOS inlnte!TI~PLosl " " boa i'"td" áI'G'a-,rU~d~ ~üb:lcap
par t i cu Lar ou dev oIu t a , com i nuo , n30 exceoanr e a 0./ (c.res) fl1odulo5

~~L.

A pol1iicn woricola da Un'8D se~d ~s"abelecid~ ~m Plana GUl~qU8'1
nal de Desenvolvimento Agrário, aprovado pala l8gIsID~lvo e cDffip~ean~

uI'
a

I

~

e) praças mínimol j~StOS e ga~an~ia p~&vI8 de CDmer~
clalizaçdo dos produtos 8gropecuárlos~
~
b) crédi~o rurel, 8lravás de rGde blncd~iB cficial ~
de coop8raLlv8s~ devendo cer ln~egral aos p~quenos p~ODuLgres rur8i3n~

rurais) reIs Lrabalhar e tiver SlJ8 morada permanen~e1 Jhe adqvjrir~ o~
domínio medi3nte ~en~ença eficiente para o re~is~Yo 5múbiliár5ü.
~
ç Unico - O bra~ileiro que, nao sendo proprietúrlo 1 ocupe r por Q5 (~i~
T
co) anos terras rGblicas e as ~nrnR~ prorlutivns com seu trabalho e o ~
de sua f:;.,,'U8 ob t s r o seu dom In o nas condições do artigo 8rn.eríOr.!
á

ci}Í:.2nder dE-

í

p!'e(í~rl3ncia

â produção de

811mern~oc: \J8siGOS~

c) seguro agrlcola para

J
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dos prejuízos ad~ I
pOLte o desenvolV~
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A presente emenpa procura reproduzir normas constantes do Anteproj~to da Sub-Comissão de Política Agrícola, fundiária e
de R~forma Agrária, que não foram sumetidas à votação por decisão anti-regimental do Presidente daquela Sub-Comissão, Senador Edison Lo-'
bão .
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cobe~tura

vindo~ de ocor!'êncja~~ue comprowetam no ~odo ou ~m
menta das atividades agrÍCOlas,
d) assistência técnica, e~tensgD rural e crédito, orientado> de preferência no s8ntido da meJho~18 de randa e ham~estar'
dos pequenos e médios agricultores, pera div~!slficaç§o de alividades
produtoras e melhoria tecnológica;
e) fiscalização e controle do qualidade G dos preças
dos Insumos agrícolas;
f) rede de silos e armazéns para estocagem de produ~
tos agropecuários;
g) o incentivo, 8poio e isenção tributárIa às atividades cooperativistas fundadas na gestão democrática e na ausência de
fins lucrativos, na forma da lei;
h) política de desenvolvimento florestal e aproveite
mento dos seus produtos;
i) execução de programas intensivos de irrigação das
áreas flageladas pela seca.
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JUS T I F I C A

A presente emenda procura reproduzir normas constantes do Anteprojeto da Sub-Comissão ~e Politica Agricola, Fundiária e
de Reforma Agrária, que não foram submetidos à votação por decisão an
'i-regimental do Presidente daquela Sub-Comissã~ Edison Lobão.

ç AO

A presente emenda procura reproduzir normas constan
tes do Anteprojeto da Sub-Comissão de Política Agrícola, Fundiária e
de RefoTma Agrária, que não foram submetidas à votação por decisão '
anti-regtmental do Presidente daquela Sub-Comissão, Senador Edison '
Lobão.
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Acrescente-se onde couber
Art. Toda importação de produtos agropecuários "in natura" e de bebidas exigirá prévia autorização do Legislativo.

JUS T I F I C A ç A

I!JAcrescente-se onde couber:
Art.A União e os Estados promoverão o crédito rural, a pesquisa, a as
sistência técnica agropecuária, o cooperativismo e o seguro agrícola'
como formas de assegurar o bem-estar da população e o desenvolvimento
sócio-econômico do País. Os órgãos da União, dirigentes da execução'
da política agrícola, serão integrados por um (01) representante dos
empresários.

A presente emenda procura reproduzir normas constantes do ~nteprojeto da Sub-Comissão de Política Agrícola, Fundiária e
de R~ma Agrária, que não foram submetidos às votação por decisão '
anti-regimental do Presidente daquela Sub-Comissão, Senador Edison L~
bão.
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A presente emenda procura reproduzir normas constantes do Anteprojeto da Sub-Comissão de Política Agrícola, Fundiária e
de Reforma Agrária, que não foram suDmetidos à ~otaç&o por decisão a~
ti-regimental do Presidente daquela Sub-Comissão, Senador Edison Lo-'
bão.
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Acrescente-se onde couber:
Art. São adot~das as atuais medidas de móduio rural vigentes ~o País
para os efeitos da Reforma Agrária prevista nesta Constituição e qual
quer alteração dessas medidas deverá ser procedida por lei, que a co~
patibilize com O preceito constitucional.
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rios, excetuados os projetos de menos de cem (100) beneficiários
de os núcleos forem ~ntra indicados.

A presente emenda procura ,eproduzir normas constane
de Reforma Agrária, que não foram submetidas à votação por decisão a~
ti-regimentêl do Presidente daquela Sub-Comissão, Senador Edison Lo-'

t~s

do Anteprojeto da Sub-Comissão de Política Agrícola, Fundiária

JUS T I F I C A ç A O
A presente emenda procura reproduzir normas constantes do Anteprojeto da Sub-Comissão de Política Agrícola, Latifundiár!
a e de Reforma Agrária, que não foram submetidas à votação por decisã
anti-regimental do Presidente daquela Sub-Comissão, Senador Edison Lo
bão.
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Acrescente-se onde couber:
Art. A receita da tr~butação fundiária rural deverá atender exclu
sivamente aos ~ramas de desenvolvimento rural e aos processos '
de Reforma Agrária.
§ Cnico - Fica constituído o F~ndo Nacional de Reforma Agrária, '
com a dotação míni~a de cinco por cento (5%) da receita orçament!
ria da União.
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Acrescente-se onde couber:
Art. - Fica criado o Departamento Nacional de Oefesa do Solo e dos Re
cursos Naturais com a dotação de cinco por cento (5%) do orçamento do
Ministério da Agricultura.

Nenhum problema nacional assume a gravidade do probl
ma da erosão do solo e da devastação dos recursos naturais no Brasil.
Na região de Alegrete, no Rio Grande do Sul, no Oeste do Paraná e no Nordeste, estão sendo formados desertos cujo cresc!
menta alarma os nossos cientistas.
Nenhuma providência mais urgente pois, que a cri'ação
do órgão pleiteada na emenda.
Os Estados Unidos da América do Norte, diante de pro
blema semelha~te, criaram uma política de defesa do solo e dos recursos naturais em 1906 no Governo de Theodore Roosevelt e os resultados
hoje, constituem um exemplo universal.

~
~

TI:.TOIJU'TI'~Ú---------------_."

Acrescent e_se onde couber:
,Art. Os proprietários de área superior a cem (100) módulos rurais só
poderão fazer jus ao crédito rural e a incentivos fiscais se promoverem produção de alimentos básicos para o mercado interno, no mínimo '
em dez por cento (10%) da área de sua propriedade.
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A presente emenda procura reproduzir normas constantes'dõ Anteprojeto da Sub-,Comissão de Política Agrícola, Fundiária e
de Reforma Agrária, que não foram submetidas à votação por decisão a~v
l;i-regim~ntal do Presidente daquela SUb-comissão,. Senador Edi~on LO-'I
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A presente emenda procura reproduzir normas constantes do Anteprojeto da Sub-Comissão de Política Agrícola, Fundi
ária e de Reforma Agrária, que não foram submetidas a votação por' ,
decisão anti-regimental do Presidente daquela Sub-Comissão, Sena-'
dor Edison Lobão.
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A presente emenda procura reproduzir normas constantes do Anteprojeto da Sub-Comissão de Política Agrícola, Fundiária e
de Reforma Agrária, Rue não foram sunmetidos à votação por decisão anti
-regimental do Presidente daquelã Sub-Comissão, Senador Edison lobão~
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pressupostos claros e mensuráveis quando de se permitir a intervenção do Estado.
A reserva de mercado protegerá o bem ou servi
ço produzido no País, mas não impedirá a circulação livre da te~
nologia e du ~0nhecimento novo, na~ privaré ~ sociedade de des-'
frutar do progresso científico desenvolvido fora.
Por fim, há que se proteger o consumidor da. '
transferência do ônus financeiro da intervenção, de sorte a não'
inibir ainda Mais a sua já limitadíssima capacidade de poupança'
e consumo.

-=-----'

Acrescente-se onde couber:
Art. Durante vinte (20) anos,contados da promulgação desta Carta, a ~
nião aplicará no Nordeste, no mínimo, cinqüenta por cento (50%) dos '
recursos orçamentários destinados à irrigação.

CONSTITUINTE COSTA FERREIRA
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~odefique-se ~ redação do inciso I
do
artigo 19, do presente anteprojeto, acrescentando-lhe os
parágrafos 1º e 2º, dando-lhes a seguinte redação:

A presente emenda procura reproduzir normas constantes do anteprojeto da Sub-Comissão de Política Agrícola, Fundiária e
de Reforma Agrária, que não forma submetidos à votação por decisão a~
ti-~egimental do Presidente daquela Sub-Comissão, Senador Edison lobaõ

Art. 19 - Compete ao Congresso Nacional
prévia autorização para:

dar

- Implantação de obras federais, como:
\
construção de estrada, aeroporto, por~?,
barragem, metrô, ferrovia e pavimentação.

t: CONSTITUINTE
(l

- COSTA FER~EIRA
PLI:NA'UO/Ca"uu1o/.UICONISlio-----...-

- -_ -/l- .
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Dê-se ao artigo 52 do Anteprojeto da Subcomissão de Princípios Gerais, intervenção do Estado, Regime da Propriedade do Subsolo e da Atividade Econômica a seguinte reda~ão:
Art. 5º. A intervenção do Estado no domínio "
econômico e o monopólio de determinada ativid~
de de produção ou serviço somente serão permitidos:
- quando indispensável por motivo de defesa
nacional;
11 - para organizar setor que não possa ser d~
senvolvido com eficácia no regime de competi~'
ção ou leberdade de iniciativa.
~ lº ..A intervenção se fArá medí ant> lei compl~
mentar, que lhe fixará os limites, a duração e
as condições de sua suspensão.
§ 2º-Á intervenção referida no inciso 11 deste
artigo somente ocorre~á após comprovação da i~
possibilid8de nele pressuposta, assegurada a '
audiência dos interessados.
§ 3º-A reserva de maercado destinar-se-á a prQ
teger serviço ou produto feito no País.
§ 4º-Para atender a intervenção de que trata '
este artigo, a União poderá instituir contribui
ção destinada ao custeio dos respectivos servi
ços e encargos, na forma que estabelecer a lei
complementar. Em nenhuma hipótese arcará o consumido~

11 - Concessão de linhas comerciais de
transpqrte aéreo, marítimo, fluvial e de transporte int~
1 e~ L"dl.>al de passaç;eiros e,11 roõov':'a3 e ferrovias
fed;rais, vedado o monopólio.

1

com ônus financeiro da contribuição.

§ 12 Os benefícios que tratam os inci sos I e 11 do artigo 19, serão distribuidos equitativamente pelas regiões do brasil, de conformidade com
as
suas necessidades.

§ 22 Haverá prioridade para determinadas
obras em região ou regiões para viabilizar a
urgente
integração e o equilíbrio da Federação pela União Nacional.

Justi ficati va:
Com a modificação do artigo 19, a finalidade é p~opiciar o desenvolvimento ordenado
das
diversas regiões do Brasil que, por suas peculiaridades,
são mais desenvolvidas outras menos. Entretanto, se despjarmos um Brasil desenvolvido por inteiro, o Congre~
so Nacional haverá de entender as prioridades
dadas
~lo Governo Federal para determinadas regiões, visand~ sua integração e sel.> desenvolvimento.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ PLItNAIUO/CONISSÃO/IUICOl.usslo--------_-,
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JUSTIFICATIVA:
da

A atividade econômica subsidiária e supletiva
do Estado precisa ser rigorosamente controlada, sem o que não se
alcançarão os objetivos fundamentais de desenvolvimento e for taleciw.ento da empresa privada e contenção da estatização onerosa'
e l!!!produtiva hoje sustentada pela Nação. Qessarte, cumpre exigir

---J

AcJr.CJceJ1te-Je' ao AntepJr.ojeto apnovc.do veta SUbCO/ll.i.Hà.o
e Fund.i.ãJr..i.o. e da Re10Jr.no. AgJr.ô.Jr..i.a o Je'Ju.i.J1-

PotZUca AgJr.Zeoto.

te Mt!-.i.gO:
" O goveJr.lto eJtabelece.tã potZti.co. agJt1cota, a JeJr. ltr.vl~
ta

alulatmellte, oltv.i.ndo aJ ellt.i.dadeJ ltepJr.MeJ1tat.i.vM

sexo):" •

élo
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plt-illd.pal objet<.vo da plte~ ellte emenda
mallteJt uma PQ.
lZU.ca agJtZcola ~emplte atllal-izada paJta o desenvolv-i.mellto .tll.ClO -

Dê-ne a se~in~e redação ao Art. 2º, do Anteprojeto

e

~on~tante da potZt-i.ca agh.Zcola, pltOpoltc-iollada pOh. ellt<'dade~
-inteltM~am

e es tiio d<'Jtetatlleltte

ellvolv-ida~

E~~a~ ent-idade~, a mélL v e«, siio Jtepl'i!.6elltat<,va~ e devem teh.

paJtt-ie-ipaç.ão de pc e o

ltO

aprovado pela Subcomissão,de Princip10s Gera1s, Intervenção'

qtLe

do

~etoJt

no

~
~

Campos

Pl,.Efl"I'lIOICOJ.l15sio/SluaCOlolluÃO

comissão da Ordem Econômica

Ilai. Não pos~o deüa.Jt ,de c<..talt qlle o B,ta~Le. tem tJtadú;.ão ne s ta ã.
ne«, 'llem do s me.Los , clt"a e :telu,J.;tÓh.<'o ~u~J.cJ.en:te pah.a ~eh.
o
~ ele-iJto do mundo. O qtLe Jtealmell te e,~tã. íaV;a'ldo
a attLal-izac;.ão'
Jteatmente

AUTOR

L_Do Constituinte Siqueira

lUlla

Est~do,

~

Regime da Froprie1ade do Subsolo e da Atividade

conômica:

ql'e s c JteíeJte ii agJt.i.c.lLltll.ta bJtM-i~e-i,ta.

"Art.12 - A Ordem Econômica, fUnilada nos principios
de Just1ça SociaJ., tem por objetJ.vo aeaegur-ar- a todos e:cistênc1a dibTIa, conc1linndo a licerdade de 1nicJ.ativa com

tc_ Con~tUu-i.nte

te COU1S~ÃO

VA
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SIQUEIRA CAMPOS
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valoriaação do tir

abe Lho
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crrae

o Geguinte:

a

t1

JustifJ.cação
A Ordem Econcm1ca

-,

deve ser orgaIUzada conforme os

principios da Justiça social, no sentido de atender as nece~
sidades dos brasileiros, só sendo legit~a
AcJte~cente-~e o ~egu<'nte Ztem VII,

ao alt,~. 19, do ante

pJt.o je:to apnovado peta StLbcOPlü~ão de PJt.-incZp-i.o~ Geltaü, t nt e« -

l.

~.

"VII - Lndexaçiio ge,ta.e da eco nonla";
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DEPUTADO MAGUITO VILELA
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e de

En:te.tdo qlle a -indexaç.ão ge,tat da eaononca

d~

da J.n1ciativa indJ.v1dual e coordenar os fatore3 de produção.
Entendo que essa redação e~pressa melhor eS3e pr1uclpiO.

,

venç.ão do E~tado, lteg-i.l'le da PJt.opJt-iedade do StLb~oto e 'Ía AUv.[da
de Econôm-ica

a intervenção

2st~do no donfn1o economico a fim de ultimar as deficiências

-a-SUBCOM, DE PR1NC.GERAIS INTERV.DO EST. REGIME DA PROP.OO SUBSOL
E DA ATIVIDADE ECONOMICA

~lLnda _

~
~

mentat -impoJt.tâltc-ia paJta ~ob,tev-ivê:nc.[a do no~~o ~ütema ecollôlllco, que tem ~ua~ pecul<.aJt.-idade~. No BJt.aóJ.l,
e e ,tentoll a de~-indexaç.ão,

ai

xodo:

a6 veze~

Dar-se-á uma nova redação ao Art. 3º

qllC

maló pltejlld.tcadu.l ~oh.a," OÓ pltÓplt,{.-

OÓ tJt.abathadolteó, u,"a vez qu e o~ .latá.Jt<'oó não acom!,all!ta"-a"1

Art. 3º Considera-se empresa nacional toda aquela
ue tenha o controle do processo decisório em mãos de brasileiros.

o

JtZtmo de .i.Jt6taç.ão. E~ta emenda ceJt.tamente I>ul.>e-i.taJtii o debate mal>
s e 6az neceMá.Jt-ia paJta qlle I>e po~I>a daJt

ã

ecoltom.ta. Itl'.c.i.oltat

JUSTIFICATIVA

ba

Não se pode, de forma alguma,dar igual trataeento as
mpresas brasileua~ e as empresas de capital estrangeiro. Todos sabem que
os
arcados internacionais possuem leis que garantem privilégios as suas empresas,
se trata de marginalizar as empresas estrangeiras , aquí sediadas, mas, trata-se
e proteger o desenvolvimento da indústria nacional, proporcionando a elas condi,
ões de progresso.

I> e.6 ~ ó.l-i.da.6 e dusui dousu: s,
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Constituinte RENATO JOHNSSON

De-H a 6egtL-iltte Jtedaç.ão ao A11.t. 39, do antep"-ojeto !':.
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Entelldemoó qlle da 6011.ma 'com qlLe e6ti

há

11.edig~do ~

tc~to

dendo óe<ló 11.c~lL~tado~ le11.elll cu 11 tlLá.ltÜ',l ao~ ,{.Ilte~e,lbe~ do PaZs.
Aclta:noó qu.e o texto pJt.opo~ to peta pJt.e~ellte emenda ate!!,

/

6~13

- Constituem monopólio da União:
pesquisa, a lavra, a refinação e o processamento do
petróleo sob qualquer de suas formas, inclusive a do
gás natural, bem como O transporte marítimo e em cond~
tos dessas matérias-primas e seus derivados.
11 - a pesquisa, a lavra e o enriquecimento de minérios nucleares e materiais férteis e fisseis.
I -

ma.Jlge:m pa.t~ útteJt.tyJt.C1. t<lçàe:.; d-ivelLó « s , p~

de metllOlL aob -inte.lLeó~ e~ nac-iol1aü.

~
~

Dê-se ao art. 6A13 do Anteprojeto da Subcomissão de princípios
gerais, intervenção do Estado, regime da propriedade do subsolo e da
atividade econômica, a seguinte redação:

«o» e 1'011. ele.!> admlltotltada".

do Jt.e.6l!.Jt.tda", Mago,

_

~

JUSTIFICAÇAO
No que respeita ao monopólio estatal dn petróleo é importante
que elevemos a princípio constitucional as conquistas já estabelecidas na Lei 2.004/53.

VI - Comissão da Ordem Econ6mlcll

t necessário esclarecer, igualmente, que o têrmo processamento
está associado, no tocante ao monopólio, apenas ao processamento do
petróleo e do gás natural , não estando incluido o de seus derivados.
Assim sendo esse monopólio não abrange a indústria petroquímica,
que processa derivados de petróleo e gás natural previamente processado.
- - O neologismo "processamento" foi incluido neste artigo porque
abrange outras formas de obtenção de derivados do petróleo além do
refino, tais como: tratamento e purificação do gás natural, craqueamento catalítico, reforma catalítica, desasfaltamento, etc.
Cabe, também, destacar que o monopólio da refinação do petróleo
ressalva os direitos adquiridos por empresas privadas que já operam
no setor, pelo respeito ao princípio que certamente constará do dispositivo que trata dos direitos e garantias individuais, de obediência aos direitos adquiridos anteriores à Lei.

tJ Constituinte RENATO JOHNSSON
I'LEHÁllIO/cON1SSÃo/su.COMISSÃO----------
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RITARIAMENTE As DO SETOR PRIVADO, SALDO EM EMPREENDIMENTOS

• 037

DECLA~

DOS PELA UNIm) DE INTERESSE PARA O DESENVOLVIMENTO NACIONAL.
JUSTIFICATIVA
A aplicação prática do princíplO da isonomla, mandado respeitar p~
las constituições anteriores e igualmente imposto pelo Anteprojeto
tem revelado que, em casos excepcionals, justifica-se sua não observância. E lSSO por que sua lnflexível ap~icação poderia levar
ao insucesso ou mesmo â não realização de projetos de relevante i~
con~

teresse nacional. Daí, a necessidade de se inclulr permissivo

tituclonal que dê suporte, quando for o caso, ao tratamento excepcional eXlgido para a consecução de projetos de excessão.

~---------

I'L.EHAAIO/COr.llSSÃO/lltlIlCOI,lI!l5ÃO---------_

COMISSÃO DA ORDEM ECONOMICA
r.r---------------

TEJ:TO'1JUnII"ICAçi!)--------

-,

EMENfA à Subcomissão de princípios GeralS:

r.r---------------T1:XTO/JU5TlfICAr;io,-----------------,

ARTIGO 69

EMENOA

§ 19:

AS EMPRESAS PÚBLICAS E AS SOCIEDADES DE ECONOMI~ MIST~ SOME~
TE SERÃO CRIADAS POR LEI, FICANDO SUJEITAS AO DIREITO PROPRIO

Oê-se ao art. 6A09 do Anteprojeto da Subcomissão de princípios
gerais, intervenção do Estado, regime da propriedade do subsolo
e
da atividade econômica, a seguinte redação:
Art. 6A09 - " As jazidas, as minas e demais recursos minerais
não renováveis, os potenciais de energia hidraúlica e as reservas de
água subterrânea constituem propriedade distinta da do solo, para
efeito de exploração ou aproveitamento industrial, e pertencem
à
União."

.

JUSTIFICATIVA
A Lei não deve conter

pala~ras

excrescentes, corno aquelas

sugeridas suprlmir.

CONSTITUINTE JOS~ LINS

JUSTIFICATIVA
A presente emenda tem por objetivo, deixar claro a não
cia dos recursos renováveis como propriedade da União.

abrangê~

I

DAS EMPRESAS PRIVADAS.

r-r---------

PLEHAl'IIO/CON1SSÃo/cuaeOMls'ÃO

_

COMISSÃO DA ORDEM ECONOMICA

,
EJ
EMEI'IDA
600140-8

~--------------_TEXTO/JUSTll"leAçÃo---------------....,

EMENDA ao Anteprojeto da SUBCOMISSAO DE PRINCIpIOS GERAIS:

PJ

Constituinte RENATO JOHNSSON
PLEiílAtuo/cONISSio/su.COIlISSÃO--------_ _

VI - Comissão da Ordem Econômica

~
~

r . r - - - - - - - - - - - - - - - nXTO!.lUSTlflCAÇio,----------

ARTIGO 59
A INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DOMINIO ECONOMICO E O MONOPOLIO sO
SERÃO PERMITIDOS QUANDO NECESSÂRIOS PARA OR?ANIZAR SETOR DE I~
TERESSE COLETIVO RELEVANTE QUE, COMPROVADAMENTE, NÃO POSSA SER

--,

EMENOA
Dê-se ao § 19 da art. 6A06 do Anteprojeto da Subcomissão de prin
cípios gerais, intervenção do Estado, regime da propriedade do subsolo e da atividade econômica, a seguinte redação:
§ 19 - As empresas públicas e as sociedades de economia mista e
suas subsidiar~as sómente serão criadas por lei, ficando sujeitas ao
direito próprio das empresas privadas, inclusive quanto à obrigações
trabalhistas e tributárias.
JUSTIFICAÇIlO
O objetivo da emenda é ampliar a restrição para criação de empr~
sas públicas e sociedades de economia mista que proliferaram nos últi
mJS anos através do artifício de criação de subsidiárias, burlando o
espírito da Lei.

DESENVOLVIDO COM EFICÂCIA NO REGIME DE PROPRIEDADE PRIVADA

E

DE LIVRE CpNCORRtNCIA, ASSEGURADOS OS DIREITOS E GARANTIAS

IN

DIV1DUAIS.
JSUTIFICATIVA

A convenlênc~a de compat1b11~zaçãa com o art~go 19, seguere su
bstltuir-se a menção felta pelo anteproJeto ã "llberdade de irn.c i a t í.va" pela "propriedade pz-Lvada" expressamente mencionada
por aquele dlSpOSltivo.

DEPUTADO

tJ

~------

JOS~

LINS
PLENMUo/eol,llssÃO/SU!lCOMI!l3ÃO----------

COMISSÃO DA ORDEM

ECONO~IICA

~--------------_TEJ(TO/JU~'flFleA';ÃO----------------,

CONSTITUINTE

JOS~

LINS

PLEHARIO/COI.I1SSAO/SUBCOMISSÃO-

COMISSÃO DA ORDEM ECONOMICA

r . r - - - - - - - - - - - - - - - TElCTO/JuSnFlcAçÃO------

---,

J

~
~
-,

EMENDA ao Anteprojeto da Subcomlssão de princíplos Gerals:

- ARTIGO 19 - 'INCISO V

(SUBCOM. PRINCIpIOS GERAIS)

V - PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR.
JUSTIFICATIVA
O VOCÂBULO "DEFESA" PRESSUPÕE A EXISTt:NCIA DE UMA
AGRESSÃO, DE UMA OFENSA AOS INTERESSES DO CONSUMI

ARTIGO 69 § 29 :
AS EMPRESAS PÚBLICAS E AS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA NÃO PODERÃO

DOR.
ORA, A INDÚSTRIA E O

GOSAR DE BENEFIcIOS, PRIVIL~GIOS OU SUBVENÇÕES NÃO EXTENSIVEIS PA- •

POR OBJETIVO AGREDIR A E SES INTERESSES E A CONS-

COM~RCIO

NACIONAIS NÃO TEM

I

~

• VI· ComJuão da Ordem Econômica

TITUIÇÃO FEDERAL

DE\~,

TÃO

SO~reNTE,

ZELAR

PARA

JOS~

CONSTITUINTE

QUE SEJA MANTIDO O IlECESSARIO EQUIL!BRIO ENTRE OS

LINS

DESEJOS DOS SETORES PRODUTIVOS E OS DOS CONSUMIDQ
RES DE SEUS PRODUTOS. DA!, A MELHOR ADEQUAÇÃO

DO
=----------------TEXTO/JU!;TIFICAÇÃO-------------------,

VOCABULO "PROTEÇÃO", QUE, ALIAs, FOI O UTILIZADO'
PELO PARÃGRAFO 49 DO ARTIGO

7~.

EMENDA ao Anteprojeto da Subcomissão de
E~reNDA

pr~ncíp~os

Gerais:

SUPRESSIVA AO § 39 ao Art. 69:
n

SUPRUIA-SE O § 39 do Art. 69"

Constituinte JOSE LINS
JUSTIFICATIVA
VI-a

O disposto no § 19 do Art. supra

r.r----------------TI:XTO'JtlSTII'ICAÇÃO----------

f!J

Acrescentar os seguintes parágrafos ao Art. 12 do Anteprojeto

abrange integral-

Pr~

- Nas regiões suje~tas a secas per~ód~cas, o poder público f~
deral adbtará medidas, vizando ao aproveitamento econõm~co
e social das massas de água represadas ou represáve~s podendo, p~
§

ra isso, lançar temporariamente, impostos ou taxas especiais.

- Nas rrgfões a que se refere o parágrafo anterior, a

menc~onado

supr~m~r.

da

Subcomissão de PrincIpios Gera~s, Intervenção do Estado, Regime da
prLedade do .subsoj,o e da Atividade Econôm~ca.

§

mente o dispositivo proposto

_,

l!J

Deputado JOst LINS
,.Lt"...Rl0/COloll5SÃO/SUBCOhlIUÃO--------~

~

Comissão de Ordem Econômica

r.-r----------------TEXTO/JU5TIFIC,t,Çi,O----------------.

Un~ão

tomará, a seu encargo, parte das despesas com a recuperação
de terras part~culares por me~o de obras de captação de água e ~r

Emenda à Subcomissão de

rigação.

Art. 10 - Compete à união legislar sobre o uso do seu patrimo-

Pr~ncípios

Gerais:

nio representado pelos recursos hídricos, definindo
gerenc~amento

um sistema nacional de

e critérios

de

outorga de direitos de uso desses mesmos recursos.
O problema do Nordeste
sobre a consciência

semi-ár~do

nac~onal.

JUSTIFICATIVA

vem pesando como manéha secular

E preciso encarar com seriedade a

técn~ca

A melhor

busca

redacional desaconselha a apresen-

tação do dispos~tivo com a util~zação de dois incisos, sendo,
aderna~s, excrescentes as orações que ora se sugere suprimira
Tal supressão traz con51go, aderna1s, a vantagem ad~

de uma solução que amenize os efeitos das secas calamitosas que
vêm
contribuindo para perpetuação do maior bolsão de pobreza da Nação e in
felicidade de milhões de nordestinos.

cional de evitar

~nterpretações

dispares e jurisdicionalmente

conflitantes sobre o poder de conceder.
CONSTITUINTE JOS~ LINS
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~LtN.. " I O / C O l , l l S S i o / I U . C O N I S : ! l ' O - - - - - - - - - - _ _ _ ,

,eu

COMISSÃO DA ORDEM ECONOMICA
Tl:X,.O/JUSTlrlC...çio

,.".,_~

~
~

_,

Deputado JOSe LINS
.,,-

f'L"NARIO/cOMIS5ÃO/:OBCON1SSÃO-----------

Comissão de Ordem

=

EMENDA ao Anteprojeto da Subcom~ssão de Pr~ncíp~os Gerais:

Econôm~ca
TEXTO/JU!lTIFICAÇÁO

--,

ARTIGO 89:
INCUMBE AO ESTADO, DIRETAMENTE OU SOB O REGIME DE CONCESSÃO OU PE~

Emenda à Subcomissão de Princípios Gerais:

MISSÃO POR PRAZO DETERMINADO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POBLICOS.

Art. 11 - A

ut~l~zação

de recursos hídricos para

ção de energia

elétr~ca

~
~

f~m

de gera-

ensejará aos Estados e Mun!

cípios atingidos partic~pação privileg~ada no.sist~

JUSTIFICATIVA
Supr~me-se a obrigator~edade de concorr~nc~a para a concessão, pelo

ma de part11ha dos recursos arrecadados com taxas e
tributos inC1dentes sobre a produção, distribuição

Estado, de serv~ços públ~cos dada a sua inv~abil~dade prática, acre

e uso dessa energ1a.

cida da absoluta co~ven~ência de se reservar ao poder d~scr~cionár~

JUSTIFICATIVA

da união a faculdade de conceder serviços públicos.
Impoe-se substituir os vocábulos lIcessão" e "ceden-

tes" por "utilização" e "atJ...ngidos", urna vez que os Estados e
F":T------------~-AUTO!t---------------

Deputado JOst LINS
,...--

l"?

'LIEHAI'lIO/c:ONISSÃO/SU.c:ONI5Sio-----------

comissão de Ordem Econômica

,.".,--

Emenda

TEXTO/JUSTIf'ICAÇio

~
~

Mun~cípios não são os proprietários dos recursos hídricos

questão, não lhes sendo, por

1550

em

mesmo, possível cede-los.

A propriedade desses recursos, como previsto nos ar
tigos nono e décimo do anteprojeto, é da União Federal.

,

à Subcomissão de Princípios Gerais:
~

Art. 89, Parágrafo único, Inciso 11

~stituinte JOSt DUTRA

AUTOR

§

" 11- Os direitos e deveres do usuário".
TIEXTO/JIISYIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA
EMENDA ADITIVA
~

evidente a necessidade de se regular. pela lei a contrapartida
obriçracional do usuãr ao ,

Adite-se ao

A~teprojeto

da Subcomissão da Questão

te, um artigo com a seguinte redação.

U,b,o, ,

"'0"':-]

VI· Comlssio da OrdemEconômica

"Art. (
) O transporte de mercadorias por via
marítima, aérea, rodoviária, ferroviária e fluvial
~ terá
frete nacional estabelecido por lei.
parágrafo I.1nico - Será instituido fundo de Compens2.
ão para r emuner ação propdrcional aos transportadores,
considerando-se os quilômetros rodados ou as milhas
navegadas".

CONSTITUINTE, NILSON GIBSON

;.---------I"
c= COMISSAO DA ORDEM....."O/'O.""O""'OO.,,,.,------JI
bCONOMICA
"
r.r--=-====--=-:::----------

e 039

=. ~

TEXTO'.IUSTI'ICAÇÃO-

---,

SUBCOMISAO DE PRINCIPIDS GERAIS,INTEVENÇAD DO ESTADO,REGIME DA PROPRIEDADE DD SUBSOLO E DA ATIVIDADE ECONOMICA ; ART. 3º
Dê-se ao disposto que define EMPRESA NACIONAL a
~eguinte redação

ç

JUSTIFICATIVA
Art. Empresa Nacional, para todos PS fins de dirp.ito.~
é aque La constituida por acionistas bras~leiros. na fo~
ma da Lei, oom sedp. no país, cujo controlp. deoisório P.
dp. capital pertp.nça a brasileiros

A diversificação do valor do frete, no nosso
país,
em virtude da sua imensa extensão territorial, tem sido uma
das
maiores preocupações e apree~sões dos empresários que
empreendem
suas atividades nas regiões mais distanciadas dos grandes
centros
produtores do Brasil, os quais ficam esterelizados na sua capacida
de empresarial criadora, já que o fantasma do frete desmonta
qual
quer planejamento racional, já que, pelo seu valor elevado, reduz,
quase que por completo, a sua margem de lucro, fim último do inves
timento de capital.
De par com isso, constata-se que essa diversi
ficação d~ valor do frete por ~ilhas navegadas ou quilôMetros ro
dados, estimula a implantação de indústrias nas regiões mais próxl
mas dos grandes centros consumidores como SUL e SUDESTE, em deiri
mento de regiões distantes co~o NOPOESTe, CENTRO-OESTe e~, va
lendo assinalar que a desvanLagem se acentua, e~ maior nível, p~
ra esLa úllima, por ser a mais distante.
Esse quadro derlonstra, com clareza mer!djana,
um dos fatores que tem contribuído de forma d~cisiva pRra a eviden
ciação das grandes d:spar!dades regionais no que perline ao seu d~
s envo t v tment o , que

sido obj e.t o ele mu5tos discursos, como

tCrrJ

JUSTIFICATIVA

E intenção da ANC assegurar a naoionaliz~
ção da economia, a adoção da proposta permitirá afastar todas
as dúvidas que susoitam as expressões" SOCIEDADES ORGANIZA _
DAS NO PAíS" , "EMPRESAS ORGANIZADAS NO PAíS" E "EMPRESA NACIONAL" .

/

/

/

CONSTITUINTE NILSON GIBSON

.,.,-

~
~

TtxTOIJu$TII'IC.l.çÃO-------------

---,

Inclua-se a seguinte norma na Subcomissão da
Questão Urbana e Transporte :

acon

te~e no alual governo, que busca a
descentralização de nossa eco
nômia, mas que, na prática, ainda n~o decidlu nada de concretD.
E exatamente ror tudo isso que proponho a pr~
sente emenda, com o fito de conlrihuir p2ra a desconccntração de
nossa economia c, por via de consequência, lentar ajudar no procc~
so de desenvoJvi~ento do NORDESTE, do CENTRO-OeSTE e da
AMAZONIA
como lJffi todo e do meu Am?LOn8S em parlicuJar.
O-frete nacinnaJ ngo é nenhuma no,ridade
nas
econ0mias mais desenvolvidas do planeta. Nos Eslados Unidos da Amá
rica do Norte ele oxisle na SUA mainr pleniludo. E é por isso que,
alí o transporte de uma mercadoria do MElO-OeSTe parê a Costa
do
Pac I'Lco ou do AtlânLico, ror ~illw ,:,av~gacJa Oll qu ' 1.ômptro r odado ,
tem Cl mesmn p r o o do transporte de mcrc ado r J a s emel han t e tram.pn.::.
lado rlp uma cldadc próx~m3 a outra.
Por isso é quP se fa7 sentir, nos Estados tini
dos da Am6r1ca do NorLe, um dosenvn)vimpnLo equilibrado entre' lucJ~~
as suas regiões.
Pela jmportância econômica e social que
a presente emenda encarna, espero ocnter com a compreensão c opoio

A politica urbana deverá ser harmonizada com a
politica rural de forma a estimular a fixação
dos
trabalhadores rurais no campo, garantindo-lhes
as
oondições adequadas para a sua permanência à terra.

~.

PARAGRAFO I.1NICO - Lei espeoial estabelecerá Plano •
Especial para as diferentes regiões do País e para
as regiões metropolitanas objetivando a promoção de
uma politica de desnvolvimento urbano que privile
gie as camadas demais ba~xa renda e preveja condi ções adequadas de saneamento básico, transposrtes ,
preservação do meio ambienLe, hab~tação popular
P.
demais equipamentos sociais e urbanos .

í

ç

JUSTIFIC~TIVA

E preoiso fixar o home à terra e oferecer aos habitantes marginalizado~ das grandes metrópoles condições dignas e
humanas da sobrevivência. Isso somente será possivel oom a elaboração de um GRANDE PLANO NACIONAL, para cada um desses seta res .

do em5 ncn t e relaLor e de todos 0$ meus colegas que intcgr2m a Subco

m5ssão da Questão Urbe na e Transporte.

I
I

-------~)~I
=~
"-----------------------'
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CONSTITUINTE NILSON GIBSON
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COMISSAO

D~

ORDEM ECONOMICA

.,-,

TCl!T')!JU:;Tlr'ett;io
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StJ3Çü'IISSl"O OE PJlm:::rPIOS G::RIUS, !lm::VEI'\fJ\O DO ESTI1DO,nEGU::: O:::
5LrJSOlÜ E [iq ,qnVl/1'\r"õ

PRü~;::ll:l)qO;::

OÜ

Em",();UCII ,
rnct~B-S8

l;~~~

t

n

~xtinla

seguin~e

norma :

lnt~rv~nção

r.1-':TJONi'cm=1lT=-P=~1ffi=---T.~UJlL--Tlrlf>Oç::.1"'=="==:-::-=--,,,=====-~-:::-,
"AJ c °H11~r::1Pl 5 GERAIS, INTlcHVd,ç~O
uO ESTPDO,REGH·E DE PROPRIED'~DE O O
E Di.1 ATIVIDADE ECm:mIIC/.\ - ART. 99 - P,ARI·'GI'lm'o muco
[lG-se e seouini:e !'8da(;ão no ~r't~ qVl,;; ôlspõa

~aç~o ~ 2D!Q~e!t~ne~to de recur10S mln?Eais

~3(8La11

8travQS
do Instituto 00 AÇÓC3f e do Alco01 1 na qgro-inddslrld ~
~lcool.açucarelra ~ no CQnlpcLo sócio-econômicu n8cio a

~

não-r~nQv3v~13 c a lavra d8 j8~ida3
8m ~alx3 de fron~pir3 üu em terras ind!
Q0na: somenle podrá 5~r R\~~u~do pBla União

n'31

min~rais

JUSTIFI('~TI\JI\

A pr~ten3ão l~ qU8 a 140va Carta Politlca pos Slbillt8 a CrlaçGO d~ associ3çõe3 d~ ~mpr~sas urodutoras
dB
aç6csr e alcoll
em sociedadps c~nlTalizadoras de oD~Iaçõ~s~
par3 aconsecção de objetlvoSoCOlnuns .
y

O ap rove Lt amen •.f) dos pot~nci8is de r;:n~!'gia~

ranovaveis e

.j

§ lQ - O aprov8it~m8nto dos Dotenciais
renovDveis ~ não-renov~vels.8 D pl~squlsa mineral
t e r r as indlg8nas s soment e poderá ser (·;f",~tuad o nel a União

energia~

o

de
~m

040 o VI- Comissiío da Ordem Econômica

§ 2º - A lavra d~ jazidas mInerais em terras indíg~nas s~rá condicionada ao interesse nacional, estabel~
cido em ato do Poder Executivo, sendo assegurada a comunidade '
indígena a partIcIPação nos xesultados da lavra.

posto Territorial Rural, ficando resguardado os dâ r e i t os do pr~
prietarlo de discutir o valor, em ação própria. Os princípios'
vigentes no Código Civil e na Leg!slaçaõ Agrar1a, que determinam a indenizaçaõ em dinheiro referente as benfeitorias nos p~
recem bastante justas

JUSTlFlCATlVA
Em se tratando re reservas indígenas considerando qu~ os índios são tut~lados pela União, é conveniente Que a
pesuQisa e, conseuQnetemnte o necesari conhecImento do pot~n _
cial min~ral oaqu~las áreas, seja monoPólio da União.~o entanto
a lavra de jazIdas id~ntificadas,deve estar vInculada ao ~nte
resse da economia nacional, ~m ato do Poder Exeéutivo,pela mesma
razão de o~ índIos serem tut~lados p~lo ~ do.A comunidad~ in/)
/
díg~na será asse urada ~ partici a ão ~s r sultados da lavra .
/

/

CoMISS/lo DA ORDEM ECONOMICA
;~
E RINCIPIOS GERAIS,INTEJlW~Àí5"OO·ESTADO,REGII~E DE PRIPRIEDAOE DO susso
E DA ATIVWADE ECDf<OMICI\
.
. _
.
Modifique o disposit1VO que d1spoe sobre o aproveltamento
dos potenciais de energia ( § 2º - Art. 10 )

I

CONSTITUINTE NILSON GIBSON

r.:-r---------------

CONSTITUINTE NILSON GIBSON

El-'lENDA
600153-0

TEXTOIJUSTIFICAÇÃO

Art. O

~

Ao direito d~ propriedade d~ Imóvel r~ral vincula-se o aproveitamento racIonal do solo ou o atendi _
mento de sua função social

- A propriedad~ da t~rra rural d~semp~nha Integralmente a
sua função social quando, sImultaneamente

III.Assegura a

Além da pesquisa e da lavra, é vital assegurar o
controle decisórop, gerencial e de capital brasileiro na fa~e de
transformação industrial do minéri?, abrangendo aSSIm o ciclo co~
pleto da mIneração - pesQusa, lavra e transformação do bem. Mas
para que isto seja posslvel, é necessario evitar que através
de
art1ficios de sucessivas associações comerciais, seja descaract~
rizado o real controle decisório e de capital por empresas naCIOnais. A maneixa de lmpedir tais procedi~mntos contrarios aos int~
resses naclonais, é fixar na Nova Constituição, o controle decis~
fio, gerencial e de cap~l pertença direta ~retamente, a
brasileiros, pessoas }!s1cas ou j ddicas ./r
)

satIsfatórios de produtividade

cons~r~ação

dos recursos naturais

IV. Observa as disposições legais que regulam as justas
relações de rabalho entre os Que,as possuem e a cultivam
§ 2º

- A Lei Complem~ntar definirá a exploração
JUSTlFICATIVA

en~rgia,

JUSTIFICATIVA

I. Favorece o bem-estar dos proprietarios e dos traba _
lha dores qu~ nela trabalham, as~sm como de suas famílias
II.Mantém níveis

dos potenciais de

dricos, bem como a pesuisa, a lavra e a transfo~
mação insdustríal dos minérios, dependem de aut~
rização ou concessão ~o Poder PúbllCO e somente
serão autorizados ou concedidos, na forma' da le1
a brasileiros ou ,a empresas nacionais, cujo controle decisózio, gerencial e de capital pertença
direta ou indlretamente, a brasileIros, pessoas
físicas ou jurídlcas .

---,

SUSCo"lISSAo DA POLITICA AGRICoLA E FUNDIARIA E DA REFORMA AGRARIA
Dê-se a seguinte redação à definição do direito
de propriedade de Imóvel rural .

§ lº

aproveita~ento

~vaveis e não-renováveis, e dos recursos hí -

racIonal .

O direito de propriedade de imovel rural está inerente a sua função social.o texto apresentado pretende definir
corretamente o imóvel r~a~ e seu 06jetivo para a socIedade .

CONSTITUINTE NILSON GIBSON

~
~
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CONSTITUINTE NILSON GIBSON
PLENÂRIO/COl.llSSÃo/sUDCONISSÃO

COMISS/lO OA OROEM ECONOMICA

~
~

UBCoMI S O DE PRINCIPIDS GERAIs,iNTEf{VENÇAO'·oo ESTADO ,REGIME DA PROPRIEDADE 00
SUBSOLO E DA ATIVIDADE ECDNOMICA
Inclua-se no anteprojeto o seguinte dispositivo :

a desapropriação por interesse soci 91 ,
a União poderá ser ~mitada imediatam~nte na posse do
imóvel, posteriormente, fará o depósito do valor correspondente, judicialmente.

COMISS/lo DA ORDtM ECONoMICA
""

T[XTO/"luSTIl'"ICAÇÁO

SUBCOMISS/lO VI - A

Seja incluida a seguinte norma :

Art. As empresas de transportes rodoviarios de bens, s~
~enquadradas nos incentivos fiscais da SUDENE,SUDAM,
BNoS,BANCo DO BRASIL,BANCo DO NORDESTE DO BRASIL E CAIXA EffiNOMICA FEDERAL .

~ Decretada

PAR~GRAFO úNICO - A desapropriação de Que trata

este
arl1go será feito com o depósito do valor da terra nua
em títulos da dívida agrária e o das benfeitorias, em
moeda corrente do País .
JUSTIFICATIVA
Para efeito de cálculos para estabelecer
o
montante , os parâmetros usados, podem ser a declaração do Im

JUSTIFICATIVA

o transporte ~odoviario de cargas é detentor
de sua essencialidae para a adequada circulação ca produção no
País. O transporte rodovlario de cargas é responsavel pela ci~
culação de 75 % da produção nacional e precisa participar
do
processo de desenvolvimento do BraSll. Cria-se assim um n~vo ,.
mecanismo, aplIcando-se nos órgãos de desenvolvimento do Gove~
no Federal, a participação dos transportadorew de cargas, corrigindo uma injustiça hIstórica .
,/J
/

/
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CONSTITUINTE NILSON GIBSON
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.. LEHAII;IO/COI.l15S'i.O/SUICONIUÃO
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COMISSI\O DA ORDEM ECDNOMICA

.

•

§'
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~-----_ _- - - - - - -_ _ TtlCTO/JUSTII'IC,\çio-------

Ec~

• 041

As grandes organizações internaclonaisde trans
porte

Intentam, através de intensos cotatos e levantamen-

to do mercado, meios de estabelecerem no Brasil, para com-

-,

petirem com as empresas genuinamente nacionais, que operam

, SUBCDMISSAO DE PRINCIPIOS GERAIS,INTERVENÇI\O DO ESTADO,REGIME DE PROPRIEDADE DO SUBSOLO E DA ATIVIDADE ECONOMICA
Inclua-se o seguinte dispositivo :

com eficácia o sistema de transporte rodov~ario de cargas,
atendendo plenamente às neceSSIdades da demanda em todo

o

território nacional
~

Lei especial disPorá sobre o processo de leg~
lização de terras devolutas há mais de cinco anos
ocupadas .

OCNSTITUINTE NILSON GIBSON

JUSTIFICATIVA

~--=====_:=__,=-=====_===~.Tl:XTO/JUSTlfIC
. .ÇAo,-----_--------_----,

O Estado que não tem um plano definido de Reforma
Agr-aria, impede que inúmeros colonos legalizem as terras devolutas que ocupam e fazem produtIva.
CreIo que a NOva Constituição deve permItir
essa
legalização até mesmo como exemplo de que o Poder PúblICO deseja
implementar defInitivamnete a mudança da estrutura fundiaria
no
País •
o prazo de ocupação-de cinco anos é idêntico ao do
usucapião especial

/

C
~

Dê-se ao dispotivo que dispõe sobre a admissão de
investimento estrangeiro, a seguinte redação :
~

A admissão de investImento de capital estran
geiro está sujeita ao interesse nacional e disciplinada na forma da lei .

PARAGRAFO_O~Ã~P

/

Ní~~crN GíBSON

I'LENAIUo/-:oUISsio/suaCONIS!,io-----------

COMISSI\O DA ORDEM ECONOMICA

~
~I

I

TEXTO/JUSTIf'ICJ.Çi.o

I 1
se DseJuinte dispositivo o~ Subcomissão
de Principios Gerais,Interv~gç~8-ao Estaoo Regime de Proprledade do Sub
solo e da Atividade Econômica :
. Art. Pessoa física estrangeira não residente no
País não poderá possuir terras
PARAGRAFO
residente
País cujo
soa, seja

ONICO - Pessoas físicas estrangeiras'
no País, não poderão possuir terras no
somatório ainda que por Interposta pe~
superior a três módulos rurais
JUSTIFICATIVA

li pessoa natural não residente no País não nos
parece correto a aquisição de imóvel rural. No entanto" para
as q4e residem , tem domiCIlIo e aqui trabalham, nos parece '

valido que ocupem na forma éstabelecida ,

/

/

SLOClJ.tISSIIO DE PRII',{;IPIOS GERAIS,INTERVENÇAO 00 ESTADO,REGIME DA PROPRIEDADE 00

SlBSOLO E DA ATIVIÓADE ECONCt>lICA - ART. 4Q

,/

/

CONSTITUINTE

t

- A lei disporá sob~e empresas de
capital estrangeiro, disciplinando, no interesse
nacional, o repatriamento e o fluxo de valores ~
tarios e financeiros e a sua destInação econômica
JUSTIFICAÇAO
Notícias dl~ulgadas em revlstas sobre economia naCIonal, abordaram que a dívida externa, com a decret~
ção da moratória técnica dos juros deVIdos aos credores privados através da conversão de díyidas em investImento interno no Brasil, era uma solução técnica e politicamnete defensavel.
Em maio de 19B4 empresas industriais e
de
serviços norte-americanos muitas das quais estão entre
as
100 maiores dos EUA criaram um Conselho EmpresarIal de Fina~
ças InternaCIonais fazendo parte o subsecretarIo do Comercio
dos EUA, o Diretor-Executivo dos EUA, no Banco Mundial,o Con
selho Nacional do Comecio Exterior dos EUA, a CEPAL, a Associ~
ção das Câmar?sde Comercio na AmerIca Latina, o Conselho
de
Segurança Nacional da Casa Branca para Assuntos Econômicos Internacioanis e o EXIBANK , com o objetivo principal das empresas participarem da renegociação da dívida e a defesa de um co
mercio livre, sem protecionismo, porque reconhecem que os EUA'
tem de comprar do BraSIl, afim de vender ao nosso país, inclusive porque essas empresas industriais e de. serviços norte-am~

ricanos têcl subsidiárias no Brasil
~

I"lEN"II;ro/cOlolISS;.o/sUllCOlUS5ÃO------------,

COMISSAO DA ORDEM ECONOMICA
~

TEXTO/JUSTlfICAÇÃO-----------------,

Inclua-se a seguinte norma na Subcomissão de Princípios
Gerais,Intervenção do Estado, Regime da Propriedade do Subsolo e
da
Atividade Econômica :
~.

A exploração do trasnporte rodoviario de

carga cab,erá exclusivamente à rru c at va privada nacional
í

í

JUSTIFICATIVA

o

serviço de transporte rodoviarlo de cargas .

caracterIzada como de

utilidad~

púolica, é de Interesse da

economia e da spgurança nacIonal .

A revista BUSINESS WEEK divulgou grave e incomum dehúncia : somente o CHASE MANHATTAN , CITIBANK e FIRTS N~
CIONAL BANK DF BOSTON podiam operar com filiais no Brasil,onde
obtem grande parte de seus lucros. A revista afirmou que
por
US$ 50 milhões de dólares poderia qualquer vanco estrangeiro '
entrar no Brasil. Essa quantia foi classificada como um pre _
sente para o Governo
O CITIBANK, recentemente , pagou US$ 21 milhões
por um predio na Avenida Paulista, em São paulo, e construiu '
sua sede . No Riod eJaneIro , o CITIBANK abriu uma nova Agên _
cia com 29 andares. O Banco Lar, do CHASE, está constrUIndo'
novos prédios para suas agências em Manaus, Belém e
adquiriu
um predio excelente no Bairro do Botafogo, no Rio de Janeiro.
O Banco de BOSTON, inaugurou recentemence uma nova filial
em
Campinas, São Paulo. Realmente os banquelroS n~rte-am~ricanos'
notaram qu~ comprar imóveis 8 uma Axc818nt~ politica de ~nvestimento no Brasil
__ }
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À Comissão da Ordem Eco'l:>mica

"Art. 9º
As jazidas, minas e os dema"1s recursos min~
rais, os potenciais de energia h1dráulica, bem como as reserv~s de água subterrânea, constituem propriedade
distinta da
propriedade do solo, para o efeito de exploração ou aproveit~
mento industrial."

EMENDA
6OQ161-1

-- T41tTO/.lUSTIF1CA.ÇAO---------

--,

JUS T I F I C A ç Ã O
Subcomissão de Pricí~pios Gera1s, I~tervenção do Estado, Regime de Propriedade do Subsolo e
da Atividade Econôca.
Emenda Aditiva

O artigo 92 do Anteprojeto em exame declara
que "as
jazidas, minas e os demais recursos m1nerais, os potenciais de energia hidrául1ca e as reservas de água subterrânea ( ... ) pertencem à
União

Os profissionais liberais formados em escolas ficam
sujeitos à prestação remunerada de serviço profissional, em local de interey.se do Poder Público, na forma que a le1 estabelecer.
JUS T I F

T

C A T I V A

A atual distribu1ção de profissionais libera1s
no
País tem levado à concentração de especialistas nos grandes cen
tros urbanos, e~quanto o interior carece de assistência.
Aqueles que se formam em escolas públicas, têm
o
dever de contribuir para o desenvolvimento do Pa1s como um todo
e não só de algumas regiões mais afortunadas.

ll

•

Convém ressaltar, em primeiro lugar, que a
competência para definir os bens que se incluem no domínio da União e
dos
Estados é da Comissão I l - Da Organização do Estado .. E, não é esse.':'.
cial à regulação contitucional dos recursos do subsolo que se defina,
no Título da Ordem Econômica, a quem cabe, a priori, a
propriedade
desses recursos.
Por outro lado, a orientação do direito
constitucional brasileiro sempre foi a de que a propriedade dos recursos do su~
solo, que é distinta da propriedade do solo, é uma indagação doutrinária e, por isso, à doutrina deve ficar reservada.

Além do mais, a declaração de que o subsolo pertence à
União, ao lado de não abrir espaço à fixação e evolução dos conceitos pela doutrina, representa inexoravelmente uma séria intensificação do processo de e5tatização da economia bras1leira. A forma como
se define a propriedade da União sobre os recursos minerais e os potenciais de energia traz elementos de suporte à tese de cridção, em
nível constituc1onal, de um monopólio generalizado no setor, que seguramente não corresponde à intenção do Anteprojeto.
Por fim, é oportuno ressaltar que a Emenda ora proposta assegura à União, mediante lei e quando entender conveniente, in~
tituir monopólios, sem, entretanto, afetar a indispensável segurança
do investidor privado.

DE? FE.'D
fi] COMISS~O VI

-

EMENDA
600162-9

DA üRtlr/fC!ffiji-ltrA"f'C)'("'c

(=SUbcOffiJssão VI a - Dos princípios Gerais etc ...

DE"? Fsu GUSTAVO DE FARtA
Dê-se ao artigo 14 do Anteprojeto Final da Subcomissão
VI.a, Dos Princípios Gerais da Ordem Econômica, a seguinte redação:
"Art. 14. A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento de potenciais de energia, em faixas de fronteiras e em
terras ocupadas por indígenas, somente poderão ser efetuados
por empresa do setor público e por empresa privada constituída e sediada no País, na forma da lei, cuja participação majo
ritária com direito a voto no cap1tal social pertença a brasl
leiros e cuja mão-de-obra seja predominantemente nacional. -

PMDB

I

~
~

IR:s

r.:-r----------------TEXTO!JlJST1FICAi;ÃO----------

---,

Suprima-se o artigo 32 do Anteprojeto Final da Subcomissão VI.a, "Dos Princípios da Ordem Econômica", que define empresa
nacional.
JUS T I F I C A ç Ã O

Parágrafo ú~ico. Fica assegurada às comunidades indígenas participação nos resultados da lavra, na forma da lei."
JUS T I F I C A ç

~

O anteprojeto define como empresa nacional aquela cons
tituída sob as leis brasileiras e que tenha sua administração sedia~
da no País.

O

O artigo 14 do AnteprOJeto estabelece que o aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica e a lavra de jazidas mine
rais, em faixas de fronteiras ou em terras indígenas, somente pode~
rão ser efetuados por empresas públicas ou por empresas nacionais.

O dispositivo, entretanto, precisa ser complementado,
de forma que a exigência consubstanciada na nacionalidade da empresa implique efetivamente assegurar benefícios para os interesses nacionais e para as comundiades indígenas. Para a consecução desses
objetivos, é de fundamental importância que predominem, na emrpesa
nacional, os interesses brasileiros, cuja defesa é normalmente exercitada pelos naturais do País. Mais ainda, que a maioria dos
seus
trabalhadores sejam brasileiros.

O conceito de empresa nacional deoende muito dos objetivos que a norma legal pretenda atingir. Às vezes, esse
conceito
pode e deve ser amplo, porque os interesses nacionais em jogo assim
o exigem; outras vezes, caberia uma definição rígida, como ocorre no
caso da atuação empresarial em regiões fronteiriças. É óbvio, pois,
que a definição de empresa nacional não deve ficar registrada em no~
mas de caráter constitucional rígida e incapaz de atender às mult1pIas necessidades do legislador ordinário.
Essas, as razões da Emenda ora apresentada.

Por outro lado, impõe-se fazer depender de concordância das comunidades indígenas, como legítimas ocupantes das terras,
a efetiva iniciação dos trabalhos.
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EMENDA

SSÃO vI - DA

Essa, a razão da Emenda ora proposta.
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600165-3
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TEXTO/JUSTIFt:Ao;ÃO

Dê-se ao artigo 14 do Anteprojeto Final da Subcomissão
VI.a, Dos Princípios Gerais da Ordem Econômica, a seguinte redação:
EMENDA
600163-7
~

VI.a,

TEXTO/JU$'t1fICA-;~O

Dê-se ao artigo 92 do Anteprojeto Final da Subcomissão
Dos Princípios Gerais da Ordem Econômica, a seguinte redação:

"Art. 14. A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o ~proveita
mento de potenciais de energ1a, em faixas de fronte1ras e em
terras ocupadas por indígenas, somente p~derão ser efetuados
por empresa do setor público e por empresa privada cnnstituída e sedjada no Pais, na forma da lei, cuja participação maj~
ritária com dire1to a voto no capital social pertença a brasl
leiros e ~uja mão-de-obra seja predominantemente nacional.
Parágrafo único. Depende de prévia anuência da comunl
dade indígena lnteressada, a autorização ou concessão para ex

Vi Comissão d:;) Ordem Econômko

e 0431

o

ploraç~o d~ recur~os minersls, em t8rr~s
seg~r3da sua participação nn~ rcsult~do3

da lei.

V1380 das 3utorlzações e concessõe~ par3 3 lavra, bem s s s i m outros
o regine do 3prodispos~tivos correlato3 e delJ lnsep~rJvels, como
veltamento dos POterlC131S de ~n~rQia h!dr1ulic~ e a gar~ntla, ao pro
prietJrio do solo, de pJrllCipaçào nos resultados d,':j lavra, já fL·a-=da no l8~~O d3 Constit'~içijo

POI ela ocupada, 25da la;f8, na
for~a

11

JUS T I F I C A ç • O

l

O arLigo 16 do Anteprojeto estabelece que o aproveitade energi3 hidráulIca e a levra de JazId~s mi-

natais, em faixas de fronteiras ou em ~erras indígenas, sowente P008
rão ser efetuados por empresas públicas ou por empreS3S nacíon3is. -

o dispositivo, entretanto. prCCiS3 ser complementAda,
de forma que a exigênCIa consubsl~nciBda n3 nacion311daMe da emrpeS8 implIque efetivamente assegurar banaflclos para os lnleress~s Ilacionais e para as comuntdades indíger3S. Pra a con3ecuç~o
dpsse~
objetivos, ~ de funrlamental lmpOC(~flCi~ qlJe predominem, na emor~:3
nacJonal, O~ interesses brasllelr0s, cuja defes~ é ~ormalmpnte pxerc i t ada pelos naturais do País.
t l 3 1 S 31 n dJ , que 3 rP810r18 dos
seus
,rabalhadores

~ejam

qu~
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A pesquisa e a Javra

d~

recursos mireraís e o aprovei ta-

O artigo 16 do Qnteprojeto estabelece que o aproveitamento dos potenciais de energia nidráulica e a lavra de jazIdas mine
rais, em faixas de fronteiras ou em terras Indígenas, somente pode~
rão ser efetuados por empresas públicas ou por empresas naclonais.

da

O dispositivo, entretanto, precisa ser complementado,
de Forma que a exigência consubstanciada na nacionalidade da empresa Implique efetivamente assegurar benefícios para os Interesses nacionais e para as comunidades lndígenas. Para a consecução
desses
objetives, é de fundamental importânCIa que predominem, na
empresa
nacional, os interesses brasileiros, cuja defesa é normalmente exercitada pelos naturais do Pais. I~ais ainda, que a maioria dos
seus
trabalhadores sejam brasileiros.

JUS T I F I C A ç • O
O Brasil possui um imenso patrimônIo de recursos mInerais, que se encontra hoje amcaçado seriamente pela depredação Inclandes~lna.

Essa, a razão da Emenda ora proposta.

Impõe-se que a legIslação seja cautelosa em
exigir,
daqueles a quem autorIza ou concede o exercício de direitos de
lavra a obejiência a critérios e a condições que permitam um desfrut2
mais racional e econômiCO desse autêntiCO patrimônio nacional não re
novável.
A exclusão da referênCIa a "águas" na letra e, deve-se
à inclusão da referência a "recursos hídricos" na letra J"-:-

J

__v_I::e_nder :_ssas necessida.des.
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"Art.
Compete. UnIão legislar sobre jazidas, minas
e demais recursos minerais, inclusive critérIOS e condIções
para outorga dos direitos de exploração "

A_:~nda

,.J!lRIQ

m

mento de potenciaIS de energia, e~ faixas de fronteiras e em terras
ocupadas por indígenas, somente poderão ser efetuados por empresa do
setor público e por empresa privada constituída e sediada no País,
na forma da lei, cUJa particIpa~ão majoritária com direlto a voto no
capItal SOCIal pertença a brasileiros e cuja mão-de-obra seja predominantemente nacional.

EMENDA

Inclua-s~ onde couber, no Anteprojeto
Ordem Econômica, o seguinte artigo:
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600166-1
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di5CrimlnJda e

eepllcitar n3

Dê-se ao arligo 16 do Anteprojeto Final d3 Subcomissão
VI.a, Dos Princípios Gerais da Orde~ EconômIca, a segUinte redação:
Art.

,co;qrSSAO VI - OA oR'iJ'E'WÉ'é'l)'~t~n'ê't~""o
Subcomissão VI.a - Dos PrinciplOS GeraIS etc ...

c

í

Essa, a razão da Emenda ora proposta.
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Por outro l adn , Fnpõe-se fs z e r d . .. ,::211cj~r de c onc o t d'incia das comunidades Indígenas, co~~ legítima~ ~~Uo3ntes d~s tcrras~
a e f'e t Iv a
t r ab a Lho s , de cujos r e su l Co do;
"",ocerco,
elas deverão necessarIamenLe participar.
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EMENDA
600169·6

_

pela Suocoaussâo de Princí

pIOS Ger::jis J Intervenção do [st:3do, Regime da ProorIedade do Subsolo

J

~

da AtIVIdade EconÔ'11lca passa a ter a seguinte redaçâo:

EMENDA
600167·0

"Ar t , f..A03- Empresa bras.í Ierra ou nacional é 8que13

constitui.

da sob as Ie i s bra-n letras , our terna sua admlrust.raçso sediada no País

e cujo conLrole dec sor ío e
í

II§

A lavra d35 jaZIda;, mInas e dos

1Q

de~ais

o

recur-

r.al e

sos mIneraIS será sempre precedida de pesquisa comprobatória
da existêncIa de reservas explor'vels e dependera de aut~rIz

a
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ão

mente

ou
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Le

cad s

caoí tal pertença a bras i l erros ,"
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lnteresc:;e nac icnal deve ser pre servado a nfvl31 const í.tuc io

conceito

']2

eopresa nacl(i1"31 1 que ~>3 Inclui

soberarua , deve 3t:T precí so p:::tra

f
'la forma d,3
i ,
exclusivabrosilelTOs ou a socleoJd83 O!01nlZa~): no Pais.
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JdsrIFICAç~O

Acrescentem-se ao Art. 9º do Anteprojeto FInal da Subcomissão VI.a, aos Principios GeraIS da Ordem EconômIca, os segUIntes parágrBfos, por ImplIcarem modIficações correlatas:
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n03

ítens d~

rossa

permitIr dJívidJ.s Q1J3nto 30 controle

seu CJptt81.

s

§ 12n
Oependerd igual~8nte de 8utorlZ3ção ou concess10 federal, na forma de que trata o parágrnfo anterior,
o
aproveitamento dos potenci8!5 de energia
hlcráullca, snlvo
quando de intensidade redUZIda.

§ 30

Fica assegurada ao proprIetárIo do

solo parti-

cipação nos resultados da l av r a, em valor igual ao dízimo do
Imposto Incidente sobre miner3i~j no C830 dp eyploração mono-

polizada,

a lei regular' a forma da Indenização."

JUS T I F I C A ç • O
O Anteprojeto FInal da Subcomissão omitiu normas constitucionaIs importantes ao regime da exploração mineral, como a pre-

p------------I

'c··". ' ' ' , . , ' ' -

_

O Artlgo 5º do AnteproJp.to aprovado pela Subcomissão de pnncí-l
pios Gerais, Intervenção do Estado, Regime da Propriedade do Subsolo e d3 AtivIdade Econômica passa a ter a seguinte redação:
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Art. 5º _TIA ãntérvencêo do Estado no domínio econômico e o mcno

WILSON CAMPOS

pólio só serão perfili t idos mediante lei, qoanco necessár Ios para orqaru zar setor

m

Interesse coletivo relevante que, COlrrpro'/ad8íT'f1nte, não possa ser im;:Jlei,:,..'t.§.
do ou desenvnlv.ído com eficácia no rerume d~ livre concor rêncra e de Líneroace
de rnic at íva , as'seguraoos os círertcs 8 garantias individuais. 11

de

C

EMENDA
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~

í

EmenjR Adihva
Acrpscente-se ao sr-t . 2º do Subst tut Ivo do Relator (co'1signaem dDis art íços) o "eguintõ:
í

JIJSn>ICAçi'io
j(J

A Intervenção do EstadlJ na econonua, na nossa rustõr ia

recente

uPa:ág.afo :inico. Ser5:: Julgé.dos el: prlmei-ro lugar De:; l rt.í

te-

e na de outros povos, tem-se evrdencraoo desastrosos. Ainda mais ineficaz

gio,,; já ajuí zados p~18 Justlça coram, com prazo ':h~ 180 vcento

sido a Intervenção colocada ao arbítrio único e exclusivo de autoridades execO!.
tivas mediante a evpedí ção de simples decreto.
Por esta razão,' a redação que proponho inclui a obrípat.or iedade
éJe aprovação pelo congresso nacional, quer na implementação de um setor que -

L

não conte com a participação da empresa privada, quer ao ríesenvnjvlmento de se
tores em que a empresa puvada tenha atuação improduti va.

•

•

- - -

0_- .

-

__ •

e

o

lt.enta

dias)

o.ira

deci5~í) flt.1 t)rime~"'a

sem

tra Instêncãa, além do Tribunal de JustiÇD d:J

para ou-

aps-l ação

~)rÓpr20 Lsré.1do.1l

J
Criada a nova Justiça, Impõe-se uma prsv [são quanto às

_

CdU

?:1:., já ajuizaõas , nos Esr anos , p~ld Jusf_içB 20fTltJffi.

Das não serão t r snsf'er rdas para a Justiça F~d~Ial, cabendo apelação dJ lª instância P'Fd o TribJn3 1 d-o Justiça de) Estado.

~~;;':~~~~:.::::::.""-----------]J I =: I
C~_____..;,CQMXQ9MLmL@DEH ECONOI-lICA

OU SE' procede' assun, 0'.1 a Jdstiça ~gr.1ria, criada pele J'J.§
Federal. nascerá scorecorregada OI? causas, rnuit as das quais f'ica
rão pará as "calendas greças'·.

~iça

..J"

!- /

Acrescente-se ao Ante;:Jrojeto aprovado pela Subcomissão de Princl

r

p----- -- - --- --- ------.-

pios Gerais, Intervenção 00 Estado, Regime da Propriedade do Subsolo e da Ativl

dade Econó'llica, o seguinte artigo e dê-se a respectiva numeracãc.

,

Art.

/

'0'.'

ALDO ARANTES

'"ica asseçurads ao proprretár Io da solo, a oart rc lpsção nos

resultados da lavra, mc lus ive das J8.21rJa5 e ramas cuja exnl.oracão constituir mS!.

I

I
I

nopól io da Umão,em percentual Igual ao que for at r íbuíoo ao Estada e ao ~:JnI
c ípio , bem como J justa indenização, sobre os danos decorrentes da expIoracãc d)
subsolo -ausados à área de super t íc i» , d'?'/enoo 8 rei , estalJelecer a Justa com'JensaçÃo referente a03 1UCfOS cessantes.

Fica extint8 a grande propriedade latifúndi~

Art.
ria.

1

Atualmente, o proprietário da terra sofre um verdadeiro

esbtllho

c')~

latifu~

que, com área contínua ou

descc~

11 - um mil hectares nos Estados do Maranhão, Pl
aul, ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba

I

3

tur~ls

do Sul;

t ínoados , o que, se constitui em lucros cessantes.

Deve, pOIS, a Ie i prever
to o superf'Icrár.ío.

imóveis

Os

pendentes, ultrapassem as seguintes dimensões:
I - quinhentos hectares nos Estado~ de Mi~as Ge
rais, Espírito Santo, Rio de Janeiro,
São
Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande

s, ,
pro-

pr iedade , para os fins econômicos a que se destinará acarretando prejuIzos

úNICO - Consldcra-se grande propriedade

diária

tínua! e pertencentes a um único propriet'rlo e a seus de

na sua propr íedaríe quando em seu subsolo é constatada a presença de minerais
para cuja exploração não pode ele mesmo concorrer.
A indenização e a Par t íc.ipação previstos nesta Emenda, por
não são capazes de compensar o prejurzo decorrente da limitação do uso da

PAR~GRAFO

forma de remuneração a _q_u_e_te_r_d_'_d_i:el
_

J

Pernambuco, Alagoas, Sergipe,.Bahla, Goiás,
Mato Grosso do Sul e Brasília; salvo as regiões de carênCIa de terras em relação à

~---

--'_

-A(JT<'JR-----

--~

'cONSTITUINTE ANTÔNIO CARLOS FRANCO
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EMENDA
_

~

111 - um mil e quinhentos hectares nos Estados do
Ama:Qnas, Pará, Rondônia, Acre, Mato Gro5so

600172·6

E'

Dê-se ao § 2º do Artigo 6AD7 do Anteprojeto aprovado pela
Subcomissão de Pr íncíp.ios Cerai s , Intervenção do Estado, Regime da
priedade do Subsolo e da Atividade Econômica, a seguinte reoaçâo:

Pr~

"§2º- A lei protejerá a pequena e microempresas atribui~
do-lhe'; isenções e imur\idades tributárIas e concedendo-lhes tratamentos
espec iaí s e outros estímulos. 11
JUSTIFICAÇÃO

brasileira que

sár íos.

Com este Art iqo, deseja-se realmente amparar a
é const ituída pr imordralmente por pequenos e

economia
microempr.!:.

p~

puJação necessitada, onde prevalecerá a àres
máxima de quinhetos hectares;

r

nos Terr1t6rl05 de Rora1ma e Amapá.

Art.
A grande propriedade latifundi'ria será desa
propriada, por ato administrativo sem efeito suspensivo, de
forma
progressiva e ininterrupta.
§ 1º - A propriedade latifundiária inexplorada ou insufi-

cientemente explorada e onde eX1sta conflito de posse terá desapropriação imediata.

§ 2º - Estarão sujeItas à desapropriação, por ato admini~
trativo e sem efeito suspensivo, as propriedades onde exi~
tam conflitos históricos pela posse da terra.
§ 3º - Serão desapropr~adas imediatamente e sem idenizaçro
os imóveis rurais de propriedade de empresas de capital ~
trangeiro.
Art.
( vedada a propriedade rural a empresas de m
pital estrangeiro ou a ele associado.
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Serão co~fiscad3s as proprledaoes griladas ou
Art.
com títulos ilegais.
Art.
Ao pequeno e m4dio proprietérlo de Imóveis ru
rais será a3se~urad8 assislência técnica e credItícia.
Art.
- As indenizações por desapropriação, calcula das pelo valor mÉdio declarado para fins de tributação nos úlii~QS
cinco anos, serão pagas em Tíiulos da Olvida AgrárIa resgatáveis f i
fim de trinta anos.
be"1
_ As lerras desapr~priadas e confiscadas,
Art..
como as terras devolutas, constituirão Reserva do Estddo que as utilIzará do seguinte modo:
I
distribUIção de lotes lndivlduals de vinte
a cinquenta hectares, conforme a região,
camponeses sem terra ou com pouca terra e
a assalariados agrícolas;
11 - cessão de áreas suficientes à implantação
de cooperativas agropecuárias de pequenos
e médios produtores e de assalariados agri
colas;
Irr - cessão de áreas aos Estados e Municípios
destinadas a criação de fazendas-~odelo.
IV - destinação de áreas necessárias à construção de empreendimentos agro-pecuários
de
alto rendimento a cargo do Estado.
Art.
Será gratuita a entrega de terra a camponeses pobres ou assalariados agrícolas.
PARAGRAFO ONICO- Após cinco anos do uso contínuo e prod~
tlVO da terra o Estado fornecerá o título de propriedade.
Art.
A desapropriação por utilidade pública
de
lmóveis rurais assegurará ao seu proprietário o direito, caso pr~
fira, área equivalente na mesma região.
Art.
O Estado estimulará a criação de pr opr edades coletivas no campo, visando a elevação do nível técnico
e o
favorecimento de maior produtividade agrícola.
Art.
O Estado proPIcIará aos trabalhadores rurak
condições necessárias ao pleno desenvolvimento de suas ativida_
í

des, através de obras públicas, crédito e assistência cécnica.
Art.
O Estadc poderá promover arrendamento
de
terra com O fim de incremenios à produção agrícola por prazoso~
tos e com exigênCID de conservaçHo do solo.
Art~
A desapropriaçQo Ou confisco de terras SI-

tuadas em torno de

emprecndl~enios

agro-industrlals ou de fazen-

das de culturas permanenles será destlnad3 à criaçao de coopera-

tivas de assalariados agrícolas de médios e pequenos produtore3.
Art.
Não é permitido o sistema de p a r ce r La
ou
de colonato, nem o pagamento da mão-de-obra rural em espécie.

JUSTIFICATIVA
A questão 8grária é uma das mais Importantes a serem de
batidas e formalizadas jurIdicamente na Constituinte. O quadro m
grave situação no campo mostra a necessidade urgente de modifica
ções profundas no sistema de propriedade da terra, hoje fortemen
te monopolizada. A concentração crescente da propriedade
rural
pode ser observada pelos dados atuais do INCRA e do Censo Agríc~
la de 1980.
Os imóveis de mais de 1000 hectares, correspondendo
a
apenas 2% do total, ocupavam em 1984, 58,3% da área dos imóveis
rurais. Os de menos de 100 ha, cobrIndo somente 14% da área, representavam 83,2% do total de imóveIs. Destes, 1.700.000 (66,4%)
tinham área inferIor a 25 ha. Os latIfúndios, segundo a imprecisa definição do Estatuto da Terra, possuíam 409 milhões de ha e
tinham 41%,da área não explorada. 1% dos proprietários agrícolas
dominam metade da superfície agrária. As grandes empresas estra~
geiras, utilizando incentivos governamentais, instalaram-se
no
campo apropriando-se de centenas de milhares de hectares, sobretudo na Amazônia. Enquanto isso, existem mais de 12 milhões
de

campon0ses sem terrR. E 03 minlfúndjos de 2 a 5 ho. somam 2

G

mi-

lhü83.

Em decorr~ncl~ dessa desigualdade - uns poucos com mUILa terra e muitos s~m nenhuma - agrav~m-5e os conflitos no cam~.
Em 1984 ocorreram 91)3 entrechoques, com mais de 180 mortos entre

trabalhadores e líderes sindicais. Intensifica-se o êxodo

rural

com a eÃpulsã~ de camponeses d03 loca15 onde viviam. Cerca de
milhões emigraram para as cld3des.

Essa situaçâo reflete o alto nível de concentração fundiária que se entrelaça com o desenvolvimento do capllallsmo no
da
campo. Nesta IJltimas décadas constat3-se que a naior parte
produção agrícola provem das áreas de menos de 300 ha, particul~
mente na região Centro-Sul onde prepondera a produção a produção
industrial. N o Nordeste, Ceniro- Oeste e Nor~e, com a predomi nância da produção agrícola sobre a industrIal, as explorações e
conômico-rurals efetuam-s~ em moldes extensivos. Nessas três regiões tambem são maiores as áreas não exploradas de exlensas pr~
priedades. O crescimento da produção agrícola d~ve-se ao plantio
de soja para a exportação e à multiplIcação das fazendas de café
estImulados pela elevaç50 dos preços no mercado internacional. O
campo movimentou-se, assim, em função do mercado externo. A produção de álcol-motor, como substituto do petróleo, propiciou
a
expansão da área de plantio da cana-de-áçucar. Daí o surgimento
de grave crise na produção de alimentos para o consumo interno.
O desenvolvimento capItalista, que se realiza com a manu
tenção do latifúndio ocupando Imensas áreas de terras laboráveis,
dificulta o crescimento das forças produtivas, restrInge o mercado Interno, é fator de atraso do País. Provoca sérios problemas
sociaIs.
O atual sistema de proprIedade rural precisa ser modif~
cada. Por razões econômIcas e políticas. Cosntitul o suporte maior da reação, cria verdadeiras oligarquias, hoje mescladas com
os bancos e os monopólios nacionais e estrangeiros. Sem liquidar
a grAnde proprIedade latifundiária não se obterá real progresso
nem se alcançará a democracia desejada. O alraso polítIco no Pms
reside em boa parte ro domí~io das ollgarquias agrárias. Elas rem
ponderável representação no congresso nacional e nos órgãos
do
Poder Executivo, exercem forte influênCIa no Judiciário.
Propomos a extinção da grande propriedade'latifundiária
ao mesmo cempo que asseguramos, explicitamente, a proprledade dos
médIOS e pequenos proprietárlos.
A determinação diferencIada ( de 500, 1000 e 1500 hect~
res) de área mávima divide o País em três grandes regiões, adequando o conceito a diversidade de condIções de eAploração existentes. As dimensües das lrês áreas mál.lmaS leva em consideração

não s6 a drea de exploração racional atualmente exi5tente, como
tambén se coaduna, em geral, com a quantidade de lerra a ser desapropriada, necessária a atender a demanda do trabalhador rural
sem terra ou com pouca cerra. Esta desapropriação será slmplificad3 pela adoção do instrumento do ato adminislrativo e será fei
ta progressIvamente, a não ser naqueles latifúndios onde haja má
exploraçlo ou conflito de posse,
As demais proprIedade3, com dImensões abai~o das áreas
maxlmus, só serão desaproprIadas em caso de existênCIa de confli
ta hlstórlco de posse.
A indenização destas desapropriações será feita com base no valor médio declarado para fins de tributação nos últimos
CInco anos, pago ~m Título da Dívida Agrária, resgatável ao fim
de trinta ancs.
A destinação que será dad3 as terras desapropriadas deve ser fleÃível para atender as peculIaridades e diversIdades da
ralidadc rural brasileira. Propomos, além da distribuição de lotes individuais, a cessão de áreas para cooperativas, fazendas modelos e fazendas estataIs de alta produtívidade Almejamos, a~
sim, presrvar a produção agrícola em áreas onde o simples parcelamento, levaria a destruição de lavouras importantes.
Propomos, também, nas desapropriações por utilidade pública, a obrigatoriedade da permuta, caso assim o deseje o desapropriado, por área de terra semelhante, próximo a obra que tenha ensejado a desapropriação.
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Ficará, assim, protegido os pequenos proprietários
do
êxodo e do desenraizamento cultural.
Estimulará, o Estado, a criação de produções colet1vas
no campo, visando a elevação do nível técnico e da produtividade
agrícola.
Por fim, fixamos a obrigação do Estado em prop1c1ar ros
trabalhadores rurais as condições necessárias ao pleno desenvol
vimento de suas atividades, seja através do crédito e da assistência técnica, seja através da realização de obras de infraestrutura.

COMISSAO OE ORDEM ECONOMICA
·!L·O/J'JSTIl'C.:;,i,O

Art.
- E permit1do o loteamento de terreno para as
construções pJpulares

,

Art.
E qar ant i do a todos o direito, para si
e
para sua família, à moradia e ao meio-ambiente salutar, que preservem a segurança e 1ntimidade pessoal e familiar.
Art.
O direito à propriedade é subordinado
ao
interesse soctal.
Art.
O poder público deverá elaborar política ~
bitacional de inter~5se soc1al que privilegie a construção de hab1:ações de caráter social.
pARAGRAFO ONICO- As construções de caráter social será.
garant1do o acesso à lnfra-estrutura e aos serviços urbanos.
Art.
O poder públ1CO poderá desapropriar edifícios, conjuntos res1denc1a1s e habitações desocupadas ou precari~
mente utilizadas a fim de atender a demanda da população carente
de moradia.
pARAGRAFO ONICO- As desapropriações tomarão por base
valor venal do imóvel.

o

Art.
E garantido o direito das populações favela
das de acesso aos serviços e equipamentos urbanos.
po s s e s

urbanas construídas e ocupadas há

mais oe dois anos serno legallzaaas, d8sde que o usuário não dis-

ponha de outra propriedade.
Art.
O poder público estimulará a criação de coo
perativas de moradores destinadas à construção de casa própria e
ajudará o esforço de autocon,trução das populações pobres.
pARAGRAFO ONICO- As cooperat1vas de moradores dedicadas
à construção de casas para o povo ou as cooperativas de trabalhadores da construção civil poderão requisitar te~renos pertencen tes ao Estado ou ao Mun1cípio. Os projetos de construção
nesses
terrenos serão aprovados e fiscalizados pelo poder público.
Art.
O solo urbano destinar-se-á pr1oritariamente à construção de interesse 50c1al, à formação de área de lazer
e de proteção do meio-ambiente.
Art.
As desapropriações de terrenos urbanos para
fins sociais, serão pagas com títulos da dívida pública, resgatáveis no prazo de 10 anos, sem agregar no seu preço a valorização
decorrente dos investimentos públicos na área, sendo obrigatória
a explicitação prévia do uso ao qual se destina.
Art.
A construção ~e habitações populares com a
otimização do aproveitamento jo terreno nos centros urbanos, contará com incentivos oficiais.
I\rt.

Art.
O terreno desocupado injustificadamente ou
abandonado poderá ser desapropriado pelo poder público, segundo o
valor histórico de aquis1ção do terreno.

~
~

Ao Anteprojeto da Subcomissão da Questão Urba
na e transporte, apresentamos as seguintes propostas:

As

pr~

pARAGRAFO ONICO- A venda de lotes far-se-á após ser apro
vado o plano do loteamento cuja execução será fiscalizada
pelos
órgãos competentes.

r---A-LDO AR~NTES - - - xurc

Art.

ou mantido com construções precárias estará sujeito a forte e
gress~va tr1butação.

Todo terreno não construído em área

urbana

Art.
A União, os Estados e os Municípios destin~
rão dotações orçamentárias específicas para programs de moradia~
pular.
pARAGRAFO ONICO- A participação popular será garantidarn
e aplicação da polít1ca de desenvolvimento urbano e habitacional a nível federal, estadual e municipal.
defi~ição

Art.
Os slndicatos e organizações civis de caráter popular poderão requlsitar terrenos públ1COS para a constru _
ção de suas sedes ou de obras de assistência social e recreativ~s.
Art.
Os impostos sobre a propriedade de casas ou
edifícios de aluguel, bem como as despesas de conservação e administração de imóveis, não poderão ser repassadas aos inquilinos.
JUSTIFICATIVA
Nàs const1tuições brasileiras as questões urbanas l são
pouco abordadas ou ignoradas.
O desánvolvimento da sociedade brasileira, particulamente das grandes metrópoles, em virtude do aumento da população com
o avanço industrial e o êxodo rural, criou sérios problemas urbanos. HOJe, cerca de dois terços da população vive nas cidades,sen
do que a maioria delas nas grandes cidades, onde as condições d;
vida apresentam-se precárias, o que torna necessária a reversão i
mediata desse quadro.
Milhões de pessoas vivem amontoados em casebres, corti _
ços e todo tipo de habitação deficiente, sem saneamento básico,em
Jocais distantes ou insalubres. Essa situação contribui para agra
var questões referentes à saúde pública, à falta de segurança d;
população, ao abandono de menores, a qual1dade de vida em várias áreas urbanas.
A habitação transformou-se em lucrativo negócio privativo. A especulação imobiliária domina o mercado residencial.' As
construções visam l'nic.::imente

a obtenção de lucros e de rendas e-

levados. Já não se constroem habitações para o povo. As empresas
imobiliárias de construção civil e de aministração de prédios con
vertem-se em verdadeiros monopólios. Impõem preços exorbitantes
por metro quadrado de habitação. Obr1gam os inquil1nos e encargos financeiros que competem aos proprietários de imóveis, como
o imposto predial, a conservação e admlnistração dos edifícios,
aumentand~ o custo de vida. o preço dos aluguéis constitui hoje
a maior parcela do orçamento familiar.
A solução do problema da habitação está diretamente li
gada à solução do uso do solo urbano, também monopolizado. São
imensas as árehs não utilizadas para a construção. A questão da
habitaç30 só se resolverá se considerarmos a questão do uso do
:010 urbano como necessidade social a ser preenchida por um pl~
nejamentJ habitacional adequado ao crescimento das cidades e que
coloque os interesses da coletlvidade acima dos interesses privados.
Nesse sentido, cabe ao Estado estabelecer uma política
urbana que garanta o direito de moradia a todo cidadão, preval~
cendo, também neste caso, a função social da propriedade sobre
o direito privado, entendendo-se por direito à moradia não apenas o acesso à casa mas também à infra-estrutura e aos serviços
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urbanos. Essa polítlca deve, portanto, considerar a habitação i~
tegrada ao contexto urbano e não de forma lsolada (produção de
unidades)', como é VlStO hoje. Assim, a questão habitacional de ve ser abordada com enfoque social que garanta subsídio à população de baixa renda, a qual não pode arcar com os custos reais
de habitação.
E de grande necessldade a construção em massa de habitação de caráter social. isso deve ser feito ao lado de
outras
medidas que facilitam o acesso à habitação ou à área urbana para
autoconstrução. às camadas mais pobres e o apoio à assistência '
técnica pelo poder público.
DO

~EIO

AMBIENTE NATURAL E CONSTRUIDO

ARt.
O poder público preservará e recuperará o
melo-ambiente natural e construído, rural e urbano, nele compreendidos os par~ues nacionais e jardins botânicos.
Art.
As praias marítimas, fluviais e lacustres
constituem patrimônio da União, sendo garantido o acesso ao pú blico e vedada a privatização de qualquer trcho de pralas.
Art.
serão preservadas as paisage~s naturais
arquitetônicas e garantldas as edificações urbanas o direito
paisagem.

Art.
O poder público protegerá as florestas, os
mangues e os pantanais como reservatórios de riqueza da nação e
fator de equilibrio natural da fauna e da flora.
Art.
AS usinas nucleares não poderão ser cons truídas próximas dos centros populosos e adotarão técnicas
que
impeçam a adulteração do meio-ambiente.
Art.
f veoado no Território Nacional a pesca PL~
dator.a e a prttica de atos que afetam a vida e d sobre.ivin=la'
de espécie ameaçadas de extição.

O meio ambiente natura) ;'const,uido faz parte do patr!
mônio público. COAütituido fa! parte do patrlmônio público. Con~
tituído pelas reservas floresta.s, rios, mares, lagos, parques,
jardins, a fauna e a flora, entre outros bens da natureza, o m~
io-ambiente tem sido deteriorado pelo crescimento desordenado das
cidades, bem como pelo descaso das autoridades competentes.
Tem sido dorte nos últimos anos o clamor da sociedade no
mundo inteiro e também na sociedade brasileira em defesa do melo
-ambiente. A sua preservação e recuperação é hoje uma necessidade. Isso será feito na medida em que, ao lado do processo de mobilização e conscientização do povo, sejam garantidas na Constituição medidas que assegurem tais objetivos.

Art.
- t vedado o aval do Estado brasileiro a qualquer empréstimo a empresa privada.
Art.
- A contratação ou aval de empréstimos estrangeiros por parte do Estad~ brasileiro está sujeita à autoriza ção do Congresso Nacional.
Art.
- Os investimentos de capital estrangeiro se _
rão disciplinados em lei específica.
§ 12 - O montante e condições de remessa de lucros Para

o exterior nunca será superior, anualmente, a 10% ( dez
por cento) do valor real do capital estrangeiro investi
do.

§ 22 - A lei regulará os meios e formas de nacionalização

de empresas estrangeiras nocivas ou inconvenientes ao desenvolvimento econômico do País.
Art.
- É considerada empresa nacional, para todos os
fins de direito, aquela cujo capital pertença a brasileiros e que,
constituída com sede no País, nele tenha o centro de suas deci
sões e controle do processo tecnológico.
Art.
Haverá reserva de mercado a empresas nacionais
em setores estratégicos da economia, tais como informática, bio tecnologia, mecânica de precisão, química fina e outros definidos
em lei.
DA INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA
Art.
- Cabe às empresas estatais papel relevante
no
desenvolvimento econômico independente e soberano do País. As empresas estatais em ramos essenciais da economia, sob regime de mo
nopólio ou não, serão mantidas e ampliadas.

Art.

- Constitui monopólio da União:

I - a pesquisa, a lavra, a refinação, o processamento, o transporte marítimo ou por conduto e
a
distribuição de petróleo e seus derivados, e
do
gás natural;
PARÁGRAFO ÚNICO - É vedado à União ceder ou conceder
qualquer tipo de participação, am espécie ou em valor
em jazidas de petróleo ou gás natural, seja a que prete~
to for.
IJ - a pesquisa, a lavra e o enriquecimento de mi-

CONSTITUINTE ALDO ARANTES
,
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Art.
- As questões relativas a empréstimos externos,
assumidos ou garantidos por pessoa jurídica de dlrelto público,
ou empresas com participação de capitais do Estado, serão afor~
das no Distrito federal.

PARÁGRAFO ÚNICO - Empresas estatais só poderão ser constl
tuídas, extintas ou alienadas, mediante autorização
do
Poder Legi?lativo.

JUS fiFICATIVA

o
l=

Art.
O Brasil não contrairá empréstlmos usurariOS
ou que possam comprometer sua independência ou soberania.

e

Art.
Os rios, o mar, os lagos e açudes não.poderão ser utilizados como escoadores de produtos nocivos à vida
animal e vegetal.

l

DA SOBERANIA ECONÔMICA

à

Art.
As indústrias poluentes ficarão fora
das
cidades e adotarão técnicas modernas que evitem a contamitação a~
biental.

J
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Ao anteprojeto da Subcomissão de Princípios Gerais,
.Intervençãv do Estado, Regime da Propriedade do Subsolo e
da
Atividade Econômica, apresentamos as seguintes propostas:

nérios radioativos e materiais físseis,
industrialização e comercialização;
111 -

sua

a exploração e aproveitamento dos potenciais'
de energia hidráulica, a geração e distribuição de energia elétrica, salvo as de potência
reduzida;

IV - o comércio exterior de armamentos e componentes bélicos;

048
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VI - Comissão da Ordem Econômica

v

os Correios, Telégrafos e as Telecomun1cações;

Art.
- As atuais concessões de pesquisa e lavra de mi
detidas por empresas não-nacionais, ou nÃo-estatais, expirarão no prazo de dois anos; tais concessões serão assumidas por
empresas estatais ou nacionais, sob a forma de contratos de pesqul
sa ou lavra que a elas se habilitarem, na forma da lei.
~~rio,

VI - outros estabelec1dos em lei.
DAS RIQUEZAS NACIONAIS
Art.
- Constitui patrimônio inalienável da Nação as
riquezas naturais do subsolo, as águas territoriais e a pIa ta fOlma continental na extensão de 200 milhas marítimas da costa,
e o espaço aéreo nacional.

Art.
Ficam anuladas as concessões de pesquisa e la
vra de minérios na área do Projeto Grande Carajás, detidas
por
empresas de cap1tal estrangeiro.
PARÁGRAFO ÚNICO - O Congresso Naclonal criará Comissão '
especial, com a participação de entidades representa ti _
vas do setor mineral, que, num prazo de 180 (cento e oitenta) dias, redefinirá o Projeto Grande Carajás.

§ 19 - O subsolo, as riquezas minerais, bem como os po-

tencia1s de energia hidráulica são propr1edade da União,
distintas d~ propriedade do solo.
§ 2º - Não dependerá de autorização ou concessão o apro

Art.
- Ficam anulados os atuais contratos de risco
contratos que concedam, sob qualquer pretexto, participação, em
expéc1e ou valor, em Jazidas de petróleo ou de gás natural.

veitamento de energia h1dráulica ou solar de potência '
reduzida, como tal definIda em lei
Art.
- A exploração e o aproveitamento de jazidas e
minas, quando não estatais, dependem de autorização e aSS1natura de contrato de l6vra com o Governo Federal, na forma da l(i~
exclusivament~ a brasileiros e a empresas nacionais.

OP SOBERANIA NACIONAL

OAS RELAÇÕES COM OUTROS POVOS
Art.
- Na salvaguarda de sua independência e soberania, o Brasil não admite nenhuma ingerêncIa externa em sua econo
mia, política, orientação e produção cultural.

A exploração e aproveitamento de jazidas e minas'
de grande porte ou de minerais estratégicos, conforme '
definido em lei, dependerá de aprovação do Congresso
NEi'!:ional.

§ 1º -

§ 2º - Compete à União legislar sobre as riquezas

Art.
- O.Brasil rege-se, nas suas relações interna _
cionais, pelos seguintes pr1ncípios:

do

subsolo e as atividades do setor mineral.

- defesa e promoção dos direitos humanos;

§ 32 - Os Estado e Mun1cípios poderão legislar complemen-

tarmente sobre recursos minerais, seu aproveitamento
exploração.

11 - manutenção de relações amistosas com todos os

e

governos e povos amantes da paz e da liberdade;
111 - não reconhecimento de governos que pratiquem
discriminação racial ou adotem regime polít~
co fascista;

§ 4º - A lei definirá a forma de indenização ao proprieti

rio do solo.
§ 5º - A lavra de bens minerais será objeto de contrato ,

IV - apoio à conquista da Independência nacional'
de todos os povos, em obediência aos princípios da autodeterminação e do respeito
às

por tempo determinado, nunca superior a 25 (vinte e cinco)
anos, assinado entre a União e mineradores, conforme dispuser a lei.

minorias nacionais e étnicas.

§ 6º - A lei estabelecerá mecanismos contratuais mínimos'

v - intercâmbio das conquistas tecnológicas,

que salvaguardem os interesses nacionais e sociais.
Art.
- O minerador pagará uma indenização, pelo direl
to de lavra do bem rlineral, de 5% (cinco por cento) sobre o valor
da produção, destinados ao Estado e Município em cujo território'
se efetue a exploroção.
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art.
Fica suspenso, por prazo indeterminado, o pag~
mento do principal e dos respectivos juros e taxas da dívida eÀ _
terna.
§ 1º - Será considerado somente o empréstimo que tenha re
presentado efetiva entrada de divisas no País.
2º - Será realizada, através do Congresso Nacional, rigorosa auditoria para definir o montante real da dív1da '
externa e as condições em que foi contraído.

§

patrimônio científ1co e cultural da
de.
Art.

do

humanid~

O Bras1l não promoverá nem se envolverá

em

guerra de agressão ou de conquista J nem anexará territórios.

Art.
- A venda de armas far-se-á exclusivamente
a
países delas necessitados para a defesa de sua inde~endência n~
cional. É vedada a países que adotem regime político fascista,
segregacionista ou que sejam promotores de guerra de agressão.
Art.
- É proibido o estabelecimento de bases mi11ta
res estrangeiras em território nacional.
Art.
- Os pactos, tratados e acordos internacionais
dependem da rat1ficação do Congresso Nacional. Os pactos, trat~
dos e acordos mIlitares, além da ratiflcação, só terão vigência
após submetidos a pleb1scito nacional.

§ 3º - Baseado nas conclusoes da auditoria, o Congresso'

adotará as medidas pertinentes ao tratamento da dívida ex
terna.
P'élio

ROS::lS

Art.
- Constituirá monopólio da União a importação de
m3térias primas básicas da indústria farmacêutica.
PARÁCRAFO ÚNICO - Será criada, no prazo de 180 (cento
e
oitenta) dias, uma empresa estatal que operará o monopó lia, como também se destinará a produção e comercializa ção de medicamentos e matérias-primas da indústria farmacêutica.

ao art. 32 , do

ant~

pr~jeto elaborado pela Subcon1ssão da Questão Urbana

e

a)Acreac~ntem-se
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surar a prOdução de al1mentoa necess~r1a ao consu~o de toda a populaçã::>

fi

preços c ompat Íve r.a

CO!:l

seu

SubcOIJiss:lo

do ~nbGol0 c dr; At:Lvj0_·.~àe ::;co!1(.llica, onde couberem, 0'=3 di~ io s í.t Lvo s

se,suinte3 :

PE.

der a~U2s1tlvo, s~ndo permit2da somente a exportaçã o

d::>s exc~dente3 da produção agr1cola.

[1D.

de Pril1c) pio:] Cer:1.is, Jn~ervenç.ão do 33 1i~'10, R,;gli.lS: ela Propr1.ecl.u1c

"A.rt..

• C' .:JIUl1c;:J::.!:"on:;o dJ u(;.l",rj 3:...'~e ecE,.

nô-ica no ~'p~í:: ha::. Jl}i:t:.:)..r~: o \le..;;.nrrolvi:.:e!:;.l;c ccor..~

050

• VI· Comissão da OrdemEconômica

.zi eo com

:::rD~3el"'r Ç~()

D.

CfJ .... La dade

''te~o

do

-Io eq,dJíbl'lO f)coJó."'"lco,

c..!ôl1Jient~

.P~r{LT.).fo

e

d~'

cu'l blu~n.

n-~

--~

n:J.c~t)l:r::l.

,ínico. A político. nacã or c.L .Ie

r--r-----------------

T[XTO/~J~TlrlcA..

~
J~
;\o------------__,

de senvo Ivamento urbano inteO'c1rd: OP PLano a l:aCl2.
nal e Reg2ona28 de D3'senvolvi:'lento. 1t
A~=e~c~~t~~-sn

~o

art. 29 d0

ant~DroJ~

to elabor~do pela SUbCO~1'3io da ~~~r.~ão ~~c~~a e ~r?~Op~r~~f

~~

"A:-t4 2q -

C

~nteproJet0 ~~race

~9

disp03~t~~~
per~cnc~nt~s

qr,e €:S't:t110J 09'). 2. eXJ.tp.bi lic1ilde de ~(lBq\1.:tÇÜO do de~;e:lvolvir:~enLo coE.

a um

weD~O

,

p~oprle:a~~Ot

,.

-

3~~aJ

.

11~~t~loB

nô-m.co cora n :);:"8JervüçB.O do erltdl Ib r lo ec:·'ó{::J.co, tl'L Cl1:a1i l' .le ao
~cio ~cbiente

e

~~10 1esde qua o v~l~~ d~ lo~a;ão ~ltranasse de

d~ c~lutr~ n2cio~al.
~wrece-no9

inn19pensáveJ que

dessa forI.:a, ne'3ta fase do desenvolvil':'9:~:to do P:-:t'J f quando !:1resenci!;
mos o empreendilI'pnto

e~)resarial ,1e'3snfreado,

ao sabo r- a.., obj:ltl-,Q

I

ile lucro :r:lci1., acarretar pY"eJ1.1.í<;.w:3 con"~~àerELve).8 no o:.cio u!::.·bis:r"Ç~,

2.')or obra

uH

àeCJi;rn:tção illtliBcri·~in:?. . c1a da nat ur-eza , em detr:u",ento

usuf~uto eobr~ loóvel u~canOt med2qnte cont!~to e~tr e

I',

.:l.,

GC\.t1ilíbrio eco IIIgico e, 8tá r ea-ro , de i:.::po::t.an~e3 rronu !.an+'os histór!:

priedadoe.

!

coa.
Outrd.

i;nporta.nte,

i!1iciat~va

jez

proce~~=os

r.:LO

nosso

ver, será cletcr:.1J.UL-tr a ~ntegr~lçfi.o d'J ~olíti?a Hr'clon::tl ele Dese:lvul
v:\.lY~·Jnto

Urbano nos Pleno")

I~t1.cJ.oni:!.l

d1.al ur-bano

.dt~.:..""ional oi.; D2senvo]vJ.li:e .t:>.

e

proJ,r"qe~vo.

D~í ou à~990317,lVOS cuja eai~~o ~rol~
t:~OS

na praqeniie enendá,
p~oentog urbano~

H,;LJJ RC3AS

e

cbr~s

de

ir.t~r~Z3~

goela1.

EMENDA
600180·7

JUSrIFIC.\yXC'
IncJ.lJ.a-3'9 no arrt epro jeto da SUbC"li1iss5.·..1
dis)O~2tivo Se61t2!!

eil Questão Urbana e J!ransporte, onde couber, o

-te:
art. 22 do an t e pr-o j e t o e Lab or-ado pcln Subco'n~s~=lc da

"Art.
:c~cutar:í

pl.::.no-3

E' :.lrocrarras

e~gecll] ação iT.Dl;111.~r2o..; a.

que VJ.'3~';J. a i1:'1)cdJ.r no
:>l"(Hí'OVer

o. raeu.1d.r .1.Z~

~~ função mais social d~ prGp~~e~qde

ção func1JtÍria e c 1"~·Jn.L'l'>(l:)rlal}ão c1.:t'1 ~~:Jas urbL'l.!1r".t\
á2"'~u'::l

OCiOBn.<.,; a urDf1.cizn.r
de baa ·CJ. rend.e; .
deter~orndaA; é

co;"~uL·licl?.(leD
V3.3

9Z~,:_.··r

apoinr A

Locuã,s ,

..1

e

-ocuj tt1;::.s por
reC1J.p3r':l

iniciRti~l

~tual redaçqo

po~~al,!.çã;'l

r áreas

Que.§.

tão Lrbana e Tran8port~sf coo di3D~sitlvon q~~ ~~rn1~~

é

~rb~at e1s que

~

extre~aTJ~nte 11mit~d~.

w.·",)r~l1-=-'.3

privaca e dno

auho cons br-uçiio e ~.3 cooperE:

habã tacãcne.í,a , 11

Bnla

~~ ~~~1~flaOfa~3

Connt 1 ~·J.1nt~ l.·~l:.o R~.:;=t ';

A .)r-e:H~n1je

di.s;)O.:.1JtJ.VO Gllprr", !a;!.1 por

.r~.n.l.li "L:~.dc

voJvl:'~!lto urbnno , da codo

3.

e:r.enua, ao sU..,jdrir o

e:3ti;lul:l.r e oz-denaz- o f1eseE:

pr-orovez- r: di(:Jtrib~.liç;f.io e<:uln:u.e da

-terra, sob a éside da h~rr~onizução aos JrincípJ.os d~ proprLe~ade e
da Lí vz-e

in~ci::t~iva

con o intere3se

CQlet~70,

tendo en vist:t a at.=:.

ntl).Ç';;tO das (1iferenças sociais e , especialr.ente, a elJ.'.Jin'lçã.o d:'s
fo~~n jnai~~s

ue existêncLU n~ Gocie~cde.

liJ
l
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_
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r;;----------------TCX·':)/JU:ll'lFICAÇÃO--_

Substitua-se o Art. 11, do AnteproJeto da subcomssâo de PrinclplOS
Gerais, Intervenção do Estado, Regime da Pzopr.i.edada do Subsolo e da AhV2dade Ec~
nênu.ca:
"Art. 11 - f: assegurada aos Estados, ao Dlstr1tO Federal e aos n.mic!
paos , nos termos da Lea canplenentar, a partlclpação no resultado da exnloração ec:e.

nânica e do aprolTeitarrento dos recursos naturais, renoválTe~s 00 não rcnováveis,
seu território",.

em
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I

JUSrIFlCAÇÃO

_ _p~e~eu-~os

I

~rrlllda

ante~roJeto VlS~

l1nutada e
a forma adotada pelo
W " -p;:tt't,-c~paçao dOS Estaaos e Humclplos nos resultados da el<9loraç"o de seus

I

r~

cursos naturars ,

I

Julgamos que a mcsraa deva abranger o aprovet.tamento de tcdos

aqueles

recursos naturars , não se l1nutando a partühar a arrecadação dos tr1butos oraurdos

do citado aproveitamento.
Eln se tratando de recursos hfdracos , é saludo que empreendimentos de
porte nem sempre são para consumo lcoal, destinando-se a atender outras reglões que
•
não sofreram anundaçoes ,

Quanto à exploração dos recursos minerais, não renovávels, '[.XJr se tr~

tar de uma atrívadade tiransa.tôraa, está a exrqrr da socaedada dccrsâo de

l.-nplan"!:'.

tar novos anstzumantos que va.abi.Iazem a J1'lom.lJ.zElção de recursos destunados a

t.1.mCntos complerrentares de recuperação ambiental e

t~..m

alternativos à

JJ1ve~

nuneraçâo,

Dessa forma, est.areros oronorcionando os meros de ressarcurento lncb.r_
to cb.s reg1.ões e popu.Iaçoe.s

Locai.s ,

CUJO

CONSTITUINTE ALFREDO
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Ck~POS
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EMENDA
600183·1

--,
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CO~ISSÃO DA ORDEM ECONOMICA
r ; , , - - - - - - - - - - - - - - - - - TEll'l'O/JUSTln"j\çÃo-------,
Dê-se nova redação ao § 29 do Artldo 79, do anteprojeto da SUbcar.issão
de PnncIpios Gerais, Intervenção do Estado, Regime da Propnedade do SUbsolo e da
ativ1dade econânica:

"§ 29 - A Lei. protegerá a pequena e micro empresas e os

marora.târaos ,

concedendo-lhes tratamento e estimulas especa.aa.s , podem.o atr~burr-1hes isenções ou
amuní.dades

tr~butarlas.

11

cular.
h "PL~'Siõ:l'''Ç'' -0.1:> 'j';s'tan1:> 1'10.1':1':0. âm)nto ae atuação tambêm se
exerce de forma clara na polít~ca cambial, quando estabelece o valor
de conversão do padrão monetário em moedas estrangeiras, tanto quanto na polít~ca fazendár1a na f~xação de taxas alfandegár~as, facilitando ou d1f1cultando o ingresso do produto estrangeiro no territór~o nacional ou autorizando o ~ngresso do produto nacional no terr~
tór10 estrange~ro.
A par dessas partlcularidades, as relações comercia1s
com o exterior são importante instrumento ele equil{brio das relações
1nternaciona1s, como um todo, e, por isso mesmo, nelas estão

sempre

presentes :mteresses diplomáucos e de segurança do Estado.
~
Por-;utro lado, é através do comércio exterior que
o
Governo alcança seus objetivos ele equilíbrio da balança de pagamento
e da formação de d~visas essencia~s à liquidação dos compromisso e~
ternos e ao desenvolvimento econôm~co e social lnterno.
~ ___
Nessas condições, o monopólio do comérc1o exter1or,

a-

lém de proporcionar acumulação maior de div1sas, já que na atividade estatal a luta pela obtenção do lucro dá lugar à preocupação com
o bem estar soclal, também confere ao Estado mais alternativas para
o crescimento do ~ntercâmbio co~erclal.
A proposição prevê ainda a existência de órgão públ~co
específico para cuidar do comérc~o exter~or, naturalmente dotado do
máximo de flexibllldade e do mínimo de entraves burocráticos.

Senador Constituinte

t9 Comissão

ALUIZIO BEZERRA

" " , - - - - - - - - - - PLENAA10/COMI5SÃO/SUBCOlollss.iO-------

-,

da Ordem Econômica

EMENDA
600185-8

r ; , r - - - - - - - - - - - - - - - - TEXTO/.lUSTlflCAÇÁO'----------

JU5rrrIeAçí\o

I'I

nhuma ciréunstância, o comércio exter10r é ativl.dade meramente part!

potencaaã econênuco venha a ser COiTIprCJt1E,

tido pelo desfalque de seu Patrimômo r-atural.,

e 051

A nova redação visa Incluar , entre os que devan merecer a proteçâo

l~

ANTEPROJETO DE PRINCrPIOS GERAIS, INTERVENÇ~O
DO
ESTADO, REGIME DA PROPRIEDADE DO SUBSOLO E DA ATIVIDADE ECONÕMICA.

'ga1, através dos l.nstrurne.ntos f1.sca~s da asençâo ou amumdade triliutãr1.a, os rnnor~
tár~03.

Acrescente-se ao art.g9 os seguintes parãgrafos:
Pareceu-nos apropriado e necessârao estender o benefIcao do trratiamerrto

especral.

também àqueles que, não podendo dashqar-se de suas at.ívadedes , sejan nr2

Ei.saroneu.s Labezai.s ou assalariados, optam por da.recaoner'

para o

anvestiímento

em ações das grandes empresas de

suas cequenas

capa.tal.

econcnuas

aberto.

são os acionistas nuncr.rtâr-Los que, de forma não esr.:eeulatJ.va,

acreda

tam na democratização das opcrburudades de anvestnmento , e buscam partacaoar
crescamento daquelas corporações, no entanto, não goza,"elo de qualquer estímulo
cal que os ancent íva a esperar pelos resultados de sua opção, em face da

te trlbutação com que são

t.axados

do
fi.§.

escorchan

na fonte os parcos c1J.videndos.

._------------------Senador Constituinte ALUIZIO BEZERRA

tJ

~
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PLENARIO/cOlolISsÁo/suaeO"'lssÃO-----------

conu.s são da Ordem Econômlca

~-_-_------_--

TEXTO/JU5TlI'ICj\ÇÃO----------------_,

EMENDA ao Anteprojeto PrinciplOs Gerais, •••VI-a
Nos termos do art. 18, do Reg~mento da Assembléia Naci2
nal Const~tuinte, inc~ua-se no art. 13, como

~tem

III, do anteproj~

to relativo aos Princíp10s Gerais, Intervenção do Estado, Regime de
Proprledade do Subsolo e da Atividade Econôm1ca, o seguinte dl.sposit1VO:
Art.
O comérc~o exterior é monopólio da União e será
exercl.do por órgão própr~o da admin1stração públlca.

JUSTIFICAÇÃO
o comérc1o exterior não se exerce efl.cazmente sem

ação da dlplomacia, que aprox1ma os povos, 1dent~f~ca pontos de
teresses convergentes e desenvolve o relacionamento dos países.
Sob este ângulo, o

~ntercâmb~o comerc~al entre as

a

inna-

ções em si não se faz sem a presença dos Estados, de modo que, em ne

§ 19 - As jazidas, minas e demais recursos minerais
e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta do solo, para o éfeito de exploração ou aproveitamento indu~
tri al •
§ 29 - Os recursos minerais de qualquer
natureza,
existentes no país, pertencem ã nação brasileira de forma inalieni
vel e imprescritível e, como tal, serão administrados pela União.

§ 39 - A pesquisa mineral e o aproveitamento industrial dos bens minerais dependem de autorização federal a ser dada, por tempo determinado, prioritariamente, às empresas públicas
ou de economia mista, depois aos pequenos mineradores, individual
ou associativamente, e finalmente às empresas mineradoras
nacionais. A autorização só será concedida se a forma e o
cronograma
de exploração das reservas atender aos interesses do Pais, confo~
me prioridades estabelecidas em lei.
§ 49 - O Senado Federal, através de sua Comissão de
Minas e Energia, exercerá a fiscalização dos procedimentos de que
dispõe o caput deste artigo.

J USTIFI CAÇ1l0

t notório que o processo de exploração mineral
no
País é insatisfatório em uma série de aspectos, notadamente no que
diz respeito ã preponderância das multinacionais no setor e ã falta de controle efetivo das lavras realizadas.
Sabe-se que as grandes empresas multi nacionais são
detentoras do direito de.prioridade para pesquisa e de
concessão
para lavra, em enormes ãreas do territõrio nacional. Alem de repr~
sentar significativa sangria para o pais, em razão das remessas de
lucroí essa preponderância das nul t i nac on ats implica vulnerabilid~
í

---,
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O investimento cujo interesse de fato exista para a e-

de do pais, ja que essas grandes empresas detem o controle da tecnologia e ficam, também conhecedoras do potencial mineral do pais.

conomia do País deve ser remunerado de forma mais elevada, desesti.

Por outro lado, sabe-se que, apesar de as empresas
mineradoras terem que apresentar ao DI/PII relatório anuais
sobre
suas a t t vi dades , a exploração mineral, na prática, e muito
pouco
controlada pela União, a ?uposta proprietária desses recursos. t
preciso que a Nação, através de seus representantes, tenha,
pelo
menos de hoje em diante, a oportunidade de assegurar que a explor~
ção obedeça às prioridades nacionais. Pretende-se evitar que u~
mineral seja explorado rápida ou lentamente demais, que a exploração seja predatória, que se exaure as reservas de um mineral estr~
tegico etc.
Tendo em mente esses problemas, propôs-se duas dir~
trizes básicas que deverão orientar todo o processo de autorização
para pesquisa e lavra. A primeira consiste me dar preferência
ã
exploração 'pelas empresas estataiS e, em seguida, pelos
pequenos
mineradores. A segunda diretriz obriga o DNPM, quando da analise
dos requerimentos, a assegurar que as jazidas sejam exploradas de
forma que se coadune com os interesses do pais, conforme prioridades fixadas em lei ordinaria.

mulando-se por

ess~

via aquelas atividades para as quais o

tecnológico e gerencial autóctone seja expressivo.
do o capital estrangeiro, pelo controle de outros

PLEH .. "10!COI.l15SÃo/sUflCOhllllSÃO-

----,

Nos termos do art. 18, do regimento da

Princípios Gerais,

I~tervenção

0,---------------'"ro.---------------

f
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do

TEXTOI"'USTIFlCAÇÃO

~
~
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JUSTIFICAÇJlD
A extensão de terras improdutivas,no País,mesmo pertencentes a
•particulares, não é pequena e nelas é que se produzem as maiores tensões sociais.
Por isso deve ser nelas prioritárias a implatação da reforma ~
grária,seguindo-se as terras públicas,não produtivas ou ocupadas por posseiros.
Há outras instituições que possuem terras ,na sua maioria im produtivas,recebidas por doação,mas sem qualquer localização,que devem ser
adjudicadas aos lavradores sem terra.
Finalmente,qualquer área fundiária insuficientemente utilizad3',
deve ser desapropriada por interesse social.

exteeconomia

capital

estrangeiro, que, além de outros, obedecerá os seguintes princípios:

-

----,

Acrescente-se ao Substitutivo do Relator do Anteprojeto da Subcomissão da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária:
"Art. 4º.a reforma agrária terá a seguinte ordem de pref'erên cia; quanto á desapropriação:
I-terras improdutivas;
lI-terras da União,dos Estados e Municípios,admitida
a
usucapião quinquenal j
lII-as terras pertencentes a outras instituições;
IV-qualquer área fundiária,considerado o interesse social
da sua utilização.

Parágrafu único - A lei definirá as condições e os re-

I

sobera-

Emenda Aditi va

nacional.

quisitos para a nacionalização progressiva das empresas de

c~

nia nacional.

Art. 4º - A lei regulará o capital estrangeiro, fixan-

rior, em função da essencialidade do investlmento para a

da nacionalização pro-

localizadas em setores demarcados como estratégicos para a

Subsolo e dá Atividade Economica, a seguinte redação:

do limites máximos de remessa de lucros e dividendos para o

possibilidad~

jas atividades caracterizarem abuso do poder econômico ou estiverem

aos

do Estado, Regime de Propriedade

ser

obtidos

gressiva de empresas de capital estrangeiro, notadamente aquelas

Assembléia Na-

cional Constituinte, dê-se ao art. 4º do Anteprojeto relativo

a

v~

pelo esmagamento do empresário brasileiro e a imposição depreços ao
ministrados aos ·consumidores.
Define-se ainda a

~
~

..,.----------------nXTO/JUSTU'lcAlii.o-------------

muitas

zes capaz de suprimir a concorrência, por conta disso passa

..,.

-;-r----------

Isto porque, senfatore~

uma fonte perene de rendimentos remetidos para o exterior,

Pelas razões expostas, certos da importância da inclusão de tal norma na nova Constituição, esperamos que a presente
emenda receba o valioso apoio dos ilustres colegas.

senador Constituinte ALUíZIO BEZERRA

domínio

repressão ao abuso do poder econômlco;

11 - caráter estratégico da atividade para soberania n&

cional.

Deputado Constituinte VIC"NTE BOGO

r:"T---------- I"LEN.a.fuo/cor,nssÃo/stl.COUISSM-----------,

JUS T I F I C A ç A O

'i•• SuBCO"
r-t

Não faz sentido o País admitir remunerar o capital estrangeiro de maneira uniforme.

DE l'P.Il,ClPlOd OERAIS
"rEXíO/.,llfSl'lF1C,ol,Ç,iO----------------,

E:JE::DA
Substitua_seo art. l° pelo seguinte:

hAr t• la ~A orde~ econôm~ca f~damenta_se na justiça social e no desenvolv~mentoJdevendo assee:urar a. todos uma eÃistêncJ.a digna. A ordena9~o da

Cabe, sem dúvida alguma, na medida em que este seja r!
gulamentado, ao estabelecer os limites mãximos permitidos a

título

de remessas de lucros e dividendos, concomitantemente organizar uma
escala em que seja considerado o grau de prioridade desse
mento para a economia nacional.

investi-

ativ~dada econômic~ tern comO p~inc1pios:
I

- a. valoriza.q~o da tre.balbo;

II-a L't.bez'dad e de
IJI

~

J.uic~a;;iva;

a função social da proprieàzde e d3 empresa;

IV _ a

harJ~nia

v - o pleno

entre as

em~r~go;

cate~c~~as

sociais de produção;

VI- Comissão da Ordem Econômica

,!,

IVI~

a reduç~o d~ desigualdades sociiis e regionais,
VII- o fortalecimento d~ empresa nacional;
VIII- o estimulo às tec.."lolog~2.s a.ncvadoxas e adequadas ao desenvolv1_
ment c nacional;

~ep.

Constitu~nte VIC~{rE

-;li

c=

CQ~rSS~o

DA

ORD~

•
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ECONOMICA

Xl- O exerc!cio da at.ividado econômica ,seja qual :foX" o seu agente,
subord~nado

está

ao interesse geral,devendo realizar-se em consonância

com os objetivos definidos neste Titulo,
X- A atividade econSmica será realizada pela iniciativa privada,res_
guardada a aç~o súpletiva e reguladora do Estado,bem como a funq~o social

"Ar t , 22 -

t garantido o

d.í r aâ t.o de p rop r edade e a sucess ão h~='1
í

dit~ri3, observa~~ a sua' funçio

da empresa."

social.

§ lº - O Poder Público estab~lecerá as formas de tornar
a propriedade acess{v~l a tCd05#
§ 2º lei ~st3b=lJ~?r~ o ?rc=~ci~ento d: desa?ro~~i~
ç50 por utilid3de ?~hli~J, 7ed~3~t3 justs i~~~ni
Z3;30 e~ ~j~~9~ro, ~ ~or int~reSS3 soci31,
105
~lSOS 9~ f;Y:""'i65 pre'Jist-::·s n~3-ta Sonsti ttlição. 11

JUSTIFlCAÇ:to
A emenda contem oa elementos fundamentais do papel da propriedade priva_
da na Ordem Econ5mica, por~m emoldurada pela funq~o soe~al que lhe é inerente e que vem ~econhccido até Desmo na const~tuiçJo do Império,eo Seu
negaqa po~
•
art. l79,íneiso 22, . fuma rancoaosa extrema direita comandad~ pelos
cOilsllttíintEls Rub<;m Medina,salles Fontoura, Afif Domwgos,Gilson Mac!lado.
Irapuan Costa Junior e _Gil Cesar !loreira de Abreu,este.~último um burocrata
que saltou dO PDS para o pMDB,em 1985,e os demais lojistas no Rio e em S.
Paulo ,-i:~vendedores de eClpresas multinacionais,um usineiro em Pernmnbuco.

JUSTlrIC,\~Ã:;

um banqueiro em GOiás,outro !atiiiundiário e usineiro tamb~m em Goiás, tOdos,
portanto, representq.ndo setores dos mais retréGrados e privilegiados da
sociedade naci~al e internacional.

4 pres~nte e~9nda obj~tiv= e5clar~c9r duas COi~3S: A pri~:it'a lU~
o direi to de propriedade não
absoluto, por t en to condicionado a
sua d~stinlç30 social. A segunda se refere à forma de inç~niz3r

Como salienta o eminente Relator,o constituinte Virgiidaáio Senna,
amparado$'pelo cdnst~tuinte Delfim Neto, presidente da SUbcomiss~o.para·
logr'lr os resultados obtidos,os referidos autores e seus companheiros onde

o im5v31 des3?t'opriado.
Se~ dúvida, o que merece melhor justiFic3tiv9 é a norma (prorost~)

s

=onstitucional relativa às indenizações. ~ desa?roj)riação ?oda ser
por utilidada pública ou interasse social. O tr,tsmento dava sar

hav;j.a até !U" nlilitar participante da represslLo em 1964,a;' desligado das
Forças Armadas,por motivos ignorados,integrante do PMDB fluminense, viol~am
o,Regimento negando n~ero para as sessSes de discuss~o das proposiçSes e

un ?3ra 3S d9Sa?ro~riações por utilid~de públic3, com 3S
quais
o Estsrlo constrói obras ~ ~ol~tivid3d~, "e outro p~r3 as pesapropri3çÕQ:;; por ii1t3t''?sse soc s l ?3r3 f'J.ns de tt:fot"nJ ~gr-íri3.
::n~:p.:anto
'lesapropriaçóes por t Lí
;,úbli -J~-podam
s,9,

conduzindo à votaç~o sem eSSa etapa da formulaq~o do Anteprojeto. A irregu.
'laridade,acobertada pelo Deputado Delfim Neto, levou 'deputados á retirarem_
se do recinto e proceder_se a coleta de votos com eSsa insanável nulidade do

í

-as

í

u

b~..9- qual.s':luer JlSI1S Íjróveis.

:3S

COiT'

dade

r

aca

í

r

.:"ins Cl ilT';Jlantaç3o da ~~F()rm;

Agrária se voltam somente aos imóvsis r~rais não cumpridores da
runção social, ou seja, atingem 56 os imóveis rurais inexplor3 dos ou aj)roveitados de fqrma inadequada, os qU6 são mera reserva
de valor, os que têm finalida~e especulativa.

at't"

,'Quando se compara, o texto aprovado por eas es senhores com os das cons_
tituições ~o mundo contemporâneo. sente_se uma prOfunda tristeza em Ver o
atraso em que ;'inda se atolam as classes dirigentes de nosso BrasiJ.. Nem
os colonizadores portugueses que e~ 1624 redigiram a nossa primeira con9ti.

t fora de propósito querer indenizar de' forma igual imóveis desapropriados com rinalidades totalmente diverses:
Dis~iP:in~r a, rorma de indenização como está propondo aquela Subcom~ssao e o mesmo que se posicionar contra a Reforma ~gr3ria. Co
mo o Poder Público poderá executar algum piano de Reforma ;grári;
sendo obrigado a indenizar as d~sapropriações a preço justo, com
pagamento a dinheiro e de forma prévia. Isso significa querer
transformar o órgão executor d~ Reforma Agrária numa grande imobiliária, despida de quaisquer princípios sociais.
~or outro. a matér~a é ob~to de discussão noutra subcàmis~ão.

'tuiÇ~O outorgada por ~m pedro I m=festaram tamanho obscurantisl:lo e ignorância. M~s realist~s que o rei ,os constituintes do s~nhor Delfim Neto ~o
ousar~ da~ aos brasileiros um conceito de propriedade como,por exemplc,o
General Mal'k Clark deu aos japoneses na Cons-ti tuiq~o que lhes ou.torgou.atra_
vês da Dieta e se~do nos informa o diretor -presidente da 80ny Akio ~orita.
_ t!!?jrL·tJ~ -!l;> Clonsti tuiq~o japonesa, Mark Clark es creveu: "o"s dfrei.tõs _de ~
propriedade aer!!o ·definidOs por lei. de conformidade com o belll-estar públicoJ'
O lojista Rubem Medina,de olho nas cOJllissSeS dos eletrodomésticos das muJ.ti.·
na.ciona.isJco~siderouser demais dar tanto a eas e poVinhO, trouxa e resignado.
Os senhores Delfim Neto, Roberto Campos e companhia batera~ palmas ao. senhor
Medina e se tudo correr como até aqui, a Assembléia Nacional Constituinte
brasileira de 1967 compor;' uma carta para o Brasil inferior à escrita pelos
.colonizadores portugueses para Dom Pedro I outorgar em 1824.
O texto que apresentemos nesta Emenda não tem a força das constituiçõe5
europllias me'derna1J, cerac.por exemplo, a i talial:la. e a portllg".lesa, mas é a reobtida peJ.a comissão Afonso Arinos. onde estiveram presentes a extrema
tU:;eit~, o centro e, a'lguns esquerdistas.
~~o

.

Aqui não se trata mais. ou ainda, de resguardar os direitos do povo
~--'

,

bf~~lelro,Eas apenas de n~o permitir que ~Brasil seja e~ado,quando

~\escolas do mundo contemporâneo,os ·estudantes forem estudar direito cons.
~

com

t~tucional comparado e deparare~nosso pa1s a~resentando um texto inferior

aos

textos que oS vice-reis da Corôa Britânica

outorgavam ~ colônias.

..-.

-'-

TEXTO!.JUSTII"ICAÇlo

---,

Emenda modificativa ao Artigo 3 2 do Relatório da Subcom. de Pri~
c~p~os Gerais, Intervenção do Sstado, ~ag. da proj)r. do subsolo
e Atividad~ Econômica:
"~rt. 3 2 - Considera-s~ e~pres3 brasileira-00 n3cio1al, para te -

dos os fins de direito, aquela co'stituída na for~a da
lei, com.sede no PaIs e 'cujo controle decisório e de
cap t s l partença a brasileiros."
í

É um apelo que fazemos à dignidade dos Consti,uintes que est~o se •

• iiosicionando perante séus descendentes e perante a Hi~tt,ria.
ESp~re~os que as gora9ões vindouras sintam por n6~ o~or~lh~ que

sentimos ~r José Bonif~fio,~artim Francisco,Antonio carlos.Montezum&,
José Joaquim. da Ro~ha, Belchior Pinheiro e demais constit';intes de 16~.
.que Dom Pedro I prendeu e expulsou dó pals por serem pe.triot~ e honrados •.
Sll..la.das Sess_Cles.r.50, de maio -de 19a7

JUS T I

r

I

c

~

~

\

2

C artIgo se en":íntra redigido de for:na a exc:!.uir o control':! de.:i.
sório e de C3pít31 da C3r3ct:riz3ç3o à3 e~?r~s~ n3cional. Pr~cu
.~ conceituar a emj)resa brasileira a part~r da localização de sua
sede e constituição no País.

Entendo ser

um~

conceituação que

pe~nitirá demasi~d~

~ entAnto, esse assun~o n50

elasticid3de

cional._

interprdtativq_ Por assa razão, refuto a idéiã aprovada n3que13

~ssim.

ffi, obj~to de preocupação constitusugiro a supressão total do _~rtigo.

Subce,iss3o e proponho a presente emenda.
Para ser nacional ; nec9ssário, indispenS3vel c iMprescindív~l
que o controle d3 em?reS3 esteja nas mãos de b~asil~iros_ ~u31~
quer outra eonceitue;ao co,st~tucional que não co~temple o co~
trol~ decisório e de c3?ital a brasileiros nerJ D n~smo qUe edl
tar U~3 ~onvoc3ção 30 ~~pital 9str3noei~o se inst~13r no gc~s:l,
m3is ainda do que já está, e explor~r nossa m30 ·de obra; p3SS3~
do-s~ legalmente ~or empres~ n3cional.

t:

Dep. Constituinte VICENTE BOGO

EMENDA

PLEWlRIO!COMfS5ÃO!SUACOr,(fS5ÃO

---,
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Emenda modificativa e aditiva ao artigo 1º do Relatório da Subcomis
são da Política Agrícola, Fundiária e da Reforma Agrária:
"Art. 1º - Ao direito de propriedpde 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 cumpre com a abri
gação social quando, simultaneamente:
~

a) é racionalme'te aproveitada;
b) assegura nível ajequado de vida àqueles que
nela trabalham, assim co~o de suas fa~ílias;
c) conserva os recursos naturais e preserva
o
meio ambiente;
d) observa as disposições legais que regulam as
relações de trabalho e da produção;
e) não exceda a área máxima fixada nesta Consti
tuição_
Art.

JUSTIF"IÇAÇ)(U

A Subcomissão que abordou a questão urbana e transporte fez, -io- .
go no segundo'artigo, menção aos princípios da ordem econômica
-Pretepdeu garantir o direito de propriedade, como se algo esti vesse o ameaçando.
Ao fazer essa defesa da propriedade" fugiu ~o ponto fundamental(questão urbana e trarispor~el~é invadiu a competência pas Subcomissões dos Princípios Gêrals e da Reforma- Agrária.
No art. ZQ, ao qual ora apresentamos emenda modificativa, vinculou todas as formas ~e' desapropriação ao pagamento da indeniza ção justa, a preço do me~cado, em dinheiro e previamente.
Sem dúvida, o dispositivo vem redigido sem que se precedesse um
estud~ mais aprofundado d q questão. Com~ está~ obriga o Poder
Público a executar a Reforma Agrária desapropriando i~óveis rurais
sempre com o pagamento em dinheiro aos expropriados. ~ uma situa ção inaceitável. Prefer!vel, então, acabar con a figura da desapra
~riação por interesse social. Se, logicamente, os colegas Consti tuintes que defendem o Relatório daquela_Subcomissão tiverem coragem de esclarecer e enfrentar as forças populares.
Afirmo isso porqpe quem prega reforma agrária determinando o pagamento da indenização sempre em dinheiro, a preço de mercado e pr~
via m3nte, certeme~te quer assegurar a atual estrutura fundi~ria
brasileira ou transformar o órgão executor da Reforma Agrária numa
grande imobiliária, despida de quaisquer princ!pios sociais.

m
c=

D~p.

:onstitu:nte

VI~e~TE

2CGO

=---------------TE:XTOIJUSTlfICAÇio-

Emenda supressiva ao artiso 17 do
~uestão Urban3 e Transporte.
~rt. 17 2
Supressão tot~l

~el3tóric

Subco~is~ão

três anos consecutivos terá o seu d~mínio e posse
transferidos ao órgão execwtor da Reforma Agrária,
por sentença~ueclaratória, sem qualquer indenização da terra nua.
§ zg - Decretada a desapropriação por interesse social
para fins de Reforma Agrária,a União terá imissão
imediata na posse d~ imóvel, mediante o depósito
do valor declarado para pagamento do imposto ter
ritorial rural, e~ títulos da dívida agrária,lI
mitada a contestação do valor depositadJ pelo expropiante.
§ 3º - A desapropriação de que trata este artigo se apli
ca tanto a terra nua, sem~ventes e benfeitorias ~
sendo que as últimas serão indenizadas a dinheiro.
§

Art.

tº -

A desapropriaçao de que trata este artigo é
da
competência d3 U~ião, e poderá ser delegad3 pelo
Presidente d3 Repúbllca.

3º - Ninguém poderá ser proprietário ou p~ssuidor, direta ou
indiretamente, de imó/el rural de área contínua ou descontínua superior a cinqOenta módulos regionais de ex ploração agricola.
§ Único: A área referida neste artigo será

co~siderad3
mes~o

pelo conjunto de imóveis rurais de um
proprietário no País.
Art.

4º - São insuscetíveis de desaoropriaçã~ p~r interesse
s~
eial para fins de Reforma Agrária os imóveis rurais exploradJs direta e pessoalme,te pelo agricultor e s~a fa
mília e~ dimensão qJe não ultrap3sse a três módulos re=
gionais.
§ 1º - ~ dever do Poder Público pramo/er e criar as con
dições de acesso do trabalhador e d3 trab31hadJ=
ra à propried3je da terra, de preferê1cia na região em qJe habita.

Art.

5º - As terras públicas da União, Estados, Distrito Fed'=ral,
Territórios e MU1icípios soment~ serão transferidas
a
peSS03S físicas brasileiras que se qJ31iflqusm para
o
tra~alho rural,mediante con=essão de direito real de uso d3 superfície, limitada a exte~são a trinta mód~los
rurais,

d3

Manter o P:snc PiJcto d9 Br3sili3, r.~ sua conce?ção cricin31,

merece qplausos.

§ 1º - O imóvel rural que permanecer inexplorajo durante

-,

da

2º -.0 imóvel rural que não esteja cumprindo sua obrigação so
cial será objeto de desapropriação p~r interesse sociaT
para fins de Reforma Agrária, mediante indenização proporcional ao grau de utilidade que represente ao meioten
do como teto o valpr dadas trai do imóvel para fins tribü
tários, em títulos d~ dívida agrária, com cláusula de a=
tualização, negociáveiS e resgatáveis no prazo de 20 anos, a contar do qúinto an~ da emissão, em parcelas
anuais, iguais e sucessivas.

excetu3d~s

os

C8505 d3

coop3rativas d3 prodJção

originárias do processo de Reforma Agrária.
Art.

6º - Pessoas físicas estrangeiras não poderão possuir terras
no País cujo s~matório, aind3 que por i~terposta pessoa,
seja super lar a três módulos rurais.
§ Único: Esta norma se aolica às peSSJas jJrídicas cujo

capital não pertença majoritariamente a brasileiros.

i

t
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Art.

Art.

7º - Aosfproprietários de imóveis rurais de área não excedente
a três módulos rurais qUI os cultlve~, neles residam e
não possuam outros imáveis rurais, e aos beneficiários
da Reforma Agrária, serão assegurad~s preferencialmente
crédito e assistên~ia técnlca.

Necessitamos garantir na n~va Constituição mecanismos eficazes na
política agrária e adrícola com~ forma de assegurar vida digna a
milhões de brasileiros que hoje passam misérla, fome e constante-

8º - A política agrícola será instrumentalizada pelos Poderes
Públicos, com a participaçã~ decisória do movimento sindi
cal dos trabalhadores rurais, com vistas à produção
dealimentos e voltada a~ mercado interno, asseguraldo:

As organizações cuooular es estão acompanhando atentamente as posições de cada Constituinte a respeito da Reforma Agrária. E, diga-se
de passagem, o resultad~ obtido na Subcomissão da Reforma Agrária
está repercutindo muito mal no m9io dos tra~alhadJres.

a) preços mínimos ~Jstos e garantia prévia de comerciali
zação dos produtos agropecuários;
b) crédito rural, através da rede bancária oficial, para
o custeio e investimento; sendo nlcessariamente integral aos pequenos prodJtores rurais;
c) seguro agrícola para a cobertura d~s prejuízos advind~s em face de o~orrencia de situações que camprome tam, n~ todo OJ e~ parte, o desenvolvimlnto das ativl
dades ágrícolas e plcuárias;
d) assistên~ia técnica, exte~são rural e pesquisa orientadas n~ sentido de que seJ objetivo final seja a me
lhoria de renja e bem-estar dos peq~enos adricultores
atra~és do incentivo à diversificaçãJ de atividades
prod~toras e a mllhJria tecnológica, a partir do
uso
de mat~ria orgânica, controle biológica e consorcia çãJ de'ativldades;
•
e) fiscallzaçã~ e controle da qualidade e d~s preços d~s
insumos

mente se encontram com

hoje para não sermos

lI!

c-

ROBERIO EREJRE,

§ Dnico: A iniciativa de orga,izar di prodra~as de que
f
~ trata e~te artigo, será de$locada ao Legislati

vo sempre que o Executivo não- os apreseltar na
forma e nos prazos que a lei determinar.

Art. 10º - Toda a importação de produtos agropecuários, in natura
ou proltos para o con3um~, inte.taja qJer pelo g~verno
federal, estadual ou municipal, só será concretizada após a aprovação pela respectiva casa legislativa.
Art. 11º - Todo aquele qJe, não se,d~ proprietário rural, possuir
como sua, por cinco anos ininterruptos, se~ justo títu
lo, área rural pública, particular ou devuluta, contí~
nJa, nã~ excedente a três módJlos rurais e a houvertor
nado prodJtiva co~ seu tra~alho e nela tiver súa moraja
perm3nente, adquir-lhe-á o domínio mediante sentença de
claratória, que servirá de título para o registro imobI
liário.

AUTOR

SANTANA E AUGUSTO DE

ter coragem

CARVALHO~
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Questão Urbana e Transportes

~
~
~

Inclua-se onde couber.
Art. É da competêncià da União, dos Estados e Municípios:
1- A proteção do meio ambiente e o controle da poluição;
2- A responsabilidade por danos ao meio ambiente natural
e urbano, ao consumidor, bens e direitos de valor artístico, estétl
co, histório, arquitetónico, urbanísítico, turístico e paisagistíco;
3- A proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístl
co, arquitetônico, urbanistíco e paisa~ístico.
4- A promoção e o planeJa~ento,do desenvolvimento regi 0nal e urbano,
JUSTIFICATIVA
A proposta pretende explicitar a distribuição de competen
'cias entre as três esferas de governo, de modo,a abranger não só as
de planejar e legislar como também, as de executar serviços públi cos, para compatibilizar encargos e recursos financeiros

AUTOR
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Inclua-se onde couber

No momento em que a sociedade brasileira deixa uma marca histórica,
fruto dJ comportamento cívico e dos avanços políticos d~ povo, elegendo representantes para editar u~a nova ordem político-so~ial ao
destino do Brasil, torna-se imprescindível-reafirmar a necessidade
da Reforma Agrária. Esse tema foi e continua send~ uma das maiores
palavras de ordem da classe cam"onesa, operária e até de parcela do
empresariado brasileirO.
1necessidade de inserção no texto constitucio -

n31 de novos prin~ípios e diretrizes no tratamento da matéria agrária. prop~mQs, nesse sentidJ, procura.do corresponder aos anseios
de 12 milhões de fa~íli~s de trabalhadJres rurais, como também
da
populaçã~ urba1a, que lutam para sJbstituir o êxodo ru=al forçada e
o pro~esso de inchaçã~ das cidad9s, pela geração de n~vos empregos
e garantia do abastecimento do mercad~ interno, alg~mas normas inovadoras no disciplinamento co,stitucional da prop:iedade da terra.
Pela relevância d~ assunto e a magnitude da Raforma Agrária no processo de discussã~ popular, e~tendemos que o futuro texto constitucional deva acolher a reformulação fundiária com tratame~to espe cial dessa questão que se reveste de interesse de toda a Nação, Ou
seja, dispense um capítulo específico no conjunto dos dispositivos
acerca da orde~ econômica.
A 'inclusão na nova Constituiçã~ de um c an t ul o par t í.cc l ar zado SJbre a política Fundiária, aSSlm como, também, da política Agrícola,
decorre de imperativo lógico do proçesso legislativu que sUJere re
gras claras e s-rf'Lo ant ement e inteligíveis. Da mesma forma, a medI
da 'e~c01tra abrigo em precedentes da direlto constitucional positi~
vo comparado e, fundamentalmente, em sugestões formJladas à Constituinte no I Congresso do PMOB e por signlficativ03 segmentos da sociedade, como, por exe~plo, CONTAG, CPT, AB~A, IBA5E, CGT, CUT, UNI
Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra, INES::, CIMI, Pastoral Operária, Mov. Nac. de Defesa dos Direitos Humanos, FASE, CNBB, IECLB,
entre outras.
í

í

fER~ANOO

ROBERTO FREIRE, FERNANDO SANTANA E AUGUSTO DE CARVALHO

, Art. 12º - Até que a lei especial determine a forma de cálculo do
módJlo rural e defina a área geográfica das respectivas
regiões, será-~tilizado o cálculo descrito para o módulo fiscal no art. SO, Lei 4.S04, com a reda~ã~ da Lei
6.746, de 10/12/79 e do Dec. 84.685, de Oó/OSL80.

urg~nte

Oeve~os

, - , - - - - . - - - - - - - - - - - TEXTO/JI,/STlfICJ.Ç~O'---

~

Disposições transitórias

Isso prova a

ameaçadas.

pela sociedaje amanhã.

~ Comissão da Ordem É~~~~~1~~r~~~~8~~ a Subcom~ssao~~

a~rop=cuáriosj

9º - Caberá ao Executivo, nas instân~ias federal, estadual e
monicipal, com a participação das entidades representativas do setor, organizar os programas anuais e plurianuais de metas socioeconômicas para a agro~ecuária, 05
quais, após referendJm do Legislativa correspondente se
rão de execução obrigatória.
' -

s~as v~das
condenad~s

Pelo fim da ~ligarquia rural Pela libertação dos pobres. Pelo
fim da vlolência no ca~po. Pelo Brasil.

f) armazenagem para os prodJtos agropecuários, priorita
riamente dos provenientes das pequenas prapriedades~
Art.

e 055

í

Art. - Respeita
o direito indiviôual, o Poder Público
poderá promover a desapropriação ímolíbiária urbana, conforme disposições de planos urbanísticos e de desenvolvímento urbano, median
te pagamento de justa indenização em dinheiro ou títulos da dívida
pública, segundo os critérios que a Lei estabelecer, até o montante do valor venal do imóvel para fins tributários.
§ lº - A desapropriação para fins previstos neste artigo
deverá
ser feita mediante indenização em dinheiro, quando se tratar de c~
sa de moradia e, nos casos do imóvel na posse do legítimo proprietário do imóvel.
§ 2º A Lei definirá as condlções nas quais o titular da propriedade urbana será compelido, em prazo deterMinado, à sua utilização
social adequada, sob pena de desaoropriação por interes~e social
ou de incidência de medidas de caráter tributário.
§ 3º - No processo expropriatório, não será apropriado pelo títu lar da propriedade imobiliária o valor acrescido, comprovadamente
resultante de investimentos públicos em área urbana e rural.
§ 4º - A Lei definirá os critérios segundo os quais a entidade pública que houver feito os investimentos recuperará a mais
valia
imobiliária, destinando-a finalidade de cara ter social.
§ Sº - Aplica-se ~ imposto terrítorial progressivo a todo e qual quer o t s em gleba urbana, com vis ta ao desenvolvimento urbano, ev i
tando seu uso especulativo.
â

_
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JUSTIFICATIVA

L

o solo urbano possui, atualmente, um valor instrumental,
sendo sua importância definida pela capacidade de se edificar sobre ele e, portanto, criar riquezas. A propriedade urbana
está
pois, diretamente vinculada aos serviços públicos que a servem.
O proprietário urbano está, assim, obrigado a custear estes ser viços,. Ja que deles s~ beneficia direta ou indiretamente. A não
utilização da propriedade urbana de, acordo com sua finalidade específicada no plano urbanístico pode implicar em custos para
o
poder Público que, neste caso, constrangerá o proprietário a edificar, sob pena de expropriação.
A propriedade urbana é, ainda, uma propriedade formal,
isto é, recebe a sua forma do plano de desenvolvimento urbano. O
título de propriedade, por consegUlnte, deve estar subordinado às
determinações que o plano estabelece, em relação à zona em que a

Art. É da competência dos Estados e Municípios:
~esenvolvimen-

1- O estabelecimento das Microrregiões de

J

----------------

3
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Inclua-se onde couber.
Art.É da competência dos municípios:
1- estabelecer planos municipais e ordenamento do
terrí torio.

propriedade se localiza.

2- OrganiLa~o sistema viário e o trânsito.

[!J
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Inclua-se onde couber.

,

Art. É da competência da União:

n:rrOIJt'5Tll"tC:'ÇÃO

Emendas ao Anteprojeto da Subcomissão de Questão Urbana e Transporte
Inclua-sp onde couber:

1- Estabelecer os planos nacionais de ordenamento do
te~ritôrio,

de viação, transportes e desenvolvimento urbano e re-

Art.

gional.

- Todo cidadão tem direito, pô=a si e para sua família, a condições de vida u~bana digna e justiça social, obrigando-se
o Estado a assegurar o a~esso à moradia em condições de se9u~ançn, p~:vacid8de,

f:

s61ubridaoc e

~obilidade.

Parágrafo Cnico - A hal'itação será considerada no contexto do ambi-

ROBERTO FREIRE, FERNANDO SANTANA E AUGUSTO DE CARVALHO
PLEtIARIO/coJ.C\5s;:o/suar;OIAI:!:'S:O

""

•

ente ur~ano, de 90rna ar~2ClJ13d2 con os denais aspectos do desenvolvinento urbano, tnis co~o saneamento, t=ansporte e sistena viário, uso do solo e propriedade imobiliária urbana, saúde, educação,

EMENDA
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lEXTCl/JUSTIFICAlfÃO

recreação e lazer.

--,

Justificativa
A ,habitação é um direito fundamental de todo cidadão sendo
por isso dever do Estado assegurar o acesso à moradia em condições
de segurança, privacidade, salubridade, boa qualidade ambiental e
moJiJidade.

Inclua-se onde couber.
Art. É da competência da União e dos Estados:

Por outro Jado, levando-se em conta que mais de 70% da população brasileira vivc hoje em cidades, a questão habitacional não
pode ser. desvinculada da questão urbana como um todo, ou seja: 0janeamento básico, o transporte e o sistema viário, os equipa~entos
de saúde e de educ2ção, os esoaços para recreação e o la7er e as
oportunidades de trabalho, eptre outros.

1- Direito urbanístico.
2- O estabelecimento das Macrorregiões de Desenvolvimen-

to.
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Inclua-se onde couber.
Art. É da competência dos Estados:
1- Estabelecer os planos, estaduais re ordenamento do
territôrio, de viação, transportes e desenvolvimel J urbano e re

~
~

Inclui-se no Artigo 249 mais um parágrafo:
Art. 24 9

l. oional.

ROBERTO FREIRE

t:]

FER~ANDD

-SANTANA E AUGUSTO DE CARVALHO

Pl.E:Nt.'110/COI-tISS.tO/SU:lCOlJISSAO

• Comissão da Ordem Econômica/Emendas a Subcomissão de
uestão II r b a n a e Transportes
, r-- - - - - - - - - - - - - - - TEXTO/JUSTIf'lCI,ÇÃo

r

Inclua-se onde couber.

§ 49 Em cidades de mais de 500 mil habitantes os serviços de
transportes intra-urbano serão prestados sob forma de monopôlio'
estatal, exercido pelas autoridades das regiões metropolitanas
dos municípios e dos aglomerados urbanos,

EMENDA

,]

600199·8
JUSTIFICATIVA

l

Busca-se com esta proposta assegurar a? autoridades
das regiões metropolltanas, dos mtlnicipios, e dos apJomerados

~

VI • Comissão da Ordem Econômica

______._J
urbanos o poder de explorar, sob a forma de monopólio, os serviços de transporte intr~-urbano, em cidades cujo númeró
de
habitantes ultrapasse os 500 mil.

~~

ROBERTO FRE1RE, FERNANDO "SANT~~A E AUGUSTO DE CARVALHO
___________

PLt";RID/C(lU'ssi.~/su;;CO...cI·5~O
_

_- , - _ - , ._ _

~·Comissão da Ordem Economica/Emendas a Subcomissao de__

l-Questão Urbana e Transporte

_

J
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~
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_ _ _ _ _ _ _ lEXTO/JU5Tlnr;~:;ÃO-------------1

Modifica-se o Artigo 159 para a seguinte redação:
~--

~RTO

AUTOIl

FRREIRE, FERNANOO SANTANA E AIIGIIs-m DF CAR\{Q\ HQ]

........,,.--;:---,---::---,-- PI.ENr.nIO/CIJ"'ISSÃo/sUBCOMISSÃO

_

da Ordem Econômica IEmendas a Subcomissão de

~
~

=----------------Tl~TO/JUSTJflCAÇ;;O----------------

Art. 15 9 Fica assegurado a um conjunto de cidadãos constituidQ
por no mínimo de 5% do ele~tocado de cada município, a iniciati~
Va de apresentação e veto de projeto de Lei de intere:se urbaní~
tico, na forma que a lei estabelecer.
§ Único- o projeto em tramitação será nesse caso submetido a

....

Modifica-se a redação o paragráfo único do artigo 219
para:

r e f e rerm popu l ap ,

§ Único: Os proprietários, armadores e comandantes de

navios nacionais, bem como seus tripulantes, serão Brasileiros._

,JUSTIF1CATIVA

--.---_~_àn_""":J

,JUSTIFICATIVA

Pretende-se com esta prooosição assegurar a partic~a
ção da comunidade na gestão democrática da cidade, fator essen cial para um encaminhamento satisfatório das questões que abra~
gem, desde os assentamentos habltacionais, passando pela preservação ambiental e ~istórica e, contribuindo para um uso mais d~
mocrát~co do solo urbano

Busca-se com esta proposlção, assegurar
Brasileira seu carater eminentemente Nacionàl.
'---

ROBERTO FRE1RE, FERNANDO SANTANA E AUGUSTO DE CARVALHO
~

ôJ

f LU.ÂR10/COMISS;'O!SUI:lCO/.,I:lS.;'O---

• ComissãoUda OrdemTEconômica/Emendas a Subcomissão de
,..~tuestao

rnana e

rans artes

~
~

-----._---------~

~
~

Constituinte ROBERTO FRE1RE "

r - - < - - - - - - - - - - - - - - - - Tr.XTO/Jut'rrflcllo;io-----------------.,

I!J

Modifica-se o Art. 13 9 para a seguinte redação:

Art 139 A União, os Estados e os Municípios estabelecerão
mecanismos de cooperação de recursos e de atividades para assegurar
a realização das funções públicas de interesse comum.

VIII - Estabelecer as políticas Nacionais de ordenação do Territó _
ric ~ de meio ambiente, de desenvolvimento Urbano e regional, ouvidas as autoridades estaduais regionals e municipais.
§ ÚniLo - A competêncié da União não exclui a dos Estados
reg ices l1etropolltanas e mun cIp i os para legislar supj-e t Lvament e sobre as matérias constantes nos lncisos VIII e IX
í

I
I

~ Constituint;RõBÊRTOF·REi:RE"
----

,JUSTIF1CATIVA
Esta proposta busca ex~llcitar a competência da União em
Ma t é r i a de ordenação do terrltório, desenvolvlmento Urbano e Regional e meio ambiente, com o objetivo de atualizar o instrumento juri
di co em matéria urbanística, principalmente no que diz respeito ao
uso do solo urbano.

_______ -

-

re-r

TEXTCIJUSTltlla.. i.Ct

Art. 169 O município, nos termos da lei, deverá elaborar
conjunto de Leis que regulem, controlem, protejam e criem mecanismo que permitam a ação do poder público municipal e da comunidade
na defesa e proteção do seu patrimônio ambiental.
§ único _ ~onstituem patrimônio amblental urbano os ele·
mentos naturais, isolados ou não, e os resultantes da criação e da
cuJtura humana !contidos nas núcleos urbanos.
,JIJSTIF1CI11IVA
Pela primeira vez, constará do texto Constitucional
o
sentido exato de hab1tat, associando aos conpeitos de meio ambien.
sítlOS urbanos o da habitação enquanto símbolo maior
da
Humana e, como tal deve ser preserva?o.

~~l~u~:

_

.

600208-1

.

Modific2-S~

600205·6

Modifica-se o art. 169 para a seguinte redação:

EMENDA

=.s.tãn.JIma.!llL!L.ll:.W..'iillJn-S'_S

",i", , ,"'O", -" """',) I ....... I

da Ordem fi~'t~'I{~or~~1Emenêf~os a S-U~b-c-o"'m~i-=s-=s""a-=o-=d~e--]
C. Qllestão Urha!:La...UJ:_ansporte!;õ.sL
-...J·

:r Comissão

§---

_

~

~._----------_~'l' :r(o/JU~T1iIC,. ..: O - - _

o Art. 9º

pa~a

Art. 21 _ Os Estados, med i an t e Lei

l: ""',' """, """"

]

--

\tolllo::q.!SSS;;:o/~u!.<;:.nlJ'.l·o

ccgmissão da Ordem Economlca/Emendas a Subcomissãc de ~

l

l

rLE ..

-,

,

a

scgui~te

redação:

poderão estabelecer Regiões I:e-

tropolitanas e Aglomerações Urbanas, constituídas por agrupame~tos
de municípios, para organização" planejamento, progranação, admini~
tração e execução de funções públicas de interesse comum.
§ 19 - Lel Complementar Nacional definirá o~ critérios básicos para o estabelecirento da Regiões Metropol1tanas e Aglomerações Urtanas.
§ 29 - Atendidos os critérios básicos necessários mencionados
no
parágrafo anterior os, municípios interessados poderão solicitar ~
Assembléia Legislativa seu estabcl~nrer.~
ou Aglomeração Urbana.

como região Metropali:ana

JUSTIFICATIVI'.
A diversidade apresentada por essas formações urbanas
e
a experiência colhida com o estabelecimento das 9 (neve)regiões metropolitanas, nos leva a admitir a existência de diferentes estágios e formas de regioãs metropolitanas e aglomerações urbanas, cujos
critérios e requisitos, acreditamos, devam ser estabelecidos
por
lei Federal. Esta mesma dlversidade recomenda que se deixe
margem
de-decisãa aos leglsladores estaduais para a determinação da estrutura político-administrativa MalS adequada à existência dessas entl
• dade s •

J
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[J-Co~issão da Ordem Econômlca Emendas a Subcomissão de ~

L-:

Q!lestão IIrbao8 e Transportes

_J

~
~

§ 4º - As prestações mensais referentes a empréstimos pa-

ra a compra ou construção de habitação própria deverão variar em função dos rendimentos familiares;
não podendo comprometer maIS de 20% destes rendimentos.
§ 5º - Os índices de reajuste de pagamento das prestações
e os débltos de finaciamento dos imóveis serão atualizados oom periodicidade mínlma de 12' (doze),
tendo coma llnite máximo o índice de variação sal~
riaI.
§ 6º - Os projetos de habitação popular serão realIzados
preferencialmente pelas formas cooperativadas.

"""'""""."'-----p'=l
Suprime-se o artigo la, substitUIndo-se o artigo 11
seguinte redação.
Art. 11 - Serão consignados nos orçamentos da União, dos Estados e
dos Municípios integrantes das Regiões Metropolitanas e das aglomerações Urbanas, recursos financeiros para o planejamento, progr~
~ação,_execução e continuidade das funções públicas de
interesse

\

JUSTIFICATIVA

comum.
Busca-se

EMENDA
600210·2
TtxTO/JUSTIFlCM;:O---

~om

esta proposta a equacionar uma nova visão

de Política Habitacional, diametralmente oposta a que vem vigo rando des~n !Q~4, que tantas dIstorções trouxe à questão da Habl
tação e,concomitantemente
à, reoe Urbana Brasileira.

,

Substitui-se o artigo 12 pela seguinte redação.

Constituinte ROBERTO

Art. - A constituição do Estado disporá sobre a autonomia,
organização e competência da Região Metropolitana e da
Aglomeração
Urbana como entidades públicas e territoriais, podendo atribuir-lhe
delegação para:
I - promover a arrecadação de contribuição de melhoria, t~
xas, tarifas e preços, com fundamento na prestação de serviços públl
cos de interesse comum;
11 - expedir normas sobre matérIa de interesse comum a Região Metropolitana e da Aglomeração urbana.
Parágrafo Único - A constituição Estadual enumerará as entidades, serviços e atividades de Interesse metro~lltano e da aglo meração urbana.

FRE~IR~E~

~

r.,==-c:-,-o;;-:-=-;;==::-:: f't.EHAFIlD/crJ!Jss':o/slJ9CO.lI~sio-----_--Econnomica/Emendas a ~ubcomissão de

----.,

T"TO/,",,,"'''';'

~
~

l

Elimina-se a expressão público ê, passando o art. 6º a
seguinte

,

redação:

I

Art. 6~ - Fica extinto o instituto de enfiteuse,
bem
como os direitos e obrigações dele decorrentes, em imóveis urbanos de pessoas físicas e jurídicas de direito privado, adqurindo
o enfiteuta, sem ônus, pleno dominio da proprIedade.

1
11

I
Justificativa

JUSTIFICATIVA
A proposta deixa ampla margem para que as contituições Est~
duais disponham sobre a autonomia, a organização e a competência das
regiües Metropolitanas e Aglomerações Urbanas, bem como para
atrl
buir-lhes delegação para promover a cobrança de taxas, contribuições,
tarifas e preços, como fundamento na prestação de serviços públlcos
e arrecadação de imposto de interesse comum.

Elimina-se a expressão "póblico e

ll

,

por se

l? Constituinte ROBERTO...:......:.....:.:::.-=--------------------------FREIRE
~iSSãO da Ordem Éttn~~rg~yE~~~~~s a Subcomlssao de
n -S-t-ã.Q IIrh ana fLJ.J:.allSJl""o",r..ót""e~s,-_
r : - ; - - - - - - - - - - - - - - - - TE.nO/JUSTlflcLr;i.o--------

[J

Constituinte ROBERTO FREIRE

~C~~i5S~0 da Orderri-E~~'~'b"~'fca;'íE~e'r\'d~s a Subcornlssãoe!e-l
.est.ã.o-lLJ:bana.-e- I r a n 5 p o ri.e.s
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'7'.,.--------M-O-d-i-f-l-·-c-a---s-e-;'-a;t'i;~"~~'~'~~~ SegUint;-~'e-d-;'çi;;~'--"-'-l
Art. A Lei Federal disporá sobre a.criação e a manutenção
de agência que coordenará as políticas gerais de habitação e repassará aos Estados e munícipios, recurac
'
sos de do t açao
orçamen~t·
a~.~e poupança compuIsorIas.
ã

lº - As políticas e projetos habitacionais serão implementadas pelas Municipalidades de forma descentralizada, cabendo o controle dIreto da aplicação dos
recursos à população, através de suas entidades r~
presentativas.
§ 2º - Nas aplicações para compra ou construção de habit~
ção popular não haverá qualquer incidência de encar
gos financeiras.
§ 3º - Os contratos de compra, venda, cessão aluguel
de
imóveis urbanos terão seu pagamento e forma de rea
justes fixados em moeda corrent~,sendo vedada o uso de qualquer moeda fiscal ou cambial.

§

entender

que esta restrige aos imóveis urbanos públicos a extinção do ins
tituto de enfiteuse.

J

~
~
_

~

Substitui-se artigo 4º pela seguinte redação:
Art. - Todo aquele que, não senda proprietário de imóvel no mesmo
município, ou em município limitrofes a este, Região Metroplitana
pu Aglomeração Urbana, instituída por Lei possuir como seu, conti
nua e incontestadamente, por 5 '(cinco) anos'inin~erruptos, imóvel
sito em área urbna, adquirlr-lhe-á a propriedade independentemente de justo título e boa fé, podendo requerer ao juiz que assim o
declare por sentença .que servirá de título para o Registro de Im~
veis.
~arágrafo únicõ - ~ vedado ao possuidor usucapir mais de um imó vel e área maior da que a indlspensável à sua ~or-adia e de sua fa
mília.
Justi ficativa
Pretende-se com esta emenda, garantir a posse de lmóvel
urbano àqueles que não sendo prnprietário na mesmo município, ou
por
em municípios limitrofes ao de residência possuir co~o seu,
5 (cinco) anos ininterruptos, imóvel em área urbana.
Além de não se justificar que um proprietário desconheça, por mais de 5 fnos, a situação em que se encontra um bem
de
sua propriedade, a emenda procura 6<Plicitar que a função básica da
propriedade imobiliária urbana é a sua efetiva utilização.

I
i
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~ONSTITUINTE

ROBCRTO FRE:RE
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~

600214-5

~lº, 2º

O

Art~gD

39 pela seguinte redação,

e 3º.

--- ------.l'LE.,IIFIIJ:l/C~IJI~si7a-!.S'Alco""~si:o--e_:_=

, Comissão da Ordem economlca emenoas a Suucomlssao
~estãq_Urbana e Transportes

r . ' r - - - - - - - - - - - - - - - - - T E X T O I J U S T I F I C A ! # Ã O - - - - - - -_ _

Substitu~-se

. ,.. . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TEXTO/JUSTlFIt.l.-;ÃO

"",,'0'0-" .,

I

ciamento ou donção do Poder Público, desde que seja o
únICO imóvel de propriedade do adquirente, será conside-

I

Art. lº Todo o cidadão tem direito, para si e para sua família, de uma moradia digna e adequada que lhe preserve a segura~
ça e a intimidade pessoal e familiar e, é dever do Estado asseg~
rá-lo.
Parágrafo Único - Como moradia digna entende-se um espaço
urbano que propIcie a seus ocupantes condições mínimas de segu rança quanto a permanência, à salubridade do meio ambiente,
ao
acesso fácil, ao custo acessível à aquisição, aluguel ou comand~
to e manutenção, à proximidade do local de trabalho e aos servi~
ços comunitários básicos, aSSIm como a liberdade de ampliação e
melhoria da habitação.

rada como pem de família, com a cláusula de ficar isenta

de execuçã~ por dívidas, salvo as que provierem dos impostos ou do fin~ncianento relativcs ao mesmo prédio.

Justi ficativa

Justificativa
O mínimo que se deve esperar de uma Nação é que assegure '
além de trabalho, saúde, educação, uma moradia para cada ci~adão
e sua família, de tal forma que,gara~ta
sua
segurança e
privacidade. Não se trata aqui, de se comprometar o Estado com
um plano de casa própria, mas sim com' a garantla de um espaço pe~
manente, seguro, saúdável, proximo ao trabalho e aos serviços c~
munitários e,compatível com a atividade e poder aquisitivo
do
seu morador e sua família, que acompanhe o desenvolvimento da f~
mí~ia
do país.

Susca-se con esta emenda, limitar aos proprietários de
um único imóvel o benefíc10 enunciado no caput do artigo 39.

t= Constituinte ROSER~O FREIRE
===",-::-:r::-'O""r=-d=em g-é~~oõf8rcS~CI}~fiIcen(f~s a Subcomissão de
T

_

Altera-se o Artigo lº para a seguinte redação:

I

ArL 39 - Toda mo=odia adquirida através do usucapião ou de finan-

n
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n

Art. 1 - Substitui-se o artigo 2º, passando a ter a seguinte redação:
Art lº - É assegurado a todos,na forma da Lei, o direito à pro _
priedade imobiliária urbana, condicionada pela sua função social.
§ lº - O uso social das terras urbanas deverá prevale _
cer sobre a direito de propriedade.

ConstJ.tuinte

GIDEL ';;:N-;~~---------' -----)

- - - - - - ,.t.l".\ntg/Cg~I:I:lÃo/llu.eo~I:l:l.io

COMISSÃO

DA ORDEM

•

ECONOMICA

r ; - r - - - - - - - - - - - - - - - - TEllTO/JUSTlFlCA;ÃO

_

~
~

--.

Ao Anteprojeto da Subcomissão da Questão Urbana e Transporte
dê-se ao Artigo 20 a segu~nte redação:

8

§ 2º - A propriedade e a utilização do solo se submeterão às exigências fundamentais de ordenação urbana, expressas em planos urbanísticos e de desenvolvimento urbano, bem como em outras exigências específicas,
tais
como: habitação, transportes, saúde, lazer, trabalho e
cultura da população.
§ 3º O direito de construir na área urbana será concedi
do pelo Poder PúblICO ao titular da propriedade imobi liária urbana, na proporção compatível com-o interesse
social do empreendimento.
§ 4º - Os planos urbanIsticos & de desenvolvimento urba
no serão elaborados e executados pelas autoridades muni
cipais do distrito federal, das regiões metropolitanas
e das aglomerações urbanas, e quando for o caso com a
colaboração da União e do Estado.

Art. 20 - são
tro

privat~vas
brasile~ro

viár~o,

com

de embarcações ou nav~os de regisas empregadas no transporte aqua-

f~ns

comerciais, de bens e pessoas,de

um para outro ponto do território nacional ou sob
jurisdição nacional; nas atividades de engenharia,
c~entificas,

sos

natura~s

r~sd~ção
r~o,

pesqu~sa,

ún~co

apo~o

de exploração de

recur

marítlmo em águas sob ju-

nacional; no apoio ao transporte aquavi~

nos portos l

douros sob
Parágrafo

de

e de

termlnals, atracadouros e

jurisd~ção

- Em caso de

funde~

nacional.

necess~dade

pUblica ou

~ntere~

se cientlflco, o Poder Executivo poderá autorlzar,
por tempo determinado, o uso de embarcações ou n~
v~os estrange~ros.

JUSTIFICATIVA
Justific8tiva

A inclusão dos navios, além das embarcações. estende a abrangência da regulamentação a todos os me~os flutuantes que eventualmente possam v~r ã part~c~par das at~vidades referidas no
artigo

Ao se oropor estas emendas à subcomissão reletiva à ques-

tão urbana e transporte, nos prendemos à necessidade de ver incluidas no Texto Constitucional, disposições claras sobre o regime da

considerado.

propriedade imoblliária urbena, desvincu12ndo ainda, o dire:to de

construir do

d:re~to

de

p:opriedcde~
Constitu~nte

O que vem a carncterizar o novo conceito de propriedade

é o entendimento de que, o contexto em que ela se encontra é

malS

amplo do que o mero inter~ privado de seu titular. O interesse
enfatizado rejo plano urbanístico que concretiza em cada
parcela de terreno um tipo específico de ,utilização e, determinando,
ainda, restrições especíais e espaciais.

p~!vado,

t-J-

GIDEL

DANTAS

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .. t.lN""lo/coalluio/IlUIilCOIU:I.:IÃo

COlUSSÃO

DA ORDE}1

=

ECONOllICA
TEXTO/JUSTIFICAÇÃO

~
~

AO AnteproJeto da Subcomissão da Questão Urbana e Transporte
suprima-se o pa~ãgrafo único
Art. 21 e inclua-se o Art.
com

d;

a seguinte redação:

,
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Art.

e~

Os proprietários, armadores e comandantes das
barcações ou navLos nacionais, assim corno

CESAR

dois
~ _ _•

tr~pulantes,serão br~

terços, pelo menos de seus
sileiros natos.

maior~a

def~nido

TEXTO/JUSTlF1CAÇÃO-----

de
em

seu capital
,. deverá pertencer a brasileiros,

percentual

nav~os

verane~o

de esporte, turismo,

apoio maritlrno, serão reguladas por

le~

~
~

SUBSTITUIR OS ARTIGOS 5º,69 e 79, por:
São funções do Estado:

ART 59.

em lei.

I.Promover prioritariamente o desenvolvímento socraíj efímínar a miséria

§ 29 - A armação, a propr~edade e a tr~pulação de ernbaE

cações ou

-

(Sllb-pr;ol';;pjos gerais)

ÇOMISSgO VI
""

§ 19 - Tratando-se de pessoas juridicas, a

MATA

PLENAR'o/COlollSSÃo/sUIlCOMJSSAO----

e

bsoluta e oferecer os serviços sociais básicos;

ordlná -

II.Valorizar o trabalho;

ria.

III.-Promover o desenvolvimento econômico nacional,objetivando a estabilidade
JUSTIFICATIVA

econômico-financeira e o pleno-emprêgo;
IV.Reduzir as desi~ualdades socio-econômicas e regionais;

O novo drtig? visa a estender a abrangência da regulamentação
a toda a navegação nacional, não somente a naveg?ção de cabotagem,
~nterior e pesqueira mas, também, a de s t r.nada ao longo curso i
obriga que o capital das empresas destinadas a navegação seja
dominantemente nacional; e, ainda, que a

tipos de embarcações ou navios,

relat~va

pr~

reg~lamentação

dos demals

a sua armação,

propr~eda

de e tripulação, seja efetuada por meLo da

le~

V.Promover as relações econômicas com todos os países resguardarréo a seberania nacional;

VI. Impedir as distorções prbvenientes do controle monopolista ou oligopolista dos, mercadcsj repr.lmíndo os abusos do -poder econômico;

ordinária.

V1I.Promover a desconcentração econômica , reduzindo as diferenças entre as
áreas urbanas e rurais , apoiando as reformas e o desenvolvimento agrário e urbano;

t:

VIJI.Promover a defesa do consumidor e da pequena atividade econômica;

DEPUTADO NIDN AlBERNAZ
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IX.Criar,manter e desenvolver o sistema de planificação economico-social,

600219·6
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estimulando o seu caráter participativo;

TExToJ.lUSTlFICAÇÃO

--,

X.Estimular e apoiar o desenvolvimento das formas intermediárias de pro-

Mod~f1ca

a redação do Art. 9º

priedade dos meios de produção;

Art. 9Q: - As Jazidas, as minas e demais recursos míneraa.s J os potenciais
de
energia h~dráulica e as reservas de água subterrânea constituem pro
propruedade dastanta da do solo, para efeito de exploração ou apro:

XI.Desenvolver a propriedade pública dos meios de produção;

11

veitamento ancustr-iat e serão adrmm.atr-adas pela üruáo ,"

XII. Intervir no dominio econômico de forma mediata ou imediata, para controle, fiscalização,estímulo,gestão direta,ação supletiva,participação no capibll e

JUSTIFICATIVA: A redação pr-oposta pr-ocura melhor adequar' o ditâme constitucional à reahdade da mineração brasileira.
Conforrre ensinam os doutr-madores e mestres do Direito Admim.atr-at.í,vi», as jaz1das pertencem ao patr-imêruo gE!r"al da Nação e não ao patnmônio par-tacul.ar
da
Un1.ão; assim, os recursos minerais são do dominao eminente e não do domiruo IEr
ticular do Estado.
-

salutar prudénoaa , eis que não só evitará o conflito de Op1.n10eS, como torna-se 'P'=r.
feJ.tamente dispensável, Já que os recursos nuner-aí s , obviamente, pertecem a~
~Lr~mônio geral da Nação, cabendo, sem dúvida alguma, sua admmí.straciio à Uni
ao.

controle total, tendo como base o interêsse público e por limite o disposto nesta
Constituição;

•

XIII. Intervir na formação e controle de preços e racionalizar o abasteci-

mento;
XIV.Controlar as operações comerciais e financeiras com o exterior;

Substatanr-, pois, a expressão "e pertencem a Uniâo" consta.tua msdí.da de

XV.Prestar serviços públ.Icos diretamente ou sob regime de concessão ou
JUSTIFICAÇI10:

permissão.
O atraso

e o sub-desenvolvimento exigem uma ativa participação do

setor público,que sem desestimular a iniciativa privada consequente crie as melhores condições para o desenvolvimento econômico e social.
..,,-

AUTOR--·---------

CES~R M~. TA

tJCOM~SSAO.VI (Suh~
_ _ _ _ _ _ _ _ _•

PLENAIIIO/CO"'15~:OI"U!lCO""15Sio _ ••

da Questão

Urhan~)

-

TEIITI)/.lUSTI"IC4ÇÃO-- - - - - - .

~
~

Ao contrário do discurso de muitos esta é a melhor forma de garantir a mais ãmpla liberdade de iniciativa,enetendiad,como não poderia deixar de ser
num contexto de interesse público e soberania.

Dar outra redação ao artigo 2Q
Art 4 Q.A desapropriação de propriedade territorial urbun~ respeitará as mesmas condições da propriedade territorial rural.A desapropriaçlo de propriedade predial urbana será realizada em dinheiro e a
valor de mercado.
§ónico: A tributação territorial e predial urbanas poderá
&rbitrar base de cálculo de forma a orientar a ocupação espBc~al.

aç'~o

das propriedades territoriais urbana e rural. As condições observa~
das para a rural deverão ser reitoras de modo a inibir a es~ecuJação
territorial urbana,desorientadora de um desenvovimento urbano racioQuanto a questão da tributação é ~undamental que ela se
~elacione com a ocupação espacial.Desta forma,como é normal em outros
países,a base de valor que orienta a tributaçãp predial e territorial
urbanas pode e deve desestimular ou estimular a ocupação neste ou

nal.

naquele setor.

""

TEX,TO/.,lUSTlF1CAÇÃO •.- - - - - - - - - - _ . - - - - . _ . -

. Incluir no,-a'rti'gOl132:
!\\{[1 ••• -

JUSTIfICATIVA:
Não l-â porque di ferenciar as condições de desapropri

CE5AR MAIA.

Formas intermediárias , baseadas na propriedade cooperativa ,associativa ,

comunitária,autogestionada e cogesl:ionada.
JUSTIFICAÇl10 :
Cada vez mais, as formas de propriedade não podem ficar circunscritas
as clássicas privada e pública.
Brotam experiências,que já se cristalizam em países como Israel e Iugoslávia para citar apenas dois. Cumpre o texto constitucional abrir espaço jurídico
para que tais experiências possam ocorrer cobertas e estimuladas.
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CESAR
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COMISSAO VI.

(sub-principios gerais)
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ART.3º. Só será considerada empresa nacional para todos os fins de díreato,
aquelas cujo controle de cap~ tal pertença a brasileiros e que, constituída e com sede

e

---

SUBSTITUE O ARTIGO 4Q:

SUBSTITUE O ARTIGO 3º.

no País,nele tenha o centro

e 061

ART.

4".

O capital estrangeiro, nos setores em que puder atuar, operará em regime

especial com limites definidos para a sua ação e suas relações financeiras, comerciais e tecnológicas com o exterior.

os objetivos de suas decisões.

JUSTIFICAÇAO:
JUSTIFICAÇAO:

A delimitação do campo de atuação do capital estrangeiro é fator

A definição proposta no ante-projeto,por vaga,permite a qualquer

de equilibrio dinâmi?o para a economia nacional,de forma a produzir um desenvolvimento integrado porém priorizando os aspectos nacionais e sociais e garantindo um

resa ser considerada nacional.
A definição proposta , busca definir com maior precisão o espaço e

desenvolvimento independente.

o campo da empresa nacional.

(fl

CESAR

MAIA.

-------- -J]

~---------PLEN...Al0/cO"1l!$SÃo/GUICO.. lssio-------~----

tJ COMISSAO VI.

I
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EMEND224.A 2/

VI
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INCLUIR AONOE COUBER:

INCLUIR AONOE COUBER:
ART.. •

<Sub- da Queõtão Urb3na ... J

~---------------TE:CTO/JUSTI'lcAt;io-------

<sub-princípios gerais).

~
~

_ _ _ _ _ _ _ _ _ PLEHAR10/COM.SSAO/sU9CONISS,io

Art ••. - Contribuição de custeio de obras ou serviços urbanos resul-

Os crimes e delitos contra a economia serão definidos em lei.
§ único- As sanções serão proporcionais à sua gravidade podendo in-

tantes do uso do solo urbano,exigível de quem promover atos que gerem a necessidade do aumento de equipamentos ou serviços públicos
urbanos em área determinada.

cluir em casos extremos a desapropriação sem indenização.
JUSTIFICAÇAO:

ART .••• OS meios de produção em abandono ou com gestão destrutiva do próprio patrimônio poderão ser desapropriados e transferida sua propriedade nas condições
fixadas em lei.

o

processo de urbanização temproduzido como resultado a exi-

gência de que o setor público mobilize recursos e equipamenlos para
manter e sustentar uma decisão que muitas vezes não previa um efeito específico ~ob7e o espaço urbano.

JUSTIFICAÇAO:
Não há como deixar de prever consti tucâonalmente a repressão e o

A inevitabilidade do gasto público especial correspondente
requer uma contribuição que lhe dê cobertura.

respectivo enquadramento criminal contra os delitos econômicos, chamados de "colarinho branco",

Além de um príncfpio ,a prática recente demonstra

DS

abusos come-

tidos. cujo envolvimento não precipitou qualquer ação legal por ausência de sus-

.tentação e base jurídica,o que esta emenda propõe suprir.
PL,"NARIOICOUl!lsÃo/sueco.vlss,io

_
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VI

MAIA.

(SI Ih-principias gerai 5)
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Art. O COOPERATIVISMO SERÁ ESTIMULADO COMO INSTRUMENTO OE OESENVOLVIMENTO NACIONAL , ORGANIZANOO-SE , FUNCIONANOO E
SE
AUTOCONTROLANOO NA FORMA OE LEGISLAÇAo PRÓPRIA •

§ lQ
Inclui parágrafo no artigo 9":
ART9Q . . . . . .

-,

EMENDA N!!

-

O ATO COOPERATIVO , PRATICAOO ENTRE O ASSOCIA-

DO E A COOPERATIVA , OU ENTRE COOPERATIVAS ASSOCIADAS , NA REALIZAÇA
DE SERVIÇOS, OPERAÇÕES E ATIVIOAOES QUE CONSTITUEM O OBJETO SOCIAL,

§ único: A exploração e o aprveitamento das jazidas, minas e poten-

ciais de energia hidráulica serão explorados para quaisquer fins pela União, ou por
autorização ou concessão federal, na forma da lei, que somente poderá ser concedidas
a brasileiros e sociedades de capital inteiramente nacional.

NAo IMPLICA OPERAÇAo OE MERCAOO OU CONTRATO OE COMPRA E VENDA OE PRQ
OUTO , MERCAOORIA OU SERVIÇO ,

~STANOO

, COMO TAL , IMUNE A TRIBUTA-

çM.
§ 2Q ~ OS PROGRAMAS OE ENSINO OFICIAIS INCLUIRAo

EOUCAÇAo tOOPERATIVISTA EM TODOS OS NÍVEIS , VISANOO A EXPANSAo

A
00

SISTEMA COOPERATIVISTA BRASILEIRO , SOBRETUOO NO MEIO RURAL .
JUSTIFICAÇAO:
A reserva para as empresas nacionais,além da própria União da
exploração mineral é necessidade para preservar um desenvolvimento econômico independente que evite a sobre exploração de nossas reservas fora de nosso interesse
de curto e longo prazo,como vem ocorrendo inclusive com minerais estratégicos.

§ 3 Q - O COOPERATIVISMO DE CRÉDITO SERÁ UTILIZAOO COMO
!NSTRUMENTO APTO AO FORTALECIMENTO 00 SISTEMA , OENTRO OE NORMAS OPE
RACIONAIS EFICAZES

JUSTIFICAÇAO
Considerando a importância do

cooperativi~mo

para o

d~senvolvimento sócio-econômico do País em todas as áreas da ativid~

de econômica, por suas característica~ de espírito comun1tá:io, ~ua
doutrina humanística , pela conjugação de esForço~ e pela ~oma de r~
curso~ esca~sos

, sem ele

di~persos

e

pouco~

produtivo~

;
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Considerando ser o cooperativismo excelente meio educativo para a construção de uma sociedade mais justa e mais satisfatória para todos ;
Considerando que o País já dispõe de um sistema coop~
rativista construído laboriosamente qO longo do tempo • que precisa
ser amparado e estimulado por concenso geral. explícito na lei bási
ca em torno de seus conceitos epsenciais , e de importância fundamen
tal para sua sobrevivência ;
Considerando mais que , se convenientemente atendido
em seus requisitos básicos de funcionamento , como 05 que se referem
à imunidade tributária do ato cooperativo e às condições que permitem ao crédito coopera~ivo um desempenho eficaz • principalmente no
que respeita à sua fun~ão de provedor de recursos à agricultura e
Considerando que • na base • a educação cooperativista que permitirá não SÓ a vivência consciente da doutrina como o pr~
paro de profissionais capacitados • deve ser disseminada e por todas
as formas incentivada •

t? 'constitUinte ANTONIO UENO'"'oR-----------_ _ _ _ _ _ _ PU:NAIltO/cONrssÃO/sUIlCOMISSÃO--------
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EMENDA Nº
Incluir
Art.6º ..... do Relatório Final do Anteprojeto da Su~
comissão de Princípios Gerais , Intervenção do Estado , Regime da Pr
priedade do SUbsolp e da Atividade'Econômica .
§ 6º _ ÀS EMPRESAS PRIVADAS COMPETE , COM O ESTÍMULO
E O APOIO DO ESTADO • ORGANIZAR E EXPLORAR AS ATIVIDA
DES ECONÔMICAS .

PI.ENAl\lO/COlollSsÃo/aUBCQIUSSÃO

COMISS~O
r:-r

TuTotolusTI'ICAÇio

EMENDA Nº

-,

_
Incluir
Art. - ESTÍMULO ÀS TECNOLOGIAS INOVADORAS E ADEQUEDAS
AO DESENVOLVIMENTO NACIONAL •

JUSTIFICAÇ~O

Esta redação da minuta prOV2sor2a da Comissão provis~
ria e parece relevante como princ2p20 , especialmente , quando da edição de leis ordinárias em matérias outras I tais como : tributária
financiamento público , prioridade creditícia , informática , autom~
ção industrial I etc ••.

P1.ENAflIO/col.lISSÃo/sUBCOWISSÃQ----------

COMISSAO DA ORDEM ECONÔMICA
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EMENDA Nº
Incluir
Art.7º do Relatório Final do Anteprojeto da Subcomissão de Princí pios Gerais I Intervenção do Estado I Regima da Propriedade do Subs
lo e da Atividade Econômica .
§ 5º - A LEI REPRIMIRÁ O ABUSO DO PODER ECONOtHCO QU
TENHA POR FIM ELIMINAR A CONCORRÊNCIA
DOMINAR
OS
MERCADOS OU PREJUDICAR O CONSUMIDOR .
JUSTIFICAÇ~O

O País tem assistido um agigantamento cada vez maior
do Estado na economia . Três têm sido as principais formas de inter
venção : pela Tributação I pela Regulamentação e pela Participação
Direta na produção e na circulaçâo • Quanto às duas primeiras • são
na realidade atribuições privativas do Estado , cabendo estabelecer
apenas os limites e condições desse tipo de intervenção na atividade econômica •
Existe hoje um excesso de regulamentação , desde que
tões gerais até questões particulares de pequena importância. Mas
falta uma diretriz mais clara no sentido de evitar a ação abusiva d
práticas que acabem por eliminar a sadia competição no mercado
e
assim I gerando distorções que prejudicam os consumidores . Essas
práticas estão em geral associadas a monopólios " cartéis I f'or-nas
monopoliticas ou outro tipo de controle exercido sobre o mercado,E~
presas públicas ou de economia mista , que detém o monopólio I de f
to ou de direito, devem também se sujei~arem às sanções da lei qua
do praticam atos abusivos valendo-se dll condição de terem o monopólio.

JUSTIFICAÇÃO
Na participação direta do Estado na produção ou na ci
culação de bens e serviços há que fazer distinção entre setores que,
pela própria característica , ou mesmo por tradição ,seriam
mais
apropriados no atual estágio de dese~volvimento econômico no País
deixar ao Estado a responsabilidade de sua administração , cabendo à
iniciativa privada um papel complementar . São os setores ditos de i
fraestrutura econômica , como a produção e transmissão de energia,os
sistemas portuário,viário,de telecomunicações,de metrô, de água
e
esgotos,postais , etc . . . . Também poderia.ser incluído neste grupo
os setores com o caráter de monopólio de Estado por questões de seg~
rança nacional
A participação direta do Estado nos demais setores da
economia , com base no argumento da incapacidade do setor privado,c~
mo consta na atual Constituição , é hoje inteiramente dispensável •
O argumento tinha validade no passado , porém , com o
desenvolvimento econômico verificado, com o fortalecimento de setor
privado • com a estruturação do sistema financeiro e do mercado
de
capitais , o mesmo não tem mais procedência • Muitas das experiência
de participação direta do Estado , utilizando recursos dos contribui
tes , têm sido desastrosas . Essas participações têm sido responsá veis por parcelas significativas do déficit do setor público e cont!
nuará a exigir novos fluxos de recursos de contribuintes , e em detr
mento de investimentos do Estado em áreas que são de sua inteiro re~
ponsabilidade . Além disso • o surgimento _do Estado empresário em d~
terminados setores da economia em geral inibe a iniciativa do setor
prívado , que não raras vezes encontra-se em situação de inferiorid~
de em têrmos de competição • pois , enquanto que para empresas priv~
das 05 recursos financeiros sempre têm um custo , para o empreendi mento estatal os recursos são originários do Tesouro Nacional , portanto sem custo financeiro, sem falar no tratamento diferenciado
que instituições governamentais em geral dispensam à empresas privadas e à empresa estatal . Portanto devem ser rigidamente limitadas
novas participações do Estado .
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EMENDA Nº
Incluir no Art.3º do Anteprojeto do Relatório Final
da Subcomissão de Princípios Gera2S I Intervenção do Estado I Reg!
me da Propriedade do Subsolo e da Atividade Econômica
§ 3º - A LEI N~O FARÁ DISTINÇÕES ENTRE EMPRESAS LEGA
MENTE CONSTITUÍDAS NO PAÍS .
§ 4º - À EMPRESA PRIVADA NACIONAL , PODERÁ SER OIS
PENSADO TRATAMENTO DIFERENCIADO NO QUE CONCERNE À CDNCESSAO DE IN CENTIVOS FINANCEIROS I NA FORMA DA LEI .
§ 5º - A LEI DISPORÁ SOBRE EMPRESAS DE CAPITAL ESTRA
GEIRO , DISCIPLiNANDO SEUS FLUXOS MONETÁRIOS E FINANCEIROS E I
EM
FUNÇ~O DO INTERESSE NACIONAL , SUA DESTINAÇ~O ECDNOMICA .

VI • Comissão daOrdem Econômica

§ 6º - os INVESTIMENTOS OE CAPITAL ESTRANGEIRO NÃOS~
RÃO AOMITIOOS QUANDO CONTRARIAREM D INTERESSE NACIONAL NA FORMA DA
LEI
JUSTIFICAÇÃO

1º) A aspiração do povo brasileiro é o bem-estar e a
o
paz social . Para atinglr esses objetivos , é indispensável que
desenvolvimento nacional seja acelerado .
2º) Ocorre , entretanto , que o Brasil não dispõe de
poupança interna suFiciente para propiciar um desenvolvimento naci~
nal adequado . Necessita , portanto , da cooperação e participação
de capital estrangeiro.
3 2) Assim
não se deve criar malS desestímulos do
que os atualmente existentes •
Além de ser tradicio~al em nosso direito conslitucio
nal o princípio da iguaidade de todos perante a lei t o atual Esta
tuto do Capital Estrangeiro (LEI 4131 de 03.09.62) , no se~ Art.22
consegra o princípio da igualdade em relação ao capital nacional ;
vedando quaisquer discriminações não previstas nessa lei ,
4 2) Mesmo no regime atual ,'na prática o princípio
de igualdade não vem sendo respeitado em leis ordinárias , regulamentos e portarias , criando uma série de discriminações e restrições cuja natureza muda a cada instante, e é diFerente para cada
caso
5 2)A Fim de 'resguardar o prinéípio da igualdade, e
evitar discriminações múltiplas e instituíveis a qualquer tempo
propomos a reFormulação do texlo do Senhor Relator ,
~6 texto que promomos os investimentos , o capital
estrangeiro somente não serão admitidos quando contrariarem interes
se nacional (~62 de nossa proposta)
A emenda sugerida destina-se a criar um regime de es
tabilidade que Favoreça o investimento do capital estrangeiro neces
sa~lo ao nosso desenvolvimento . É evidente que a disciplina do çapital estrangeiro terá de ser Feita
o que deve ser deixada ao le
gislador ordinário .
6 2) Quanto ao Fato t a qualquer tempo , suprimlnos a
a reFerência às ·compras governamentais· , por quanto essa diFerenciação de tratamento trará , na prática , não somente uma discriminação aleatória , com todas as incerl;ezas desestimuladoras do investimento
de capital estrangeuo , 'mas também sério recrudescimento de ati vidadesburocráticas , para controle e Fiscalização. Entendemos que a empresa privada nacíona
deva merecer tratamento diferenciado no que concerne à obtenção de recursos • in
clusive por meio de incentivos de natureza Financeira,pois as empresas estrançef
ras , ç1e modo geral contam com a sua matriz no exterior , para Financiar as sua
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2.J EMENDA N2

----Incluir
Art. - NÃO INCIOIRÃO IMPOSTOS SOBRE A INDENIZAÇÃO PAGA EM DECORRÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO
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EMENOA Nº
Incluir no Art.32 do Relatório Final do Relatpr da Sub
comissão de Princípios Gerais , Intervençãó do Estapo , Regima da Pro
priedade do Subsolo e da Atividade Econômica .
§ 1º - CONSIDERA-SE EMPRESA BRASILEIRA OU NACIONALAQUS
LA CONSTITUIDA SOB AS LEIS BRASILEIRAS E QUE TENHA SUA
ADMINISTRAÇÃO SEDIADA NO PAÍS , E COM A MAIO~IA DOS DI
RIGENTES DE NACIONALIDADE BRASILEIRA , NATDS OU NATUR~
LIZADOS .
JUSTIFICAÇÃO
O fato de uma empresa estar con<;tituída de acordo com
as leis brasileiras e sua administração sediada no País não assegura
a empresa a qualidade de em~resa ~acional , se todas as decisões são
tomadas no exterior e na defesa dos interesses alienígenas .
A idéia básica desta emenda é rio sentido de dar opor tu
nidade a nova geração de administradores que estão sUTglndo no Brasil
e deve ocupar espaços no Futuro para a defesa dos interesses nacionai

tJ Constituint~

ANTONIO UENO
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EMENDA Nº
Incluir no Art.3º do Relatório Final da Subcomissão
de Princípios Gerais , Intervençã~ do Estado , Regime da Propriedade
d~ Subsolo e da Atividade Econômica •
§ 2º - EMPRESA NACIONAL , PARA TODOS OS FINS DE DIREI
TO , É AQUELA CONSTITUÍDA E COM SEDE NO PAÍS ,NA FOR
MA DA LEI , CUJO CONTROLE DE CAPITAL VOTANTE PERTENÇA
AOS BRASILEIRDS .
JUSTIFICAÇÃO
A inclusão da expressão Controle de Capital Votante ,
justiFica-se pela fato a não proplClar interpretações excessivamente
amplas t em todos os níveis de aplicação da lei , evitando-se com isso a prejudicialidade de empresas tradicionais e genuinamente nacionais
Com efeito, existem hoje inúmeras empresa<; Qenuiname~
te nacionais que têm acordos de tecnologia ou associações de interesse sob a Forma de • JOINT VENTURES • . Essas empresas , tal a abran gência da expressão " Controle Decisório" t poderão vir a ser consid!:.
radas como não nacionais t numa .interpretação do l.egislador ordinário
e na aplicação do administrador público ; através de portarias
e
outras normas . Não há hoje investidor estrangeiro que , mesmo não a~
sumindo o controle de capital , não queira se assegurar atravé<; de m!:.
canismos de fiscalização e de acomp~nhamento da aplicação Feita ,Essa
providências poderão ser consideradas como medidas de "controle
da
empt-es a "

D objetivo da emenda , ao deixar explícito que ~ o co~
trole do capital votante que define a empresa naeional ,consiste em
deixar bem definido o seu conceito, de modo que empresas atualmente
consideradas como nacionais não v~nham a ser prejudicadas .
Basicamênte , entendemos que t par~ ~ caracterizaçao
da Empresa Nacional t bastam os seguintes elementos :
a) constituição no país ;
b) sede no país e t
c) c~ntrole do capital votante em mãos de bra<;ileiros.
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Constituinte ANTONIO UENO
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600236-6

Constituinte ANTONIO UENO
PLENAfl,10/COUI5SÃo/sUBCONlllSÃO

COMISSÃO OA ORDEM ECONÔMICA

l
I

§

600239-1

,

EMENDA NQ

Emenda NQ

!!J

Art. - A LEI NÃO DISCRIMINARÁ AS EMPRESAS LEGALMENTE
CONSTITUIDAS NO ~AÍS .

Art.- SÃO IMUNES A TRIBUTOS FEDERAIS , ESTADUAIS E
NICIPAIS OS PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRDS

M~

JUSTIFICAÇÃO
JUSTIFICAÇÃO

Por constituirem a base da alimentação de todos os s~
tores da população brasileira , a imunidade tributária sobre esses
produtos constitui a forma mais eficiente para a redução de seus pr~
ços e estímulo ~ sua produção .
Concedida a referida imunidade , os produtos hortifru
ti granjeiros tornar-se-ão insuscetíveis às mudanças repentinas ditadas pelos interesses fiscais dos Estados .
É um fato incontestável que os produtos hortifruti _
granjeiros , por sua importâncià como componente básicõ e indispens!
vel a uma alimentação saudável , devam ser consúmidos por todos
os
brasileiros , e a imunidade tributária é a. forma ma i s eficaz para se
alcançar esse objetivo .

O progresso de uma nação, de um reg~me capitalista,
pressupõe igualdade de oportunidades a todas as empresas legalmente
constituídas .
No jogo da economia de mercado , qualquer discrimina
ção poderá prejudicar seriamente o seu desenvolvimento

l!J

"urol'

[-

Constituinte ANTONIO UENO
.

PLENARIO/COUISSÃo/sUBCOIol.ssio----------

C:==COMISSÃO DA ORDEM ECONÔMICA
~

~
~

TEXTO/olUSTIFICAÇÃO-----------------,

EMENDA N!!

,..-

Art.- LEI COMPLEMENTAR DISPORÁ SOBRE UMA POLÍTICA
AGRÍCOLA PERMANENTE E APLICÁVEL , SEM DISCRIMINAÇÕES , A TODO PRODU
TDR RURAL , E ESTABELECERÁ AS DIRETRIZES PARA DELIMITAÇÕES DAS ZONA
PRIORITÁRIAS SUJEITAS A'REFORMA AGRÁRIA.

f?

AUTOR-------------

Constituinte ANTONIO UENO
PLENAR10JCONISSÃo/SUBCDMlssio---------~

COMISSÃO DA ORDEM ECONÔMICA
,..",.

- - TE'l.TO/olUSTI.FICAÇÃO-----------------,

EMENDA NQ
JUSTIFICAÇÃO
Nada mais instável , no Brasil , do que a política
agrícola que , quando existente , porta:se pelo sabor volúvel dos
aspectos conjunturais e , frequentemente , pelos interesses mais
distantes do: laboram sacrificialmente no campo. Ao apresentar e~
ta Emenda que , por sua abrangência , estabelece o marco da region~
lização como princípio constitucional para a reforma agrár,ia , esto
certo de que eliminar-se-ão grande parte das fontes de incertezas
que produzem a instabilidade dos preços , a ineficácia dos investimentos e o consequente cortejo de problemas sociais da ocupação da
terra e dos fluxos migratórios que desaguam nos afligentes problema
urbanos

r-

AUToft

_

~ Constituinte ANTDNIÓ UENO
_ _ _ _ _ _ _ PLEHÂRlo/eOt.llssÃO/SU8COMISsÃO----------

~IISSÃO DA ORDEM ECONÔMICA

~
~

I!J EMENDA NQ
Art. - É DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO , APÓS DISPOSIÇÃO DE
TERRAS PÚBLICAS INEXPLORADAS PRÓPRIAS , DOS ESTADOS , MUNICÍPIOS ,
TERRIT6RIqS E DISTRITO FEDERAL , PROMOVER A DESAP~OPRIAÇÃO DE PR~RI~
DADE RURAL , PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA , MEDIANTE PAGAMENTO PRÉVIO DE JUSTA INDENIZAÇÃO , EM TÍTULOS DE DÍVIOA PÚBLICA , COM CLÁUSg
LAS DE EXATA CORREÇÃO MONETÁRIA , ACRESCIDOS DE JUROS , RESGATÁVEIS
NO PRAZO DE DEZ ANOS , EM PARCELAS SEMESTRAIS , IGUAIS E SUCESSIVAS,
ASSEGURADA A SUA ACEITAÇÃO , A QUALQUER TEMPO , COMO MEIO DE PAGAME~
TO DE QUALQUER TRIBUTO FEDERAL OU OBRIGAÇÕES DO EXPROPRIADO OU
DE
TERCEIROS PARA COM A UNIÃO
JUSTIFICAÇÃO

o acréscimo de juro~ ~ ou de terceiros visa a remuneração de um título que hojf já existe e o outro acréscimo ,visa
a
utilização do título da dívida agrária pelos herdeiros ou sucessores
para quitação de tributos federais e/ou outras obrigações para com a
União

Título
VALORIZAÇÃO DO TRABALHO HURAL .
Art. - A ORDEM ECONôMICA E SOCIAL TEM POR FIM PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO NACIONAL , COM BASE NOS SEGUINTES PRINCÍPIOS:
LIBERDADE DE INICIATIVA ;
I
11 - PROPRIEDADE PRIVADA DOS MEIOS DE PRODUÇÃO ;
111 - LIVRE CONCORRÊNCIA NOS MERCADOS ;
IV - VALORIZAÇÃO DO TRABALHO COMO CONDIÇÃO DA DIGNIDA
DE HUMANA ;
V-- EXPANSÃO DAS OPORTUNIDADES DE EMPREGO PRODUTIVO;
VI - IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ;
VII - REDUÇÃO DAS DISPARIDADES REGIONAIS DE NATUREZA SÓ
CIO-ECONÔMICA E ;
- VIII - FORTA~ECIMENTO DA AGRICULTURA E VALORIZAÇÃO DO HO
MEM DO CAMPO .
JUSTIFICAÇÃO
A falta de uma política agrarla e agrícola por parte
do Estado, vem esvaziando o campo e sacrificando o homem do campo(
tanto produtor , como trabalhedor empregado) . Não está sendo dada
a devida ênFase à • produtividade rural • e ao empreendimento agríco
la como fonte de riqueza • É preciso incluir na Constituição um prin
cípio que dê tal ênfase

A U l O R - - - - - - - - - - -_ _

t:DEP. DCTÁVIU ELÍSIO ALVES DE BRITO
r : - r - - - - - - - - - PI.I:NÂ1uo/CONISSÃo/sUBCO"II:ssio--------_----,
VI - COMISSÃO-DA ORDEM ECONÔMICA - Subcomissão VIa

~
~

r : - r - - - - - - - - - - - - - - TExTotoluSTIFICAÇÃO-----------------,

Emenda aditiva ao Artigo 72 do Anteprojeto aprovado pela
SÃO DE PRINCÍPIOS GERAIS, INTERVENÇÃO DO ESTADO, REGIME DA
DADE DO SUBSOLO E DA ATIVIDADE ECONÔMICA.

SUBCOMI~

PRDPRII

§ SQ. O Estapo propiciará a elaboração de normas técnicas

através
da livre discussão entre consumidores e produtores, em cond!
ções de igualdade, em fórum regulamentado em lei complementar.

Justi ficati vas:
- Introduzir a importante função da normal1zação técnica na·
vência SOCIal;

convi.

Incentivar a livre congregação do conhecimento específ~co em to~
no de produtos ou serviços, em foros técnicos apropriados,
para
obter consenso em base científica e tecnológica;
Proporcionar ao legislador um subsídio técnico e à
acessório técnico.

Pela importância econômica da cromita e p~lo que suas
Jazidas podem representar para o desenvolvimento regional. justifica-se a medida proposta. para a quàl solicitamos o apoio de no~
sos ilustres pares.

legislação um

Não podemos continuar entregando as nossas
riquezds
minerais, 05 nossos recursos não são renováveis, con.o E:.stá acr-ntecendo com o caulim, extraído sem qualquer benefício para o progresso do Amapá e do Município de Mazagão.
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Proposta de emenda ao anteprojeto do Relator da Comissão da Ordem Econômica.

r?,---------C

COMISSÃO

éN;'Rl0/CO"'IS~Ão/suoCOUI:!3ÃO

N ..

..DA...QBD',"E""M~EkCl.!ON~Ol.!MIIl.J'IC!..:.Aa.-

-.J

r , , - - - - - - - - - - - - - - - - T E X T O I . l U 3 T 1 F ' ICAÇÃO

Determina que as jazidas de

cromita

existentes no Território Federal do Amapá s~Ja~ conpi-

deradas como Reserva Nacional, e dá outras

---,

Propostl'" OP emenoa ao antelJroJ€to 00 Põlatol- da Cg

wissão Cc

Orde~ ~conômica.

providên-

cias.

Acrescente-se ao Anteprojeto o seguinte art.

Art. ,6A21::_ As áreas contendo jazidas de cromita
Território Federal do Amapá são declaradas Rese~va Nacional.
§ 12 O aproveitamento das jazidas

Determino? crue ?s 1azicas Cf€'. c2ulílí' ex: st.el:t-r!;=
no 'l'errj tó~:: o Peô ez-a l co Amapá $€Jaw ccns~CI'::'::dC.~cC
como Reserva NõcjoD21, e dá outras provjoênc~es.

6A21:
no

P..c xc scerrt o-ie c ;;;:0

refere
o "caput" deste artigo será feito somente mediante contrato
e
por empresa em que sócios brasileiros ou pessoas "jurídicas de capital inteiramente nacional detenham. no mínimo cinqüenta e
um
por cento do capital acionário. sendo vedado poder de dec1são aos
eventuais sócios estrangeiros.
§ 22

t

assegurada ao TerrItório Federal do

participação direta nos lucros auferidos
supramencionadas.

A ç Ã

12

O êproveitC:tT'lsnto das jaz.idas a <;ne

refere o "cz put " deste e r t

dp deciseo

o

C\

sua
in-

A eromita é minério de grande procura no mercado,
cem
um terço de sua produção empregado para fins metalúrgicos.
tais
como fabricação de lig~s e produção de cromo metálico puro.
Na
indústria químíca a cromita

é utilizada

~a fabricação do Bicroma-

tos de sódio e de potássio, que são o ponto de partida para a cQ
tenção de outros sais d~ cromo. para tinturas. curtimento de peles e outros. empregos.

~QS

~

eventuais SÓCi0S cstrãngejros.

asscgurôda ao Território Fererul

lõ_vre.

0c\S

í

tura com magnesita calcinada.

Mesmo os minérios de baixo teor

com 43'a 42%. são perfeitamente utilizados

do

r o t.a n05 lucros á.u::eril~"s com

Ja?i.õv~ f"upretncncion?dêJs'~

JUSTIFICP.CAO "

o

caulim conRtitui um recurso não renovável que e§

tá sendo extraído sen qualquer benefício para0 progresso 00 FJuepé
e do Município de Mazagão. Não POdéOOS contir.u?r er.tregaüdo nosSãS riqueza·s Illinerais, ainda mais se consic.erarli'os çuP.. o l'.:mapá é
uma Unidade àa Federação isolada aos grandes centros,

e que con-

além

ta con poucos meios para assegurar o seu clesenvQlvimcnto,

dos r€cursos do sübsolo.
~endo

em vista estes fatores, o Presidente

ÕeCl?TOU Reservo? Nacional as Jaziõas de mangar:&s

Um outro terço da produção mundial da cromita ãestina-se aos refratários, como o revestimento de tijolos; só ou em rni~

se

ço será feito sou.errt e ii1t

â

com a lavra das jazidas

A cromita é minério de grande valor econômico e
comercial está classificada nas solicitações das
dústrias metalúrgicas Químicas e de refratários.

í

diante contt:ato e por empresa em que sóc Los 'brC's~
leiros ou pessoas jurídicas ce capital int~jramen
te nacionaJ detenham, no mi.n ino , c nqiientre (I
un
por cento do cppital ~c~on&rJo~ sendo vpdado po~er

Amapá

~mportância

~c

servõ Nacional:.

P~nlap6. rll'lrti cipaçS-o d

r c

~cõilli.IT'

no Território F~~eral do Amapá S?O decleTefes

§ 22

JUS T I F

o seguinte ert:i go:

As áreas conter:ào Jazidas df>

"Art.

a que se

~~nteproJeto

Õi:>

Dutra

Sf!'rré' (10

1'T;.:-

'vio, priMeira meõida do gênero no Brasila No entanto, as oonrta>ções Estruturais .8 pOlíticas vigentes na época
não - pe amdt i.r em,
que a iniciativa garantisse ;/ emancipação econêmica.

00

Terri-

tório.

pela indústria.

de
Os refratários são muito utilizados por causa
sua estabilidade química. que os indica para serem incorporados
entre os tijolos de magnesita e silício.

S indispensável, portanto, a adoção de rn~nJeeS e~
peciais para que o aproveitamento cos recursos
não
rCl1ov~vcis
t'everta em novas frentes de desenvolviltlento para o 1'.rr?pa./ pos s a>
b í.La tando a continuidade das ativi.àade~ econômicas após él oxaus
«

tã0 Cla jazida.

o

ferro-cromo

é uma

liga das mais importantes

para a

metalurgia do aço. pois transmite ao açó nUmero~as propriedades.
determinantes de suas aplicações mecâhicas. magnéticas. inoxidáveis, resistência ao calor, aos agentes químicos e aos desgastes,

sendo indispensáv~l ao fabrico de aços extra-duros para ferramenlimas. material bélico e cutelarias etc ••

ta~,

reduzido
Não é razoável que o Território
seja
a um sinplcs quintal das muj t í.nac í.one í,s , conô ene-ôo ~o subdo s cr.sol)
o
volvimento, sobretudo lcvanào em conta sua iIilportd:ncia
ponto õe vista ela s0ç;urança nac~onêll.
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Constituinte

Nilson

"PARAGRJl.FO ONICO

Gibson

SIM QUE DESJ\Pl,J'ECEP.Ell l_i" PJ,.ZÕES
DETEPJ1IRAP.~~1.
~----------------- TrXTO/JUSTI11C....: : ; Ã O - - -

Dê-se
QUES~'í;o

ao

URBANA

E

_

art. . 23, do 1'.NTEPROJETO DA Sr;BcoHIsS)iO DA

AÇÚCAR E DO f\I.COOL NA

AGRO-.IN[l'CSTEIA I

TRANSPOHTE,

ÃLCOOL-AÇUCAREIP.A,

DE

BEJ.\S

PRIVADA

a

seguinte redação

tem~enfrentado

NACIONAL"

As grande!,; organizc.çôes

intentaM

~ntG:rnac~onat·;

de

legislaçâo

para conpe t a i-cn com as

con

(1

Ej

câc i a () s

í

si ep ê'

cemanàa, em todo o tcr)·itórjo

asspciações

- ------------------_._---

para

estatal,

G1bson
_

Econômica

..,-----------------TEXTO/,JUSTlFICAÇaO_-'-

Dê-se

ao

SUBCOMISSÃO

REGIME DA
seguinte

Paragrafo Onico, do
DE PRIliCIPIOS

PROPR1EDADE DO
redação

GER<~IS,

art. 59,

empresas
de

nacional.

sentido, a
~

visa

pretensão da

no setor

ao

possibilidade da criação de

produtoras dãqueles

objetivos

EME1:DA

comuns.

produtos, em operação

extinguindo-se

a inteE

açucareiro e álcooleiro

~
.~
Séja inclui da a seguinte norma no Anteprojeto da SUBCOMI~
sno DE PRINCIPIOS GERAIS,INTERVENÇAO 00 ESTADO,REGIME OA,PROPRIEDADE •
D SUB-SOLO E DA ATVIOADE ECONOMICA

JUSTIFICATIVA
Não podemos deixar os mercados de bens-e o mercado

f~nanceiro

art. 59, do

~
===:1, ~
-,

ANTEPROJETO

INTER'~NÇÃO

SUBSOLO B DA ATIVIDADE

completamente livres no País, sem

~m

controle

efetivo

que evite os abusos do poder econômico

DEPUTADO ANTONIO SALIM CURIATI
,..,-,

.,-- PL.EHÂJuo/toI,lISSÃo/sUBCOIolISSÃO-------------,

---10

courssao DE ORDEM ECONOMICA

=

TEXTO/JUSTllõtcAÇÃO

DA

DA

econom~a

Art. A usura, o aumento arbitrario dos lucros e
eliminação aa concorrência, configuram-se ctl da
mes de abuso do poder econômico nos term~s
Lei

- - - - - - - - PLCUARIO/col.l.l~SÃo/sI.JnrO"'lssÃO-

OrdeM

à

~-----------_--_-TlXTo/.lUSTlflC.l~ÂO_-_---------------.

Nâo deveolps odiar o caPltal estrangeiro.14as
não podemos assistir a atual exploração de que somos vítimas.Uma
lei justa, vcltada posteriorme~nte à Conslituiçâo, deve indicar'
os limites máÀ~mos de remessa dos lU8ros e o percentual a ser
reaplicado no País. E una ferma hon~sta a sensata de prGtagarmos
o país d, sanha do capital a~ienlgenG

da

I

sistem~

---------

JUSTIFICATIVq

comissão

an1mados I

exper1mentação de um

_

Art. L~i ord1nária regulamentará a remessa
de lucros para G exterior, cem especif:cúção doquantc as €mpresas poaerão remeter e
quanto deverão reaplicar no País.

Nilson

n~essidade~e

--~-------7--

~
~

Seja incIuida a seguinte norma no Art. 4 da Subcomissão
de Princípios Gerais, Intervenção do Estado, Regime da ProP\iedade do subsolo e ~a Atividade Econômica :

Constitu2nte

de

a consecução

venção

,..,.,,..-------------~-- TEXTO/,JuSTlflCAI;Ão'----

pressuposto dn

,Nesse

nacional

COMISSAO DA

é

especial

dc

parágrafo único, do
de

vista dessa

ds sociedades centraIizacoras de operações das empresas produtoras

E.'F;I))=~

nací.oneLs 1 que operam

E~

,

trnnr~po).: -

ele

açúcar e álcool

günuinan~cnte

cada vez I

P-t'-1t>-Yt~cnllIT;:(':l:mrITro'Ja~~in-eJ.isi.:ên::!,,::a--jlé--=-~s;-----fr~çêíe5--na_=
evolução sócio-econômica brasileira, entendendo que os institui·;ões

de

r

in~ensif1cam

de soluções, que estabilizem o setor e proprici-

dese~volvi~erito.

através de intensos contactos c levantaicntos da nerca-

do, meios de se efJt:abelecerClrl no Brasil

sas

VA

problemas difIçeis , que se

precisando

em o seu
Ci~11~

SÓCIO-o

Nos últimos anos a atividade açucareira c alcooleirã

CABEM EXCLUSIVhl':ENTE Â JNICI1'>nVA

JUSTJ rJ

NO CONTEXTO

NACIONAL"

Justificativa

mzn.s ,

te

I
_
EXTH'!T1.
J.. INTER'iJ:~N

FICA

DO INSTITUTO~DO

11 EXPLOP.AÇÃO DE TRl>1;SPORTE ~'ERPES'rRE DE 1'C8501,.8

E

QliE. 5

çÃO ESTATAL, ATRAv~S

ECONÔMICO

"lIR1'. 23 -

A~

A INTERVENÇÃO OU MONOPOLTO CESSARÃO

QUEST~O

~
~
-,

URB,NO E TRANSPORTE.

Art. 24 .............•......................................

DO ESTADO

ECOK~N1CA

a

§ 29 - São desobrigados do pagamento de tarifa de transporte
coletivo de passageiro~urbanos os cidadãos brasileiros· com idade superior a sessenta anos.

VI • Comissão da Ordem Econômk:a

JUSTIFICATIVA
Esta medida vem atender a s.ítuação de abondono em que se encontram. a
maioria de nossos idosos, quase sempre, percebendo aposentadorias e pensões insuficientes para a sua própria subsistência.
Ocorre que muitos deles, apesar de seus parcos proventos têm de se locomover para atender a este ou aquele parente ou até mesmo para as suas consultas medícas , POlS é evicente , a necessidade que multos deles têm, de tratamento de saúde,
devido, à precariedade de suas condições de vida.
A demais, entendemos que idosos com mais de 60 anos de idade não se 10c?moverão sem necessidade, pois estarão evitando o quanto puderem, o contato com trá
fego cada vez mais intenso e, estarão desejosos de se proteger da correria moderna,
tão cheia de violência, abr.íqados em seus lares.
Não constituirá portanto uma aberração oferecer-lhes algum benefício na
sua forma de locomoção pois está longe a possibilidade de causarem grandes distúrbio
na ~cupação de lugares nos transportes urbanos,

A casa próprla é asplração de contlngente lmenso

pelas Lanu,tações próprias do nosso Sistema Fl-nanceiro da lIabl'tação
Pretendemos lnserlr na Constltulçao Braslleira dispositlVO vlab~li<
zador daquela asplraç~o, através de método'e~pec{àl de autoflnancia:1
mento apreciado pelo Congresso Nacional.
~

t:
-
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ I'\.UARIO/cOU1!lsiio/&uaCOIlMsiio----------_

~MISSÃO 9A,ORDEM ECONÔMICA

.PLE"ÂRlo'eONISSÃo/S1JDCO"I'SÃO

_

Art.
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- Compete à união Leglslar sobre águas

s~

terrâneas.
TEXTO/JUSTlFICAÇio
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D1Sposlções Gerais

DEPUTADO ANTONIO SALIM CURIATI
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de

brasileiros,' especlalmente daqueles da classe médla, lnalcançáyel
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Inclua-se na parte

relat~va

~_,

ã Questão Urbana e

Parágrafo Único: Lei Federal dlSOl-pllnará os dlrel '
tos relatlvos ã pesquisa e uso adequado dos recursos.

Tran~

porte:
Árt. A ~ião, após análise prév~a das plan~lhas de
custos, indicará a majoração percentual da tar~fa do transpo!te col~tivo urbano dos mun~cíp~os, a ser fixada por ato do poder.públ}CO
1'ocal.

JUSTIFICATIVA
As águas ne supe~~~~le são as mai~ ~~~~izadas, at~~
almente, mas a dlsponibllidade ~~~sa fonte de supri~~~to, face ao
crescimento' continuo da população xem afetado os reç~rsos ,de água
disp~nível~; agravado -zrom a inc~dêlÍê:la cada vez mà,,:';-;:intens';' 'da p~

JUSTIFICATIVA

o

luiç~o.

"~o'

Segundo ~studos
rêdlizados
pela UNEStbj
evidencia•
"; ~
"'" -":;....;_.,.,
,I
\.
se à escassez rre La ta.va dos recU:r~bs hídricos de s'upêTfiole e' a i~
portáncia crescente da explotaçã0de águ~s subterr~oeas.
NO Brasil~ a expiQf~ção de águas subt~rxâneas teve

Federal se per~ite o direito de f~xar ~ co~
trolar o preço de inúmeros produtos.
A presente sugestão defere ã União a, incumbência de
'~ndicar a majoração percentual, após acurada análise üas·respectlvas planilhas de custos,dê-transporte colet~v~ urbano a ser fixada
por ato do Prefe~to local.
Impossível a continu~dad~ de tal' in~umbênc~a aO$ ex~
~cutivos locais que autorLzam, a seu bel prazer, a maJoração tarifária que tanto preJud~ca e torna prat~carnente impossível a ut~l~za
~ão dos colet~vos pela populaçãG de baixa renda, ~mpedlndo seu direito fundamenteI de lr e vir.
Não mais podemos continuar v~vendo num País regido
pelo aforismo de que "cada cabeça, uma sentença".
Por outro ~ado, é extremamente desgastante, em termos polítiCOS, a decretação do ato de ~um~nto tarifárlo p~lo Prefc~
Gov~rno

um notável

increment~ nas últlmas~décadas, notad~~~t~ para

'

abas-

-teC;l,!,e.nto .público de pequenas e -;J!!~-~ios núcleos, u;,;bà,!'\qs.
~ 2;~,
Todavia, a sua explota9ão é éssenc~almente predat~'
ria - devldo, prlnclpalmente, à ,falta de leglslaçãp'báslca que di~
í
clPllne a exploração e uso desses recursos hídricos e estabeleça
normas sobre o controle da pOluição.
I

•

~

O Código C~v~l, de 1916, e o Cõdlgo--de Águas, de 1934
Já nao atendem ás necessldades modernas e o Código de Mlneração nã
menciona estes recursos hídrlCOS.

Daí, a necessidade de se dar ordenamento a exploraç~~
hoje predatórla,desse importantísslmo manan~lal'hídrlco para gara~

to perante sua comunidade, por razões d~ sua própr1a ~nic1at1va.

tlrrnos níveis satisfatórios de vida aos nossos descendentes, pre-

servando e'conservando nossos lençóls subterráneos.

Ideal seria, e ~sso não está~longe de acontecer, que
pouvesse um preço naciona} para a tarlfa de transporte coletlvo
urbano, medi~nte a,utilização do sist~ma de calxa únlco.
A presente sugestão, dessarte, é da malor lmportã~
cia,

p015

possib111tará a f1xação de tarifa Justa, or1unda de cr~

Constituinte Gi1~on Machado ' " ' ' ' - - - - - - - - - - - - - - -

teriosa análise das respeétlvas planllhas de custo.
Submetemo-la, portanto, ã elevada consideração
dos
Senhores cons:ituintes, de quem esperamos O indispensável apolamento.
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Inclua-se na parte relativa ã Ordem EconômicaArt. Lei Federal disporá sobre o funcionamento de
sórc~o

para

aqu~s~ção

da casa

próp~~a.

~

~

~,
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Comissão da Ordem Econômica

,

co~

EMENDA ADITIVA AO RElAT6RIO DA SUBCOMISSAO DE pOLíTICA AGRíCOLA,
FUNDIÁRIA E DE R~FORMA AGRÁRIA.
"
Ementa:Acrescente, onde couber:
ART.-Todo aquele que não sendo proprietário rural
nem urbano, possuir como sua, initerrupta,mansa e
pac~ficamente, por ,cinco ou mais anos, área rural
pública ou particular, excluídas aquelas cedidas
através do vínculo empregatício, tornando-a produtiva com o seu trabalho e o da sua família, nela tendo morada, adquirir-lhe-á o dominio~ inde-

pendentemente de just~ título ou boa-fé, seja por
via de reconhecimento administrativo, ou de sen -

"O próprio direito de propriedade. em si mesmo legi t i mo deve
numa visão cristã do mundo, cumprir-a sua função e obs~rvar ~
sua fina 1idade social."

tença judicial.
OuaOlto

§ 1º- A gleba usucapienda não poderá ter dimensão
superior a 3 (três) módulos rurais do respectivo

ao

3°.

§

repete e Ie o par ág rafo unico do Art. I" do

cz taco Re13tóri~, acroscentando , na alínea "d" que o bem os tar c o prOt~resso
pérsuG'uidos,
sao
mer entos
ao
conjunto
f'aa l l tar ,
dos p r o p r I e t à r lOS (:S
trabanla~oros _0,. ainda dos usuâr ios ou a~ricultoras que dopor-d.m , tnmllôm, da

j

exploldçao do ,,,,ovel.

município de situação', nem poderá estar localizada em área destinada, por lei ou ato administratl
vo, à proteção do meio ambiente, à preservação de
recursos naturais ou à posse de silvícolas.

§ 2º- A lei

disporá. sobre as condições e eXlgên-

cias para que sejam lI?ucapidas áreas localizadas

[ 3 ] . - - - - - - - - - - - - - - - AutOR
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na faixa de fronteiràs, ou em zonas consideradas
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O retorno' ao âmbito da Constituição, desta eSPéC1Jede usucapião, atende à tradição jurídica brasileira, justifi -
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EMENDA
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AD I T I V A AO RELATÓRIO DA SUBCOMISSÃO DE

cando a presente emenda aditiva.

FUNDIÂRIA E DE REFORMA AGRARIA.
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COMISSÃO
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ORDEM
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ECONOMICA

TEXTO/,JUSTlFICAÇÃO

AD I TI VA

EMENDA

AO

RELATÓRIO

DA

SUBCOMISsM

DE

1°-

Arto
rural,

É

(las

garantido
formas

ART o

aonetár i.a

pOLíTICA

§

1

-

O

~.lLª,

§

3°-

rur aí

cumpre

sua

função

social

Ier ,

quando.

as

d.ísposaçõss legais que regulam' as- relações de

o

bem estar e o prog resso social e econôm.co de
dos

familIar

propr Iotâr ios

ou

usuários

e

A onendn ,

Ap.rnrla.

Suh("om.lss~o

acordo

í

s

fi

com os cr têr Ics estebe.lecados em
í

latifúndio Improdutivo,

excetuad~ as

benfo tofIas
í

t

da competência Pllvativa do Pr es Iden te da RepúbJ rca a
nprovaçlo

a

dOS-1!lanos

Nacional e RegIonars de Reforma Agrária. a declaração de
interesse social de' imóveis rurais para fins de Reforma
bem como a delegação de atTibuições para a execução
das desapropr rações.

J.!1.S1 fF ICATIVA

JUSTIFIÇATJVA
da

de

Jmôvo

pr Ior i tár ias de reforma agr ár i a

em zonas

dos

ag r rcul tores ou t r aba lhedor es que dele deppndfJ'Il.

Jo

como

artigo, ~ dd
sonr e

Agrária,

propicia

conjunto

r

SI tuados

4°-

§

trabalho;

tó

â

w_-dcr.l.ar.&.'.àú..-d!L-ZD.D.a!:L-Ariorit ,rias

aabrente t

d)

periódico das

í

conserva os recursos naturais renováveis e preserva o meac
observa

ali

suas características, taxa dos juros,

necessâr ros e utê s , que serão pagas sempro (;lm df nbe i ro,

a) é r acãcnalnonte aproveitado;

c)

sobre o volume 'anua l

desaptoprlaçao, de que t r a t a Hste
exclusiva da Urn.ão e m c í d í r apenas

classificados,

b)

Ro La

A

conce t ê n c i u

devendo

em Io t .

O imóvel

disporá
títulos,

prazos e condrçõas de resgate.

direito de propriedade, de que t r s ta este artigo, é

ºª

A lei

2°-

§

eatssões dos

condomní a l , cooperat ívas ta,

rUIais

2°-

no prazo de até vinte (20) anos, em

relativos a crédite rural em bancos oficiais.

smut taneamente:

do

~ resgatáveis

a sua exploração ser eficiente c correta, na forma do disposto
'§

í

1" - Aos títulos especraí s , de quP trala este ur t igo ,
assegurar-s_e- á sua aceitação como forma de pagamento de
tributos federais, estaduais ou mum.c lpaí S P de débi tos

10

condicionndo ao cunp r rnento da função [oeial

pagamento de Justa Lnden z'açâo ,

parcelas anuais e sucessivas .

comunitária ou mí.sta ,
0

mediante
í

o di r aí to de propriedade sobre imóvel

individual"

rural,

fixada segundo os cr têr ros que a lei estabelecer, Em títulos
especiais da Dâvada Pública, com cláusula de exata correção

AGRíCOLA, FUNDIÂRIA E DE REFORMA AGRÂRIA.

EMENTA-ALTERA O

A União poderá promover ii desapropr Iacão da pr opr rodade

>

territorial

~
~

Gilson Machado

ACRESCENTE-SE, ONDE COUBER.

oxp l l.c i tu, t50 soncnto , o conteúdo do nr t rgo 1°
da POll'tiG3 ~Agrícolo1 ('I
La e da Reforma
Fund La

r

imprescindivel.
constitucional.

o "(.apu~u.!. n;, met11<ja_f.~m_ q~h_r_paCirmn fi narnnl ia ('onstitYt.?loQHl
direito de propr redade , estabelece também as formas através das quai s , este
direito se exer cr ta.

í

o § 1° vincula
como na redação pr um t íva - a garantia
cons t tucronal da propr redade , ao cunpr iaento de sua função social. função esta
que impõe uma exploração efetIva -e correta do Imóvel rural, de' tal sorte que se
torne ele instrumento eficaz da produção e da produtividade agr~ola' e do
progresso do meio rural.

ocorreu

através

da

Emenda

a

desapropriação

por

interesse

soc rat

para fin~ de Réforma

Agrálla, sua abrangêncra, reôvers afetados e formas espectaí s de Indenfzaçâo,

do

Destaque-se que, além da pr opr íeade rndívidual , permite-se as
formas comunitána e coope-rativista, v etn Lfzando , COJ1 relação;) Reforma AgrárIa,
as cooperativas de cc.lcmzaçâc (artigos 30 e 32 do Decreto n° 59.428/1966) e.os
assentamentos previstos no Plano Nacional de Reforma Agrária.

come

Constitucional n010, de 9 de novemvro de 1964, que se tipifique, via dispositivo

aant rda,

quase

Esta or rentação , fruto de Emenda à Cons t í.ttn.ção de 1946, foi
lIteralmente, pelos parágrafos 1° a 6° do ar t Igo !Í;"7, da

ccnst tturcão de 1967 e pelo àr t . 161 e parágrafos 'da Emenda const tucaonal nO 1.
í

dJ! 17 de outubro de 1969.

pelo

RelatÓrIO

da

Busca-se, com esta Eemenda Aditiva. preeencher lacuna de nada
Subcomissão que deixou de acolher inúmeras emendas neste

í

sentido.
MantidQs,
da

a propriedade vista, a um só t"mpo. coao bem ínmviduaí ,
rasponeâvet pela realização integral do mdwiduo e como exagêncra co íet iva, na
med rda do que <1 í:lposto pelo bem comum.
É

"A política social e <ecooomicn do futuro e a at ív ídade do
( .•• ) em vão tentarão chegar ,10 seu fIm;. alertou Pio XII, "se 'não se
r espc i t a e se 03.0 SE' proteje a função VItal da pr op r rudade pr vada , no St~U valor
pas son.l e social". Ens Inamento flue seria repetido, no Br as t l , por João Paulo 11,
i
da Ig
em
ao direito de
quando, lembrou o antigo e imutável
Estado

í

maz

propr redade:

s

t ê r

to

r

e

ja

r

e

Lação

dpsaprprinção

. Incrdênc la
mden tzação

sobre

ordrnártos ,
execução,

í

mteresss

os

Int ífúndros

pxpropriatória,

uma verdadeir..

at-ravés de d spcs t rvos cons t rtuc ícnat s , o alcance

por

social

í

para - fins

improdutivos

('

de

as

'Reforma Agrária, sua

formas

de pagananto da

torna-se mnis fii~il e m'::'!nos t r auuá t co o inicio do

Rp,forma Agrária,

í

calcada

na

Lei

Maio, e em drploaas Iegars

livte das dí s torções ideológicas que têm prejudicado a sua e'fetiva

I

VI • Comissão daOrdem Econarnlca , • 069

~

AlITOP

[~constituinte Gils._o_n_ _
M_a_c_h_a_d_o

r:-----------

C

80MI~~ÃO

~

em relação

PI.t.I.J.'lIO/CO"'ISSÃO/SUUCO.AISSÁO-----------

D~

ECONÓI~~~I~C~_A~

ORDEM

_

J

aos

tratamento"

600255·2

produtores rur ai,s ,

§

lU:'ro/JUSTlf'lCl./;iio

1')

rdênt rco

PLanos

tomfllementar
EMENDA

AD I T I VA AO RELIITÓIUO DA SUBCOMISSÃO DE POLíTICA AGRíCOLA.
FUNOlÀRIA E DE REFORIII\ AGRÂRIA.
EMENTA:

demais

EMENDA

AClESCEtlTE-SE. ONDE COUBER.

e

per

í

setores

da

equânír c

ôdí.cos ,

def'In i ra

d

f'orna

na
Po l

econoara

,

t

cont rdo um Lai

do
de

tca

Dosenvo I

Agrícola, obedecidos os

seguintes pr mc ip.ros i

a)
Abastocraento
expo r tacõos:

mercado

b)

do

garantIr

,8

às diversas categorias da

Interno

e

vrnen to

incremento

das

Elevação e nai s justa d ratr rtnncão da renda "per cap i ta"

do homem do campo;

ART.- É DEVr:n DO ESTADC CRIAR CDNDIÇOES PARA:

a)

Promover o acesso do

ag r rcul

c) Aumen to da capacidade de autof manc ramento do setor;

tor ou do trabalhador rural

d)

sem ter r a. às ár eas í.nt eg r an tes do doním,o pub l rco ou as que a

ele venham ser mcorpor adas :

rxt mzui r I

as

gradatIvamente.
U~O

ant reo.môm cas da

unt i soc i.a r s

fOlmós

dos d sni.vei s de ronda Inter setor ra I e das
í

p) Supor tv ao s Pr og ramas de RHforma AlIrfirla.

b) FaZE'f com que o imóvel rural cuupr a ~UA.. função social:
c)

Redução

disparidades In ter rsg ronaas de of'senvolvi.nvmto;

20

e

serão

ut Hzados ,

para

í

ef<nto do disposto neste

lttlr,:O. ()S ~f>r:uintes m(HOS:

o exp Io i açáo do solo.

I) crod i tc rur a I

PARÂGllAFO ÚNICO - 11 LEI DISPORÂ SOIl'lC:

li) sonur o ~1;rícoJn

1.- O acesso à terras, formas e bpnl~ficiários;
2.- Ob.je t i vos , ms t r umen tos , s i s tenát rca , f rnanc remento e

c) o Ior r lflcaelo
d) t r ibutaoão

ór gâos expcutores da Reforma Ag rárra ;

.e) transporte, armazenagem e estoques r cguladores

3.- Fo r na , abrangênc i.a

(?

g) preços de garantia
h)

4.- O processo oxpr opt i at r t o apl-rcavcI as dovapr pt rar-õe-s por
ó

tor o s s e

soc

r

auscr

para

a l

r

cte

ms

Rr-t oi

ma f\['f:íl U\

r:

pesquisa, expar montacão , assistência técnica e extensão

rural

cio

ca lcuí o

irucrat O\.'J0tlvnnd.J a lDIlS1.30 .rud.rc r a l na pos se e a

dopos i to
t

i

ft

f) apoio ao cooperat ivasao e ao associativismo rural

exequrb i I idade dos Planos Nac i ona I e

R<:'f;lom.ns de Ref'oi ma AgI ár la;

In

rural

l rmnat

tcâo

do

movei

em

I

cio

nono

expr opr

mu t e

.JUST lFICATIVA

no

,

RE:.'glSt r o lmoln Lr ár JO;

5.· P\'nall'l~h.i.<.',,; qu:mto no abuso do POtlP\
lllt('r('~SI;'

por

Os o!;)jetlvos e ms t ruaentos da Política I\grícola entend ida

n.18 c\('l.Sap\O})l \nçõl..'t:;

I

está

soc l a l , do lIIjO\'t'L'i r ur ai s quo CUll1pletm a I'unçao

rentldo

soc i n l :

6.- O

s

i

s

de modulação e

tema

cá Icul o

o

c

Iass

f

i

rcacão

dos

raóvers

rur

I

a i s

dE'

conjrrn to

do

ações

des

t

madas

a

or rentar

a

a

t

iv

i

dade

ag r ar

í

a

no

harrton í.za-La , em r eg rne de pleno (·mpleeo •. com o processo golobal de

mdus t r ra.l Izaçâo ,

devem ser def iru dos a nível de Drp Iona cons r r n.c ionat ,

apresei
Não tendo o r eIatôr ro f rnal aco lh rdo nenhuma das
Cnt"<I0S' impõe-50 complementá-lo. por na de emenda aditlva.

SOCIaIS;

alíquota-base e as var tacõos da pr ogress vrdade e
regre,slVldade do Imposto Ter r i tor ml Pur al :
11

o

I

dos índices de ocupação da terra. pr odut ívrdade

ag r ícoJ a e condrções
7.-

como

suges tõcs

í

8.- A leg't1lamentação 8 f i

sca.l

izução

dos contratos

ag

r

ár ros .

JUSTIFICAT1VA
r-

Entre
desta-:ar o

<\0

os pr mc ipros bas Iar es do 011e i to IIgrállo, é de
í

bom GultJvo,

c{lfolállC'

O PI oduz i r

agrícola,

propr iedade

vista

o

fator

econômca , é,

"f'ffi

dúvida a lguma , novel

ba l i aanentos

da

pol i t rca

Busca-ss ,

ordem

a

JUs t rça

SOCld].

(-\<:;fpfc\ ~

p r i vado

c..conô-uca

pala

mdt sr ons ávol
sE.'ntido
SPJ"1

dC'CO!rD,

dt' obtr-c, de
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C'lJlenda
em

qtl(-'

ad.i t rva ,
esta

r ixar
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A

TEXTOI.lUSl'lF't:AÇio

-,

Inclua-se onde couber a seguinte emenda aditiva

os

Are.

turna et:etLva a

- A lavra dos bens m!nerais será objeto oe contrato,
por tempo determinado, nunca supe~ior a 25 anos, assinado entre a
UNião e as empresas de mineração, de carater intransferível obedecidas as disposições da lei.
PARAGRAFO úNICO - A lel definirá as condições para a renovaçdo do
contralo.
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Art.
- A lei estabelecerá a forma de Indenização pelo investimentos realizados a ser paga à empresa de mineração que rea

lizar a pesquisa do depósito mineral que reõllza a pesquisa
depós~to

mineral transformanôo-o

~m jaz~da,

e

que

do

entretanto,

não realizará a sua lavra, em face de desacordo com a União.
Art.

- A União tendo em vista o interesse do País. e nc
exercício da soberania nócional sobre os recursos mlnerõis, poo~
rá recusar-se a assInar contrato de lavra com enpresa que

tenha

a participação de capitdl estrangeiro,

neste

o~orrendo,

então,

caso, a indenlzação prpvista no R1Ligo anteriol.
EMENTA: ACllESCI:NTE. ONDE COUIJE]/.

Art.

ART.

e a empresa de mlneraçdo será publicada no Diárlo Oficial da Uni
~o e no Didrio Oficial do estado em que se sltua d mina, com
,

- A minuta do
do

----_._--

A ativIdadE' agrícold sOfá obJuto de dção eSPHGIfIC?
Podnr

PúblJco9____
de forma a -a~s~'~urdr-lh9 coropetltl\'ldade
~l----

l

~ontrato

a"ser H5sinado entre a

Uni~o
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Assembléia Legislativa respectiva tendo em prazo definido em lei
para avocá-lo para exame e deliDeração.
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""~

1'l.f:NÀR10/COUIS$ÃO/SUBCOf,l'S:tÃO-----

_

COMISSÃO DA ORDD4 ECONO~lICA • -SUBCDtHSS/W

Art.
- Tendo em vista o interesse nacional, os contratos
de lavra com empresas de mineração que tenham a partlcipação de
capital estrangeiro serão, previamente, submetidos ao Congre~so
Nacional.

Inclua-se onde couber o

A proposta por nós apresentada contém três
pontos
básicos e importantes para a polítlca mineral brasileira. .
A
saber :
a) Reforça, constitucionalmente, a soberania nacional sobre os ~ecursos minerais, ampliando p controle sobre
a
intervenção do capital estrangeiro na mineração.
b) Modernizar a legislação mineral brasileira, introduzindo a figura de contrato de lavra.
c) OeAocratizar as decisões no setor mine,al, com a
possibilidade dos legislativos estaduais e o Congresso Nacional
oplnarem e decidirem, à luz de seus interesses, sobre a conveniência ou não de determinada lavra de bom ~ineral.
Estes três postulados tem a justificação fácil, clara e crist~
lina, se não, vejamos

est:'e.llltC':':'o, ~Q=an~e que

ú

As empresás estatais reger-se-ão pelas normas aplic~
veis às empresas privadas no que diz respeitõ ao di
re~to do trabalho. e das obrigações.

§ 2º -

A emp=esa pública que exercer atividade não monopoli
zada sujeltar-se-ão ao mesmo tratamento aSSlm como aI
mesmo regi~e t=ibutário aplicado às empresas privadas:
§ 3º -

Supletivamente, o Estado pa~ticipa aa atividade produtiva em setores não atendidos totalmente pela emp=esa privada, sempre em c~~áter provisório,isoladamente ou assoei
adas com empresas privad~s.
§ 4º -

JUSTIFICAÇÃ'O

A clara def~niçgo e narnatizaçEu de co~ú o capital estrangeiro ~oderá at&:: na rnine~ação b=asileir& é
inequ~vocamente fatc= de af~=Qaçg~ Da sO~6rania nac~on&l.
A
pC5s:b:lidade do Congresso Nác~onal de1:be~ar sob=e os contra~os oe. lav::a que a União vIer assina! co~ emp=es~ co~ pa~
tic':";JaçE:: az cap: J.: a :

~eguintés:

Art.( ... ) Como agente p.odutivo,o Estado parti~ipa da atividade economica através das empresas estatais.
.
§ 1º A empres pública estatal ou mista e suas subsidiá=ia~
somente serão criadas ou extintas·po~ lei préyia auto
rlzat6ria~ que lhes fixará os limites de atuação.

JUSTIFICAÇAO

c:ona~

artigo e parág:-afos

A em~nda se justifica pela necessidade de se definlr
a forma pela qual o Estado pa~ticipará das atlvldades econQm~cas
numa sociedade de livre iniciativé __

':'n:::arc:ssé n.§..

se~á

posto em p=:~e:=o plano, =elegúndo-se a se~undo
plúno os ':nte?esses econpm':cos e de car'le: 4ue uma determin~
0& e~presa pode=á eS':b~ zep~esen~aAOU o Pais.

D~st~

,-------------- ..u~It,---------------

forma,

[J

prioritár:amente a nação será beneficiada com a exploração
dos bens m~nerais.

l?

Além dlsto, & possibilldade da União se recusar a
·ass~na= contrato de 16vra com esst enp=es2, dcpc!s dE ~Dda &
pesqu:sa mine~al efetuetia, forçar& a adaptação da política des
sas cmp:esas 005 :nteresses nac:onais·.
O outro tópico

~

ser discutido é de inserçho· na

OS bens

m:nera~s

cumo pertencente,

~6ra

JUSTiFICAÇÃO
No que toca ao aproveitamento dos recursos

minérais

da nação, este deve encerrar um sério comprqmisso social.
A estração mineral, por ser necessariamente uma ati-

·Por outro lado, afigura do contrato mais moderna
e dinâmica, já é utll:zada em d:versos pa:ses como 8 Austi&lia e Canadá, além de outros na EU1opa.

vidade passagelra, Lonaicionada basicamente ao tempo de vida

ú-

til da mina deve ser cercada de cuidados para quando se esgote o
bem mineral objetivo de exploração, não fique para a c~~unidade
diretamente ligada à mina apenas os buracós e a saudade d~$ tempos áureos da·estração.
É preciso que as tradicionais cidades fantasmas que
se formam com o fim das minas não mais exista.
Devemos criar
uma economia dinâmica e viva ém torno 9as areas.,de mineração,
que possib:lite a manutenção das comunidades locais e nesmo de-o
pois do fim da atividade extrativa.
Para. que isto se realize, com a mineração passando a
ter um compromisso eminentemente sociª! com os municípios que as
obrigam, sugerimos a reversão obrigátória de parte
dos lucros
das empresas de mineração em outras,9tividades·econômicas,
não
r~acionadas diretamente com a mineração, dos munidfpios em cujo
terr~tório estiver situada a mina.

A terceira 4uestão colocada em destaque, diz res-'
peito a democrót:zaçbo, e portanto ao contrato ôa população

sobre as decisões no setor mineral.
Com a necessidade d& ser,m submetidos ao Con~resso
':-.,' "nr·] as contratos de Lavra que a União quiser firmar com
empresas com participação de cqpital estrangeiro, estará garantida a participação popular, vi~·@eplltados e Senadores, na definição do que é prioritá~io e oportu~q~~~.ts~mQs de layro r.:-~
neral. Mais ainda, este métodó p~rm~te un melhor planeja~entu
. t en t es em scio brasida exp~orpção dos recursos m~nerais e~Às
leiro.
Porém, ess~ proposta também assegura acs estadcs,
onde se sifua a ffilna obJeto de con~rato, a possibilidade de,
avaliôdas as suas necessidades e condlções objetivas, eXámi-

nar e delibc:-?r sobre a conveniência ou ni:(c da su& imp1ê.ntação
bem tiesenvolvimento do projeto. Assim os interesses Das comunidrides diretamente influenciad&s pe:o ~=ojeto serqo deudtidos e respeitados.

conform~

dispuser a lei.

as empresas, a 'propriedade

propondo incl~sive, as alter&ç5es que ach&r importante para o

A

nômicas permanentes não relacionados com a minerqção,

de forma inalienável, a nação b=asileira, não podemos adml-.
til' concessões minerals permanentes, pois isfo sionifica nã
p:ática transfe~ir, da naçgo
do bem m:'ne:i:'ãl.

VI

Art.
As empresas de mineração aplicarão, anualmente, 30% dos
lucros gerados com o aproveitamento dos bens m~nerais no Município em cujo território estiver situada a mina, em atividades eCQ

,,'

en~enaermos
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Acrescente-se onde couber o seguinte dispositivo
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ConsL~tuição da figura do- contrato de lav7a por tempo deter-

.
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I

I

Com isso, e ao longu do tempo em que durar a
d~

ativid~

mineira, a economia dos municípios hospedeiros irá se solidi-

fiêando e perenizando, ao ponto de qua~do o minétio acabar,
tar gerada a estabilidade econômica da comunidade.

es-
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Emenda aditiva ao Art. 13º iLem 1 e II do relãtõ::o final aa suucQ

A.

missão OG
As jazidas, as minas e demais recursos minerais, os potenciais de
energia hidráulica e as reservas de água subterrânea, constituem
propriedaae ois tinta oa do solo, para efeito oe exploração ou aproveitamento industrial, e pertencem a União de forma inalienável e imprescritível.

A.

Constituem monopólio da União:
I- A pesquisa, a lavra, o refino, o processamento, a importação e
exportação, a comercialização, o transporte marítimo e em condutos, do Petrólec e seus derivados e do gá~ na~uralt em terrltó~io
nacional.

JUSTIFICA~AO

11- A ~esquisa, a lavra, o ~nrriquecimento, a i~dustrl~l~z&ç~o e
u comércio de rn1nérlos nucleares e ma~erials fÉrteis e fl~sels.

Instituir de fato a soberania nacional sobLe os recur
50S mineLais, é, sem dúvida, uma das principais tarefas que esta
Assembléia Nacional Constituinte tem a cumpri~.
MINERAIS NAO DAO DUAS SAFRAS!
Este f~to, allado ó certeza de que todo oesenvolvlme~
to de indústria naclonal, passando pela indústria de base até
a
mais sofistlcada indústria de ponta, dependem em alguma medida da
mineração para seu pleno funcionamento, atingindo, portanto, toda
Nação Brasileira, ·expres~a um pouco da importâncIa de se garantir
de ·forma iniquívoca a nossa soberania sobre os recursos mincrals
Brasileiros.
Além dISSO, cabe ressaltar a importância dos
metais
nobres como ouro, prata e platina, que além de servirem de lastro
mOnetário tem fuOdamental importância na manutenção da establlid~
de econômica nacional, e dos minerals estratégicos como por exemplo o urânio e demais radioatlvos e o petróleo que estão diretamente ligados a verdndelra segurança'nacional, possuindo
também
pppel de relevo para o desenvolvimento tecnológlco nacional.

JUSTIFICAÇÃO
No tocante a afirMôção da soberania nacional sobre OS
recursos mInera~s, o monopólIO estatal do petróleo e ~or
corlseguinte a Petrobrás, tem UMa longa história de lulas e conquistas.
A memorável campanha do "Petróleo é nosso", o'1de o p.z
vo brasileiro tomou a baodeira da soberania nas mãos, nos d~ a r!
ferência histó~ica para propor a continuidade do monooóllp es~at~l
do petróleo, ampllando-o e corr-igindo distorções que o reglme milltar im~lantou como a figura do contrato de rlSCO.
Entendendo-se a !mportância e5tratéglca que o controle do petról~o e dos de:ivados representd pera uma núção t ace~tn
se e encampa-se a ampliação do monopólio do peróleo para as áreas
de refino, industrializuçdo e princ~palmente corncrclaliz8çdO dus

derivados de petrólpo.
Se a produç30, refino e induótridlizaçJo são lmporla~
tes, os derivados de petróleo como a dleo Ildiesel tl t óleo cumbust!
vel ~ndu5trial e a gasolina, tem na monopclizaçho da sua comercialização um ponto de fundpmental relevânc!a, pois tanto o tran~
po=te de carga como o transporate pessoal nos grandes centros dependem deste Lópico de manéira direta. Um colapso no abastecime~
to e na comerciallzaç~o destes bens no País trarIa a total desarticulação da economla, criando, assim. uma situação de caos.

Por fim, temos certeza que somente com o estabeleclmenta da soberania nacional sobre os recursos minerais serão os
criadas condições concretas no sentido de a sociedade brasileira
usufruir, em melhores condições, os result~dos dos seus aproveitamentos industriais.

RAQUEL CAPIBERIBE
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Suprima-se o 14º Art. 00 Relatório
danoo-se a seyuInt~ :eoaçbo

Fina~

_,

da subcomissão
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A,

Art. GAZO - Assegu=a-se às populações i~d;genas, a posse perm~
nente e o direito de usufruto das riquesas do solo, subsolo
e
dos recursos fluviai~ de suas terras, salvo nos casos de rclevanteinteresse nacional, quando apenas a Unlão, após apro\áção
do Congresso Nacional

J

caso a caso, e das populações

e:

í

de

JUSTIFICAÇÃO
A constituição garantir& a condição do inalienabili
dade das terras ocupadas pelos índios e seu dlreito à posse pe~
nlánente e ao ~sufruto das riquesas naturals do solo e suosolo.
Cabendo, apenas a União, após aprovação pelo Cona=esso, promo'ver ~ualquer uso destas terras. Precisamos reconhecer que q(Jn~
quer outra ótividade, nesse campo, seria incenllvo~ medl~as CP
invàsão por empresós mineradoras, madere~ras e Ga~l~~~lrüs,
c
comeceriamos a mais cruel Injustlça com os nOSS05 ~;im('Jrcs n..bitantes, permitindo-se a continuidade do cx t crm n
í

II
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Substitua-se o Art. 5º
daçãó :

~
~

e seu parágrafo único, pela seguinte Te-

indígen:J~

envol vida's ,.··pode=á pr cnove r a pe s qu s a , lavra ou exp Lor aç ãc
riquezas naturais.

sas populações.

RAQUEL CAPIOERIBE
~

~lI\dl t!1:'~'

Art. 5º - A lei poderá oefinlr, no interesse nacional, os ~eto
res vedados ~ atividades de empresa privada naclonal, da empresa
estrangeira, e criar e extina~ir Inonopól:os.
Parágrafo únlco - A lei gõranlirá as empresas Já ém Dtivldnd~s
econômlcns nesses setores, justa lnoPflizaçijc, O~ ~r~ZG ~ar& s~u
enquadramenlo nas exigôncias da lei.

A a'l teração na r e daç ão do I~rt. 5[terr per
oc j e t i vo
estabelecer a intervenção do Eslôdo na deflnlção das reservas de
I

mercado e domínio econômico, para promoç~o P autonoMla narlondJ,
em setores prçviamente demarcados, sem prejuízo das empresas ~
tuantes no set~or.

_,
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Emenda relativa ao Art. 39 do Relatório Final da sUbcomissão 06 A.

Inclua-se onde couber a seguinte emenda Aditiva:

Considerar-se-á empresa nacional, aquela cujo capital
pêrtença a brasileiros e qué, constituida com sede no País, nela
mantenha o centro de suas decisões e o controle do seu
processo
tecnológico.

Art.
- A lndenização referida no Art.
, signifi
ca tornar sem dano 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 direitos público.
- Os títulos da dívida agrária previstos no Art.

JUSTIF ICAÇÃO

serão resgatáveis no prazo de 20 anos em paree~
las anuais sucessivas, com 05 anos de oarência, asseguradã à sua aceitação a qualquer tempo como meio
de pagamento de 50% do Imposto Territorial Rural.

emenda tem como objet~vo a conceituação clara e explícita do que seja "empresa nacional", par& que se evitem os artifícios que o capitalismo dependente tem Imposto aos países atr~
zados ensejando a transferência de capital nacional e a falta de
controle do know-how por brasileiros.
~

~UEL CAPIBERIBE
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A

- A desaprop+iação d~ que trata este artigo se aplicará
tanto à terra nua quanto às benfeitorias indenizáveis.
Parágrafo Unico - A desapropriação de que trata este artigo é
de competência exclusiva da União,
poderá ser delegada pelo Presl
dente da República.
JUSTIFICAÇÃO
Indenizar signifi~a tornar sem dano, sem p~ejuízo. O prop~ie
tário que não trabalha a terra, não deve te~ direita a um acres-

lEJA.'

'LUAAIO/COU1S'iO/SUIlCOlllISdO----------

~ISS~O

Decretada a desap~oprEçãe por interesse social, a União
Lerá sua imissão imediata na posse do imóvel, mediante
o depósito do valor decla~ado para pagamento do imposto
territorial rural, em titulos da divida agrária,limitada a contestação do valor depositado pelo exporiante.

I,

,

e:
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Acrescente-se ao Art. 49 da redação final da subcomissão

06

A.

Parágrafo único - A lei disporá sobre empresas de capital estran
geiro; disciplinando seus fluxos monetários e financeiros e, em
função do interesse nacional, sua destinação econômica.

cimo de valor. A indenização justa é o só o pagamento de aquisição

D pagamento das propriedades desapropriadas deverão ter prazo
de 20 anos para resÓatá-las. Deve-se diminuii"a liquidez aos títulos pa~a que a desapropriação dos latifundios ndo se torne um
bom negócio para os latifundiários. Deve haver uma expropriação
~arcial para aqueles proprietário~ Hue utilizam a.terra"COmD ~e
serva de valor.

JUSTIFICAÇÃD
Disciplina o controle das remessas de lucros e dividendos, juros royalties e pagamentos de assistência técnica, evl
tando com isso,a evasãQ de recursos incalculáveis, que o País
vem sendo vitima por atos jnescrupulosos cesivos à sooerania bra

A eficácia da Reforma Agrária

~s~á

vinculada ao

p=ocessamen~

to rápipo elas desapropriações. .0 atual t r âmí t e admí.n l s t r a t Lvo e
judicial das desapropri~ções exige aprimora~ento jur!dia~. A imis-

sileira.

são·imed~ata

da União n& posse do imóvel,- após-a declaração de

teresse iocial para

~n

f~ns

de Reforma Agráriá, é o aperfe1çoamen.o
constitucioQal"necessá~io a execução'da Reforma A~rária.·

~

OEPUTADA'CONSTITUINTE RA UEL
COMISSÃO DA ORDEM ECONOMICA
.-..
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Substitua-se o art. 6º do Relatório Final e suprimam-se seus
respectivos parágrafos.
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Inclua-se'onoe couber a seguinte emenda aditiva:
Art.

Art. 6º - No interesse nacional dos objetivos,

p~~ncí

pios e fundamentos da ordem econômica, o Estado ~nte~virá como ageQte produtivo,normativo e regulador.

JUSTIFICAÇÃO
É
pode~

preciso garantir a s4bordInação do p'ode~ economlCO ao

político

demac=t~ico,

através da sua participação nos seto-

Tes da economia e dos serviços ge interesse geral da sociedade.

_ Durante a execução da Reforma Agrária ficam suspenw
sas todas as ações de despejos, e de reintegração de
posse contra arrendatários, perceiros e outros trabalhadores ru~ais que mante~ham relações de produção
com o titula~ do domfnio dê gleba, ainda que indiretamente.
JCJSTIFICAÇIlO
A inclusão dessê proposta se justlTlca por ser compl~
mentar ao Art.
, garantindo aos beneficiários potenciais da Reforma Agrár~a a continuidade do acesso
~ terra onde estejam trabalhando.

_j
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600272-2
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~

r.;-----------'-------- TEXTO/o111STI".CAÇÃO-------

Inclua-se onde couber a seguinte emenda aditiva:
Art.

- Os imóveis rurais que permanecerem inexplorados por 03
anos consecut~vos éerão seu domín~o e posse éransferidos
ao órgão executor da Reforma Agrária, por sentença oecla
ratória, sem qualquer indenização de éerra.

JUSTIFICATIVA

Sugere-se a~~i, a outorga do DlI~ito Real de Uso da superfície para evitar a irreversibilidade que traz o título d~domínlo.
A concessão é res~=!ta à pessoas físicas e aos nacionals, fIxando

JUSTIFICAÇÃD

A emenda tem por objetivo assegurar o princípio da obri.gação social. Esse-dispositivo evitará a manutenção ae
terras ociosas,para especulaç&o e

t~ansações

....,

Emenda adltlva:
Art.
- As terras públicas da União, Estados, Distrlto F~
deral, Terrltórlos e MunlciploS scmente serão transferldas a pessoas físicas brasileiras que se qualifiquem para o trabalho rural
mediaote~concessão de direlto real de uso da superfície, llmltada
a extensão a trlnta (3D) módulos rurais, exetuados os casos de c~
operatlvas de produçaõ originárlas do processo de Reforma Agrária

o lImIte de 5~ea, com c~ceção das coope~atlvas resultantes da Refor

ma Agrária.

interbancá-

rios',

,-

f?

4OT"'---------------1.

AUTOR-::s---------------,

DEPUTADA CONSTITUINTE RAQUEL

RAQÜEL CAPIBERIBE

EMENDA
600270·6

COMISSÃD DA O~DEM ECONOMICA - SU3COMISSAO VI C
r--r

TCllTO!"USTlfIUÇÃO

Inclua-se onde couber a

?egu~nte

-,

JUSTIFICAÇÃO

Sugere-se nesta emenda que ros camponeses cujas terras ;oram

JUSTIF!CAÇAO

-----

cr ccnst ;

~
~

Art.
- A desapropriação por utilidóde públIca dos lmóvel's
rurais mencionados no artIgo
poderá ser !elta, de preferência,
medlante permuta por área equivalente situada na reglão da obra m~
tlvadora da ação.

- O imóvel rural desapropriado por interesse social
para fins de Reforma Agrária será indenizado na pr~
porção da utilidade que representa para o meio social, cujo.limHe será seu valor çadastraI oeclarado e acatado para fins tributáveis.

m~lhor

--,

Emenda aditiva:

ememda aditiva

Art.

Para

Cl\r~8E~~BE

r . - r - - - - - - - - - - ,..C....I.I\lD/COI.lISS;;o/su&C:O"'IS~io-----COMISSÃO DA ORDEM ECONÔMICA
:;UDCDtHSSÃO VI _ C

d~sapropriadas ra~a cons~=ução dc ~arragens e .outras ob~as públlca'

seja ~eitá o pe~~u~a po: out=~ 5=er. cqulvalentc e na mesmã ~cglão.

explicitaçãq da matéria.

AtlTOR

,

t s nt e RAQUEL CI\PI3ERIOE
í

, . , - , , - - - - - - - - - - 1'1.,EH,UllO/cof.llSSÃo/SUDCOMISSÁO-------------,

C0I1:,SSr:0 Df' ORDD1 ECOWHnCr. V! C
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~
~

-,

,

~:

DEPUTADA CONSTITUINTE RAQUEL CAPIBERIBE

I;-~..:..:..:..:.~=c.:...::..:·=~~~"""'--"=.Jl",º",. - - - - - - - PLEN.lRIO/cc>,/ISS,;:o/sV8COI,l,ssio

---J
--,

COMISSÃO DA ORDEM ECONÔMICA - SUBCOMISSÃO VI
e_'~..::.::.::.:..c'::-=:'",::,:"::::::,:":,,,,=:,:::~=-=-,,,=~~~_--,
" " " - - - - - - - - - - - - - - - - TEXTO/.,l\lSTltIC.c.ÇÃO-

_

~
~

Emenda adi ti va:
Art.
- Pessoas fisicas estrangeiras não poderão possuir
terras no País cujo somatório,ainda que por interposta pessoa, s~
ja superlor a três (03) módulos rurals. "
Parágrafo Onlco - Esta norma aplica-se às pessoas jurídicas'
cujo capltal não pertença majoritariamente a brasllelros,
JUSTIFICAÇÃD
JUSTIFICATIVA
1\

recuperação das terras

adqui~idas

por meio de grilagem cu

de out=G~ fo=~as espúrIas ~ uma e~lgênc~a·da sociedede ~=asl~ei
~a, que há décadas ven sGndo e~nuJsas de suas terras. ~ o
da d!vlda soclal que o Estado contra lU ao ~ongo dos anos.
'-----

~esgate

Procura-se com essa emenda ev~tar a desnacionalIzação do territór~o brasileiro criando-se restriçõês à aquisIção de grandes
extensões de terras, cuja aproprlação por estrangelro é incompatível com a soberania naCIonal,

---J
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DISPOSIÇOES TRANSITORIAS

I-I

AU"'-~--r

C'

600278-1,

PLEI.lÂRIO/COUISSÃO/SUBCOlollS5ÃO

'COMISSÃO DA ORDEt~ ECONotlICn- SUSCOHISSÃO '11 C
Acrescente-se ao Relatório Final o seguinte dispositivo:

Art.
- Até qu~ lei especial determlne a forma de cálculo'
do Módulo Rural e defina a área geografica das respectivas reglõ~
será utillzado o cálculo descrlto para o módulo fiscal no Art. 50,
da Lei
Nº
Lei 4.5d4, de 30 de novembro de 1964, com a redação
6.746, de 10 de dezembro de 1979, e do Decreto nQ 84.685, de 6 de
m!lio de 1980.

Art. ( ... ) - O imóvel rural desapropriado por intero.
se social, pa=a fins de

Refo~ma Ag~ár~c

será indeni~ado por valor que tenha coml
pa::emetros os tributos honrados pelo proprietário .
. § Único - A desap7op=iação de que trata este a~tigo
é de compelência exclusiva da União, e poderá ser delegada pelo Presidente da República.
JUSTIFICATIVA

f\ p~oPDs-:a

t

CO" ...: tIa

nes cu c"r:c:1dc

PC::'i,l':.':E

':'11: .':1:'.11'

l~_r:'f.C . n .... ~:j~.:

Nos parece mais do que justo, que D p=oDr~etário, quc tev~
procedinento desonesto ao declarar o valor abaixo do real para

lo

d~ Pefo::r:la Ag:-á=:'a· e é que a ~.ei ecpcc:'el dcte"'fT1~na a di rp_I1::n Ch'5

fins de tributação e não pediu =etificação, tenha sua indenização

Jl,.

~~~u~s ::egionais de e:::::~o:-q:ão ~g2·::colc: ..

~~titui~te RAQUEL
~

,

calculada com base no que declarou. Não se deve'permitir que o mesm
corrija o valor no momento da desapropriação.

CAPIBERIBE

~------------.l°rOR'-------------~

~MISS~O DA ORDEM ECONOMICA

,,~

DEPUTADA CDNSTITUINTE RAQUEL CAPIBERIBE

PLENAl'llO/eONISSÃo/sllecOMISSÃO

VI C

~

Emenda aditiva:
Art
- A receita da tributação fundiária rural deverá
a~ender exclusivamente aos programas governamentais de desenvolvimento rural e aos processos de Reforma Agrária.

=

Pl.EHÂRIO/co".ISSÃo/IôUDCO.lISSÃO--------_ _~

CDM!SS.O D~ ORDEM ECONÔMICA - SUBCOMISS~O VI C
TEXTOlolUSTIFICAÇ:\O

~

-:..

-,

MOdifique-se o Art. 1º do Relatario Final dando-lhe a seguinte
redação:
Art. iº - Ao direito de propriedade de imóvel corresponde uma

JUSTIFICAÇÃO

§

ob~~gação

social.

1Q - O imóvel rural que não corresponder à 0obrigação social poderá ser arreQãd~do
mediante à aplicação do instituto da desa

Procura-se garantir no texto constitucional os destinos das receitas oriundas da tributação fundiária rural.
§

propriaç~o por interesse social, para fin
de refOrm! agrária,' mediante indenização
paga em :--ítulo.
2º - A propri~dade de imóvel ru:-al co:-:-esponde

a

ob~ig~ção

a) é

b) con~erva

liJ------------Atl10Jll

L.. DEPUTADA CONSTITU!NTE RAQUEL CAPIBERI8E
~----------

'lr.:HÁI'lIO/CC"usdo/SUIlCONI~SÃO _ _-

COMISSÃO DA OFiDEH ECONÔllICA - SUBCOMISSÃO VI C
~-''--------------

TtxTO/..u S T l f I C A Ç ; , O - - - - - - -

~

~

social quando

si~ultanea~en~e

::a~ionalmente

ve~s

e

aproveitado;
os :-ecursos naturais renová-

p~ese=va

o meio ambiente;

c) obserVá dispo~ições 1egals que regulam
as'r~!ações de é=a~alho e de produção;
d) não excede a área máxima p:-evista como
'llmile regional;

~
........

·Art.
- Ninguém poderá ser proprietário ou possuidor direta
ou indiretamente, de imóvel rural de área continua ou cescontinua '
superior a ce~ (cem) módul?s rurais, ficando o excedente sujelto à
desapropr~ação por interesse social, para fins de Refor~a Agrária
(ver Quadro nQ 2).

justificativã

A concepç50 de função spc~al da te~ra hoje é leva0 a à
catego=ia de pincípio jurídico necessita de maloi preclsão. Sugere-se a pecisão-constitucional seg~ndo o qual ~o dí=e:to de prc~ri

edade de imóvel :-urnl corresponde ümá obriga~ão social.

parágrafo ~nico - A área referida neste artigo será considerada pelo c~nJunto de imóveis rurais de um mesmo proprietário no Pais.
JUSTIFICAÇÃÇl
O aumento da concent=oção fundiária levou à necessidade
de con~ebe= a limitaç'1io óa á::e::: má"inu. Para tanto, p=opõe-se
a
fixação da área máxima a 100 (ce~) módulos. Os limites da propriedade devem s~t estabelécidos na lcgi.slaçãQ constii:ucional. sugere_O
se ainda que na definfç1io dn á:-ea máxi~a seja considerado o somatório das,p::opriedades pe:-tencentes ao mesmo cidadão ou empresa. '

e:

Constituinte RAQUEL CAPIBERIBE
PLEHARIO/cQ"'lSSÃo/sUIlCQw:IS5iQ-~-------~

COMISSAO DA ORDEM ECONOMICA - SUBCOMISSÃO VI C

I

I

~
~

VI- Comissão da Ordem Econômica

~ - A contribuição de melhorIa será lançada e
cobrada
nos d01S anos subsequentes à conclusão Da obra, sob pena oe responsabIlIdade da autoridade executora.
~ - O produto
da arrecadaçêo da contrjbUlção de me
Ihorla das obras realIzadas pela UnIão roas á~eas de Reforma hgrárIâ
destlnar-se-á ao Fundo NaCIonal de Reforma Agrária.

JUSTIFICAÇÃO

Esta emenda prevê a constituição de um fundo nacIonal de Refor
ma AgrárIa com dotação prevista no orçamento da União

r - - - - - - - - - - - - - - Aur.QR--i.·
Constituinte RAQUEL CAPIBERIBE

to

c:T----------
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A valorlzação da proprIedade prlvoda à ~evella de qualque~ esforço

EMENDA
600281-1

_

DA ORDEM ECONOMICA VI C

'.

~o seu dono ~c=~:nn ro= vltina~ o ~=Ón=lO Estado que a P=OdUZ1U

semp=e que.ele tcnt~ =oave= o :n6vc!. Pté hOJe a cont=~hulÇEo de
melho=lB tem sido Jno!)e~an~c. ~ co~=cn~a cfet~va da cont=;~u:çêo
de melho~la te=ó e van~ag~m de ~efo=ça= os ~ecu=sos pa:o a Rcfo=ma
Ag:r8rla.

Emenda adi t i va:
Art.
- A Unlão destinará trinta por cento (30%) dos
sos alogados para construção de habItações ao meio rural.

recu~

--------~-----

EMENDA
600284·6

JUSTIFICAÇÃO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ TEXTO/JUSTlfJ~..

çio-----------------_,

Et4ENOA ADITIVA:

Procura-se nesta emenda criar as condlções mínlmas da melhoria de qualIdade de vida do produtor rural e sua famílla.

Art.
- O Poder Público poderá reconhecer a posse pacIflca
em lm6vels ruralS públlcos, sob condIções Impostas ao beneficiárIO'
e em área que não exceda a três (03) m6dulos rurais.
JUSTIFICAÇÃO

--------------&UTOII----------

(:.

DEPUTADA CONSTITU!NTE

R~QUEL

_

CAPcBER!8E

f~.:.....:..::.:..:.:.:...:::...~=-------- - - - - - - - - - PLuu1o/c:olrllssio/IUICOMlllSio------

COMISSÃO OA ORDEM

---,

ECONOMICA-SUBCOMISSÃO VI C

Propõe-se que a posse pacífIca seja reconheclda como uma
realidade a merecer tratamento const~tuclonal.

~
~

llJ Emenda

adi t i va:
Art.
- Estão excluídos de desapropriação por interesse social, para fins de Reforma Agrária, os im6velS pessoalmente explor~
dos pelo proprietário com dlmensão que não ultrapasse a três (3 )
m6dulos rurais.

AIJTOR---------------

DEPUTADA CONSTITUINTE RAQUEL CAPIBERIBE
-

PLtH"'RIO/tGIlJS5.o/&UIlCc.I.IISSÃo-

t::-CJlW.lSSliJLD.!LO.llOEI'~cnNÕM.J",J;A SUBCDtHSSAO

~

de aresso do trabalhador e da trabalhadora à propriedade
da terra, de preferência na região em que habitam.
§ 2Q - O poder pÚblico-reconhece o direito à propriedade da ter-

ra agrícola na forma cooperativa, condominial, comunitária, associativa, individual ou mista.

Parágrafo ~nlCO - t Insuscetível de penhora.a proprjedade r~
ral até o limite de três (03) m6dulos rurals, explorada dlretame~
te pelo pro~rietário que nela reSIda e não possua putro lm6vel r~.
Tal. Nesse casa, a garantIa pelas obrigações 11mItar-se-L à saFl~

JUSTIFICATIVA
As medidas aqui propostas não se descuI~am dos pequenos proprletários, seguindo a orIentação do pr6pr~0 Estatuto da Terra. Propõe-se
a isenção de desapropriação para Reforma AgrárIa de imóvels rurais 8té
03 (três) módulos rureis àe e~ploração em regime de economia famlliar:
rcesso à posse da terra em regloes onde o beneficiárlo em potenclal ha~ita e o reconheçlmento das formas aSSOCIatIvas de proprIedade da ter-

aos animals e às máquinas.

JUSTIFIC/IÇÃO
Recomenda-se a ga~antla de apOlO fInanceiro e técnICO para os
pequenos proprlctá;lOS e

l

I'Lt",:I\!l?/COI,l!~sÃo/SUhtCHISSÃO---(,CO"""MfSSAõI5A OROD~ ECONDl1:Cf - SU3COM~S:;í'i0 VI C

,.)

Tt1Tol"uSllrICA~!.O

_ )
-~

_J

l

EMENDA
600283·8

Art.
- A contribUIção de melhorla será cobrada dos.pr~prl!
tários de lmoveis valorizados por obras públicas e terá por llmite
global o custo das obras, sendo exigida de cada contrIbuinte a estl
mativa legal do valor aCIescldo ao lmó\el.

_

Emenda aditiva:
.
Art.
- Aos proprietárlos de ImóveIS rurals de área e'cedente a três (03) módulos ruraIS que os cultlvem, neles reSIdam e
não possuam outros im6veIs ruraIS, e aos beneficIárlos da Reforma
Agrárla, serão assegurados preferencialmente, crédIto e assistênc i a t écru ca .

§ 1Q - É dever do poder público promover e criar as condições

E:.
L:_---':O:'.:E~P~U:.:T~A-o::I\~~,C:..'O:'.'.I~~S'_'T_=:_'_T::.U.::.!N~·T.'..![~f1.:':,,~::Q'.':U~E-=L_Co:'"~,P:..,:~g"-=[o!:l1'-'I2:B=[

EMENDA
600285-4

VI C

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ TEXTO/JU51IflC.lÇÃ,O

Ira.

l_

___,

benef~cié=lOS

da Reforma AgrárIa.

Refuta-se de ~elevânc:8, f:;:ar a lm~enhorabllidade dos im6veIs ruréIS até 3 (três) ~6dulos ru~a:s de cAploração agrícola.

P OEPUTPDP CO~STITUItHE

- - - - - - J.U10P

f1I\QU[L C'\r:BEr.c'JE

- - - - - - - - - - PLEJ,t"""/CGt,j'ISsio/sua('.Clils~ÃO

fI COMISSÃO DA ORDEM [CO'~Ôt.1J;.CI\

SUlr

- suaconrssao VI C

EMENDA
600286·2

076

• VI - Comissão da OrdemEconômica

e com boa fé. área rural públIca, partIcular ou devoluta, contInua,
não excedente a três (03) módulos ruraIS e a houver tornado produt~
ya com s~u trabalho e nela tiver sua morada per~anente.
adq~:rIr
-lhe-á o dominlo medIante sentença declaratórIa, que servIrá de tI
tulo para o regIstro imobIliárIo.

DEPUTADA CONSTITUINTE RAQUEL CAPIBERIB
..,-

COMISSr.O DA OnDEM ECONOMIC4
...-

Art.

Esta emendE ~:8~5c n~c=cc:ÇO&~ o instltuto do uso capeão,
a gDr~nt~G de !c~~-:m3ç5a de posse pa=a aque~es que to~
na~a~ ~e=ras p=odutlvas, com seu ~=3~a:ho e de s~as famí~ias.

man~endo

,.,..,

AUTOR

~

cosussao DA ORDEM ECONÔt-1ICA - SUBCOMISSÃO v: C
r.:-r

JUSTIFICAÇÃO
Nesta emenda r!Ocu~a-se gorantl: a pcrticlp2Ção de ~ep~esen
tantes de trabalhadores na ngricultu=a e pequenos produtores, nos
orgãos da União responsáveis pela polít2ca agrícola no PQI~.

_

Pl..ENARIO/cDUISSÃD/sulltOUISSÃO----------~

TEXTO/JUSTlfIC/.ÇÃO

~
~
-,

:T---~------ rLEI<AIl.10!CCI.lISsio!SU BCCMISSi.O

151 COM!5SÃO DA OnDEH
C

Emenda aditiva:

[CmW11,:Cr. -

SUOCOMI5SÃO VI C

= - - - - - - - - - - - - - - - - TEXTO/Jvutncl.ç;.o------

JUSTIFICP. TIVA

~

~mportação

de p=odutos In

AlJTC"---------------

f: Constituinte RAQUEL CAPIBERIBE
.,...

rLt:" ...RIO!c:CUISS;.O!SUbCCIolI')ÃO--·--------~

f:h!lli:rssilo DA ORDEI4 ECOUO/f CA

r.:-r----------------

\ r

~
~

-r

~

~.
---,

Emenda aditiva:
Art.
- Aos benefficiários da dlstribUlção de lotes pela
Reforma Agrária serão conferidos tItulos de domínIO, gravados'
tom ônus de InalIenabIlIdade pelo prazo de VInte anos, sendo nulos os documentos de transferência do domínio antes desse prazo.

Art. ( ... ) Toda Importação de produtos ag=opecuár20s in natu=a
exigirá prévia autorização do legislativo.

Esta emenda procu~a disciplinar a
natu=a pelo legislativo.

-,

t ... ) - A União e os Estados reconhecem a importancia d

o._ _

DEPUTADA CONSTITUINTE RAQUEL CAPIBERI8E

o

crédito rural, da pesquisa, da ass2stênc18 téc-

JUSTlF:Cr,ÇT.O

o.~

~
~

nIca agropecuária e do seguro agrícola. como formas de assegurar o
bem estar da população e o desenvolvimento social e econômico do
paIS. Os orgãos da União d2rigentes da sua execução serão integrad s
por um representante da Confederação ~acional dos T=abalhadores na
Agr2cultura e um representante dos empresárIos agríoolas.

ç

.

SUBCOMISSÃO VI C
TEYTO/,luSTlflCAÇÃO-------

C-CC~iG:GI

nas cono i ões do artlgo"ó':srlor

'--0

~

Emenda aditiva:

Parágrafo OnIco - O brasIleiro que. não sendo proprIetário.
ocupar por CInco (05) anos terra públIcas e as tornar produtIvas
com o seu trabalho e o de SJ8 famil18, ajo01rlr-lhe-é

p{.ENÁRlQ!COI.lISSÃo/sUBCONISSÃO-

tJ

DEPUTADA CONSTITUINTE RAQUEL CAPIBERIBE

TEXTO!JIJSTlrtCAÇio-----------------,

Art.
- A política agrícola da União será estabelecida '
em Plano QUInquenal de Desenvplvimento Agrário. aprovado
pelo
Legislativo. e compreenderá:
a) preços mínimos junt~s e garantia prévia de comerclaliz~
ção dos produtos agropecuários;
b) crédito rural. através da rede bancárIa oficial
e de
cooperativas para o custeio e investimento. devendo ser integral
aos pequenos produtores rurais;
c) seguro agrícola para a cobertura dos prejuízos advindos
de ocorrências que comprometam, no todo ou em parte, o desenvolVImento das atiVIdades agrícolas e pecuarIa;
d) assistência técnica. extensão rural e crédito orientados
de preferência no sentido da melhoria de renda e bem estar ,dos P.5'.
quenos agricultores. para olversIficação de ativIdaoes produtoras
e melhoria tecnológica;
e) fiscalização e controle da qualidada e

dos preços

dos

insumos agropecuários;
f)
armazenamento para os produtos agropecuarlos;
-g) o incentivo. o apoio e a isenção Tributáría àSiatividades
cooperativistas, fundados na gestão democrática e na ausência
de
fins lucrativos, na forma da lei.
JUSTIFICAÇÃO
Remete-se ao legislativo a aprovação da política agrícola da
União estabelecida em planos qüinquenais com a garantia de preferência dos serVIços de ass2stêncIa técnica, extensão rural e crÉdIto orientado. para os pequenos produtores.

CDMISSÃO DA ORDEM ECONÔMICA - SUBCOMISSÃO VI C
r.l----------------TEXTOIJUST1F1CAÇÃO----------------....,

Emenda aditiva:
Art.( ... ) A política agrícola da UnIão será estabelecida em plano quinquenal de desenvolvimento agrário aprovado pelo
legislátlvo e compreenderá:
a) peço mínImo justo e garantIa prévia de comercialização dos produtos 'agropecuários;
b) crédIto rural. através da rede bancária oficial
e de cooperat2vas para o custeio e investimento. devendo ser integral aos pequenos produtores;
c)'segJro agrícola para cobertura dos prejuisos advindos de ocorrências que comprometam. no todo ou em
parte. o desenvolvimento das atividades agrícolas
e pecuárias;
d) assistência técnlca, extensão rural e créditos orientados de preferência no sentido da melhoria de
renda e bem estar dos pequenos agricultores. para d
verSIficação de atividades produtoras e melhoria
tecnologica;
e) fIscalIzação e controle da Quali~ade e dos preços
dos lnsumos agropecuários;
f) armazenamen~D de produtos agr0~ecuários;
g) o incentIvo. o apoio e a isenção trIbutárIa às ativldades cooperatlv1istas. fundadas n~ gestão democrática e n~ ausência de fins lucratIvos na'forma
da leI.

VI • Comissão da Ordem Econômica

r:-r--------------AUTOR--------------...,

JUSTIFICAÇÃO

Deputado Paulo Roberto de Sousa Matos

Remete-se ao legislativo a aprovação da política agrícola da
União estabelecida em planos qüinquenais com a garantia de preferênc~a
dos serv~ços de ass~stência técnica, extensão rural e crédito orientado, para os pequenos produtores.

tJ
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EMENDA ADITIVA
Acrescenta artigo ao Ancep roj e t;o aprovado pela Subconu.sajio 6A,
que
trata dos "Prt.uc Ip i.o s Gerais, Intervenção do Estado, Regime de Propzi.edade do Su~
solo e da At avf.dade Econônu.ca'", com -a seguinte redaç.ão:
Art.
- A leJ. poderá estabelecer r egame de monopólio estatal para mi
ne ra.o s que venham a ser considerados e.s t ra t égz.cos para o País, ou nos casos
em
que o a.nt e reaae nacaona.l, as sam o exf.g i r , ouvido o Congresso Nacional, vedados
a
cardos ou contratos, de qualquer natureza, que representem alienação, assoc~acãõ
ou tornem ambíguo o poder de decisão sobre os mesmos.

Deputado Paulo Roberto de Sousa Matos

JUSTIFICATIVA:
O caráter estratégico de qualquer recurso natural é conceituado
de forma estática e sim danâmãca , posto que, a conjuntura do momento é que

não
dita
a necessidade de se emprestar a este ou aquele bem natural a condição estratégica.
Dessa forma, o que hoj e é fundamental ã acononu.a e ã segurança da Nação,
poderá
amanhã ou dep01s. não mais o ser.

r.r----------------TEXTO/.luSTlFICAÇÃO----------------_,

EMENDA ADITIVA

Atualmente, o íiru.co moncpó La,o estatal sobre recursos mme ra i.s existen
tes no País, é o do petróleo, que está resguardado pelo artigo 169 da Carta Viger;:
te, embora esta não
ou proiba a
t
de outros
sobrj;
bens minerais. O próp rno urânio e os demais mace ra.aa.s físseis, que na pt-àt.Lca- são
explotados excLus rvament.e por uma entidade estatal, a Nuclebrás, não têm a proteção cons t a.tucaona.l para tal condição.

.
'Acrescenta parágrafo único ao art i.go 92, do Anteprojeto aprovado
pela
Subcomissão 6A, que trata dos "Principios Gerais, Intervenção do Estado,
Regime
de Pr~priedade do Subsolo e da Atividade Econômica, com a seguinte redação:
-

Art. 92 -

auroraae

.

Parágrafo Único - Para os fins previstos no caput deste ar t ago J exceto!!.
am-se, como propriedade dos Estados, as Jazidas de substâncias mí.ne rea.s de empr,!
go imediato na construção civil, as águas manerafs e as águas subterrâneas.

âncae

nonopdl.ao s

- A nova
Brasileira deverá
em aberto
de a legislação ordãnâra.a estabelecer regime de monopóLaos de acordo com a
ção da polít~ca e da econom.ia a nível nacional. e 'mt ernací.one L.
Conat a

JUSTIFICATIVA:
I

exas

o bem mineral é amprescand.Ivej, ao progresso da Nação Br-aaa.Le Lr-a e como
tal deve ter o seu aproveitamento voltado para o beneHca,o da população como
um
todo e do desenvolvimento do País. Por essas razões e pelo fato do setor mineral
revestir-se a cada momento de uma ampor-t Enc í.a e de uma grandeza Eundamen t a i.s
e
por que não dizer vitais à Nação, é que deve ele ser adman s t rndo pela ünaào , co
mo aliás ê da tradição consta rucaonaj, b rasa.Le ra estabelecer.
-

tu í.çjio

deaxar

t:constituinte JOSÉ MOURA

í

=

evol,!!

EMENDA
600295·1

í

.
O parágrafo único ora proposto, no 'entanto, encerra pranc Ipao de de scep
tralizaçâo econômico-administratl.va, que visa permitir o c'reacament o e a agí.Lraação não só do setor mineral, como também, o da construção cxví.L e da -indús t rau , a
lém de fornecer aos Estados a possibilidade de aumento de sua renda pela recel.t;
tributária decorrente da e fe t ava fa.scal aacào que advarâ da at iva.dade ,

poas aba.Li.dade

~

TEXTO/JUSTIFICAÇÃO----~-----------_,

í

Do ponto de vista cécnaco , pode-se da.ae r que tais recursos minerais exn,
gem conhecamenrcs re Lat rvamente simples e que podem, perfeitamente ser avall.ados,
no seu bom aproveitamento, pelos órgãos e s t aduaa.a ligados ao setor.

Especi.fa.camente

refer~ndo-se

às águas subterrâneas, o seu uso no Brasil
à
raat é r i.a, A nova
Carta Hagna deverá tratar adequadamente o assunto criando as condições que levem a
Lea ordinár~a a regular o aproveitamento desse recurso natural de grande amport ância para as gerações t
e futuras do Pais. Quanto às águas
elas são
aub-eu ta.La.z adaa Justamente pela pouca agilidade das normas que regulam a sua extra
ção e pelos entraves burocz-á t a co s ampos tos pela le,Ío
-

Dê-se ao inciso I, do art. 6A19 do Anteprojeto do Relator da Subcomissão de Pr~ncípios Gerais, Intervenção do Estado, Regime
da Prprledade do Subsolo e Atividade Econômica a seguinte redação:

nunca foi regulado, o que demonstra o atraso do setor em relação

a

uaa s

nu.ne r

a

r s

Art. 6A 19 ....

,

I -

da União a pesquisa,
a
lavra, a refinação e o processamento do petr~
leo, sob qualquer de suas formas, inclusive a
e
do gás natural, bem como o seu transporte
dos respectivos derivados, ~arítimo ou em co~
dutos.

Const~tuem monopól~o

JUS T I C A ç Ã O
De utado PaulO Roberto de Sousa Matos

r":""l---------- 'Lu...a lo/coIlIIIÃo/auaco.INio-----------,

EMENDA
600293-5

Comissão Da Ordem Econ6mica
r:-r

TlXTO/.tUaTl'ICAQio

_,

É importante a consolidação do monopólio da atividade
petrolífera através da futura constitu~ão, sem que isso contudo
se
constitua na sua ampliação com a finalidade de abranger outras ativid~
des.

EMENDA ADITIVA
Acrescenta artigo ao Anteprojeto aprovado pela Subcomissão 6A" que trata
dos nprincIpios Gerais, Intervenção do Estado, Regime de Propriedade do Subsolo e
da Atividade Econômica", com a seguinte redàçào:
Art.
- A Lei criará um fundo de exaustão constituído de
sobre a explotação e aproveitamento dos recursos minerais do Pais.

indenizações

§ 12 - Tais indenizações serão definidas em lei, levados em conta a rentabilidade e o nivel de renda econômica pura existente, ocorrendo mediante perce.,!!
tual incidente sobze o lucro lIquido apurado após a reposição do investimento.
§ 22 - O apurado em tais indenizações será rateado entre a União, os

E~

tados e os Municipios, conformê disposição legal.

A inclusão do gás-~atu!a1 no texto const~tuciona1 evita
qualquer tentativa de ~n~erpretação erronea sobre sua p~rticipação ao
monopólio.

r-

t?

AUTOR

SENADOR RUY BACELAR
PL.EHARIO/COI.tISSÃO/SUBCOlllI3SÃO------------,

JUSTIFICATIVA:
Nenhuma Cpnstituição Brasileira até hoje a obrigatoriedade do pagamento
de uma indenização pelo direito de lavrar o bem mineral, em face ao ônus e ao
~.!!!
pacto ambiental que -a atividade minerária inevitavelmente gera para os Estados
e
Municípios de localização das' j eaãdes e minas.
.
A apresentação desse dispositivo constitucional, constitui reivindicação
básica para aqueles que consideram encerrar a mineração um compro~sso de
distr!
buição dos benefícios gerados por sua lavra, entre toda a populaçao do PaIs.
•
A lei ordinária também estabelecerá a contrapartida, ou seja, a forma de
indenizàção a ser paga pelos investimentos, à empresa que -realizar a pesquisa
do
depósito mineral, transformando-o em" jazida, e que porventura rião venha efetivame.!!.
te a realizar a sua lavra em face de desacordo com a União.

COMISSÃO DE-ORDEM ECONOMICA
r:-r

.:..,.

~
~

~,.~X,.C/JU·S1'\f\CMtíio----------------_,

Inclua-se, no Anteprojeto da Subcomissão de Prin
ClplOS Gerais, Intervenção do Estado, Regime de Propriedade do Subso
lo e da Atividade Econômlca;
"Art.

- A

lei.re~ularã

a naclonalização

gress~va das minas, J~zidas m~nerais, quedas d'igua ou outras

pr~

fontes

de energl;, assim como i~dústrias conslderadas.básicas, essenciais ou
estratégica~

ã defesa econômica ou militar da Nação,"

078
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JUS T I F I C A ç Ã

o

J US T I F I CA

A emenda pretende a nacionalização progressiva dos,
recursos minerais e/ou indústrIas consid~radas básIcas, essenciais ou
estratégicas à defesa econômica ou militar do País.
Sabemos que os países desenvolvidos procuram pr~
servar os jazimentos que ainda lhes restam, ao mesmo tempo em que fo~
mam estoques .estratégicos com as importações, a preços de transferên
cia, das zonas subdesenvolvIdas, carentes de recursos e de baixos ín
dlces de atividades de pesquisa e consumo.
Nfio é de hoje que esses países tomam medidas
de
proteção dos seus recursos esgotáveis, Os Estados Unidos mantem atua
lizado um estoque de minerais consid;rados críticos e
est!atógicos,
para garantIr o País, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contra
interru~
ções no sou suprimento. A atual lista foi autori:ada por lei promulg~
da em 1946, o "Strategic and Critic ~Ii.nerals Act ."

ç

Ã O

Ao longo de 1985 e 1986 o Sindicato de Eng~n~eiros no
Estado de são Paulo (SEESP) vem discutindo em palestras, na capital e
no interior, vários temas de sua especificidade tecnológica ~
serem
apresentados à Assembléia N~cional Constituinte. Dentre eles, .desta
ca-se a presente sugestão que ora submetemos ã consideração dos Senho
res Constituintes.

SENADOR RUY BACELAR

~-------~-------TEIlTO/"USTIf1C

..Ç.. O - - - - - - - - - - - - - - - _ ,

Inclua-se no anteprojeto da Subcomissão da Questão Urbana e Transporte, o seguinte dispositivo:

[:J

"Art.
- O d-esenvolvimento do transporte rodoviário
deve se basear em tecnologia de eq~ipamentos adequados aQS
recursos
naturais do Brasil."

SENADOR RUY BACELAR

r.-r---------------

T!)(TO',IUSTlFICAÇ;,O---------------_,

Inclua-se no Anteprojeto da Subcomissão de Prlnci
pios Gerais, Intervenção do Estado, Regime da Pro
priedade do Subsolo e da Atividade Econômica,
o
seguinte' dispositIVO:
"Ar-t ,
- Toda pesquisa estrangeira sobre patri
momlO mineral, geológico, espeleológico, etnológico, lingUistico, ar
queológico e outros, em território nacional, deverá ser previamenteau
torizada por ó~gão próprio da União, ter participação e supervisão n;
cionais, sendo patrlmô~io do Brasil o material e documentação cOlet;
dos.

Parágrafo unico - O Estado garantirá às entidades
científicas e unIversidades brasileIras, o acesso às pesquIsas
cit~
das no caput deste artigo, em quaisquer fases de sua realização".

JUSTIFICA~ÃO

Ao longo de 1985 e 1986 o Sindicato de Engenheiros .. no
Estado de São Paulo (SEESP) vem discutindo em palestras, na capital e
no interior, vários temas de sua especificidade tecnolõgica a
serem
apresentados ã Asse~bléia Nacional Constituinte. Dentre Eles, desta
ca-se a presente sugestão que ora submetemos ã consideração dos Senh~
res Constituintes.
/,

SENADOR RUY BACELAR

r:r--------COMISSÃO DE ORDEM ECONOMICA

Pt.tNAIUO/COI,llssio/IVICOMISsio,------,-------

<=

JUS T I F I C A ç Ã O

Inclua-se no anteprojeto da Subcomissão da Questão Urbana e Tfansporte, o seguinte dispositivo:

Trata-se de preservar nossas reservas, pois, sem
o planejamento racIonal e nacionalista de sua exploração, qualquerpr~
joto de desenvolvimento será mera retórica. O primeiro passo,
para
tanto, i deter as rédeas do conh~cimcnto básico sobre o País, o
que
só acontecera se tIvermos ·mecanlsmos contltuciondis que dlsciplinc~,
como norma geral, a pesqUIsa estra~geira em territõrio nacional.
Seria ingenuidade acreditar, ainda, nesse
caso,
~ue a ciência não possa ser um pesado fator de domInação. Assumirmos,
com firmeza, o controle da situação é: aSSIm, -í.nad i âve L, Esse é, sem
dúvida, um autêntico fator de segurança nacional.

f:r-------------AUTOll
SENADOR RUY BACELAR

w r - - - - - - - - - ,LENAIIlolcoaussio/suaCOllllssio

ê
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TEXTOIJUSTlFlCAÇio.--------------.,.--,

"Art.
- A uniã'), quando necessário. investirá recursos a fundo perdido no desenvolvimento ~e modalidade de transpor te fuais consentâneas com o interesse social."
J US T I F I CA

ç

11.

O

Ao longo de 1985 e 1986 o Sindicato dos Engenheiros no
Estado de São Paulo (SEESP) vem discutindo em palestras, na capital e
nO interior, vários temas de sua especifici~ad~ tecn~lógica a
serem
apresentados.ã Assembléia Nacional Constituinte. Dentre eles, desta:
ca-se a presente sugestão que ora submetemos ã consideração dos Sen~~
.res Constituintes.

~
~
~

<=

Inclua-se no anteprojeto da Subcomissão da Questão Urbana e Transporte, o seguinte dispositivo:
, "Art.
- O transporte coletivo é um s~rviço
co e deve ter seu planejamento, normalização e fiscalização à
dos Estados e Municípios."

públicargo

TEXTO/JUSTlfICAÇÃO'-'- - - - ~ - - - - - - - - - - - ,

Inclua-se no anteprojeto da Subcomissão da Questão Urbana e Transporte, o seguinte dispositivo:
"Art.
- A lei instituirá um s s tema capaz de con-,«
ter a expansão descontrolada das cidades 'médias, estimulando ao mesmo
í

VI • Comissão da OrdemEconômica

tempo os sistemas alternativos de transportes, tais
vias."

como as

e 079

ciclocia,
sação

orga~ização
11

da prOdução, co

ercializa~~o

e

i1~~1t~~~:~-

•

JUS T I F I C A ç Ã O
Ao longo de 1985 e 1986 o Sindicato de Engenheiros no
Bstado de são Paulo (SEESP) vem discutindo em palestras, na capital e
serem
no interior, vários temas de sua especificidade tecnológica a
apresentados ã Assembléia Nacional Constituinte. Dentre eles, dest!
ca-se a presente sugestão que ora submetemos ã consideração dos Senho
res Constituintes.

;--------------AUTOR---------

f? SENADOR RUY BACELAR

_

~
~

1':'I----------------TUTO!.JUSTlF'"lCAQÃO-----------------,

A e~pe~~ê~4~ia da e:trutur~ cco~2~ntivist~ br~sileir a , no tadament.e d:15 e.H::' .ade s lie idas 3.0 cam, o,

pode sur :;"e-

Sl>RGIO SPADA

,,-- - - - - - - - - CO;nSSAO DA ORJE:; Eco.,(LlCk.
f€l_

PLtNi,JlIO/COWISSÂO/.Ulcow'saÂo-

_

r;-r----------------TUTO/JUSTI'ICAÇio-----------

Substitua-se os itens I e 11 do art. 13 do
Ant~
projeto da Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção do
Estado.
Regime de propriedade do Subsolo e de Atividade Econômica.
"Art. 13 •••••••••.•••.•••.••..••..•....•......••
I - a pesquisa, a lavra, a refinação, o process!
mento e transporte de petróleo e seus derivados e do gás ,natural em
território nacional;
f
Ir - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, aindu~
tria1ização e o comércio de minérios nec1eares e materiais físseis em
território nacional."

~1ão

cusqda qu~~do d~ a~ecl ção dos Pl~uQS de Refc~.R Agr~ria •.\ coope-

-;

Inclua-se onde coubar:

U,Art. - Aos Estados e Hurlicip:Jos

é as sagur adc o paE;a=.e.:lto

de uma indenização eo decorrênc~a da instalaç~o, e~ seus respectivos

ter~itó~~os,

de

~s~~as ~uc~eares

e

~ijrel€t~ic~3.

§ tl!llCO- Le~ ~o~p~em?Jtsr disporá sobre co:.dições e valo
r~s

da indenização prevista ne s t e artigo ",

JUS T I F I C A ç Ã O
As normas constitucionais propostas são uma deco!
rência natural da grande preocupação que tenho quanto a proteção . e
preservação dos nossos recursos naturais não-renováveis, 1mprescindi
veis ao desenvolvimento econômico do País.
Especialmente, trata-se da monopolização estatal
da.explotação do pe!rQleo- em todas as suas fases, bem como, dos metais
de. aplicação principal co~=Combustível nuclear.
Sabemos que são inquestionáveis as vantagens ec~
nômicas para a PETROBR~S, que advirãq com a monopolização de todas as
fases de aproveitamento do Petróleo, face ã conseqUência natural das
agregaçõés de valores correspondentes ao seu refino, processamento e
transporte.

A ns t a Laçâo de gig":J.tescos . !'o~~to" :mc:Le'tr,
â

transtor~~:"\ Via

gerados são centros

da regra

urQs~1s d~stan~Gs

~ue=.

•

dre

al:r.:ve:.ta. dc s r cur so s

de sas us:

:~s.

Tr ta-se de

evid'2.1t9 c·{propr:'.ação par 1 qua], o t!"lt·l.l~e:lto jur{d '.co ju.rto é o
da inde'1:'z8.ç'ão, a execp Lo do que ~á ocorre co-. a ex:plor_~:~ão e prcs

eoxrsszo DA ORDE..·: Eco:'rd.IIC,'I.
~--===-=~=-=---=-----~----

TEXTO/,luSTlncAçÃO

V"

tuadas ~erdas na agri~~ltura, o desalcjan~~to d~s po}~l~;c,~ e toda.. sorte de

sgRGIO SPADA

=

,3

létricos cau saa inequívv~as lesces ao e sj-aço 3eo;ré:-icc, cc : ace r-

~
.:=J ~

TUTO/JUSTlfICIoÇÃO------------

lli1EjUA AO

A~TEPROJSTO

Acrescente-se o

DA SUBCO,;ISS;;O DA I-OLU:C.l,. AGR:LCOLr.

segu:~te

artigo:

E DJ,. REFOR.lA AGRá.'UA

"Art. - O i'l óvel rural CD':l área sUl.ericr a se s senta tr:6du-

"Art. - Os pLanoa de execução de r e f'or a agrária
con~arão co~

o apoio do sistena cooperativistq

,~~lt~

ao

§ lº

à obrifaçãc

- Os

de~a~s i~óveis

rurais que

~ãb ccrresp~~1ere~

3~cial, ser~o jes~propriados ~or i~te:;"€S5e s~c:~~ ~a-

oeo •
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fi~s

ra

de

refor~a

agrária,

~eài~n~e i~de .~za~ão pa~3 e~ tít~los

A futura Constituição não ~ode deixar de ccnsidGrê-r
a

oente inv~rS05 à área e ~ obri~ação soc~a~ ~e3res~e~t~d:..

Refor~a

Agrária

cc~o

um capítufo eSJecjal, dadas

qS

rer,ercussões

econó-ní.cas e sociais que pro-nove e" provei to de toda a :lação.

- Os títulos da díviia agrfr:q s~o rasg~~i~~~s ~o

22

prazo de vinte anos, e n parcelas anuais suce s sãv as

a sua aceitação, a qual.quer- te:l:.o, c a ..io me:':) de pal,

~

:><se::t·,:, ãa

l--:ê'1~0

:B

~té

câ nquent a For cento do Impo.s to Territorial. Rural e co .o li.l'l ;5.::li]

çau do pre o de terra5 públicas.
- A de c-Le r .ção de int€resse social p ir a

f:':lS

ê SENADOR MAURO

Je

r----------

t?
42 - A desapropriação se a;licará tau"c

à

cerra ~~a

-,

e

JUSTIFICAÇ/íO:

Art. - O imóvel rural desapropriado por inceresse social

~ 1986, a OCB - Organização das Cooperativas Brasileiras, ao encaminhar
ao Digníss'iJro Ministro de Estado da REFORMA E DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, Proto-

para flns de refor~a agrá~ia será inde~izado ~a pro~o~~~o ja uti-

colo de Intenções, argumentou da seguinte foma.:

l:.d.:l.de :;,ue reprt?s9~ta per a o ':leio social e t:e~'~:::' : cr fR:,ê..::trcs
~ributos

êJ

'!A realização dos ol>jet.ivos da Reforna Agrária :implica na
p3rticiração
das cooperativas desde o assentamento dos agricultores, assistência técni~ creditícia, organização da produção,_ sua comercialização, distribuição Industrdalizaçâ:o" •

ql;a::to às ben:'ei"Corias Lnãe ní.záved s ,

os

_

~:

versar sabre o valor depositado pelo exproprian"e.
§
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nc do i:.>vel,.lyr;Miti t 1êl.o o rpCibgo d~._EE0r'rl~dRje e ~uA.l:lt'r
ccnt.e st açâo na açã? pró;;lI1. a ou em outra medida j:ldicial somente
poder~

AUTOIll

BORGES TEIXEIRA

"Ao juntar-se ao esforço encetado pela sociedade brasileira, de prorrover

hOlLraaos pelo proprietário.

una reforne. agrária por meios racÍficos, em una estruture social aberta, o cooI'!:.

ratiyiSJJ'O agricola está convicto de q~ oferece condâeôes exoepçionais pera conduzir este modelo a bom termo.
A cooperativa encorrtra-se , por sua natureza, intimamente relaoionada aos
objetivos de una reforma agrária. Por se tratar de una organização composta, na
maíorda, por pequenos produtores, a cooperativa está afeita :"0 tr'ato de·prob;I.e 1I\3.S que, cotidianamente, os atingem. Reune condícêes , portanto, de selecionar e
treinar> famílias de tr'abalhadores sem teITa.que possuem elevado potencdal,
para
integrar-se aos projetos;" de acompanhar- o seu desempenho, ajustando-as nos aspeE,

Art. - llingué':l :,oderá ser proprletári:>, di"'3ta ou i:ldi-

reta:!le:lte, de i;hóvel rural, de área ccnt Inua ou :,esco.:';:!:-J,ua, superi~r a sessenta ~ódulos regionais je exr~ora,ão a~rícol"

do o excede~t3, mes o que correspm~da
~eito

à SUh

~ican

obri~~ç?o sccia~, su-

à jesapr0l:riagão .l0r interesse social para f2_15 de r for "la

agrária.

tos técnico e social; de administreI' o uso dos investimentos sociais de uso

pelo

conju~to

de inóveis

rur~is d~ U~

àe.üe3apropria~ão por in~e~e:se

Art. - 3stão exclu&ós

cia 1 par::}. fJ.,ls de r ef'oz-aa agrária

ÓS i~óveis r~.r?~:'s

co

J!IJJ1I; de promover o beneficiamento dos inswros e servdçoa de interesse comam,

nes o prOFriet~~i~ ~o p~ís.

•
Ao realizar tais funçÕes, a cooperativa reduz drasticamente os custos s9ciais envolvidos no pI'OCeSSO de refoma. ~grária, a par de aumentar a sua efici~
cia. Ao meSJJ'O tempo, diminui o prazo pera emancdpaçâo dos beneficiários,
int~
grande-os a llJ1U atividade econênica por seus prôprdos meios.

so

dir:. ':"'\ e ~ es-

soa I'nent e e xp lorndos pe.Io pr-opr o t ir-Lo e:1 d i ncnsjio ,:ue :=io ul:r:ta tr~~ ~ó~ulos ~o tO~ii$ J3 ex~lor~~~o a~ricola.
Art. - ~ dever do Poder Público pro~ov~r e cri~r as co~í

Acresce a estas vantagens, o fato de varias ccoperatrívas haverem, recentemente, desenvolvido, com sucesso, imp:>rtantes tr'abalhos de assentamentos
em

p?~~e

dições de acesso do trabal}.a ....cr

à

regiões 'tr'adioionais e de fronteira, acumulando una experiênoia que não pode dei

prcprleJa:e da terre~ ec.:~lCt"il:.ca-:en

xar de ser aproveitada no nomento em que se pretende, simultâneamerlte, ensejar -

te útil, d-e p::-ef rência na região e'!. que habita, ou, quando as cir-

maior acesso à teI'I'a e fortalecer as estrutures de p3rticiração social".

ouns tá.icã as ur bans ou regiOtlais o aconsel i·,arem, eê, áreas ple:J.Ftl:'ante
ajusbadas , na f:>rma que a lei vier a deterr'1i 'lar.
.~rt.

F1bl~co recc~h~ce o

- C

da tsrra ali:!'t eola na for:.:a coop.eratz.va, conde
a3socia~:,va,

indiviàual ou

:"1-'? -.. ,

CP. U_:. tér':'

:,

~ist~.
I

l

Art. - Pessoas fís:'cas ou jurídlcas estran:;pira3 :,ão poda-'

t?

CRISTINA TAVARES

r ão po ssu..r terra3 no País cuja soma, a:"nia que por z.:lt..:!rpc ::::~ resso;
s~~c s~,er~:r a três dódulos ro~t~n~~s de ex;:o~~\ãc a~rí~o~a.
:~rt& - jg insuscetível :::: pe~':cr::.:.

r':::.t':"ed=.:t:: :'~:~.3.2. até
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Inclua-se aonde couber na Comissão VI C o seguinte artigo

a sua sede, e xpLo r-zda dir- ta7.e:J,~e 1)e10 t rrba l ador- r_~~c ne l a r e sã.da
e :l.io po ssu-i outros i".5veis rurais: r~este caso, a ~ :rJ.l"t~:l. pe Las
obri~ações licit~ar-se-á

à

safra.

Aos beneficiários da distribuição de lotes pela Reforma
Agrária serão conferidos títulos de domínio, grevados cem ônus de in~
lienabilidade. Em caso de morte ou desistência do titular do lote, as
terras voltarão a ser patrimônio de orgenismo ~ncarregado da Reforma
Agrá~ia.

JU ª-XI)':~9..AC.!í.Q
t

A Reíor:1:1. AGrári:l é i;r.pe:·at~vo de u-n y·rocI'JSSO r.is1;órlco

:!rrcV"8r"~í\,~J, '1.p·~~·\r d-is r ~1'1t;n(~i'1"i que te:, e.ico.ibr ado e.r se tor c.s
insensíveis à gravidade da questão ou co~prowetidos ;or i~te=e~ses
e::l

jogo.

Parágrafo único- O Estado indenizará as benfeitoria
tentes na propriedade aos sucessores do titular, em caso de morte,
a8 titular em caso de desistência .. Os herdeiros terão preferência
novas licitações deste terreno.

exi~

ou
na~

VI· ~ da OrdemEconômica e 081

~ dever do Poder Público promover e criar as condições
de
acesso do trabalhador rural, homem e mulher, à propriedade da terra,
de preferência na região em que habitam.

JUSTIFICAÇIlO
A propriedade da terra é estoque do Estado. Para
promo
ver a Reforma Agrária, se concede aos beneficiários o uso da terra.

I

JUSTIFICAÇIlO
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A necessidade de se atribuir na nova Constituição como
d~
ver do Poder Público a promoção e criação de condições de acesso do
trab~lhador rural à propriedade da terra, vem de encontro aos
anse!
.os dos brasileiros que estão conscientes de'Que, só através de
uma
distribuição justa de terras, alcançaremos os objetivos sociais
de
que o País está a exigir. A ênfase que se dá para que seja atribuida
à mulher, trabalhadora rural o direito à propriedade da terra, está
,respaldado pelo fato incontesto de sua presença efetiva na produção
rural, onde desempenha papel fundamen~al no contigente de
trabalh!
dores assalariados no País. A participação da mulher na organização
familiar, muitas vezes como chefe solitária, pode ser
considerada
como o elemento estável e aglutinador dentro da família, sendo nece1
sário, portanto, que tenha a mesma oportunidade à propriedade da te~
ra.

~
~

....-----------~---TUTO/."ullTl'lC"çio---------------__,

Dê-se ao Art. 13 item I do Anteprojeto da Subcomissão VIA - a seguinte redação:

1- A pesquisá, a lavra, o refino! o processamento, a i~
portação e exportação, o transporte marítimo, terrestre e em condutos
e a distribuição do Retróleo e seus derivados e do gás natural, em t~
do o territóri~ 'nacional. O transporte terrestre e a distribuição p~
~er~o ser objeto de concessão a brasileiros ou a empresa' de
capital
nacional. Não serão admitidos em hipóteses alguma a
subcontratação
das.demais atividades.
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Art.2o - ••• alfnea 4 e 5 com a seguinte eedação: prévia e justa
indenizaç1io em O.T.n. , valor dado pelo proprietario para
pag:;!

~
~

mento de tributos, com emissão de posse imediata.

Justi ficaç1io

Tt:XTo/.luSTI'ICAÇio,------------------,

Com o intuito de

valorizaç~o

nos tributos. causando

'Art. Os Recursos Pesqueiros existentes em águas sob domí
nio da União são propriedades da sociedade brasileira.
§ 19- A exploração dos Recursos Pesqueiros terá como b~
equ.!,
se o seu uso social, ~ capacidade de renova~ão dos estoques, o
líbrio ecológico e o regime de concessão para as atividades de caE.
tura.
§ 29- A ordenação das pescarias é de respons~bilidade do
Estado.
§ 39- As bases especificas da exploração dos
Recursos
Pesqueiros serão estabelecidos a partir do Código de Pesca, a
ser
apresentado ao Congresso Nacional pelo Poder Executivo, em um
prazo
Nova
máximo 180(cento e oitenta) dias.. a partir da promulgação da

......

~....

D~-'-

I

suas
Quais
representações, ameaçados ou lesados quanto ª~s princípio~ os
das
aqui estábelecido~ podem requerer, nos termos da lei a cessação
causas de violação e a respectiva indenização.
§ 49- Os cidadãos, individualmente, ou através de
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go.
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ter:enos

n~aixo

proble~as

ur~Qnos,

propri~

muitos

do mercado, para paaar

financeiros às prefeituras.

m~
~or

out,o lado a cxploraç1io imobiliária eleva artificiolmente pro,os
de terras urbanas. [ Poder :-úblico, nõo pode ficar a mercê
de:
tes expedientes.

_

Carta Constituinte.

~o

tários valorizam seUs im5veis

Inclua-se aonde couber na Comissão, VI C o.seguinte artigo.
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ras ou pretendesse adquirir terras públicas. Poderá, porém, o expropriado não ter outras terras ou mesmo não pretender continuar
,na atividade agropecuária e, assim, seria inútil a finalidade do
titulo de compensar dívida do ITR o~ de permitir aquisição de terras públicas. Com a emenda, dar-se-á aos expropriados, nas condições referidas, possibilidade de solucionar o seu problema ~e mor~
dia na zona urbana. Saliente-se, finalmente, que, no mercado imobi
liário urbano, os titulas das divida agrária constituiriam créditos de pouca valia, pois dificilmente seriam aceitos por particul~
res em transações imobiliárias.
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Feitosa
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CONSTITUINTE IBERÊ FERREIRA
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Emenda

Ant. ar _ ••• acrescenta-se na al!nea 4 ••• para pessoas de
xa c média renda.

EMENDA MODIFICATIVA

ba!

"Art. I"

Mo que se refere ao

~rt.

A função social, que subordi-

na o direito de propriedade previsto nesta

Justificação

O.,

Constitui-

ção, será cumprida quando a exploração do ~móvel rural

o rundo de Garantia como poupança

concomitantemente garantir:

cOMpu156ria do trn~alhndor; é utilizada p~los ora~o~ hobitQci~

nnis poro ccnstruir arranha-eéus e palac~tos, tirQ~(o do trab~

a) seu racional aproveitamento;

lhador o direito a moradia e levando as construtoras 8uf8riram
b) a conservação dos recursos
e a preservação do meio ambientei

lucros exorbitantes às custas do dinhoiro dos trabalhadores.Lo
go deve ser dosado o alcance de tal financiamento.

naturais

c) o cumprlmento das dlSposições legais
temporár~o

que regulam as relações de trabalho, uso
terra e manutenção do nível de emprego i

da

e

d) o bem-estar e a harmonia entre o prQ

~._------------~
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COMISSÃO DA ORDEM

_

ECONÔMIC~

prietário e os trabalhadores que nela labutam e

suas

famíl~as.
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JUS T I F I C A ç Ã O

__,

A presente emenda

EMENDA ADITIVA

mod~ficat~va

ao texto aprovado

Subcomissão, obJetiva trazer uma contri~uição para melhor
tar o texto

Onde Couber:

à

proposta aprovada na Subcom~ssão de

na
ajus-

Pr~ncípios

Cerais, de tal modo que seJa explicitada a junção social enquanto procura se garantir o direito de propriedade,

"Art.
A União poderá promovei
u&sapropriação da propriedade territorial rural, mediante pagamento
de
Justa indenização, fixada segundo critérios que a lei estabelecer,
em títulos especiais da dívida públi~a, com cláusula de exata co~
reção monetária, resgatáveis no prazo de vinte anos, em parcelas
anuais sucessivas, assegurada a 'sua aceitação, a qualquer tempo,
como meio de pagamento de até cinquenta por cento do lmposto territorial rural e como pagamento do preço de terras públicas, bem
como da casa própria adquirida pelo Sistema Financeiro da H8hita-

subordinando-o

porém, ao seu integral cumprimento.
Modifica-se o "Caput ll e na letra HeI! se» inclui
complemento necessário à integração entre os que possuem e

como
aqug

les que cultivam a terra.

ção".
JUSTIFICATIVA
proprietário
A emenda, aditiva, visa a amparar o
rural que, residente com sua família no imóvel expropriado, se v~
ja compelido a fixar residência na iona urbana sem que ali disponha de casa própria para morar. Ora, na desapropriação por interesse social pelo citado artigo a indenização é paga em títulosda
dívida pública resgatáveis em vinte.anos e valendo como pagamento
de até cinquenta por cento do Imposto Territorial Rural e como pa
gamento do preço de terras públicas: Estes títulos, como se vê,
teriam real utilidade para quem fosse proprietárip de outras ter-

)~

_-.J~
TU.fO/JUSTIFICIoÇÃO -

~

- - •

EMENDA ADITIVA
UArt. 12 O imóvel rural inexplorado ou que não

a sua função

socialr~fica

cumpra

sujeito a desapropriação para fins

Reforma Agrária, mediante indenização das terras em títulos
blicos, e das benfeitor~as úteis em dinheiro.

de
pú-

VI- Comissãoda Ordem Econômica e 083

§

12 As desapropriações de que trata este artigo

não

CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI

atingirão imóveis Rurais com dimensão de até três módulos rura1S
,-

explorados direta e pessoalmente pelo agrlcu1tor e sua famí11a ,

I'LI:H.&'uo/cOIol13.1o/IUICOWII.ÃO

COMISSAO DA ORDEM ECONOMICA

ressalvados os casos de minifúndio para fins de remembramento com

,-

_

EMENDA
600317·6

TEXTO/olUSTl"C.a.çÃO

--,

a garantia de reassentamento dos expropriados.
Inclua-se, no anteprojeto aproyado pela SUBCOMISSAO DA pOL!TlCA ÀGR!COLA E'~UNOIARIA Ê DA REFORMÃ ÀGRARIA, o seguinte artigo:

22 Na hipótese de desapropriação de minifúndios, fo~
ma prevista no parágrafo anterior, a lndenização será paga integralmente em dinheiro, permitida a permuta.

"Art.
A realização dos objetivos da reforma agrá
ria implica na participação das cooperativas desde o assentamento dos agricultores, assistência téchica e credi
tíela; o~gani~ação da produção, sua'~omercialização, ai~
tribuição e ·industrializ~ção."

§ 32 As desapropriações de que trata este artigo serão
realizadas em zonas prioritárias fixadas previamente pelo

Poder

Executivo ou excepcional~ente em áreas de conflito ou tensão so-

cial.
§ 42 A indenização referida neste art1go sign1f~ca re~

JUSTIFICAÇAO

sarcir os investimentos efetivamente realizados pelos proprJ.ctár1os, sem dano, e a terra nua tendo como parâmetro o valor

fis-

o sistema cooperativista está apto para colaborar com os programas de reforma agrária. Os assentamentos fundiários realizados em no~
sa Pátria apresentam melhor organização e melhores resultados quando aco~
panhados pela ação das cooperativas. Esta ação inicia já na fase da sel~
ção dos candidatos, incluindo ainda assistência técnica, garantia de comercialização e industrialização da produção gerada.
. As cooperativas conseguiram e l eva'r os· níveis da produção
e
da produtividade, gerando maior riqueza. A política fundiária, na verdade, é indissociável da política agrícola, e esta dupla função o sistema
cooperativista consegue realizar ao mesmo tempo. A terra e as condições de in
fra-estrutura são instrumentos mais adaptados ao papel das cooperativas.
Esta Emenda visa, portanto, contribuir para acelerar os programas de exec~
ção da reforma agrária e garantir melhores níveis de vida aos assentados, pela ação.cO!!!
plementar das cooperativas.

cal.
§

President~

52 Decretada a desapropriação, por ato do

da República, para fins de Reforma Agrária, a União efetuará
depósito dos títulos e do valor da indenização em Juízo,

deferida sumariamente a imissão de posse, limitada
exclusivamente à discussão do valor depositado.
§

contestãção

62 Fica vetado o desapossamento ou o despejo

balhadores que sejam beneficiár10S potenciais para

o

sendo

de

tr~

assentamento

em áreas decretadas corno de interesse social para fins de Reforma Agrária.
7 2 Os títulos públicos previstos neste artigo serão
emitidos com cláusula de atualização monetária com prazo mlnlmo
de 5 anos e máximo de 20 anos, resgatáveis em parcelas anua1S

e

(sucessivas, assegurada a sua aceitação como pagamento de até 50%

do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) das
ras públicas e corno caução, em qualquer hipótese.

ter-

JUSTIFICAÇÃO
Esta emenda adit1va fixa, num só artigo, os
diferentes propostas

CON~TITUINTE A~~I~

cr1téríos

para desapropriação para fins de Reforma Agrária. Estudamos

COMISSÕO DA ORDEM

apresentadas e discutidas na St/comissão, o

reca1-

rão sobre os imóveis inexplorados e que não cumprem a sua função
social. Em conseqüênc1a, ficam excluídas as médias propr1edadcs,

tornando lmune à desapropriação cerca de 4.200.000 lmóveis, correspndente a aproximadamente, 90% das atuais propriedades.
Admite-se a exceção em casos especiais de remembramento de minifúndios, assegurando-se, porém, o direito à 1ndenização
integral em dinheiro e ao reassentamento. Mantém-se a regra

a-

tual das zonas prioritárias e estabelece-se os cr~térios bás~cos

para fixação da indenização inicial, deixando para o
a fixação do valor flnal.

Judiciário

A desapropriação será levada à justiça e terá rlto sg
mário, aliás dentro do que a atual legls1ação (Dec.Lel 554/69)Já
estabelece.
Finalmente, por cautela, é fixada uma regra para
dir despejos apenas nas áreas desapropriadas, no interregno
tre a decretação e a imissão de posse.

imp~

en-

As regras atuais sobre emissão e resgat~ dos títulos

ª

gráriQ§ são mantidas, amp1ia~do-se a possibilidade de uti1~zação
com a caução. '

~ÇONOMICA

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Tl:ltTO/oIUSTl'ICl,çio----------

Parecer do Relator e a proposta aprovada, e veriflcamos a nece.â
sidade da organic1dade à proposta de forma mais clara c SUc1nta.
Assim fica estabelecido que as desapropriações

CANUTO

as
w.~_. ~ _ ~

--

Dê-se ao art. 20 do Anteprojeto da ~ubcomissão da Questão Urbana e Transporte a seguinte redação, suprimido o art. 21:
Art. 20. ~ão privativas de embarcações de bandeira brasileira as utilizadas:
1- no transporte aquaviário nas atividades de
engenharia, científicas, de pesquisa, de exploração de
recursos naturais e no apoio marítimo nas águas de juri!
d ção nacional;
11- no apoio ao transporte aquaviário nos portos, terminais, atracadouros e fundeadouros sob jurisdição nacional;
111- na navegação de cabotagem, InterIor e pesqueira;
1V- no transporte de mercadorias Importadas ou
exportadas por órgãos da administração pública federal
estadual, municipal, direta ou indIreta, respeitado o
princípio da reciprocidade.
Parágrafo único. O poder público poderá autorizar, por tempo determinado, o uso de embarcações estrangeiras, em caso de necessidade pública.
í

JU~TIFICATIVA

.

Creio que a linguagem desta emenda é bem mais objetiva
e clara. Outrossim, o desdobramento em itens atende à melhor té,nlca
legislallava. A introdução da matéria contIdo no item IV é da maior
importância para a economia nacional pois evita que essas mercadorias
possam ser transportadas por terceiras ba~deiras, bandeiras de cOQveniência, que poderiam atrasar a entrega ou praticar uma poltica de
fretes contrária aos nossos interesses.
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PLf;HA'Uo/CaLl\SSÃo/suacOUISSÃO-

Nesse sentido esperamos con~ar com a sensibilidade

~

RENATO VIANNA

~

_

r : " I - - - ; - - - - - - - - - - - - - TUTO/.ruSTI'IC...ÇÃO

~

Subst~tua-se no art. 29 do anteprojeto aprovado pela Subc~
missão da Questão Urbana e Transporte, a expressão "por necessida-

dos ~obres constituintes, para podermos atender os intereses daquele!] que, uma vez ac r ed i t e ndo numa ec onom i a mais próspera àe colaborar com

o desenvolvimento social e econômico. Isso se fez, não

na tentativa de trazer rn~is divisas J)a;a o País, mus,
preocupação de gerar mais ampregos.

só

também, com a

de ou utilidade púb11ca, ou por interesse soc1al", pela expressão
It

pa r a fins urbanisticos ll

•

1'":""1,--------------- . & U T O I I - - - - - - - - - - - üons t í tu mt c RORERTO CAlfPOS

JUSTIFICAÇÃO
~

pI..U,Amo/co/olISSÃo/sUBCOIUSsÃO-- ---,--~-

COfIISS~O DA ORlll,'1 Eco~ômCA

=
Trata-se de

med~da

de

fortalec~mento

dos muni

Acrescente-se ao art. 13 do Ant epr'o jo t c da Subcomi s<ião de Pr-I I1l-; PIl'''' Gr,i:O:lls 1

Cíp10S, pois nem todos os casos que caracter1zam necessidade ou Ut1
l1dade pública são,

necessar1arnente,funda~entadosem

técnicas

(\'1-.. )

~-- T € X T O / J U U I F I C A Ç Ã O - - - - - - - - - - - . - - - - - - - ,

Intervenção do Estado, Regime ~da Propriedade do Subsolo c da Atn'ld.h.h." 1'.l·I.,1Ilômic.l,

de

construção reforma, melhoramento ou embelezamento urbano.

o seguinte parágrafo um.coe
Art.

q.
I -

II-

li_I

~--_-------- PLI:.NAIIIO/cOMISSÃo/sUICOMlssio--

'--CC=.:I..J_;:ic
=

.w.'l

CIti/:;.,:

TExTot"usTIFlCIÇÃO

.11,.'' '

E:)tcldos
í

tamcnte sob efetiva exploração da UnIão, ou que nã'O sejam ob jct c "it... PI'vjl'tl..'<i p·1'i~

~320.6

.,-_--J-)

:::~C;I:::f I~.~

Parágrafo ún1co - A União delegará o exerc Íc Ic do ml'nopl..~ll",

que solicitarem explorar suas áreas s'MImentares que não cst cj.un di Il..t.l ou íud r~

rítárlOs de mvesr imento do moncpc'l.ac cs tar.al , cabendo aos Es tados d l rc i ros c

d~

_

veres equ i va lentes aos previstos no moncpc'Lrc f'cder-a'l ,

];:3-ce ao pur..í~r~fo ú..'1l.CO do t:.rtiüo eo .to Ar.. t-a:t'ro.;c tu
~_.bC{h.:i.;afio J..l ~uc..3tão l:rbuna e Trun..ip cr-t e , o. uet.~:t1nt0 .,t'tHh•.;?ill:
JUSTIFIC~TIVA

,L3t::!::l:~

lIPará brafo iina co , são oxcl.u..a viJrtdc ..ir; rt e

2.1?l~c:lçãc dou le. Ó31tOJ Jo Fundo lo ~. r~.r:t1,1 UJ

C'l_'t

'm..?.) !

e ..ie cade rne tus de poup::n~:::; a Le í, "':úf1ni:::-'i um r,~=c~J.' 1.\
in:ferior a q,1)arent~ por ccnt o ,

t;?io e a
';ot'v:t;o

A Petrobrás, que em nome da União det~m o monopl~l1.o da ~'\.ph'I·~t\,dl...' p~tl·l'li.

une.i

fera tem, em vista da escassês de recursos para SUdS varl.dd.l~ "'rl."l.l\,~I...''''. de pr i o-

11,

l ..

'I

contratos de rí sco ,
la 3t.e.r.t.!..t

lH.\!JC't SJ.l

:t'J.:1.ir

.1 ; .. ri...:

fj,na2,

.. ~

.....

4r".. ....

fo, que J.ir:l.ue o e í.o t era .., CO::l oxc'l tt ' ...V:L l:..:.!,~, :- ,~o:~t,.::- c J~ ~ !'obl ('
Co:. haba'tuc orud , P lra ~5 pa:ul . . ~~õ\;.1 :lr: b-rí x-i c ri/,J:' ~..." 1.... J,
à.:i
c~d~~J.ec de pequeno e rr.édic lD1"'tes, ror C.J:Lr':uJ.r\:r ...::.. ~:"_ #ln·.q:':o
ln..i~~r;,:~vDl .::uo:: :on.. tJ..tuJ.,,'~o .J.::r:!. '.1.... ];'Hr.. t"Ol1.1.:" .~
\ ....
#'~n>' .u
Lo j e exi..rt en tuc ent!'e bru...1.1eJ.1'..)~ c ,r~uJ.õe..J • . ~ u:',u. l Lo c i:tJ.~..:

arca scd íncntar- do pa.is e de sua p Lt tnf'orma cont incnta l , ,\ .~t'l·.t I"k

1I1"'.. ~·va

prio-

í

ritci"icl tl cltUl~Jl'lcl 15%.
Não há porque denegar aos Estados, plantados c..m ar-ca s 5"'..d rmcn t.n c...s ,

l

direito de pedirem del("gaçào da Vnião, para cxp.lorarcm aque l as .~ll...I'"

í

~~m,
.:1.:.0

cou:o to dcs a:
J.}:i.UO

outr:~s~ 0.3 r;SG.:L:'H; :-J."llbl..::l1•

..iu:,t~ .11 ;cr~!tlnf.l.-l.1·';

1,0:"1t..o

1

•.i

l:, ..il:il

01.: '~l.U

c

n.i""-ltH:Ii.

das nos programas em curso, ou que nao figur.em nos rnvcs t Imcnros -J)l'h·wit'~'·'\.'<i

Cl"'o.:;c" ... , .:.

da Petrobrás ..

~

sn1F~O
"\lfOk

CQl.1.c;J jt"intc

•

fi r----'

r"\·H\.
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f:"'1,.--------.-------- fCJ:fOIJIJJ''''CA;.t-:--------_--'Dê-se a seguinte redação ao parágrafo 2~

L_r~'J.l.:-u tJ!J 11-' !~B!1JiIJin!.J~

t'JPtJ;t __ .__ .

_

'r
_J

do Art. 7 g

,

do anteprojeto aprovado pela sbcomissâo VI-a.
nA Lei protegerá a pequena e micro empresas conCC':1c.n-

do-lhes tratamento e estímulos especiais, àe

a~orào

com a lei, no caso de falência e concordata,

I

podendo

atribuír-lhes isenções ou imunidades tr~butiirlas.1I

JUSTIFICACÃO
A lei de falência c concordata não favorece
monet~rla"

I
I
I
I

er:l

rJ~lda

as micro, pequenas· e mé~ias empresas que, por' intermédIo do disposi
tivo da correção

I
II

ficam impedidas de recorrerem a uln

di

reito leg~timo inerente àquelas que enfrentam dificuldades econômicas, em função da própria política econômica do Governo.

t Id~'II,I<1dl,,' lil'\ Id.1

d,,'

l

r\l\l·11II~·1l1\'

.11'.:111_

1','/"

tl

j

I

l

1'"

r c vt , I..·\'Il·.IIIIl·~

"'lq""I"'~

P"·ll''''lit.l''::l.,q do P(ll 'lU"

I

r ..

41\1

I'0l'tll.h 11..'11.11

111,11 111 ,; \ ,,"I ' ••
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1\111.\1.
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1

'\'1101

\

1.'
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.Ii1ll1.ll'>
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~l~S\O

•

-

~~

_

-- rElo:rO/Ju<;tll cllcao-

Dê-se ao .u-r . 2 0 do Ant cp ro j ....-r o

dl1

SUbl·tlllll~~~l' da Po l ~t

1....,1

\~I'íú'lcl

Fundl.;na e da Reforma Agr~ri.a, a scgul nt c n~daç':il':
"Art. 2Q. - A Jus t rça Fcdct-a.l Cl·l.U~, no s Estados ,

Vl!I,I ...

l~"'pl~clnl~ para

d í.r-Inu.r- conf l i tos fundi~rlos nas regiões de tcn"sdll soe 1.11. 11

I

.I l' S T I r r r A T 1 r \
----------------

JUSTIFICATIVA
A emenda va sa a csc La rcccr- que as varas jud rc ra i s devem '-ll~l' t'l I.ldcl...

Estados, evitando-se a conccn t raçao do Poder JUdlCJál'io em

DI·.IS;'I<I.

nos

Obedece

dOS

princ:Íp~os de dcsccnt r-aLi eaçao c acess rb 'l i dade da jus t 1Çcl fund I.~ ,'1 .r ,
í

.

c-- - - - - - - - - - - - -

[iJ_

O\UTOIII--------

~------ - - - - - - - - - - - - - - .UTO"

-

~

Const l tu mt c RonERTO C,VIPOS
~LENA~lo/co"'S5io/sUDCOlllssio

coarssro

!l\ oRm:~1 r,co~ô~"c·\

CONSTITUINTE BENr:DICTO M1NTEIRO

EMENDA
600325·7

- _~ __

(VI-h)

. . , - - - - - - - - _ - - - - - - _ TUTO/.ruSTlFIC...ç i o - -

-

-

._ • • -

~

-_ . . .\.I!:.... ':lIo/rcloll·.'iAO/.III1001ll1''1.0

._

um parágrafo ónico, com a seguinte redação:

Visa incluir no Artigo Iº
supr-ream-sc no Art.

32

do nntcprojct o dd SUbC'llllll"'h:i", d.1 Qtll· ...t.lll 11 b.111.I

e Transporte as seguintes expressões:

Não cumpre função social a propriedade ex

dívidas, salvo as que provrcrcm dos Impcs tos rc l a t.í vos ao

mo IlIh.~\\·tll.

nh......

pIorada

indireta~3nte

sob form3 de

arrend3m;~to

e parceria.

no seu § 19 as scgumtcs expressões: "... iSl"I1\ã" de e"(l,"("u<~';i\, ••. ".
JUSTIFICATIVA

Essa form, parasitária de

JUSTIFICATIV·\

obte~ção

de renda pelo proprietário da terra

de resquícios feudais, obriga an agricultor a um esforço sob ca-h-nnano
_ i
Trata-se da criaçao ,da figura do devedor

t1ficável quando se trata de devedor

para obtençã? de algu,
pr-cf'cs-cnc ra l , t.in r o mono... .iu.:::.

benef~clárlo da prod rgn l dadc ti .., I·:...r ado •

Trata-se de vl.olação do pr-mc ípi o de asonoeu a

re~dimento

de seu trab31ho para si, pois deve

desviar para o proprietário da terra parcela considerável dJ produção

í

pC'II't" ...· . .ll1 ... t 1 r uc t "'1t.11

C"'IlIUIII 11<1

obti.da sem qUfllquer esforço dest.e óltim?

Ih''''

Constitulnt~

ROR[RTO

~

~

·

"

O

T

U

A

demais países.

CAMPOS'

r:-J---'--------- ~lfJlaluo/c.o"":n;.o/sUnc.o"'55;.O-.
COMI5S~D nA ORnEM rçONôMICA (VI-R)
r:-J------.------- - - ----~ -

lflllO/,Jusr",caç.:1

~
-~_._._.J ~

Supr- i mcl-o.,,('. o Apt. 7° do A"t{'~'H'O~I('to d ..l Subc-om r ...... ~o

li ..l

Qllcst~o Ur'b~n~ c Tr~nsportc.

JUS T I F I' C A T -I

EMENDA
600329·0

_

_. - - - - - - -.

~

- - -

~

.-

-. Tta'"

I

.lU"·'~'C"Ç4"

Pretende incluir artigo nos termJs que segue:

As terras púb Lí ca s e devolutas são inalienáveis ahrangendo su
concessão apenas a ocupação e exploração através de contrato com clá~
sulas resolutivas que d.ísc LpLí.ne-n o uso do solo e garant.,'! a posse da
terra somente àqJeles que a utllize~ de forma produtiva, racional
e
não predatória.

V A

JUSTIFICATIV.'

sido comum a formação de gra,de~ propriedades e~ áreas, anteriormente públicas ou devolutas, que fora, distribuídd"i a agI'icultores,os
Te~

o

artigo r('5t~b('lpce o pl"inclplo J~I~t~r'lu lf~ VlllC:lll~ -

çoes obri9at~rlas de vcrb~s. Como as pl'loridQdC$ 5;0

C~"llll~llt0~

no tempo, vinculdç~CS d~ csp~cic Icv~m d bobr{'-lrlv~~tllll~"1() ...

algumas ~rcas e sub-Inv<'stiln<'ntos em outr~s.

t

n0cv~~~r'll)

tadudls e muniCipais, fl~Xlbl I Id~d(' P~~tl ~ Qloc~ç~() ,Iv
segundo as

neccssid~dcs

do monlC'nto.

l'UI

ll~I'~r~

1·(·l·U,. ... O~

quais compelid?s por dlficuldajes financeiras e pela falta de assistEncia à prodJção, as vendlm a grandes proprietários que assim
ampliam suas propried<ld.ls num crescente processo d.1 ccnce-rt r ação fundiária e de êxodJ rural.
A substituição do titulo definitivo ~e propriedade por contrato
de
cxplora;ã3 com cláuslJlas resolutiv35 e intransferíveis imrJrl~iria~ es-

sas

tra~sferências

e o rn3 J uso do solo,
1

n3nte especula~ivo e~ rela;ã? a terra.

b1~ com~

esvaziaria o

compo-

086
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05. de quinze mil(15.0~0) hectares nos
Estados de Rondônia, Acre, Am3zonas, Pará e nos Terrilório. do Amapá
e Roraim3;
COMISSÃO

D~

ORDEM ECONÔMICA - VI - c

r.l----------------

§ 2º - Será de quinhcnLo.(500) heclare,
o limite máx no do imóvel rural no Oistrito red.~ral e de einqü''''I.;Í(SO

TEXTO/JU5TIFIClt,ÇÃO-----

í

hectares nos municípios da s Hegiõ~s M..s t runo Ll t an.i-, do p.Jís.

Pretende incluir artigo nos termo. que segue:

.

3º - Será de três mil(3.000) hectares
nas margens dos lagos, rios, das ferrovias e rodovias fc(j!rais e estaduais.
§

O des~io de recursos, creditício. ou não, de orig3~ p~bli
ca, para outra finalidaje senão aqJela d~finidl e~ lei, con.tiLue cr
me inafiançável e insusceptível de anistia e prescriçãJ.
JUSTIFICATIVA
~ do a~plo co,hecime~to o desvio de recurso. de crédito e de incenti
vos destinajos ao dese~volvim2,to de setores econô~ieo., para ativid
des especulativos co~ quase absoluta impunidade, em jecorrência
d
inslrum,ntos ad,ninistrativos e jurídicos que de forma distorcida oea
bam se transformandJ em expedientes protelatório. inibidores de qual·
quer medidd sa,eajora.

CONSTITUINTE BENroDICTO

MO~TEIR~

Plf:NAIlIO/co.. 1S!ÃO!SUBCONI'=::io-------_-... - -

CO~ISSÃ1 ~A

OROr:M

ECO~ÔMICA

- VI - c

r.l----------------TExTot.lUSTIFlCa.ÇÃO------

retende incluir artigo nos

termo~

qtla

segu~:

A morada habitu31 e a cultura efetiva elídi a propri
dade documental no limite de terra n~cessário ao desenvalvillento econ"
mico da u,iddde de pr odução ,

tJ --'-

'H'

--

CONSTITUINTE BEN':DIC.JjJ MJrJTHiF_J

~._---------0_

•

••

•

-

J
j

I-I
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Tt.TO/JU51IflCIlÇÃO.--

Pretende incluir Artigo nos termos q-re segue:
~ assegurado o direito e· a preferência ao c r éd lo
rural
oficial, qualquer que seja sUa mod.liddde, a todos que tra~alhe~ diretamente na terra, e~ imóveis de até três mójulos expressos e~ lei,
não cabenjo p3ra ta,to qualquer restrição de ardeu :Jatri~onial.

JUSTIFICATIVA
Há qoJe evitar a continuidade de injustiças cometidas contra agricl.llto
res qJe, cultiva,do terra, desbravadas e melhorads por se~s avós e pai
são co~pelidas a abandoná-las por ações judiciais requeridas a partir
de docume~tos, muitas vazes forjados por práticas grileires, p!incip3
mente quando essas terras são valorizadas por obras do Poder Público.

í

JUSTIFICATIVA

o crédIto rural co, condições especIais, repassado pelos bancos oficiais, para dese~volvim~nto do setor agrícola, foi sem~re,
em sua
maior parcela, apropriado pelos grandes proprietários, enquanto
os
pequenos e médios, mais necessitados, tivera~ obstaculizado o acesso
a este tipo de aJoio, especialn"te pelas exigên~ias legais de g)ra~
tias reais em forma de patrimônio.
Há outras f'nr na s eficientes de garantia 'de r et.o rno , como o rco"1panh.:!
menta técnico obrigatório e o penhor das safras.

COI~I ssno D,1

OllDEM LCo1Níi:n C,1 - VI - c

' - - - - - _ . _ - - - - - - - - _ . _ - - - - - - - - ----_!...... -

)

~
~

Inclua-se onde couber:

Art. Nenhu,a p!ssoa física ou juridicd podnrJ Ler
direta ou indireta~e'te a proprieddje ou a posse de i~óvcl rural de
área conlínu3 superior ao limite fixado neste artigo, ficando o exced~nle sujeito à desapropriação por interess~ social para fins
de
Reforma Agrária.
§

eml J ssnn
.

--

nA OlllJ01

- -- --

IT()I,(it~ J C/I

Dê-se ao parágrafo primeiro do arligo 79 do plojelo a
seguinle redação:
§ lº - A indenização aqui tratada terá como leto ~áxi
mo o valor, que acatado pela União, serve de base pa~a a fixação
do i~posto territorial rural.
(observaçdo: como esta redaçdo aditiva, o § 19 do anleprojeto éma!)
tido, mas passa a ser § 2º e o artigo 3º do anteplojelo consequc~
tem~nte é suplimido).

A rcdação objcto desta emenda além de preservar os o~
jelivos inseridos no artigo lerceiro do anteprojcto, aprimora-o ao
explicitar que o valor da indenização terá como ~elo máximo aquele
quc apcsar de surnir da declaração do propriclálio pas~a pcla aná
li se e acatamento do poder públJ co de molde, sempre, a
a'í'as tar
qualquer prejuizo quer ao palticular quer ao poder p~bljco.
Nole-se que hoje cm nosso direito (cf. 0.1. ~~'I dc 25
/04/(9) já existe tal dispositivo no entanto lem represcnLado Ieí.ra
morLa por não estar inserido na Constituição de maneird ohjcliva e

plccisa.

1 Q O limite previsto nesle artigo será

01. de quatro mil (4.000) heclarps nos
Eslados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Sanla Cdtarina e (lio
Grande do Sul;
02. de sete mil(7.000) hectares nos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo;
03. da sete mil(7.000) hectares nos Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Granj, dl Norte, Paraíba, Perna~bJco, Alagoas, Sergip~ e Bahia;
04. de onze mil(11.000) hectares nos Es
tad~s de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás;
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Artigo

A propriedade é

p~blica,

privada ou social.

1
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R propriedade é social quand) u
mônia pertence

~

mes~o

di!

na form)

econo~ta

de

mentos DIJ

Nação, ao Estado e ao M1Jnicípio, em lerras
e~pres3 póbllc~l,

controle acionário de

mixta ou condlnlíniQ imobiliário, resultante

pag)~~ntos

d~ssas

feitos pelos erário1

o
proteçã~ s~rá

V~~IQS

Todas as transações efetuadas
pela
União ou paI sua delegação, que não estiverem nesLa data devidame~
le lranscritas no Registro de Imóveis, ficam canceladas,
exceLo
aquelas que foram doadas individualmente para efeito de cnlonízação ,

e

socicd;ld!
lil!

1'inalci~

JUSTlrICIIÇÃO
O Decreto-Lei nº 1.16~, de 19/04/71 ,
declarou indispensáveis à segurança e desenvolvimenLo
nacionais,
as terras devolutas situadas na faixa de cem quilômeLros
de lar
gura em cada lado das rodovias na IImazônia Legal. Em consequencia
no seu artigo 2º, inclui entre os hens da União, lodas essas
Ler
ld~ margJnais das eslIadas conslruidas, em conslruçJo, Oll
pro.jelo
de Lodos os Eslados da Região Amazônica.

insLiltJtÇõ1S.

patrimô,io é inalienável, depcncJe'ldo

qualquer transação, com ele, de decisão dJ Congress0
uso e

p~Lrl-

Nacion~].

Seu

definido na forma da Lei.

seu u r t

Ji:Í no

It U,

qo

í

r-nmpu t.ê nc l a

rlel

exclusiva ao Conselho de Segurança Nacional para eslabelrcer
rnus pala a

~
~
Dê-se ao parágrafo 2Q do arligo 2º do AnLpprojeLo a
guinle redação substilutiva:

po

s

s

e

e

a t

rnnsc

r

í

ção

no rC'gistro i

mub

i

j

Lti

r

Lu

r

n

d

sp cc

t

í

vo

Ln

manua t o de ür-put ado I crtc rn l

"1~)Iqem

imissão

nor

de pl'ojcLc)s de coloni~nG50 c c()nccssfi()

llus

Desde os primeiros momenLos como cida
dão paraense e advogado agrarista, me insurgi conlla lal Drcreto _
Lei, denunciando sua ilegalidade e inconstituci~nalldade,
aLlavés
de lrabalhos escritos, entrevistas e arligos na imprensa.
Nomeado Procurados Geral do ISLddo do
Pará, oblive de lodos os Procuradores Gerais de lodos os [sLados do
Orasil, o apoio para a tese de incohstilucionalidade do Decreto-Lei
nº 1.164, e através do Conselho Nacional de Procuradores obtive os
pareceres dos jurislas Miguel Seabra ragundes e Dalmo Dalari,
que
opinaram pela ilegalidade e incon~tilucionalidadr.
Com a eleiç1lo do Presldentp
lancredo
Neves e depois do Presidente Sarney, tenlei encaminhar wna represe~
tação ao Procurador GelaI da Rep~bIica l)tJr argGir a irlGOllSl iLl'ci(ln~)
lidade peranle o STF, mas os Governadores do meu FsLado, lll. Jader
Barhnlho c Hélio Gueiros, pediram-me que espelasse ato do Poder Lx~
cutivo que já estava em andamenlo para revogação do refelicfn lJeC're
to-tei.

Uma da principais dificuldades que hoje o poder pG
blico federal enfrenla nas desapropriações para fIns de Reforma
Agrária cinge-se as dIficuldades de obtenção da imissão de posse
e transcrição no regisLro de imóveis junlo ao Poder JudiciárIo ,
isso em razão de imprecisões no aLual ordenado jurídico.

n redação do parágrafo 22 do alligo 7() deix.}

jmplanl~ç50

sas terras,bem como, para o eslabelecimento ou exploraçJo, nelas ,
de indústrias que interessem à segurança nacional.
Com tal Decreto Lei, a UnIão federalizou-se, s6 no Estado do Pará, uma área aproximada de 122.1~jkO, que
imedialamenle passaram para a jurisdição do INCRA e do m-IAl (GlUpO
Executivo de Terras do IIraguaia e Tocanlins) representando 78% do
seu território legal. (mapa anexo)

s~

Art.( ... ) Depositada a indenização segundo criLérios
do artigo,2 Q e ajuizada a ação desaproprialória, no prazo máximo
de 3(três) dias, o juiz deferirá a i~issão na popse e a lrdnscr!
ção imobiliária em favor do poder exproplianLe, declarando efeLu
nndo o pagamento da indenização e determinando a expedição,denLro
de vinte e quatro (24) horas, dos compeLentes mandados,
em nome
do autor.
RrL ( •.. ) Nenhuma medida judicial poderá impedi r emis
são de posse e a transcrição a que se refere o arLlgo anterior,J~
salvado to juízo compelente, admitir, se for o caso, pedido de c"~
ção complementar, após audiência do poder exproprianLe.

a dGvldas quanlo ao podrr do juízo em não deferir

• 087

í

u l

Lzmun t.r- ,

j.-í e s Lnu

('

cump r I

o

IOt'U

p r

cxc rc Irt r. dI) nu-u

IHJ

i meLr

u

1Il.1I11l.llo

de ConsliLulrlle, sem qllC o IJodcr [xecuLivo lome qunJ(l{J(~r nladida p~
ra reparar o meu Estndo desse alenlado n SlJU sobclnrlia
r
eJcssn
usurpação de seu lerritório. Razão pela qual, apresenlo a presenLe
emenda que, acompanhada da represenlação judicial, espela
merecer

no

.

A redação ploposta oferece uma sajda para a hipóLe
se do JUIZO Ler qualquer dúvida quanto a suposto aus8nLia rrqui
sitos propriciadores da alternaLiva de desapropriaçJo escolhida

dos senhores e senhoras Constituintes, o mais cuidadoso exame
melhor acolhida.

e

a

pela União.
ta

,

De qua J que r forma, com a po s s i b f I i dado riu c.iuc.in f1rl1J1o(~
a imissão de posse e a transcrição em r c f'e r ênc a nãu ',('1 i.1 CUl1cJl.
í

cionada ao deslinde final da controvérsia podendo assim

o porle t

.

pu_

blico das destinnção social ao imóvel, s em risco ao dr-snp r op r j cH:1n qlJu
!~~,

Lerá desrlp Já segurança da reparação cnns t l t.u da pr-In r·,'lJç~".
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rj>

1', h:í-

pios G·,rais, Intervenção do Cslado, Re\lin'~ da rroDripd,j(~" do 5'111$010 u d,l nLi-

EMENDA
COMlssKo DA URDEM [CONDMICA
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I

Ih t

Tcxlt'/JI.!itlFICA .. AtI

D..!.~o-?1,Ç_õ~s _ ~anCj i t'iF_~n_~

~,

í

I~clua-se

Parágrafo !Jnico:

I

IIs cdgcessões ou qualoJor ouLro regim~ de ulrpilo .iner~l <r'e envo I va" Lavr-a não eXD l c r ads , nrasc r eve r ào de co r r i dos do i', ~Il()~ li,
promulgação desld C~~5tilIJic§u, ~endo anulnrlas aoós C5L'~ !),~yludu)
1 etornando a urour I e~at::Je ao Pc..d er Públ co , se.n qua lquer lw!en I /,H;JO

"Dispõe sobre a revogação do DeereloLei nº 1.16~, de Ig/O~/11".
no antpproJeLo
do lpxLo
constitucional, o(s) seguinte(s) disposiLivo(s):
rica revogado o Decrrto-I el nO 1.16~,
de 1º/04/71, e as terras de que lrata reverterão, imediaLamenLe
para o Patrim6nlo dos Estados dos quais foram exc]uidas.

ví.dade Econômica:

I

,[

Toda

corn-c s s o há .1·s~;' ser en t end.l d., como
ã

nõe re snnns ah Lí dace
í

J

i'J

fe I".

UlII

o i r v i léq l o quI' nrf",',LJ-

e rnc o roc dade s oc a l no r na r I rí

í

í
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As

d~vi1as so~r- ~ liqaJidade

dos, uo r s I
coru e s s õe s

~Il<"'.t;"ic:::<m O

e",

Fr,,"t

í

concesSa~3 durdlte fPYIl1IPS DnS~l

ja;

~·"'0r'h·lgaçãu de s t a Cnn-s t

..

~
~

nt e r e s s e em oret,p.rvu! a l l sm » doi;

Não se pode admitir que concessdon-ir tos

r t o Iç ão

detentores dunu.un em

Oll

rlll1e1

til'

1",11101',

sem explor..l -]as, Impeu mdo que uulrus mais carml-cs e meIl mr i.lltl'l~ illll.. C:l1~ ,111 .•.• 1111

.~

-

fdZêlo.

_

-

•

_

'L"!'

FJII3"03/'diliva mflrt. tI03 ch I'ntmroj:lto

"';AU

~\t.lIr

mS.bxmiSSIJ re Pril'cíniu, l)~rti~,

llll,,"'''"fn Ih f~,

1J'Úl, ~ÜID ch PrroriEIil:E cll 5.tmlo e ds IltividTÉ Faninica.

Art. 6ffi •••••••••••••.••••.•••••.•••.••••••••••••.••••..••.••••.••..•.•••••••..•.•.....••••••
~ .....•.....••.......•.........................

§ 11;>_••• 1l.1eLOiso:n:á.scbre:

~r----------
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CONSTIlUIN1E WIILMOR DE LUCII

_. ------. --------- -- ------ ---------
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•

1-

.

II -

.

III - .••..••.

J~
~

N- ....•••
V- •••••••

§ 2º -

As~, relffi!sSÕ'5 OJ

aJl:or.ird,'Õo.-s g:>.elTmmlaLs tb q.PJ.q= rn'll/lY.<I ld.onnn

ao rrrar arre:tntz, son q.aluer tioo dJ irdniza;;ro,

9liPI'~ qn

o o:n:f.ssicnil in .!pfI inJir a lei.

_

.JUSTIFICIITIVf\
-..__ ._--- -- ------ - _.

Emenda sustitutiva ao /\Rtigo 61109 do IInteprojeto da Subcomissão de Principios
Gerais, Inlervenção do Estado, Regime da Propriedade do Subsolo e da lltividade
Econômica.

A,conccssã:J é

um

Dr5\i]r~.~lo,

s e..

':'!

;1,1

";f"!V;Ç"

dp

11rt. 6A09 - Todo e qualquer recurso mineral, seja cm forma de jazida, mina ou
af.loramento , bem como os polenciais de energia hí drául i.ca , nuclear e
de natureza fóssil, const tui em propriedade dí st mta da m onr ícdaoe do

.ío

j',n·,j1C'II,', 1.1111,

.,Ij··':r-o,

minerais, cartas iJd':en::e~;
,jsl.2n',J
frl.'ounnte 'J d'~S~C"'ile;l.n..:l. Je~Jisla;üo por n.... lt'~ .In::;

ted.eví são ,

fillnnrC'lro

HcÍ xrtros que se utilizam jelas :àn sOlllt

nt.'~ (~l~f'"'

etc"

('n.l·('>~.si("\l~l·i,

fi

ll'm

s

írto

..-;

1 1n::·':.111rnpntp Df' ,.. ,[I('ll,},l.:ã')

í

D~ ~a IC,ld) i)

':crcc i lOS.
É tambrrn noí.nr Io , (>!:'irll"'einlmcr~!lo S...~tflf
das, fJC81do os cO'/I:essiomirlos dto no- ';..

solo para efeito de exploração ou aprovei tamento Indcst r al e pertcn
í

à União.
§ 1º

recursos ref'er rdos neste ar t qo

- A exploração e o aproveitamento dos

n.illl,rl'T

'I,~ll

I

CltJI

c;r'lr

I

~"'tl'1' 11.'1 "111 1'.lJJ"t,lI"~: ,I-lI"

~fltl It""j'/Í\"-

í

dependem de autonzação ou concessão federal, ua forma da 1ci, e
somenle poderá ser concedida à brasileiros e à empresas nacronaí s ,
§ 2º

- O proprietário do solo poderá, como forma de índenização , participar

§ 3º

- Não dependerá de autonzação ou concessão a exploração de energia

§ 4q

-

gida fiS":Ç\l l z : ..·~O, lnUIJhtta.'elrne,lLP, as P.llll'"'SdS ''';Utltl'''~Sl(ln,ít J;I', III l"r1I.10 d,'
ale,jer as eXlgências legais do Eslad~~~o intf'r~finôLe·rt~~rviç~.

do resultado da lavra de acordo com o que a lei rt'gulammlflI
hidráulIca de potência reduzida e a captação de enr-rqí a <nlnr
As autor i zações de pesquí za ouneral serão por tempo deí.ernunaoo de doi

anos, renováveis, no interesse nacional, por igual per í orlo
§ 5º

C'

no máxlmo

uma vez.
.... As concessões de lavras serão por tempo delC'1 minado, nUl1l;1 ~ unr-ríor a
vrntc P cinco.anos, r cnov-ivei s (.lU! luudl ~r;l íodo, rIO Hllf'lt~·.'.e nnr.iun:J
e, .sument e , Quando fOI conoi ovada a cf H Iõnc e CClll1tl[:1J(",l f Hl,lnCC'11.1 e

Emenda Substitutiva ao Parágrafo lÍnico e suas alíneds no I\rl igo 1° do Iltllf'Plo,jef.o
da Subco",i~~üo dd Política Agrícola" rundiária e dl R"rormd nlJrJria.

í

socí al da dli v i dadn.
Art. 1º§
ve s , 5;11vo pxprpSSl
í

(1':1 norx-r c'unc"dC'rllc

nut1'11i/i1ç'~n

n 1 ír':I'1,

t'

12 -

n I

q'lfI

- A emprpsa ou jY~!:::oo fi SH'él que Leve aoulado , rota q",ilL]~"·J ld1';" 1l-'jcol!
os dll'eilos mineln~ ;PS Od concess~Jo de luvfü, flCPI ploibl ..J I de '~l'
hilluJltar a qd<'llqll("r outro tJirejlo, rpja tiut0rJ/:h:.Ul di' pl' r:1:i'.:1,

permissão ou cur,e

:-.',íO

.

A uronr Iedade rural de qualquer tioo, contínua
a mesma

I

le1 rtí spousei •
§ 7º

';m:lr~';a,

JU

cesr-cnt Jnu.i ,

(11'1

II'I1r~I1te

gr JOO coam li ia' ou nesso,s f í:;~c~: não nodnr-i ul l t .IU;l

; .... ar

ao módu ~o ná <Í no de zíez mil hectares.
§ 2!' - As

á~e03s

~er.Jrm I

li

slJoefir')res a este limite oassarão ao domínin da

'Jnj.],) fJ I~. ,JI]

Ag_rál ia.

32 - Às fonstituições Esta.i mis, le/a,ldo em conta as caraclprisLJc..:, ri"

de l::::lVra.

ri1versas unidades f~jera:iva; do oaís, Dodem rejuLir o módlllu 1I1",ion
esta'JeJecido no C'lout do artigo.
JLlSfIFICArIVA
------

.JUS] IFICATJVII
f\ propricd8d,=:

;1

I1Jneruls de . . eiJI seI enlendido:; como

estalal do

o solo

sl~bsolo é PrJncípio ccnsliLUC~l)Pc11, ctJn~.nUJd,l·) P

il
;1

de 18vfa scl p.Jdi"rá

I
I

como os propostos fozem adotados.

,

l.JS

JI

constitull;õe8 anteriores hb maIS de cinquclll.l ;., oS vigc>nll' nn paí r, . Os 11'(lU ~,(Jl'
nCC'E'SSrh

1(J~ l~ illdh.r)..'n:;,jv~l"

volvimento ecc;nómicQ r:: o equilibrio social dq poís.

de forma fCInlf.fica

Sr'I

t"

p r l ' j u d l C l rl 1

minerais súm qUülqunf
con(.e~sion,írir.~l

c>.L~rcido

p'.!lo gDVl'IllO, S{~ l'lc....t'jlll'~
~

'1"5 jnl{'rp~.·p"" rlnC:r.flti ....

prCJw~lto ao

povo

c. a

(l

j':.':"I..'li~t

I

\d lv:dan~

1:\1'

l'JjI

,~b

(olnnn,'"" (i 'l"!II
r'll(' lo"

1~1lJ ..illlll·rtt(>,

N3Ç;JO.

!

I.IICI

público que o capital

ou dplentorc', de rlirpjloG mtnr'1ol1

p.lI ,1

n conlru!p dd.

i"

':'.01'

lé'hC' 11".1'1) aI·

ifJ~ dnIlI1l'l11 ",lI

f

il' I

d't'.

i.l

I

'ill~j

:d,l.

i

,I,'

ir'j,ir ia deld ,

NdO II ..ILJ~lLJ qm~ qUl'lll, plll

Hll,llJ~ll'I"lddr:, 1I.CUI1.J; IIl'lJl1~1\'I'IJ,I, dl""I~'III'llol~d

lei, mantenhn este privlléOlO. f\ Nnçdo não podE.'
JjlJUr'ltlS lIljlll.'lais UI' fOfllla que IJUlmnvd

(Jrp~("'JP.jir

7l_.~._'~_n

_________________
0

(Ip

t"plrlfrll

~,lil"',

t' O l1l'lIl l'JLdl Ifl, pt 1\ IJ .

_

e a

9~00ricjade

j

da letrd há de

se~

ente-IdldJ ;0",0 um oi]l';ll1 LI Ir" I'H:II'

dela 9~ecisa oara o exercício de ;e" tra:'3111rJ.
Mil.,ftcs dI"' hrno;;ilello5 nHo

Do-;su~m

5P uQPT um D:1JlllO

rj("l

trrr"

"mhmi'1 I'Xf>11::l111 C..lJ;J5

alivid3jes laboriais na á-e.) ru7a ....

A Hf'fnrma f\grária, LãCJ dt'~;ntaja, é a ;:rs'irlr:'~J nT:i\1111 e a Drnnly,)I,~11
ri=gistradn~

[lara olminJir os de·;nlveis s'Jchlis

hoie 'o tlílís

co? COI1(l

',foJ

viril

ill';trl:JTJt-'flio

pfiCfJl" ual íl rt jlllp].,nlaçJo I~ ex.:>( 'Jç?i ..J in ;(pfrlTlII;J 1\~11,~ria·,

1\ 'JfODQsil:fio \omh'3b~

~~::~:{o~~;':':(~~:'~~::~~~,~,:~~~I~~:~,~~~tJ~~~,;:~~~~,,~~III:~~~:~:I~ :1:~:I:I~'~,l,:i!~:t,~"':.]:~: :~' :~~, I
tr('n/~'

JI

cos orejuizos dO desenvo lvrmento n~CIOllrJ(J,
Pai' out ro 18.10, a~; concessões de servicos :túhliC'(.':;' como t ran:.., (IIHlp, srm 11m,') 1 i-

rf(~!rI ~"'st;)n

(J

lrJt J f~Jndin

mlfHin'Jlll.ld1'3.

fi

f.-lVoreLI" o nCf"_,SO n I,..) :

'j UI11I"'"
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§ lº - A nronr redade terr tor iaj urbana de qualquer t íuo , contínua
í

pertenceflte a mes-na empresa, qruoo famllla r ou

,

L1e~SOfl

[1U

dl'sconlíllual,

f s i.ca , r-ão 110(/1'1.1 u.l r
í

í

§ 2º - As áreas suoeriores aos Lírmtes do oa~áglafo aot.eríor

08SSélf.jO

público, sem qualquer indenização, administrada', oe lo moníc In!o ,

.ro

qOI~ ,JS dl.)!:>1 i

í

I

maioria, por pequenos produtores, a cooperativas está ao trato de prob lr-mrs que, co-

I

t.ídiunamente , os alingem. Reune condições, portanto de se Iec.icnar c llt.!l1131 famíllaf
de trabaihadores sem terra que possuem elevado pol.encí al para Inteqi ar- se aos proJej-

"l

LlnmÍf'110

na-

tos; d" acompanhar o seu desempenho, ajustando-as nos aspectos técnico e soc íal ; dei
administrar o uso dos investimentos soctai s de uso romom; de promovr r o br-nr-f i c i.rmenta dos insumos e serviços de mt.eresse comum.

'rr< aos programas de habí.taçõr i ooouares , aos qUd1S se babr l i tarão ns I IIlIi] i as
não oroorietárias de outro Imóve l .
§ 3º - Ex~etuam-se destas exigências as entidades f'r lant rónícas , ~OCi:JI5, educa-

tivas ou esportivas, reconhecidas de utilidade pública por LeI

089

A cooperativa encontra-se por sua natureza, Intnramont e rel ac orv-da aos
objetlvos de urna reforrna agrária. POl se tratar de urna orqaru zação conmost.a , na

Jtl~lsl

. sar a cínquenta mll metros quadrados

•

Ao realizar tais funções, a cooperat iva reduz di ast i Cr-HTrPllte o s

Fedr'r~J,

SOCHJiS envolvidos no processo da re romn DguírHl, ;:} par clc-' nlHI1t'nlnr

ClI ...t 0<:;

',11 I r-l

ri

J(

]1"11-

era. 110 mesmo ternpo, diminuí o prazo para eman'cipação dos benef rcr-ir los mtr-qrando-os a uma atividade econômica por seus próprios meios

Acresce a estas vantagens, O fato de várias cooperativas haverem, recen-I
temente, desenvulvido , COI1l suceasu, Impoltnntes trabalhos di' rl::":"'I'1l1 Illh': 111', ''''1' J t'giôps 1 radíctonaís e de f'rontci ra, ac~mu18ndo um:"! e>rerIcn('l() qu(' 11,10 pr'tle dCD, n ,I

Inúrne.-"s países, mesmo do s stema carn tal s ta , Já adolarn J or ínc.ítrio (J~ que a
oronr
ter r tor ía ur~1ala ~"slá
as nccess c.ioes ;"JlJ lis
í

í

Iedade

l

í

í

condíc lona-ía

Não é justo que milhões

(ip

'~"ürmcs

PXlf·lI.rít·.... df' 11'1;

cidades ficam ocíosas , 80 heJ OJa7Pf c1,-) eX-1I?cultJ';ão nnob i l r.rr i.i,
cada

f

ía

maí s

,

o

:r::esso

do

trrJl1a1 hdtJO'

so

s

rrnulr-s

lut,e

do grave nrohl ema da falta de rn,)l'a,1\"

v~rifjcd

leI

1l.1~

dlfl(,tJlldflltO,

I

a

___J

ui h.mn

A orooosta se insere no contexto de uma rcronm urbana e contr íbui rri
r,.;jJ

de ser aprove i tada no momento em que se prctenríc, s rmul Lânc.uuenle , t~1l9'j Ir m:uU[
acesso aterra fortalecer as estrutures de partl cipação SOC181 n

br-rst letros não tenham oncJp mrnar e mi th-irr-s dnJl's se

aor íçcom emhaixn dp. 11011fe5 e viadutos, enquanto

'!

lI1"J

Q

so lu ..

1) no oa Is

-]1-1

e. _ - - - - - - - J~

L~~p~ia-d0 MA~~'S' ~:i';~

----~------~

---------------------

~
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COMISSÃO DA ORDfM r;CONÔI-lICA

Dê-se ao

§

TrXTol"u:;Tlf'C~çiio-

_

49 do art. 79 do AnteprOJeto dprovddo

pela Subcomissão de Pr-incípios Gerais, Il1terven~ão do

Es t e do ,

e da Atividade l:eonêl,,jC'i1, a se
guinte redação, acrescentando-lhe os :'5 59 e 69:
Regime da Propriedade do Subsolo

Dê-se ao a1tigo 39 do Anteprojeto F1nal

d~

Su~cornl.s~o

VI.a, Dos Princípios Gerais da Ordem [conõrnlca, a seguinlo

II'dD~~O:

JUS T I F I

CA ç

49 - Lei disporá 30bre a proteçdo ao consumi-

IT§

"Art. 3º Empresa nacional, para lodos os rins de
direito, é aquela constituída e sediada no País,
na ror~~ da
lei, cuja participaçlo majoritárla corn d1reito a voto no con!
tal social pertença a brasile1ros."

o e.co s so às informações ne ce s- ....~ri..Js :i aqui-

dor, garantindo-lhe
siçãõ~ consciente,

bem como estabelecendo as formas de flSCaliL.~

ção e da denúncia das infrações, a atribuição de T"csnoll::idbiliuades e as penas que cominarão aos Ln í'r-a tor-o s ~ ar; quais:

Ã O

Va!'lur3:()

~

em crescendo, até a prisão dos responsáveis.

59 - As inforPlaçõC'G ahrrJ.nr.~rdo data de fr'l)J~!C~
C <o

O artigo 3º do Anteprojeto de filie corno emp r c s a
nde 10nal aquela constituída sob as leis b r as leiras e que t eulia sua Qcjmi-

ção, prazo de validade, prazo de f;ê).I"an tia, a ns t r-uçóo s papa

í

adequado, riscos do uso, composição ~uímica, cardcterr~ticus físicas, a-íver tênc as , cont r-a-d nd cacóec, , jnr.tJ"\"'':,0'" pH'd '")
ç,lr'O

nistração sediada no País.
Ora, esses requisitos são lllsuflcienles
para definir a nacionalidade de uma empresa, que é dadd, nJo pelo
local onde ela é constituída e tem sede, mas pelo sol Ida: leria de qUE'
ela dernonstre corn os interesses brasileiros.
E R defesa desses inle
resses normalmente é exercitada por naC1ona1S do Pais,
Dai por que
é fundamental e s t at.e ece r , como r e qu Ls Lt o s definidores l101 u.irinn dida de de uma s oc i edade o exercício por b r a s t c r o s do r-un t r o Le da s
ações com dlreito Q'vbto e, conseqüentemente, das decisõcs socia1s.

í

69 - Referidas infn1'ndç:õos virdo pr-ot o r-onc i.a I>
mente no próprio artip;o industrial; ou em 5U.l or-bo l a r cm , i nvô Lu-

í

í

Essas a~ razões da Ernenda

í

de uso inadequado por acidente, antídotos e alertas.

í

cro, bu l a ou ma nua L de operação. ti
01

a ap i e s nn t au.i

JUSTIFICAÇÃO

A presenteI:menda se insere num conlexto

lUlA

CA~1MA

~
~

de direito co Lc t í vo

amplo

ã informação. r.:

dor de belO industriallzado qualquer
sobre

Q

drrt cr-es vc ou nii.n ela compr-a ,

ções de boca. Por outro ludo, devem
ponsa.bilidac!c, de f n da , r..obr-o
í

nA realização dos objetivos da reforma IIgrárJa irnpllci! n" n.u l n '1l<lf,,'O
das cooperativas desde o assentamento dos agrú'ullores, ass Ist.ónc .» ll~t:1:1Lój"' C!I'tll-

tícia, org;mização ..da produção t sua COl1lerCldllzaçâl1, dlslribulç,JO e :nduslr inll Z3-

í

f.lf,P1C,1 ..... ê)

r:Ud"

greSiso, u Lr i mnmcn t.e , neste sentido.

r:

profundeÍ-lo.

do que

Pu.l'"'d

isso, nl1déi

rPp]h(lp

nal ã norma, a qUcll seT'VJ 1'5 de apoio

, ção.

H

";"(1'"

•

ne~cs:~';'r''''''o,

llA.!'cl

ddr'

1"1"'1

"._

e.rtl1"'t'LU'LIl,

:,:(>d,'"

.1.-

l'(',J,t-I't1,'i~

o JJúrJl l( U ':~) 1'... · . ~~ r'

t!

de tarefa prescrita para o legislcí.dor optltn5r,jo.
JUSTlFIIIÇAO

Teve-se o cU1.rl.a.do de eGtabclecer qUI3.1 l/lfOl'I,llst..ja 1'''(',li;~1dt: .::"11
l ' 1,1.1,'( 11
acessível ao ~)ovo: não cifrada, nCPI hCl'11él~ca) (.!'>Ol(.}"' «t ou
t III
te.cnolof!.êc;. CU1 1\t)""; r - s c - 5 , o.SSil"l, i1lé \ { I n i\·\'t'·" \" ::,"
'':',
1" '1
. . . arefa. dtdática: saberei, O povo, dd :1f'C'I~'j~-;ldd::.h~ dt' ;"r', :rí) 1~~
ção ec;tc1mpõrla no !,roduto indu~ ll"'lal

I

Em 1986, ã OCB 'Organização dns Cooperdti"as 11rnsi leirHs, dO 1'111 oIlIJi 'lild r I
ao Digníss1rno ~lifllstro de E'stado da RFrOR~fA E DO D[~~iNLlLV1Ml:mO r,Ghill'lO, f'] utOt cIte'
de Intençõe<;, argurnentou da segU1nte forma:

"Ao juntar-se ao esforço encelado pela socl€u'Sldc blí15 t1 e lI.1 UP plomovr'r

I

uma leforma agrária por meios pacífIcoS, em l:Jm8 cstTutura soeinl <1b<~J r;), () CnOfler:1-~
.tivismo agrícola está convicto de que oferece condl.;ê'es ~>'.cep(h);'idi'; p.n'j l . .~',uullr I

este modelo a bom terrno,

II

L

')OUCOS,

"il1

a<;~J("nl1ol'ci1ndo

,1..1<...
.

rQrrn.l',

<l.~l."1 I! I '<,
"1 ~

çlo de s~u.s dll"C'itos (>T1qU.lnto cape'l"ui lar.

..

:

I,
:

\l,'

:

: 1

.~.

II

d

__.

.__

.--.---J

(J9()

VI· Comissão da OrdemEconômica

•

r---- -~~!;;ÃlJ01:' r;l":)~~i:~~_~;~:~,}:~-;-I1~~{~
C

_

~_OI1ISS7iO ~)~ ;;~'~~;,' ~~~?~~~:~~I~'

~
~

_

A emenda proposta, ue cOllformiJ:luc conl .15 tr:IJiçõcs
lIberais da SOclcddde

br~lslleir,l,

ObJctlvn

g:lr~llltlr

desapropriaç~o,

em caso de

Pr~ncípios

tervenção do Estado, Rep,ime da Propriedaue, etc.
Art. - O di reito do usucapião

ã

não se exerce em áreas destinadas

(;c>rili..s,

In-

indenizaç50 Justa e pr6vld, em dInheIro,

r-ur-a L

ou

que o Estado promova a de suprop r i acâo com o p agnmcn t o cu. l.e t rn s do

Tesouro ou outros titulas p6bllCOS, em delongados prd:e~.
Na verdade". o maior "donatário UC' cup l t un r a s ? ,
o
ma1S impenitente latifundiirio no Pais, ainda hoje, 6 a UnlJo, CaiR
mais de um 'milhão de quilômetros quadrados de terras dcvo l u t a s , e~
cluídas as ireds amaz6nlcas.
H.í terra suficiente, no dominio da Un i Jo , 1'''I",l.I1Hi
gar os trintd milh6es de desapossados qne eXlstem no Pdfs, hdstan-

3(tuc] c::;

que sejam proprietários-de imóvel.

JUSTIFICAÇÃO

Dentre as formas de acesso

ã

dos'

pr-opr-í.cda dc r1.C[;t.:1C'~

i nt.c-u t ando t01"1) n' iJrO'4 I: 1 11

do que o Governo de5envolv; uma infr'ü-estrutura v i ji r i a , de .n1l1:1zéns
e silos, ajuuando o incipiente cool>crativismo agrJrio 111':I~ilrilo n
ab r i r novas pc r spcc t va s do desenvolvimento da ag r i cu l t ura e d.t p!':
cuárla no País.
Diante d1SS0, apelar-se para a rctJll~lÇaO,
lrdn!
í

-se a usucapião, rural ou urbana, sedimentada desde- os rOManos ,..
CQ'n caráter ni t Ldamcnt;e s or-La L,

d

proppiedade ociosa.

·C'IU .i t o lll'~dln·opri.ltôrIO, l'
11111.1
r bo r.t r s t' um golpe 'tIl' mo i t c no d i s o r t o
de p rop r i oJ.1I.1<.', em que se Fun d.unc n t.a todo o n o s s o dl,.,t·l1\ \,.1] \ I I1ll')1 t o
I'o rm.mdo o

Este di r-e i, to, entretan lo, n;;:o pode s o r-

..... o r-c

i do

I))OCCS50

dc sap rop r r.ulo r

o I'cn s a :is nO~S.lS t r.ut r c o s
ô

sem limites, impondo-se uma confi~uração exatd de seu
~lcance.
Assim tl~O se deve reconhec5-lo na~uel~q POPÇ~('S d~ tt'r~l 'IU(' lt
nham uso s oc i.a I r-e conhc c i do , me s uo s cn st..!J"el'l c xp Lor-u.I, •. ··l'tl,·\l,. o

-•

t,~

í

ct.:onômiLO.

-

.

-

.' .~ll.!(~.-

lo'}

fica inscrevem-se as áreas destl.nadas à sep,urança ndclonal,
ao
uso comunitário e às r-e s e r-va s ecolól~ica"". 1'PIH!O em Vir.t,l inl('re~2
s e s superiores da Nação, não se deve ac.olher - .rmpondo-euc , portanto, a restrição no texto consti;Luciona] - o instltutn do Ut.U-

~
~

capião nessas porções de nosso território.

ná ainda a cor.s Lde r-ar- que, s ob o

pric)Tnol

d.'I. dClnú-

cra1'ização da propriedade, o J nsti t uto do usucep Lio nã.. .) poric bene t c i ar- aqueles que jâ sejam prcp:r'~e1:ãrios cC' :'7ióv"~] T"' lr.li
0\'

Noc

í

unbano , :este fato justifica a ressalva cornp Lcmerrt ar- do

tcr~~~

r lC"'i

l'rt.
r-uo cRteR

.J

Cm-Hssxo !lA ORllDI !:CO:O:(~'!!..C~"_ _ _ _ _ _ _ _ _•

__ •

l~)I;TO/~l.~llrICA~"'I.-

~
~

I

11116vcj~t

rais ou urbullos sem o pr6vlo pagnmcllto do Jllsto

~ue

rll

Ire

rrC'rorcicni'1.lJi'cnt~

_c-C'}T0J'l.,nCJri! 1':('\""::;"

e- C'

doj~ C'U

c1f'

11T'"

trê-<> njil~,

No Ant ep r oj eto ap rov ado pela Subcomissiio de Princ Ipros
Gerals, Intervenções do Estado, Reg,me da Proprleddue do Suh~olo o
da Atividade Econômica, o § 29 do A1 tigo 29 1'0:,1: ",\ Lc i cs t abo l cc e
ri o procedImento de dcsnpropriacJo ]lOr utlliJ,ldc Jlllhlic.l, ou interesse soclul, medidntc pr~vld c Jllsta indclllz.1Ç30 ClU dillllciro, ]"C5
salvauos os casos previstos nesta CQnstituiç:ío,"
.lrt 1

11 assegurado o d] reito .!t' proll1"lt'llade' suh9r-

5U..l funçJo social, <;',Ilvo C.lSO de

t1<..'s,lpropl·ldt:JO

por

l1{,('l"-5

sidade ou utilldade p6blica, ou por inte1esse SOCld!, meulante
po~sc

IllllcIllzaçiio em Jlnhl'jro, ao PIl'I.:\) "lt..' IlHo'l\.,·.It!O, COl,l
J med J ,I LI ~

Com b~lSC no dl~po~to 1l0~ dOI ....
cLlla

.11'1 1~'t1;

d.l'" 1.)1I 11\

d JntcJll,'j,o d~1 ~lJCIl'd.atk

d:l VOllt:IJC de grnJldc 11Glnero Je

C'lõco;

]'i11-cC'111

"tr.,f'{"l

êl

rur

t11 u-ro

tl""

1' , li · ....

(1('"

("11("

C' .. ~('\:. ;··,~C'1 ... -

r-r-r tr- ....

Jtrcl'

c(

roi

(

•

T1"c,:---a iT"'!"Inrtiill("j i1 1 e I r- " l r.v'( t.t

.

ti

r(""~

,n~tf

1'P ( J.

,...c]n r-o-u-r-c t.a vn fr:lr"5r':

PU

C('IJT' :iC"f'C', n Uf"'v<..'c'nr,

C'f't

"""'\litC'~
('f1'

ver rróxlIPo

1

C"C""'"'n --r- ,... ..... tr.'''"n

dE' conr1ctar um JT'ê~ cl0

na T'hejurzos de

ordc~ econô~Jca

c

o5tC',

cn""("'I!-.

',Ir,

F,CU vC'nci~':'("'J1t(', ("'I
~or~]

,1('rcn·

n.tr"rn, r-unncto
("'\1("

CF.t~

0C"nr;1C'

~nrn t~õ~r,_

l'lêM dis5("l, tC'l'" Fddo cC'1""urn C('"'ll'rõ1r· c-C" r u ] l c1 r C' i~
rOR soLre o va10r total àa C'f'erõC'ão, arC'~ar clt"" c1C'\7cc1r.r lC"'r r-n1o

c~uc1o

rurtc

O JTIontantc

(:0

uél"! to c

I

(li n(.1n I nt'("'I

r0UCi:1r' 17CZ(,~, C".... i Ht'~ ror'

tr.t.lo

ela divida de uma só vez.

il'IIS

;ll ....

l'\.pll' ...... .l

C011~tltllilltC~ PIU ,1~~e~lll:lr

o UlrCl.to de proprleuaue c n llllcjativ.l llrJ\,.ld.l.

;1

c1f' ("fcti',('\

jurnr; T'03., ;p;lt:r

rnujti'l~ VC'ZC""C:,

dcr-Fe c rcsf"Junrdnr-r:c, r:6 aa l da o clél

11

anteriormente Clt~Hlos, rlC~l
atr~lv6s

pr§

incJnC',

T'l'0C'" :irtC"nri11, ,5

tio ele ur r'êf'

siio de'

no;.

C"']pccr.;

co-t.J nr;lo

!,f";'111il("'.;C"".

f' vnlC"lr dar- T.'ultn!'" c

Na SUbCOhtiS~ão U.! QuC'stão (11 h.tn.l L' 'I i"'1I1~pOI·t (' o

C'~t,11

jUTC'....

pr~co

rrlDclrj o àl:' cohr-anr-n

\,1,1 c Justa

cor;

dera~ ~ctivo.

tC'T" Clf{.taC:C'

UJTT,

J.

~~r,r~llé)~

das oLrit"(açõcR, serão col.r adon CI'" r-or-da cnrrC"'ntC", ""("\] r c
vencida, ca Lou Lado s

em uluhciro."

u.ll1udo

r-cr-u'Ladora

Visa a !",rc~C'ntC" Runee-:tn('" :,éir Çi...

- Não havcr5 dC5Jpropriuçâo de bens

go 29 d1z -"Art.

nC~)~0rl~ Õ~

juntuIilcntc cor riu L ta, r c-f cr-ent;o ã J1'0rêt r.<I

Inclua-se onde couber:
'~rt_

do nrtjno 18 do

Nacional Con s t.Ltru a ntie , LncIua-ose o senuinte di~r(\.sjtjvn, no l'ntc-rC'jcto "-r-l' '-1n (:1Jl, •••., ..-r1:r:.~ã() -rí,.... T'Hi~'". i.t;"",· ;''''JI'7{~', _ h, ': lI~, I ' : ' ' . r l I
fstado 3 Re[1imt. na Pr opr ic da de do S,Ul'~10Z0 d da. I1LIP·./",'.
~ " ..... : ~l:

vo ppoposto.

I

s.

.I Conl
tituinte de 1946, telu sido SU5Clt~ud a te~c de que IIJO ~c 11lOJiflC!
1'5 o regIme de cxploraç~o da proprlcdadc rurJ] , 50 n~o se llCllllitlr

uso

o direito de propriedade con~ubstancid um
direitos fundamentais da pessoa nos rcp;imes de.mocrái..icC'f>.

í

í

urbano

comuni târio e às reservas cC'olégj co s , nem bcneficiarR

i ~I

Na longa d scus s ão da Re f o rma Agr.írl.l, do s d c

- VI-a

segurança nacional, ao

lIe

"'t'U p.rt : IIlIt)nil'l,

t311tO no que se refere a p ropr i cdudcs urbanas qu.m t o ru

Emenda ao Anteprojeto de

IJ.ltl~u,

,Ia l

forma p l cna c inequívoca, o d i rc r t.o de receber', pejo

fin
Ctn

ü

De ronto de vjstél J"'ltltC'ria1, ("\ dJe'T'r'F"{'j"l'C'
r..éic
rrát:í.CD.8 de cJ"lrj(·uC'cJ.T""erto J.ljcJtC' ("'lU ~C'rl cr!U ....:-a c.:f>f)njda

lc~, f'('rr.ctJ::ê'ldas

unJ.latcralMcntc

COM

"I u~o Co

TC'c1C'r

<'C"C"lnC\l"j-

cc.
_ _ _J

VI• Comissão da OrdemEconômica e 091

Co
~

§ 7º - A Lei disciplinará a f0I:1111 de gestão das emjlleSaS

Constituinte LEZla G:M;S SATIlLER/GlilEL lllINrAS

§ 8º - Asações das eroresas transferidas
,..,-

Tf.:llTo/JUSfIFICAÇio

I

-Art. .lI -

CUj.)S

aço rs Furem as _

sim transferidas e o seu controle.

--,

forma deste artigo são inalienáveis

f13

e não se transmít írã r "causa mortis".

são considerados de ant.ezesse rnetropo1J.tano, observados os princípws e
diretrizes f=dos no Art. 19, entre outros, os seguintes servaçcse

I
II

-

III

rv
V

VI
VII
VIII
IX

saneamento;
ocupação e uso do solo metropolitano;
transporte, sistena- viário, eletrificação e l:unpeza urbana;
aproveitamento dos recursos hidrl.cos;
proteção do meio ambiente e controle da poluição;
educação, cultura e saúde pública;
lazer, desporto e turisrro;
segurança pública;
outros serviços considerados de interesse metropolitano por lei
dual.

A descentralização é un dos asoectos mais il1"Oorta'ltp'S para .. const rução
da democracia. A demcrat.ízação do estado bras leiro obtén-se t.),nlltin nela t1'sce"tra
í

lização das atividades econênícas que o Estado necessita etJ1)re,nd,!t.
CfTIpTt~~;)

Os e lPrcg'ldos são 0$ maís Interessados no sucesso da sua

e

na

função pública que ela dese11Je.lha. As'Sumindo as resoonssant lâd.rtes d.1 geslão da empresa .. seu caráter socãal ficará mai s evid~ncla,ja alingilljo-s~, cru cóJ.l~r.:qiJéllei.l, ti tI

esta

I

justiça social tão almejada.
Art.]9

- Canpete à união:

.. ,,="w::;":',;:~~:;,:

I

- Estabelecer diretrizes e coordenar a Política e o Sl.stema Nacional de

II

- Estabelecer princi:pios e dí.retzazes de UIIla Pol1tica Nacional de Educa
ção que envolva circulação de pessoas e veículos autarotores.
-

~",",o.

_. , n=H"~,, , " '~'~

Tr~1sito;

A Constitul-nte deve ser o grande estuário, o cantinho que a socaedade caví.I deve
buscar par. propcr a correção do rurro, o ajustamento das fustorções exl.stentes na
área de trânsl.to.
a trânsito, ou seja, o !I1€.'Canl.S11D de carcuíaçâo efetJ.vado por pessoas, veiculos
C? emr-o is , m estrrutura r-actonal, ficou alijado 11o clâssaco processo normatnvo, e ,
poas , sem ordenamento própno desde a v1gência da carta Magna de 1937.
O grande desafao está lançaào no sentado de se craar novas bases de um sisterra
para o Pais, com o total repúcho às fonnulações juridi~onstl.tucwnal.se normas
delas decorrentes anst.aurados nas últJ.l1as décadas.
A alta taxa de urbaruzaçâo do Pais, e o fato de ser
trânS1to
elemento vaahi,
lizador das pol.Itncas SOCl.a1S do Governo atual, fizeram com que os problerras do se
tor passassem a ter dimensão nacaonal ,
Un
m:XIelo constitucional não dispensaria uma fODllllação de dJ.retrl.zes nacialais do trânsito, estabelecenà> una poli.tica naciOnal prioritária dentro da dis
tribuição das cr.mpetências e peculiares interesses da própria união, Estados~lem-
bras e M.miclpios. seria de todo inadmissível nanteI:!lCS a hiperconcentração de po
deres sem que ho1.tvesse substanciel melhoria na aplicação e coordenação de diretr~
zes para O trânsito a nIvel nacional.
A Constituição de 1934 confezau à união canpetênci.a privativa para "Regulamentar o tráfego ••• " e o precarto reaparece na Constituição de 1937, sesrelhantemente,
a Constituição de 1946 reservou à união competência para legislar, adnu.tida a legislação estadual. Supletiva ou canplementar, no que accmpanha ao nossa vigente
Constituição. j;: mister não confundir a amplitude da atribuiçãO legislativa
da
união que, em matéria de tráfego e trànsito nas vias terrestres, se tornou geograficamente plena e hierarquicamente incontrastável.
OS costumes, a tradição, os usos correntes - por isso que retletem a conduta hu
Dana, os m:XIos de ser habituais da convivência social, em "habitus" que converte
em nor-a - teu, sem dúvida, um lugar destacado no universo do direito.
RêVeste-se assim, de fundamental importância, o compranetimento de toda a SOCl.e
dade, na indicaxã0 das bases prl.Oritárias do Sistana Nacional de Trànsito.
O trânsito nao conscLtua um ccmpartirnento estanque no contexto das atividades
do pais, e não deval'Os nos pennitu aceitanros a manutenção da maior de todas as
rWssões: a EDU:!'ÇÃO 00 C(lIlDl1l'C'R 11'"' V>;:,CULOS E DO PEDESTRE, e-;'-e C' prab]"T"". naícr,
A nova Constituição, deve abrl.gar conceazos l:>alizadores de um Programa Nacl.Onal de
Educação para o Trânsito, o que ví.raa gerar substancialmente adoção de mecarusnos
prioritários para invertemos o atual clima ele desrespeaco às nonnas de Trâns1to.
Nestas condições, não há porque se descurar da problemátJ.ca; não há porque del."ar de lado a inclusão de especificos textos coneta.tucaonaâs do que expuserros com
relação a lEia rolítica Nacional de Trànsito.
Apresentamos, portanto, a ancl.usâo no Art. 19 do anteprojeto aprovado pela Subcanissão da Questão Urbana e Transporte, de incisos:
Por outro lado, visando prevenu confhtos nos assuntos consaderados de interes
se rretrop:llitano, nos temos da proposta do Art.ll da suoccnussâo antes catada,
amperaoso que se registre a observâncaa dos pranc"ipios e diretrizes faxados CO'lO
de COll"petência da UlUão. Pelo que, propomos que o "Caput;" do Art. la citado tenha,
a segmr.te redação.
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Emenda ao parecer do relator da Subcomissão de Prin,"i~l'~:- ~~"l ~i<"
Intervenção do _ Estado.!..~~gime de Propr e da de
í

_ Acrescente-se parágrafo ao artigo 7º:
" § 5º - A lei facilitará às empresas c!p

a organização de associações de
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JUSTIFICATIVA

A democratização da economia é fundamental vard a organização de uma sociedade mais justa P fraterna.
lmoõem-se assim,ao Poder' Público, o t r at.amont o e snec a l
favorecido .s pequenas unidades de produçao.Relevam-~~,llPslp run
í

damento, as condições especiais de crédi t o e a
suas atividades_
.
Deve ser orooiciada t

amném

; a

toldo,

R~gime

í

jreunido das

ueuuun-s

adquiram escala mais all.a da economia,
Será contemo18da,em cnmp)r;mf"I'lt81..';ln h
r ra ende r ec ada à

Sut·comiss?!o de

11 ihufr.~,qll(>

C",(11";
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UI)
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prpr,r'1l1 P l"TnruJo:.1 <).11\1

nl'lifll i

\'-1

rl

f mnnnt

',1'1

de imoosto ÚDico para a oequena atividade em[11esarial de cnmn p1Ãn-

c i a Municioal.
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EMENDA
600352-4
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600350-8

f~end~arpcer do rel~~!.?.!-~~2~.~comiss~2._~~_~~}_~cit1in', [~r>I:Ji.'!,

E~

de Propriedade .s0 Subsolo e da ALivid.3de Econânica.

Intervençdo do Estado,Reqime de PE!2~~~~~~2:!.2_~_~I..!.~·_Il'I1IlI'l~!!:.J
_ Dê-se ào artigo 7º.§ 2º,a seguinte redaçao:

empresas de pequeno porte definIda', llf·la,!f!i't
receberão tratamento djrer~nciadQ.nrl~ ll~i f~ n~
la adminIstração D~blIca,de forma n Inc~rl~lVnJ.
sua crlação,preservação e desenvnlvinl~rltf),nlf~rll
ante SImplIficação de suas obrigaçrJes ~ljmilll~
trativas,tribulárias e Drevidellclárlas.

II§ 29 _ As

- Acrescente-se parágrafos a:J artigo 6º:
§ 6º - O Poder Púb\ico poderá transferir, se:n indenização comensdl.órin, ''ffi°lre._

sols de ec;onomia mista para seus Cln;Jreyados, nas condiçõ['s q"~ d lei de
terminar.

s nui l i 1 ÍL°~~ ""

sas em Associac-õ,l;S de Interesse Fconqmicn na r a quo

t~-l~M} ~?.0~~ _1:llR~~_çrnN~~!i'r~.
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õ

í

EMENDA

_

Em~nda :~-pa;ecer 010 rclator da Su~'~:~'~~~~~":~' Princípios Gerais,
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DEPUTADO VIVALDO
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mia e unidade de sua açlo "
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JUSTJFTCIHIVA

§ 2º - Constituirá crime de abuso de autoridade a realização de ga,Los '

públicos municioais que não atendam à prioridade estabelecida
§ anterior.

A democratização da economia é fundamental ndrd a nrglnização de uma sociedade mais justa e fraterna.
ImDõe assim,ao Poder Público,o tratam~ntn esppcial favorecido as oequena un Ldaue s de (lloduç.ão_Relpvi3m-se~np;.1 f..' fUllddi\H"nLo
as condições esoeciais de crédito e a simolificaç~o de suas Rtividades.

Deve ser prooiciada também"i3 reunião das
em Associ;=jções d~ In t e r e s se I'conóm co na r a

qUF'

í

J

flPqlJPnac; empreS8S
{11J I',

.i t

Iv d.arí--s
í

adquiram escala mais alta da economia.
Se r

á

c ont emn Lada em comu l ement.ac an .]

II1I .... I·l1t.·

ç

00

Para QUe a justiça social seja efet ívene.rte xe.lliL':IIJa, é nrectso
que a ClJll'>tituinte defina as prãorãdades anontanda o callinho para Que seja alcan _
çada.

IllflllO~>t L,llU-

tra endereçada à Subcomissão de Tributos,lque objpliva a imoant aç ão de impo~rto~-único na r a a pequena IH Iv rínr!» l nm r e s a r n I OP
comoetência Municioal.
í
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TElIl0/Ju~'lnC"çio

Emenda ao parecer·do relator da subcomissão da questão urbana e tran
TElI:TO/~uSTIf'ICAÇÃO__ '

-

.-.

portes.
Emenda ao relator da Subcomissão da q.restão urosna e transoort.es
- DE-se à al.Inea

~

do Incí s» VIII do artigo 18 a seq.rínte redação:

-

e - normas gerais relativas à oromoção dJ desenvojvíme.ito urba-ro , reserva-

ds aos Est.ados competência concor re-ite na matéria, ressalvado o oecul.!:.
ar ínteresse moruc.ipal , e observa ío s os segu11tes or mc íp ios ;
- repressão à especulação illDbiliár~~. que ensejará a expropriação'
mediante o oajanento do justo oreço e.n t.Itulos d.l dívida oúol ica ,
e.l~eldido

como talo valor de mercado do amóve l , deduzido o

valor

acrescido em decorrêncta da especulação;
II - adequação do uso, gozo e disoosiçã? da PTD>Jrjejade imo'>j]iária urbana às diretirzes e objetivo:; uos planos u"'ba lí st.ír,o 3;
IH - reversão ao Poder Público e suas en:id.3.i"s das mais valias d" i nóveis part.Icul.ares resul t.a rtes da ação dJ Puder Plól Ici ou dI' ',J):'
eri tidad"s.
\.

Sub~litua-se

Art. 4º - Aquele Que, não sendo proprietário rural ou urbano, possui
como sua, por período igualou superlor a três anos, sem ~
posição, área em noza urbana ou de expansão urbd,a,' si tuada em favela, mocambo, maloca, palafita ou 1oledmento irr~
guIar, ela tendo sua m~rada, adquirir-lhe-á o domínio, independentemente de justo título e boa-fé, podendo l~querer
ao juiz que assim o declare' Dor sentença, que servirá
de
título oara o Registro de Imóveis.
Parágrafo 1º - Oesje que não se possa evide,ciar a s~
tisfação d~5 requisitos do usucaoião de que trnta este artigo; o interessado pod:rá requerer a legitimaçno judicial
s~a posse~

da

A ocunação dos 8;".):;05 urbanos se faz dominada pelo rlJ hu-Ip lu tl.!
grag,Y:;ão resi1:.1cia], nor fo-r..~a do qJ81 a DJPu]a:5:J C;lI("nt,~ P pi'!

IIJI

111" I

i
{'-I

í

Dl~ los

pl)n'JldGõT~s

e cu;lp;:uios

np~s

•
seu

em

í

í

Paráqrafo 2º - A ninguém é lícitn usucaoir ou ter

í

ao atendíme-ito dessas

S~,

a

sua P0sse legilimaja, nos termJs deste arliQll anteriOI, DO
mais de uma vez.

Daí as f'azef as , mocamaos , palafitas, Ioteame-itos 'clandestinos radicados nas :Jeriferias dos gra,de, centros urosoos.
\
Intercorreta ne.ite, esneculadores ate.'':os passam a adqu! r 1r os e:'~"',1ÇCl:' v.ui os
eal.re o centro urbano e as áreas perif'ér ícas , até mesno nas zonas di.:' e> );:311'..1' urbarn, e passam a armazená-Ios , 8;1uarda-,dtJ o momento em que o POdf;: ~ Pu1111co, 5 Jb pressã) política das POPJ13çÕeS carentes oer rérrcas, rníc ie o processo de j lllJll .m1.1:-do
d~:;~ Inados

~rl!a

~1l0var,

prejuízo, a existência de domínio ev dr-nt r- 11,' t cr ce r o s .

Ier ías , COllQ re sultaon dd e et.rema v310rizaçãJ oos imóv.=i':l d~ centro ur bmu, ell4lJol..!
to as áreas de asse-r.aneoto dtl·; classes prlv l Ieqla ías 580 hic;toric;'unl~l~f: <1: 1 r ihutárias dos benef'Ic los Iquicos da açã i do Estado,

dos eqdip.3,llento·; urb.r-oí.s

adquirindo a propriedade da

três a-,05 contadJs da legitimação, nã1 se

.

lU

renumera~

a redação do artigo 4º e acrescente artigo,

do-se os de demais:

Paráqraf'o 3º - A nroppr iedade adquirida nos termos deste arUo"
ao cumprimento de
de moradia de

so lúve l

,

s-rjaí

t a

e.icarqo

beru-fIc

soa família no Imóvel, pelo orezc de vinte .3.103 contado s
zed rrante o qual será o imólel inalienável inter

viv~,

d~

í

ár

é

r~

io

e

aquisl;ãJ,pr!

bem com') s-rrá in-

sucetível de ter os direitos a ele .rel<l~ivo.s cedrco s a qualque r título á
tereaí ros , se não qua,cio cororcvaoa o:-évi::l e judicialm~.'t~ a neccssidaje'
da t ra-is f'erê....c ia.

f

impo; :os leg8is

ArL 4Q A - A U11ã:J executará um Plano Nacíonal de Ha'rí tação d,!s~ÍôJd'J ao ateodi mente das nexess 1ajes de moraf la da pooulação de b3ix~ e média renda,
í
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_

Emenda no oarecer do relalor da Subcomiss50 da Qucsão Urbana e twr",[JllrLl'5.
-Acrescente-se oarágrafos ao artigo 7º do Anteorojelo:
§ lº - O Município orga,izará seu orçrtmenlo d~ forma a destinar prioritariamente recursos D3ra educação,

ra as populaçõçs ca rentes.

O

an~eorojeto

nã:J :Jrevê nroorâamerrte

lJ1l

:JS.Jcaniã::l

~soecial

urlJano eld"re-

çado e3';Jecí ficall~nte ao aterrfímsrrto das ncoulações carent.e s,

mO~r)dia, sône.j,fcnliJ

e 5wí)e P2.

Termina p::lr alterar, e .ie .n;;neira nãJ J1rJito fe 1iz, os oressuo~stos fát i cos da c0:15JmaçãJ dJ usucapiã'J ordinário extraordinário C<l1l0 cnntpmplajJ5 no Código Civil.
Ao eXIglT a boa-fé nas duas hipóteses imaginad3s E'xclui a PJssibiliddie '
do' aoliC'3;:ã:l do in',tituto às favelas e d,~mis sateg'lrias de a5s'!ntalllento d,~ pO:Jul~.
çã:J de baixa re"lda.. e aind.] d~ixa de e;tabelec'~r a ~ ~~d_~ como ("'l,)Ui~f.jo d3 i lei dênc in do usurapião.
!\de-nais., em fner" da difjculd)jc não r ...1ra da carrr:tt=-,izaçfn dlS rr'ql1isltl)";

do USUC-3;iàO,

se~á

convcnie.lte admitir QtJe., qua,dJ isso n.3u dcunleça,

~~ p_~eveja

a

VI- Comissão da Ordim Econômica • OJ3

p:>ssibilid<l'Je da legitima;ão da posse através da sentença judicial (desde que inexistente um domínio de terce.íro evidente), t.ransf'ormvel em pmpried<leJe a aós um I,,!?
so de tem:Jo de tempo razoável.
Por outro lado, tal como acmtece no; u';JcapiãJ EE.'? labo~5. (j.~ terra rural,
não há porque excluir on bens público, do us rcaníã'i escecí.at u rbano,
O texto da Subcomissão nãa limita o beaef'Icâo a una só vez, o qJC pode d3T

ensejo a a':lu ;05.
A inalienabi lida:le prevista não cheqa, pois O uS'Jr:a:Jiente poder i a ef i caz mente dést Inar o imóvei a outra finalid.3d" que não a .noradí.a. I:: o recaso , at..,da ,
para alcançar a finalid<lde pretendida, estender a ved'3.;ãJ a qualq'Jer modali'Jold., o
USJ do imóve'.., suroresnente porque o uS'J::ap1l:~t~i~, eroora s-om t ransf'ecí r o domínio, eodería faz.er concessões do direito real de uso du rd..,';e longo nrazc, o~ até mesmo contituições do direito de suoerf'Icte rns mesma;
condições, já que., aJo que tudo indi::a" esse d.raí ro poderá v.rr a ser brevemente f
criado no plano da legislação ordinárãa,
E indispensáJel estabelecer Que a pro"Jriedaje, p,~a via do usucnnl i e ;P'3eial urbano, se aiCl'Jire com o en::arg~ pa 1I3<3dia, s.Jb pena da s Ja reso.luçâ i,

de cessão ou concessão de

ã

1t.l('o/"u:;1IfLCI.~I,c.r - - - - -

1:"1"------------ - -

~
~

--

§ 2!! - No valor da indenização determinada neslp arti
go não se incluem o das benfeitorias úteis e necessárias, que serão
sempre pagas em dinheiro.

ção

p~reebida

§ 3" - Não incidirá Qualquer tribuln sohrrv n
na forma deste artigo.

i ndr-n l zn

§ 4" - Estão excluídos do desaproprinç60 prpvista nes
te artigo os imóveis rurais com dimensão até três módulos rl.rais re
gionais, desde que sejam adequadamente explorados.
§ 5º - A declaração de interesse social para fins
de
reforma agrária opera automaticamente a emissão de posse pela União
ou dos Estados, e o registro da propriedade.

Art. 3Q - O imóvel JuraI com área superior ao
limite
regional e Que permanecer inexplorado durante três onos consecutIvos,
sua propriedade será transferida à União para destinação aos asscnt~
mentos de famílias rurais, por sentença declaratória em processo de
Perda Sumária, independentemente de qualquer indenização.
Art. 4º - Ninguém poderá ser proprietário, direta
ou
indiretamente, de imóvel rural. de área contínua ou des~ontínua, su
perior a sessenta (60) módulos rurais regionais de exploração agríc~
la. ricando o ex~edente, mesmo Que corresponda à sua obrigação
s~
cial, sujeito à desapropriação por inj:eresse social para fins de ne
forma Agrária.

EMENDA AO PARECER 00 RELATOR 0/\ SUBCOMISSÃO D/\ I'OLÍIIC/\
AGRÍCOLA E FUNDIÁRIA E DA REFORMA /\GRÁRI~

Parágrafo único - A área referida neste artigo será con
siderada pelo conjunto de imóvei,s rurais de um mesmo proprieLírio no
País.
Art. 5" - Todo aquele que, não tendo renda individual

Dê-se ao artigo 1Q do Anteprojeto a seguinte redação:

de imóvel, detiver a posse mansa e pacífica, não consenlida, de imó
vel rural e o houver tornado produtivo com o seu trabalho e npJ.. li
ver suamoradia permanente, pelo prazo contínuo de l1ê~ anos"
adqul

1!! PARTE:

ou familiar superior a três salários-mínimos., nem c;cIH10 p r op r il't,jr ia

Art. 1º - O imóvel rural encerra uma obrigação
que condiciona o exercício do direito à sua propriedade.

social

§ 1Q - Os tributos do imóvel rural que determinam
obrigação social são os seguintes:

sua

§ 1Q - O direito assegurado neste artigo não abrangerá
imóvel de área superior a três módulos regionois.

a) aproveitamentD racional;
b) conse~vação dos recursos naturais renováveis c

pr~

servação do meio ambiente;
c) observância das disposições legais
e produção;

rir-lhe-á o domínio, independentemente de justo título e boa fé, me
diante sentença declaratória que servirá de título para registro imo
biliário respectivo.

lrahalho

~obre

§ 2º - Esse direito poderá ser exercido por mois de uma
pessoa, colelivamente, e não será outorgado ao mesmo possuidor mois
de uma vez.

§ jQ - O domínio adquirido na forma deste artigo
poderá ser transfetido por ato "inter vivos", salvo autorizaçâo
Poder Público.

d) posse e domínio regular;
e) não exceder a jrea mãxima prevlsta como llmill-

rI·

§ 4Q - D Mlnistério PúblicD intervirá. nas ações

gional;
f)

rnspc tu aos direi los das popu Laç õcn indígl"laS 1m-,1
lizadas em sua região.

dadas neste

Fun

arti~o.

í

§ 2º - O imóvel rural Que não corresponder à obrigação
soc Ia l estará sujeito à aplicação dos Ins t Lt.ut os da Perda ~t1m.íria e

da Desapropriação por interesse Social para fins de Reforma

/\~rfirin_

2ª PARTE
se o art.

não
do

Acrescente-se ao art. 1Q os artigos abaixo, revoqnnrJose tratar ,,~ ..,~téria fá disciplinada por out rn ' Sub

2Q <o r

Rrt_ 6Q - O proprietário de imóvel ocupado há mais de
doze meses de forma mansa-e pacífica, não consentida, por pessoa que
não tenha renda individual ou familiar superior a três salários-min!
mos nem seja proprietário de imóvel, terá sua pretensão de reivind!
cação ou reintegração do imóvel elidida pelo pagamenlu <1.. seu jU'ilo
valor.
§ 1" - Caso o possuidor ocupante nãu dhl'"llh.1 de n'l ur
sos. a União assume diante do proprietário a responsabilidade
pelo
pagamento da indenização, que poderá ser feita em tltlJlos da

comissão;

Art. 2Q - A União e os Estados promoverâo a
dr5Dpr~
priação dos imóveis rurais que não'correspondcm à sua obrignçJo
S(J
eil J para fins de reforma agrári'a, r.ledidnle imJenização do v.i t o r de
elarado pelo proprietário para fins de tributação, em tílulos
PSP!
ciais da dívida pública, negociáveis, resgaláveis no praLo dr vinlp
anos, assegurada a sua ace tação , a qualquer tempo, como meio de pag~~
mento de tributos federais ou estaduais e do preço de t er ras lJúbHcas.
í

§ 19 - A Lei disporá sobre as condições da
títul'os especiais previstos neste artiga, inclusive s.ob r c

juros, prazos e condiçÕes de resgate.

emi5~ão
laxa~,

dos
de

divida

pública, ~ será equivalente ao valor de~larado do imóvel para fin" de
t rIbut ação ,
§ 2º - Recebido o preço de que trola esle arllgo,
o
imóvei passará ao domínio do possuidor, que não poderá ser alien:ldo
por ato inter-vivos, salvo consentimento do Poder Público.

§ 3Q - O direito as seçur ado neste artigo não abrangerá
imóvel de área superior a três módulos rurais regionajs.
§ 4Q - Esse direilo poderá ser exercido por m.l i s
uma pessoa, boletivamente"e não ~erá outorgado o um mesmo
dor mais de uma vez;

de

õ94 •
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Art. 79 - Durante a execuçao da Reforma Agrária f;cnm
suspensas todas as ações de despejo, reivindicação e de
reintegr~
ção de posse contra arrendatários, parceiros, posseiros e
outros
trabalhadores rupais que mantenham relações de produção com o titu
lar do domínio da gleba, ainda que indiretamente.

Art. 89 - É dever do Poder Público promover e

criar

as condIções de acesso do trabalhador à terra economicamente ú1j] ,

ao aumento da produtividade, a justa remuneração do trabalhador
seu acesso à moradia digna e ao bem estar coletivo.
Parágrafo único - O Poder Público

cs t Imu l a r

à !propriedade da terra agrícola na forma cooperativa,

e

II rí r ei t.o
,condominial,
á

í

comunitária e associativa.
Art. 92 - Terras públicas da União. Estados,

Territ~

rios e Municípios somente serão transferidas a pessoas físicas brasi
leiras que se qualifiquem para o trabalho rural mediante
concessão
de Direito Real de Uso da Superfície, limitada a extensão a sessenta
(60) módulos regionais de exploração agrícola, excetuados os
casos
de cooperativas de produção originárias do processo de Refor~a Agr~
ria.

Art. 10º - Pessoas físicas estrangeiras não residenLes
no País e pessoas jurídicas estrangeiras não poderão possuir terras
no País.
Art: 11º - É insuscetível de hipote~e penhora a
pr~
priedade rural até o limite de três (03) módulos regionais de expIo
ração agrícola. incluída a sua sede, explorada diretamente pelo tra
balhador que nela resida e não possua outros imóveis rurais.
Nesse
caso, a garantia pelas obrigaçoes limitar-se-â à safra.
Art~ 12º - A Contribuição de Melhoria será exigida aos
por
proprietários de imóveis valorizados po; obras públicas e lerá
das
lilllite global o custo das obras públicas, que incluirá o valor
despesas e indenizações devidas por eventuais desvalorizações que as
mesmas acarretam, e por limite individual, exigido de cada
cont~~
buinte, a estimativa legal do acréscimo de valor que resultar
imóveis de sua propriedade.

§ 1º - A Contribuição de Melhoria será lançada e
brada nos dois anos subsequentes à conclusão da obra.

c~

Historicamente, é a partir da Constituição de
Weimar
que a ordem jurídica moderna cdmeça a reconhecer que 50 direito
de
propriedade também correspondem deveres. Hoje, a Constituição da Re
pública F~deral da Alemanha (art. 14, 2a~alínea) é exemplo da cnnsa
gração nesse princípio que vem gradativamente recebendo acolhida nas
demais legislações contempor~neas.
No Brasil, a tradição constitucional, iniciada com
a
Carta Imperial de 1824, da qual em muito não foi diferenLe a ConsLi
tuição republicana de 1891, teve um marco com o texto de 1914 qunndo
se cogitou, pela primeira vez, de interesse social como rondirinnan
te do direito de propriedade. Embora se referindo à desaploprinçJo,
a Constituição de 1937 não avançou na matéria, tendo a Constituição
de 1946 lançado rúmos um pouco mais definidos no sentido de acenLuar
as limitações ao direito de propriedade da terra. A parLir de 1964 ,
o poder saiu-se com evasivas, ainda que formalmente a emenda Constl
tucional nº 10 e o Estatuto da Terra tenham dado alguns passos
à
frente, que na prática pouca eficácia revelaram.
A Constituição em vigor, ao condicionar a propriedade
ao exercício da função social (art. 160, inciso 111), estabelece(art.
161, § 2º) uma medida definida à inobservação desse princípio,
que
é a desapropriação por interesse social para fins de Reforma Agrária.
De um conceito prpfundamente privatista, a ordem constitucional
vl
gente já chegou à concepção da função social da propriedade rural.É,
porém,. insuficiente, carecendo de aprimoramente e modernização. Além
disso, tal conceito, hoje elevado à categoria de princípio jurídico,
necessita da Reforma Agrária.
Em razão disso, sugere-se a previsão constitucional de
segundo' o qual ao direito de propriedade de imóvel
rural
cor responde uma obrigação social.
princ~p~o

O conceito de obrigação atende à moderna tendência cons
titucional do direito comparado e é muito mais congruente com O fun
damento das limitações impostas à propriedade rural. Além disso, Lra
ta-se d~ um conceito que demonstra, por si só, a exigência de cumpri
mento de determinados deveres como pressuposto para o exercício
do
direito de propriedade rural. Constitui, por.isso mesmo, uma
siLu~
ção jurídica impositiva e explícita de maror peso e substância.Trat~
se, enfim, de um preceito dirigido à essência do direito de proprie
da de e não apenas uma prática, uso ou dependência de outra realidade.
Enquanto que a função adjetiva a propriedade, a obrigação condiciona
sua razão de ser.

§ 2º - O produto da arrecadação da Contribuição de

lhoria das obras realizadas pela União nas áreas de Reformd
destinar-se-á ao Fundo Nacional de Reforma Agrária.

H~

AyrJria

Art. 13º - Lei Federal disporá sobre as
condições
de legitimação de ocupação até três (03) módulos regionais de expl~
ração agrícola de terras públicas ~ara aqueles que'as tornarem prod~
tivas com seu trabalho e de sua família.
Art. 14º - A receita pública da tributação dos
recu~
sos fundiários rurais deverá atenger exclusivamente aos programas g~
vernamentais de desenvolvimento rural e, preferencialmente, ao
pr~
cesso de reforma agrária.
Art. 15º - Será constituído o Fundo Nacional de Refor
ma Agrária,com dotação orçamentária de no mínimo 5% da receita
pr~
vista nc orçamento da União.
.JUSTIFICAÇÃO
País
A justificação para a nova estrutura agrária do
já está por demais assentada na consciência nacional. Dentre os inQ
Com
meros argumentos que podem ser arrolados trazemos a palavra da
pr~
panhia Nacional pela Reforma Agrária, em homenagem ao árduo,
reali
fícuo, generoso e patriótico trabalho que este movimento vem
zando:
nA época contemporânea evidencia uma configuração

s~

cial aplicada ao direito de propriedade da terra como decorrência da

supremacia dos interesses sociais e coletivos sobre a vontade indivi
dual.

I

Oesse modo, propõe-se um texto constitucional afirmati
vo e coerente com a atual tendência das legislações mais avançadas,
consignando-se que ao direito de propriedade de imóvel rural corres
ponde a uma obrigação social.
Na esteira da aplicação desse princípio, propõe-se,nos
casos de desapropriação pbr interesse social para fins de
Reforma
Agrária, um crité~io de indenização calcado na real acepção do
con
ceito de indenização. O que é sugerido se fundamenta no fato de tor
nar indene (sem dano) a propriedade desapropriada, ressarcindo
seu
custo histórico e de investimentos realizados. O atual texto consti
tucional faz com que a desapropriação de um latifúndio seja tratada
juridicamente como uma simples venda compuls~ria, quando, neste caso,
tem o caráter de intervenção corretiva. O texto proposto dirime dúvi
das que trouxeram dificuldades operativas e em recursos judiciais.
Assim, não é exatamente o preço da terra que será pago
na desapropriação, mas, isto sim, ocorrerá uma indenização a ser eon
ferida ao proprietário. Idenizar, no seu sentido preciso
significa·
deixar indene, sem dano, sem prejuízo. O mais corresponderá a
pr~
miar o proprietário absentista, dando-lhe uma premiação pelo seu CO~
portamento anti social e altamente prejudicial aos interesses cnlrLi

vos.
Essa angulação parà enfocar o tema decorre da compreen
são exata da desapropriação por interesse social,para fins de Hefor
ma Agrária, e atenta para a fundamental diferença desse
instiLuto
com a desapropriação por necessidade ou utilidade pública. EsLa se
encontra prevista no art. 153, § 22, da Constituição Federal,
e
aquela no art. 161 da mesma Carta Magna.
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Enquanto a desapropriação por interesse social é pr!
vativa da União, na outra modalidade estão legitimados a
desapr~
priar, al~m da União, os Estados e Municípios. Neste caso, o obj~to
pode ser qualquer bem, enquanto que na desapropriação para fins de
Reforma Agrária somente a propriepade territorial rural em condições
especiais. A razão da desapropriação por necessidade ou • utilidade
pública está na conveniência ou interesse do Poder Público. Na
Re
forma Agrár~a, a desapr~priação incide sobre imóvel cuja forma
d;
utilização é avessa aos valores fundamentais da ordem econômica
e
social. Neste caso há um caráter de sanção, em função do interesse
coletivo, visand; coibir o ~au uso ou o simples abandono de imóveis
rurais. Além disso, cada uma das modalidades tem uma processualísti
ca própria. A desapropriação por necessidade ou utilidade púb l ica ;;~
tá regulada no Deçreto Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, enqua~
to que a desapropriação por interesse social é disciplinada basic~
mente pelo Decreto-lei nº 554, de 25 de abril de 1969. Diferem, ainda,
quando à forma de indenização. Na desapropriação por necessidade ou
utilidade pública os critérios são diferentes daqueles u t i lizados na
Reforma Agrária. Naquela situação, o desapropriado se vê na conlin
gência de transferir seu bem ao Poder Público muito mais em função
do interesse da Administração Pública do que em decorrência de ato
ou omissão de sua parte. Na desapropriação por inleresse social p~
ra fins de Reforma Agrária, cuja indenização é fixada em lílulos da
dívida agrária, a União, ao desapropriar, age no interesse de toda
a coletividade sobre a propriedade que não corresponde à obrigação
social a ela imposta em benefício de toda a coletividade.
Assim
atuando na propriedade rural que não cumpre com sua obrigação
s~
- cial, a União, ainda assim, indeniza o proprietário, atendendo, p~
rém, a parâmetros bastante diferenciados.
Nessa linha, propõe-se como teto máximo de
indeniza
ção o valor cadastral dos tributos honrados pelo proprietári~.
O
dispositivo propo~to elimina dúvidas e interpretações como as
que
motivaram a declaração dainconstitucional~dadede parte substancial
do Decreto-lei nº 554/69. A proposta encontra guarida em alguns o~
tros exemplos. na seara jurídica e tem respaldo no histórico
voto
do Mins. Francisco Resek no RE julgado em 19.08~1983 pelo STF (con~
tante da Revista pos Tribunais nº 581, p. 245).
Cabe salientar que desde os debates da Constituição de
1945 é reconhecido que a "propriedade i~obiliária tem os
limites
que forem estabelecidos na legislação civil" (Atilio Vivacqua). As
leis de locação que tanto_se discute hoje, constituem, em si,
um
exemplo dessas restrições.
O aumento da concentração fundiária e a proliferação
dos imóveis rurais gigantes levou à necessidade de conceber
meca
nismos para a limitação de área através da figura do lalifúndio por
dimensão criado pelo Estatuto da Terra.
Nessa linha, a propos~a aqui manifestada aperfeiçoa e
delimita com maior rigor esse instrumento. Para tanto, propõe a fi
xação da área máxima em 60 módulos que justifica-se em ra7dO da
ex
trema concentração da propriedade fundiária observada no País.
De
acordo com dados do Cadastro de Imóveis Rurais do INCRA (1985),
os
imóveis com área aproveitável superior a 50 módulos fiscais, apesar
de representarem tão somente 0,5% do total de imóveis rurais
cadas
trados no País, se apropriam de uma área de mais de 100 milhões
de
hectares, área essa superior a soma da superfície dos Estados de São
Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, bem como ao som~
tório dos territórios de vários países da Europa. Além disso, entid~
des representativas na questão agrária, como CONTAG, CNBB e,
enlre
outras, as própriàs associações de engenheiros agrônomos, de reconh~
cida credibilidade técnica, defendem esse limite.
Por outro lado, a eficácia da Reforma Agrária
também
está vinculada ao processamento rápido das desapropriações. Deve- se
ter sempre em conta que a desaproprição por interesse social
para
fins de Reforma Agrária consiste em medida sancionadora de imóvel r~
ral que não esteja cumprindo com sua obrSgação social. Isso
corre~
ponde afirmar que a ação da União, nessa hipótese, se faz em atendi
mento ao interesse geral da coletividade, recaindo sobre o propriet!
rio omisso ou negligente. O atual trâmit~ administrativo e judicial
das desapropriações exige, por consequência, aprimoramento. O
ape~

feiçoamento sugerido está na previsão no texto constitucional de que
a declaração de interesse social para fins de Reforma A~rnria op~ra
automaticamente a imissão da União na posse do imóvel. Além
disso,
sugere-se que a contestação do ato restrinja-se apenas ao "quantum"
indenizatório. Tal proposta se fundamenta no caráter discricionário
do ato administrativo praticado e na delegação política que a Consti
tuição pode fazer por tal dispositivo ao Presidente da República. Medida consetânea com as demais aqui proposta, está a
suspensão dos despejos. A proposição objetiva resguardar direitos de
agricultores que mantém a posse transitória da terra alheia.
Tenla
também impulsionar a realização da Reforma Agrária, dado que irá as
segurar a permanência na gleba dos que a cultivam, de todos os
pa~
ceiros, arrendatários e outros trabalhadores que mantenham relações
de produção com o titular do-domínio do imóvel, ainda que
indireta
mente.
As ~edidas aqui propostas não se descuidam dos
pequ~
nos proprietários, seguindo, aliás, a orientação do pióprio Estatuto
da Terra. para isso, propõe-se fixar que estão isentos de
desapro
priação para Reforma Agrária os imóveis rurais explorados direta o~
pessoalmente pelo trabalhador até três módulos regionais de explora
ção agrícola: Tal. dispositivo protege o patrimônio mínimo individual
e familiar, propiçiando-se, por outra parte, o acesso à posse da te~
ra na mesma região onde o beneficiário potencial habita. Explicita _
se, ainda, o reconhecimento às formas associativas de propriedade da
terra agrícola, essencial ao atendimento de uma realidade
nacional
que já incorpora esse tipo de domínio.
Sugere-se também a outorga do Direito Real de Uso---oa
superfície, para evitar a irreversibilidade que traz o título de do
mínio. A concessão é restrita a pessoas físicas e aos nadionai~ é fi
xado o limite de área com exceção para cooperativas resultantes
do
processo de Reforma Agrária.
No bojo de tais ações, procura-se, ao mesmo tempo, evi
da legitimação de posse para aqueles que tornarem terras
públicas
produtivas, com seu trabalho e de suas famílias.
Por último, a proposta ~onstante do art. 15 permite a
implementação imediata da Reforma Agrária até que a legislação ord!
nária determine a dimensão do "módulo regional de exploração agríc~
la n , conceito introduzi~o por este articulado. O objetivo é
utili
zar provisoriamente o dimensionamento modular em vigor na
legisl~
ção atual para a classificação dos imóveis rurais:'
Registro uma homenagem especial a cada uma das entida
des que participaram da Campanha Nacional pela Refor
ma Agrária:
Confederação Nacional dos Trablahadores na
tura (CONTAG);

Agricu!

Comissão Pastoral da Terra (CPT);
Associação Brasileira pela Reforma Agrária (ABRA);
Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômi
cas (IBASE);
Central Geral dos Trabalhadores (CGT);
União das Nações Indígenas (UNI);
Movimento dos trabalhadores sem Terra;
Instituto de Estudos Sócio-Econômicos(INESC);
Conselho Indigenista Missionário (CIMI);
Pastoral Operária;
Movimento Nacional de Defesa dos Direitos Humanos;
Diocese de Goiás;
Federação ~e Órgãos para Assistência Social e Educ~
cional (FASE);
Apoio Jurídico Popular (AJUP);
Centro Ecumênico de Documentação e Informação(CEDI);
IECLB;
Cônfederação Nacional dos Bispos do Brasil-Linha 6;
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Central Única dos Trabalhadores (CUT).

§ 49 - O Presidente da República poderá delegar as

a~~rihuições para a desapropriação de imóveis rurais por interes-

Mas o reconhecimento e a homenagem maior é para os a~
vogpdos, líderes sindicais e religiosos e os trabalh~
dor~s do campo que tombaram e são os heróis anônimos
na jornada por uma nova e ~ais justa estrutura
agr!
~ia para o Brasil.

se social, sendo-lhe privativa a declaração de zonas prioritárias
para a implantação de planos de reforma agrária.
§ 59 - Os proprietários ficarão isentos dos impostos

federais, estaduais e municipais que incidam sobre a transferência
da propriedade sujeita a desapropriação na forma deste artigo".
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~menda esta~elece

as regras para a desa-

propriação rural, com o escopo de promover a justiça soc1al.
-,

Inclua-se, onde couber, no Anteprojeto "Da Política
Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária" o seguint'e artigo:

"Art.

e:

- A propriedade rural, até o limite de cem heE,

tares, incluída a sua sede, é insuscetível de penhora,

-

desd~

que

Senador VIRGílIO TAVORA
PLEH ......I O/co...lSSÃO/SUflCQIlIISSÃO

_

DA ORDEM ECONOMICA

e~

pIorada pelo trabalhador que a cultive e nela resida e que não pos-

~
~

Inclua-se, onde couber, no Anteprojeto "Da Política

sua outros imóveis limitando-se, nesse caso, a garantia pelas obri-

Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária",

gações à safra.

~

seguinte artigo:

JUS T I F I C A ç A O
"Art. - lei complementar definirá as condições nas
quais o titular da proprledade terr1torial urbana e rural poderá.

O objetivo desta Emenda é a proteção da propridade ru

ser compelido, em prazo determinado, à sua utilização socialmen-

ral familiar.

te adequada, sob pena de desapropriação por interesse social, ou
de incidência de medidas de caráter tr5butário."
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A Emenda, ora apresentada visa a garantir a função
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cial da propriedade.
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Inclua-se, onde couber, no Anteprojeto "Oa Política
Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária", o seguinte

artigo~

"Art. - A União promoverá a desapropriação da propri~
dade territorial rural, mediante pagamento de justa indenização, f1

w.------------~

AJJTOIt

SeDador VIRGl1 10 TAvORA
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xada

se~ndo

os critérios que a lei estabelecer, e que poderá

ser

efetivada em títulos especiais da divida púhlicp, com cláusula
exata correção monetária, negociáveis e

~esgatáveis,

no prazo

de

vinte anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurada

a

sua aceitação.a qualquer tempo come meio de p2gamento de tributos
federais e do preço de terras púplicas.

sões de títulos, suas car ac t er s t cas , t axas de juros, prazo

e

í

condições de resgate.

Poder Executivo,

é
do

Con~

e na lei.
§ 39 - A indenização com títulos somente será feita

quando se tratar de lati~úndio, como tal conceituado em
lei,
excetuadas as benfeitorias necessárias e úteis, que serão sempre
pagas em dinheiro.

Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária" o seguinte artigo:
"Art.

- Não poderá ser apropriado pelo titular

de

mentos públicos em área urbana ou rural.
Parágrafo único - Lei complementar definirá os
o

investimento recuperará a mais-valia imobiliária, destinando-a às
finalidades de caráter social:"

incidindo sobre as proprtedades rurais cuja for

ma de exploração contrarie os princípios estabelecidos nesta
--~t~~uição

Inclua-se, onde couber, no Anteprojeto "Da Política

critérios segundo os quais a entidade pública que houver feito

§ 29 - A desapropriação de que trata este artigo

de competência privativa da União a ser realizada por decreto

~
~

imóvel o valor acrescido, comprovadamente, resultante de investi-

§ 19 - A lei disporá sobre o volume anual das emisí
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de

_
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Objetiva-se proteger o interesse público mediante o
pagamento, pelo proprietário do imóvel valorizado por obras públl
cas, da mais-valia imobiliária, a qual será destinada às finalidades de caráter social.
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Desde 1917 foi ele incorporado à consolidação das leis ci -
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ECOU~Q~M~I~C~AL-

rer-

vis do País e, desde então, tem se revelado em fonte pequena,

porém

importante, de renda para os Municípios e para a Igreja Católica.

TEXTO!"'USTlfICAÇÃO

""]

Não vemos, pois, a quem interessar possa a sua extinção.E,
Inclua-se orde couber, no Anteprojeto "Da Polítlca A
grícola e Fundiária e da Reforma Agrária", o seguinte artigo:

sem sombra de dúvida discrimina, mais ainda, a renda dos municípios,
já tão carentes de recursos.
Deve-se salientar, ainda, que a sua existência ou extinção

"Art. _ Todo aquele que, não sendo proprietário rural

nãn é, em

abs~luto,

matéria constitucional.

nem urbano, ocupar, por dez an05 ininterruptos, sem oposição nem r~
conheclmento de domínio alheio, trecho de terra não superlor a

Cl~

qüenta hectares, tornando-o produtivo por seu trabalho, e tendo nele sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade, mediante sentença de
claratória devldamente transcrlta.

f:J

Parágrafo ó~ico - D Ministério Póblico terá legitima

Senádor VIRGILIO TAVORA

ção concorrente, nos termos da lei, para ação fundada neste artigo~
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Inclua-se, onde couber, no AnteprOjeto "Da Política
Agricola e Fundiária e da Reforma Agrária", o seguinte

Pretende-se regulamentar a desapropriação para flns

arti~o:

de reforma agrária, vlsando a justiça social.
RArt.

- Lei federal disporá sobre as condições de

legitlmação de posse e preferência para aquisição, até cem

~ecta

res, de terras póblicas por aqueles que as tornarem produtivas, com

~
J~

Senador VIRGILIO TAVORA

f?r---------
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-,

Suprima-se o art. 17 do Anteprojeto RDa Questão Urbana

e

seu trabalho e de sua- família.
Parágrafo ónico - Salvo para execução de planos de
reforma aqr ár ía , não se fará, s om prévia aprovação do Senado Eederal, alienação ou concessão de terras públicas com área superior
a '.000 (três mil) hectares."

do Transporte".
JUS T I F I C A ç A O

JUS T I F I C A ç n O

Tem por escopo, esta Emenda, promover a justiça

Insistir na idéia de conservaçêo do Plano Piloto de Brasília nos moldes em que foi concebido é ignorar a real~dade social
dessa cidade, que vive um presente de explosão
carência da habitação e um ~uturo -

S8

demográflca

e

tal idéi& prosperar _ ds

so-

eial.

de
éO

tal caos da infraestrutma urba-na:

.,..,--------------AUTOIt-------------EJ
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A preservação do Plano Piloto conforme sua concepção ori
gin81 a muitos prejudicará e a poucos beneficiará, esses, aliés,já

JOSI:

J

FERNANDES
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detentores de privilégios e prerrogativas cujo custo social tem si
EMENOA

do muito alto.

O Art. 6A13 do Anteprojeto passa a ter a seguinte
redação:

.l.UTOII--------------J
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Senador VIRGlLID TAVDRA
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Suprima-se o art. 6º do Anteprojeto "Da Questão Urbana e do
Transporte".

"Art
- Con~tituem monopólio da União a pesquisa, a lavra, a refinação e o processamento do petróleo, sob
qualquer de suas formas, inclusive a do gá~ natural, bem como
o seu transporte e dos respectivos derivados, marítimos ou em
condutos."

JUS T I F I C A ç A O
JUS T I F I C A ç A O

o

MODIFICATIVA

instituto do enfiteuse, constante no Código Civil bras i -

leiro, remonta à época da colonização do Brasil.

Com a presente proposição não se cogita, de ampllar
aquele monopólio para abranger atividade~,que, atualmente, neie não estão incluidos.
De outra parte, embora o gás natural, seja uma for
ma qual o petróleo se apresenta na natureza, é de convêniência

--,
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explicar tal ponto no texto constitucional, para evitar interpretações que pretendem discutir a sua inclusão no monopólio da
lei.
~
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Art. 6A09 - As jazidas minerais e demais recursos do
subsolo,
os potenciais de energia hidráulica e reserva
de
água subterrânea~ constituem propriedade
distinta
do solo e pertencem à União.

Acrescenta o artigo 15 , ao Projeto da Subcouduaiio de Princípios
Gerais, Intervenção do Estado J Regime de Propriedade do Subsolo e da Atividade Econômica.
Art. 15 - As empresas concessionárias da exploração de potenciais de energia pagarão ao Estado-membro onde se localizar a
unidade
de geração hidráulica percentual incidente sobre o preço da energia fornecida para
outros Estados, conforme dispuser a lei.

JUSTIFICATIVA:

_,

o Brasil tem hoje uma capacidade Lns t.a Lada de 44.000 MW. De acordo com
o Plano de Recuperação Setorial (PRS) elaborado pelo Governo, esse total deverã ele
var-se para 57.472 MW em 1989. A partir do final desta década e até os vinte anos
subseqllentes - Projeto 2010 - haverá necessidade de expandir a oferta até
120.000
HW, o que somente será obtido meda.ant e a exploração dos po t enc í.ai.s hidrenergéticos
existentes na Amazônia, que estão avaliados pela Eletronorte em 97.800 HW dos quais
62.200 HW somente no Estado do Pará.
A alternativa da produção de energia atômica torna-se cada vez mais dificll pelos efeitos adversos que tem provocado sobre a humanidade. Assim,
parece
inelu.tável que, pelo menos, nos próximos 50 anos, a alternativa mais viável para atender a expansão da demanda de energia é
utilização dos recursos hidráulicos existentes na Amazônia para suprir os déficits energéticos do Centro-Sul.

Justificativa :

Nada mais justo do que compensar a Região pobre como a Amazônia
pela
perda de um recurso natural não renovável, em favor dos centros mais desenvolvidos
do País, como aliás, já vem fazendo a Petrobrás no caso da exploração do petróleo.

Não se justifica incluir a palavra "minas", uma vez que
tecnicamente a mina são as instalações que permitem a lavra de
uma jazida
portanto, pertencem ao concecionário e não à
Uni
ão. Não vemos razão na expressão "para efeito de exploração ou
aproveitamento indutrial", uma vez que a propriedade do subsolo,
~o nosso ver, deve constituir propriedade distinta do solo
para
todos os efeitos, portanto, achamos que deve ser suprimida
tal
expressão limitativa.

e

MANOEL GABRIEL SIQUEIRA GUERREIRO
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EMENDA SUBSTITUTIVA
Altera o artigo 3Q do Anteprojeto aprovado pela Subcomissão 6A, que
trata
dos "Prdncfpdca Gerais, Intervencão do Estado, Regime de Propriedade do Subsolo e
da Atividade Econômica, que passa a ter a seguinte redação:

MANOEL GABRIEL SIQUEIRA GUERREIRO
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monop~lio

JUS'J;IFICATIVA:

600367-2
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Art. 6Al3 - Constituem

Art. 3Q - Empresa nacional, para todos os fins de direito, é aquela constítuída e com sede no País, na forma da lei, cujo controle decisório e de
capital
pertença, intransferivelmente a brasileiros, bem como, obrigatoriamente, 2/3
dos
trabalhadores nela envolndos,seja de cidadãos nacionais.

da União na forma da lei

A pesquisa e a lavra do petróleo, demais hidr~
carbonetos e gases raros existehtes no territ~
rio nacional; o refino do petrõleo nacional
e
estrangeiro; o transporte marítimo do petróleo
bruto ou derivados produzidos no pais; transpor
te por meio de condutos de petróleo, derivados
e gases raros de qualquer o~igem.
pesquisa a lavra, o enriquecimento e comerci~
lização de urânio e demais minerais nucleares.

11. A

_,

A redação do artigo 32, tal como está no anteproj eto aprovado, permite
ao
capital estrangeiro, que se instale no Brasil, até mesmo dispensando quaisquer pa.;
ceiros brasileiros e ainda assim sej a considerado como empresa nacional, o que
e
trás
de uma ingenuidade que raia a desfaçatez e o entreguismo, não houvesse por
dessa posição, aparentemente simplista, interesses e objetives outros, subalternos
que relegam a soberania e a aegu'rança da Nação.
No caso particular da mineração, é altamente preocupante o atual grau
de
concentração da produção mineral brasileira nas mãos do capital estrangeiro,
que
controla, apenas na área de minerais metálicos, cerca. de 44% da produção naciona'l,
atingindo em alguns minérios', como o chumbo e o ni.óbio, este de a.lto grau estratégico e do qual o Brasil detém cerca de 96% das reservas mundiais, o controle da t2
tal:f;dade da produção nacionaL Na área dos não metálicos, a situação é semelhante,
atingindo em alguns casos, como o amianto, 100% da produção do País. No cômputo g.!.
'Ia1, cerca de 36% da produção mineral brasileira está sob o controle de cap LcaLs .!.
lienígenas.
Assim, levando em conta a condição não renovável do bem mineral, sua exauri
bilidade e o seu inequívoco caráter aat rat ég.rco , a soberania nacional sobre
tais
recursos deverá estar resguardada de forma inalienável e imprescritível na próxima
Constituição do Brasil., garantindo-se a sua adrmna s t r-açjio por empresas
realmente
brasileiras, em benefício do seu povo e da Nação.

Justificativa
Face a importância do petrõleo na matriz energética brasi
leira e portanto, sua posição estratégica na vida e
soberania
nacional não é admissível se retroceder na legislação
atual
mais avançada na preservação de nossa soberania. Os minerais nu
cleares devem constituir monopólio face a sua extraordinária i~
portãncia estratégica.

1 i I . - - - - - - - - - - - - - - AUT{Jft- - - - - - - - - - - - - - _.
MANOEL GABRIEL SIQUEIRA GUERREIRO
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Art. 6A

- A lei criará um fundo de exaustão constituIdo de
indenização snbre a exploração e aproveitamento
dos recursos minerais, destinado equitativamente
ao Estado e MunicIpio mineradores.

_,

Vi • Comissão da Ordem Econômica

Justi ficativa

tJ

Há que se dar uma real compensação aos Estados e esp~
cialmente aos Municípios mineradores, face aos encargos
cri~
dos pelos ~mpactos que os projetos minerais causam normalmente,
tanto no que diz respeito ao meio ambiente, como no
domínio
econômico e social, daí porque propomos esta determinação cons
titucional.

r . r - - - - - - - - - - - - - AÚTOR
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de r ecursos m naraI s
d':Ode
rão de autorizaçãà ou concessão da União e
serão
contratadas sempre no interesse nacional, não pode~
do ser transferidas sem prévia anuência do
poder
concedente.
í

-,

t absolutamente necessário que a União promova os leva~
tamentos gerais que permitam a avaliação dos potenciais geológ!
cos do pais, a fim de que possa planejar de modo adequado o su
primento e a demanda nacionais e a estratégia de exploração dos
recursos não renováveis existentes no seu subsolo.

l
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Sl.J8CCl'IISSI\O DE PRINCIPIOS GERAIS
Art. 6A
A União proverá todos os levantamentos básicos
n~
cessários à boa géstão do subsolo nacional, determ!
nando na forma da lei os mecanismos e instituições
responsáveis por tais atividades.

EMENDA
600371·1
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§ lQ - A concessão de lavra de recursos minerais só

poderá ser feita a brasileiros ou à empresas
sob controle decisório e de capital nacional.

=
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EMENDA
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COMISSÃO DA ORDEM ECONÔMICA - VI-a
TEXTO/JUSTIF1CAÇÃO
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§ 2Q - A pesquisa e a lavra de recursos minerais em

EMENDA NQ

reservas indígenas ficam sujeitas a legisla
ção especial, que resguarde o interesse dos
povos nativos.
§ 3Q - Como poder concedente a União garantirá

direitos minerários outorgados a
na forma da lei.

os
terceiros

§ 42 - Ao superficiário de área concedida para

la

será garantida justa indenização da pr~
priedade do solo, benfeitorias e lucro
ces
sante.
vr~,

Substitui o Art. 12 do Anteprojeto.
Art. 12

O Art. IQ do Anteprojeto passa a ter a
te redação:

segui~

PArto 12. - A Ordem Econômica fundamenta-se na coexistên
cia de quatro formas de propriedade: a proprÁedade estatal, a prQ
priedade privada, a propriedade cooperativada e a propriedade mi~
ta. ,.
JUSTIFICAÇIlO

Justificativa
Este artigo e seus parágrafos se fazem necessários para es
tabelecer constitucionalmente o'modo pelo qual os recursos
do
subsolo nacional são concedidos para exploração. t absolutamente
imprescindível que se resguarde a total soberania da nação sobre
o subsolo, bem como atravé~ da União se mantenha a unidade
de
procedimento~em todo o território nacional nessa questão estrat~
gica. Para que não se mantenha a concessão cartorial vigente
a
tualmente, introduz-se a concessão contratual que embora
mant~
nha as condições de uma concessão onde o poder público concede~
te fica mant~do, cria-se condições para a negociação caso a
ca
so, onde os interesses nacionais podem ser estipulados de um la
do e os interesses empresariais podem ser atendidos de outro.
Temos que manter a propriedade do solo separada daquela do
para que o superficiário não seja um fator limitante ao
desenvolvimento de um setor tão fundamental para a estratégia na
cional.
su~solo,

Quanto aos parágrafos, queremos resguardar a soberania na
cional (§ 1 2 ) , a questão ética nos interesses dos povos nativos
(§ 2 2 ) , assim como garantir os dire~tos do superficiário,
tanto
na sua propriedade, como no fato de ser obrigado a cessar
suas
atividades na área (lucro cessante) e, finalmente, garantir que
es
a União resguardará o direito dos concessionários, para que
tes possam investir com segurança em um setor que, além dos ris
cos inerent6no trato da. questão mineral, tem normalmente um lon
m de matura ão sem re embutido nos seus pro etos.

Converge-se hoje, para a conceituação e a prática de um
Estado social que, embora incorporando atribuições jurídicas,polít!
cas e ideológicas, despenda-se de sua função superestrutural para,
em nome do social, opera~ atividades econômicas de forma a resgua~
dar interesses da coletividade.
Não se nega, com a adoção dessa nova ordem econômica, o
direito à iniciativa privada. Ao contrário, afirma-o, alnda que se
lhe atribua, agora, não apenas uma função socÁal - etérea, não es
pecificada e de difícil cobrança, màs uma obrigação social, em Lei
fundada e determinada, à qual devem.se submeter os interesses pa~
ticulares na correspondência direta ao direito assegurado a esses
mesmos interesses.
A cada direito cor responde um dever, uma obrigação.
Uma nova ordem econômica, obedecendo a prÁncÁpÁos geraÁs
adequados a nova realidage. que vive concretamente o País,
haverá
de permitir a coexistência equilibrada entre os diversos
agentes
produtivos para que se viaoilize, nesSa conjunção, a base da just!
ça social.

100
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Jhe atribua, agora, não apenas uma função social - eté=e2, nãu es
pecificada e de difícil cobrança, mas uma oorigação snc,al, em iei
fundada e determinada, à qual devem se subMeter os jntere~ses Pá:
ticuIares na correspondência dIreta ~, e!ireito Nssegurado J esses
Mcsmo~ :nteresses.
A cada direito c~rresponde um dever, uma o~rigação.

600374-5
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EMENDA Nº

Uma nova ordem econômica, obedecendo a princípios gerais
adequados a nova realidade que vive concretamente o País,
haverá
de permitir a coexistência equilibrada entre os diversos
agentes
produtivos para que se viabilize, nessa conjunção, a base da justl
ça social.

Substitui o ítem IV do Art.lº do Antepr2
jeto,
Art.lº - O ítem IV do Art. lº do Anteprojeto para a
a seguinte redação:

ter

" IV - A part~cipação dos trabalhadores, de forma
re
presentativa, na gestão, e, direta, nos rucros
das empresas."
JUSTIFICAÇI\O

-'-

~

f:

Converge-se hoje, para a conceituação e a prática de um
Estado social que, embora incorporando atribuições jurídicas, poli
ticas e ideológlcas, despenda-se de sua função superestrutural p~
ra, em nome do social; oper~r atividades econômicas de forma ares
gúardar int~esses da coletividade.

Auro~'--------------
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EMENDA Nº
Substitui o
projeto.

Não se nega, com a adoção dessa nova ordem economJca, o
direito à iniciativa privada. Ao contrário, efirma-o, aInda que se
lhe· atribua,_ agora, não apenas uma função social - etérea, não

~
~

íte~

11 do Art. lº do Ante

e~

o

ítem 11 do Art. 12 do Anteprojeto passa
ter a seguinte redação:

Art.lº

pecificada e de difícil cobrança, mas uma obrigação sOClal, em lei
fundada e determinada, à qual devem Je submeter os interesses pa!
ticulares na correspondência direta'ao direito assegurado a e5~es
mesmos interesses.

"11- A

valoriza~ãn

do

trabal~o

frente aJ

a

capi~aJ."

A oada direito corresponde um dever, uma obrigação.
Converger-se hoje, para a conceituação e a prática de um
Estado social que, embora incorporando atribuições jurídicas, poli
ticas e ideológicas, despenda-se de sua função superestrutural p~
ra, em nome do social, operar atividades econômicas de forma a re~
guardar interesses da coletividade.

Uma nova ordem econômica, obedecendo a princlplos gerais
haverá
adequados a nova realidade que vive concretamente o País,
de permitir a-coexistência equilibrpda sntre os divers~s
agentes
produtivos para que se viabilize, nessa conjunção, a base da jU6t!.
ça social.

t:==iSMAEL WANDERLEY
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Não se nega, com a adoção dessa nova ordem economlca, o
direito à iniciativa privada. Ao contrário, afirma-o, ainda que se
lhe atribua, agora, não aDenas uma fun~ão social - etérea, não e~
pecificada e de difícil cobrança, mas uma obrigação social, em Lei
fundada e determinada, à qual devem se submeter os interesses pa!
ticulares na correspondência direta ao direito assegurado a esses
mesmos interesses.

~
~
-.,

A cada direito corresponde um dever, uma obrigação.

EMENDA NQ
Substitui o ítem 111 do Art. lº do
projeto.

Uma nova ordem, econômica, obedecendo a princípios gerais
adequados a nova realidade que vive concretamente o País,
haverá
de permitir a coexistência equilibrada entre os diversos
agentes'
produtivos para que se viabilize, nessa conjunção, a base dã justl
ça social.

Ant~

Art.lº - O ítem 111 do Art.lº do Anteprojeto passa a ter
a seguinte redação:

PIrr -

A subc~dinação do poder econômico ao poder poli
tico representativo dos inferesses da maioria."
ISMAEL WANDERLEY

JUSTIFICAÇAO
~

Converge-se hoje, para a conceituação e a prática de um
Estado social que, embora incorporando etribuições jurídicas, poli
licas e ideológicas, desp~nda-se de sua função super~strútural p~
ra, em nOme do social, operar atividades econômicas de forma ares
guardar in~eresses da' coletividade.
Não se nega, com a adoção dessa nova ordem econômica, o
direito à iniciativa privada. Ao contrário, afirma-o, a~nda qu~ se

t:

PI.ENÀIlIO/cONI5sio/suecOM.ssio----------

~
~

r : : - r - - - - - - - - - - - - - - - TElCTotolUSTlFlCAÇÃO----------------..,

EMENDA Nº
Altera o parágrafo primeiro, do Art.
12 do Anteprojeto da Subcomissão da
Questão Urbana e Transporte.
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Art. lº - O Parágrafo primeiro do Art. 12 passa a
rar com a seguinte redação:

ISMAEL WÀNDERLEY
~--

"Art. 12

tJ

.

EMENDA
PLENAII;IO/c:OUl55Ão/sU8COIUllSÃO--------_ _

~

600379·6

TEXTOIJUST)FICAÇio----

§.lº.
Cada Região Metropolitana crlará o seu
Co~
selho Metropolitano, composto por todos os prefeitos integrantes da
região e por todos os presidentes dos conselhos de moradores devl
damente reconhecidos na forma da lei, e expedirá seu próprio Est~
tuto, que será aprovado, mediante consulta popular, respeltadas a
Constituição e a Legislação aplicável.

---,

EMENDA Nº
Trata da transferência de Terras PÚ
blicas.
Art. lº - Inclua-se onde couber no Anteprojeto o
te dispositivo:

JUSTIFICAÇAO

segui~

"Art. As terras públlcas da União, Estados,
Distrito
Federal, Territórios e Municípios somente serão transferidas
a
pessoas físicas braslleiras que se qualifiquem para o trabalho r~
ral medlante concessão de dlreito real de uso da superfície
por
tempo determinado, limitada a extensão a trinta (30) módulos
r~
rais, excentuados os casos de cooperativas de pr~dução, projetos
de colonização públicas ou privadas, e processos de Reforma Agr!
ria.

Deve procurar trazer a partlcipação pop~lar, de forma am
pIa, para o Conselho Metropolitano; eVltando-se, assim, a formação
de um conselho restrlto aos prefeitos da reglão.
O Estatuto, a ser elaborado, para ampliar sua legitimid~
de, deve se submeter à aprovação dos populares da região.
Adotando-se esta prática democrática, o povo estará mals
partlcipativo e, pois, presente nas decisões que lhe afetam
mais
diretamente.

JUSTIFICAÇJlO
A concessão de uso, deverá ser por tempo determinado
para que se possa corrigir o uso indevido ou o não·
cumprimento
correto das obrigações por parte do cesslonário.
Quanto ao caso de exclusão, as cooperativas de produção
e projetos de colonização públicas ou privadas, devem ter direito
ao acesso às terras públicas lndependente de Reforma Agrária, vi~
to as ex eriências recentes serem altamente ositivas.

ISMAEL WANDERLEY
COMISSÃO DA ORDEM ECONOMICA - VI-a

= - - ' - - - - - - - - - - - - - TEXTOIJ1J$TlnCAç.i.o'--

~
~

ISMAEL WANDERLEY

~

~

f'ltNARIO/coUISSÃo/sUICOUISSÃO----------

[!J

EMENDA Nº

=

TEXTO/olUSTlFICAÇ;.O

~
~

-,

Título provisório de domínio de terras.
EMENDA Nº
Art. lº - Inclua-se onde couber no Anteprojeto o
te dispositivo:

segui~

"Art.
Aos beneficiários da distribuição de lotes pela
Reforma Agrária, serão conferidos títulos provisórios de domínio,
pelo prazo de 5(cinco) anos, gravados com ônus de inalienabilid~
de.
Parágrafo On1co - O título definitivo de domínio do lo
,te será concedido, após aprovação do Orgão competente, e a sua ~
lienação ou a sucessão hereditária deverá obedecer o princípio de
indivisibilidade da gleba.
JUSTIFICAÇAO
A cessão de título
provisório de domínio pelo prazo de
-,
5(cinco) anos, tem o caráter de avaliação da seleção dos agricul
tores realizados por órgão competente que pode reprovar ou revall
dar a escolha concedendo ou não o tltulo definitivo.
Quanto a cláusula de indivisibilidade, surgiu das exp~
notadamente a mexicana, que após alguns
decênios\da Reforma Agrária, viu o surgimento de minifúndios
im

Trata da Política de Produção e
1ização de alimentos básicos.
Art. 1º -

viabilize

Comerci~

Inc1ua~se onde couber no Anteprojeto os
tes dispositivos:

segui~

"Art. é atribuição do Estado garantir uma política que
a produção e comercialização de alim~ntos básicos.
Pa.ágrafo lº
os produtos considerados alimentos
básl
cos serão estabelecidos por lei;
Parágrafo 2º - será dada prioridade de crédito e aplic~
ção de política de préços mínimos ao
p~
que no e médio produtot;
Parágrafo 3º - será dada prioridade para pesquisa agrop~
cuária voltada para alimentos básicos;
Parágrpfo 4º - será obrigatório o plantio de
alimentos
básicos em, no mínlmo, 10% (dez por cent~
das áreas dos imóveis rurais que
receb~
rem finanGiamentos de quaisquer
fontes
bancárias.

riên~ia~ internacionais,

JUSTIFICAÇAO

produtivos, mercê da partição da propriedade.
Para evitar esta cissiparidade da gleba é que se
duziu o parágrafo em questão.

intro

Alimentar-se 'de acordo, com as necessidades fisiológicas
é um direito de todo e qualquer cidadão. Assegurar a disponibilida
de de produtos alimentícios aos cidadãos é um dever do Estado.
Partindo-se destas premissas básicas para o EstadQ,
f~
zer crescer a produção, é um dos meios de aumentar a disponibilid~
de.
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No entanto, para fazer face a este postulado, tem-se en
frentado ultimamente a decrescente produção de gêneros
alimenti
cios ao mesmo tempo em que se tem crescido a produção de
export!
veis, ou seja, aumento de produção de mercador las destinadas
ao
mercado externo em detrimento ao mercado interno, gerando' estrang~
lamentos no setor de abastecimentos.

lo brasileiro, que em última análise pertence a
pria sociedade.

b) Concessão do direito de' exploração aos brasileiros ,
como forma de manutenção da soberania nacional.
c) Prazo de contrato por prazq determinado com fito de
evitar especulação.

Esta realidade, acrescida dos problemas distributivos de
renda, tem sido um dos fatores de encarecimento dos gêneros alime~
tíC10S, contribuindo para aumentar a incidência de desnutrição pr~
téico-calórica entre a população de baixa renda.
A presente proposta, visa lnserir na Constituição, atri
buições ao Estado no sentido de garantir uma Política de viabillza
ção de produção de alimentos básicàs.

pr~

ISMAEL WANDERLEY

=

Te:XTO/olUSTI'ICAC;lo

-,

EMENDA N!!
Dá nova redação ao inciso IV do Art.8!!
do Anteprojeto da Subcomissão de Pri~
cípios Gerais, Intervenção do Estado ,
Regime de Propriedade do Sub-Solo e da
Atividade Econômica.

lilr-------------AUTOIt--------------

(

ISMAEL WANDERLEY

';T--------- .

L~NÁIUQ/CO"uSsÃQ/SU.CO .. I S ' i o -

...,

EMENDA
600381·8

COMISSÃO DA ORDEM ECONOMICA - VI-a

r.r

n:xTol.luSTlfICAf;ÃO

Art.

-,

- O inciso IV do Art. 8º do Anteprojeto passa
ter a seguinte redação:

a

EMENDA Nº
"Art. 8º. . ...................................•.........
Incluir o dispositivo no Anteprojeto.
IV - tarifas sociais diferenciadas, onde os usuários de
zonas carentes terão tarifas menores e os
outros
usuários terão tarifas maiores para que, na média,
permitam a justa remuneração do capital, o melhor!
mento e a expansão dos serviços, e assegurem
o
equilíbrio econômico e financeiro do contratai

Art. Inclua-se onde couber no Anteprojeto, o disposit!
vo com a seguinte redação:
"Art.
E considerada atividade econômica as
produtivas de bens e~erviços no recessb do lar."

tarefas

JUSTIFICAÇJlO

JUSTIFICAÇJlO

o dispositivo visa elevar o trabalho doméstico das d~
nas de casa como uma categoria de atividade econômica, para fins
de direito.

As tarifas sociais partem do princípio de eqOidade
sE.
eial onde, "quem pode paga mais e quem não pode paga menos".
Com
esta sistemática de pagamento, mantém-se a rentabilidade do sist~
obres.
m
ta ão

~ISMAEL WANDERLEY

=

Wr--------------AutOR--------------,

êTEXTO'olUSTlFICAÇÃO _ _"'--

-,

ISMAEL WANDERLEY

r:-r

TEXTO/JUSTlfICAÇÃO

EMENDA Nº

~
~

EMENDA Nº

Incluir no Anteprojeto.
Altera o art. 3º do Anteprojeto.
Art. Inclua-se onde couber o dispositivo com a seguinte
redação:

Art. 1º - O art. 3º passa a ter a seguinte redação:

"Art. A União pode conceder, com a aprovação do
ParI!
menta, o direito de pesquisa, de lavra, de industrlalização,
c~
mercialização das jazidas, mlnas, demais recursos minerais, e
a
exploração dos potenciais hidráulicos a cidadãos braslleiros e em
presas nacionais, através de contrato por prazo determinado, nu~
ca super lar a lO anos, podendo ser renovável."

"Art. 3º - Considera-se ~mpresa nacional, para fados
os fins de direito, aquela cujo controle de capital pertença a
brasileiros e que, constituído e com sede no Pais, nele tenha
o centro de sua decisão.

JUSTIFICAÇJlO

O artigo terceiro do Anteprojeto possui todo grau de
similação e malícia, com o escopo de confundir a verdaQeira em
presa nacional.

alguns
Procurou-se com este dispositivo estabelecer
princípios como:
a) Levar ao exame da sociedade, via parlamento, a opor
tunidade da cessão de exploração dos recursos do s~

JUSTIFICAÇJlO

Trata-se, outrossim, de agressão ao bom senso jurid!
co, pois o simples fato de uma empresa constituída sob as leis

-,
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brasileiras não a caracterize, sob vários aspectos, empresa na
cional.

e 103

rev~sta em benefício do coletivo. Se esta condição não é satisfe~
ta, nada mais justo que o Estado intervenha para corrigir esta si
tuação.

Aliás, seria o absurdo de se reconhecer nacional uma
empresa cujo capital, parcial ou .totalmente, seja
controlado
por estrangeiro, pelo simples fato de ter sido constifuída
a
égide da lei brasileira.
Tão fortes os exemplos de que se valem as multinacio
nais para burlar a figura arquétipa da empresa nacional.

ISMAEL WANDERLEY

f:----------

EMENDA
600387·7

PLENAIIIIO/cONlssio/sUflCOMISSio
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A prevalecer o artigo toda empresa poderá ser consi
derada nacional, mesmo quando seu capital seja controlado por
estrangli'iro.

r.t----------------TEXTO/JUSTlf'ICAÇÃO----

--,

EMENDA Nº
Substitui o Art. 4º do Anteprojeto.

:,.-----------

AlJTOIt

Art. lº. - O Art. 42 do Anteprojeto passa a ter a
te redação:

_

ISMAEL WANDERLEY
r,;-r----.,-------

EMENDA
PLEHAItIO/cONlssio/sUIlCON.5Sio-

_

600385·1

"Art. 42 - A regulamentação dos investimentos de
cap!
tais estrangeiros será feita em lei, obedecendo os seguintes pri~
cípios:
I - função supletiva do capital estrangeiro.
11 - regime ~special, com limites máXImo de remes
sa de lucros, juros, dIvidendos, royaltles,p~
gamentos de assistência técnica, bonifIcações
e outras modalidades de transferência de
re
cursos defendidos em lei, sendo obrIgatória a
divulgação pelas Empresas das
importâncias
~ransferidas em cada caso.
111
A proibição de transferência à
estrangeiros
das terras onde existem jazidas, minas e
ou
tros recursos mineraIS, potencIais de energia
elétrica e de Ijnóve Ls rurais em extensão."

COMISSÃO DA ORDEM ECONÔMICA - VI-a
r:-r----------------TEXTO/JuSTIf'rCAçio-----------------,

EMENDA Nº
Suprime o Art. 6º do Anteprojeto,
seus parágrafos lº, 2º, 3º, 4º, 5º.
"Art. 12. - Suprimem-se o Art. 62 do Anteprojeto e
seus parágrafos 1 2, 2 2 , 3 2, 4 2 e 5º."

e

os

JUSTIFICAÇAD
A produção de riquezas, que se realiza através do
uso
da força de trabalho coletivo, não deve ser 'atribuído c~mo prima
zia dainiciativa privada, mas, atendendo ao demonstrativo da pr~
tica cõncreta, consubstanciar-se na convivência de agentes econô
micos, distintos e diversos, como: a iniciativa privada, o poder
público e as cooperativas.

ISMAEL WANDERLEY
.-

segui~

pu:N....u O/cONI5SÃO/SUIlCOMI'sio----

-,

f:

JUSTIFICAÇAD
Matéria de importante cunho para a segurança e soberania
da Nação não pode a nosso ver ser relegada, de forma manifestador~
mente interesseira, para a lei complementar ou ordinária., Ao
co~
trário, por entender, que a Constituição deve estabelecer o disc!
plinamento, ainda que em forma de princípios, pedimos a subStltU!
ção da Redação do Art. 42 pela que apresentamos.

~
~

r:-r----------------TEXTO/.tuSTlfICAÇio-------------

ISMAEL WANDERLEY

--,

e:

EMENDA

. - - - - - - - - - - PLENARIO/CONISSÃO/SUbCONISSÃO--------

EMENDA Nº
Acrescente Artigo dispondo
perda de propriedade ou da
gestão.
Art. Inclua-se, onde couber no Anteprojeto, o
dispositivo:

sobre
sua

COMISSÃO DA ORDEM ECONÔMICA - VI-a

JUSTIFI CAI2!!!
Se a propriedade dos bens e meIOS de produção correspo~
de a uma relação biunívoca obrigações/propriedade de meIOS de prQ
dução, entende-se que a propriedade não é direito absoluto do in
divíduo, pelo contrário, acompanha sempre uma contrapartIda
que

600388-5

r . - r - - - - - - - - - - - - - - - - TEXTO/JUSTIFICAÇÃO--------EMENDA N2
Suprime o Art. 2º e o § 12 do AnteprQ
jeto.

seguinte

Art.
O uso não eficiente, definido e~ lei, acarre
tará a perda da propriedade dos bens e meIOS de produção, ou
da
posse de sua ~estão.

_

Art. lº - Suprimem-se, do Anteprojeto,o Art. 2º e seu
§ lº.
JUSTIFICAÇAD
A redação do Art. 12 peca pelo seu cárater espantosame~
te geral e vago, permitindo inúmeras interpretações. De que
prQ
priedade fala o Artigo? Não nos ~pomos ao direito de
propriedade
e nem ao fenômeno de sucessão hereditária. Mas esse artigo que qu~
remos suprimir é muito amplo, não se referindo a em que situações
a propriedade é um direito.

--,
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Com referência ao seu § lº - trata-se de mero jogo
de
palavras pois não vemos como, num sistema capitalista o Poder
Pú
blico pode garantir o acesso de todos a propriedade privada
dos
meios de produção. quando nem o direito à moradia é assegurado.Tr~
ta-se, pois, de demagogia barata, promessa vã e que serve para ju~
ti ficar e garantir o acesso de poucos à propriedade privada.

ISMAEL WANDERLEY

EMENDA
600391-5

COMISSÃO DA ORDEM CCONOMICA - VI-a

=

~ TEXTO/,JUSllflCAÇÃO------

EMENDA Nº
Suprime o Art. I I

(J

I,UTO"------

P\..f.'u..,nolCO"'\~Si.Q'su.eOu.lasio------------]
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""'

Art. lº. - Suprime-se o Art. 11 do Anteprojeto.

)

ISMAEL WANDERLEY
.

EMENDA
600389-3

TEllfOIJUSTlfICAÇÁO

JUSTIFICAÇl10
S~ os recursos hídricos· pertencem à União, a sua ce~
são deve ser regulamentado através de lei ordinária ou
supl~
mentar.

,

EMENDA Nº
Suprime
Onico.

o Art. Sº e o seu parágrafo

"Art. 1º •. - Suprimem-se do Anteprojeto, o Art. Sº e
seu Parágrafo·Onico.

o

ISMAEL WANDERLEY

EMENDA
600392·3
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~'USTIFICA~110

~-_--__ _- -_ _-_--T~XTO/.. U~'rI'It:: .. Ç Ã O _ - -

Na nOSsa pregação de uma nova ordem econômica, o concel
to de "Intervenção do Estado" tem significado distinto do entendi
d~ no Anteprojeto.

Substitui o ítem VI do Art.1º do
jeto.

.. VI

--,

EMENA Nº

Dá nova redação ao ítem I do Art. 13.
Art. 1º - O ítem I do Art. 13 do Anteprojeto passa a ter
a seguinte redação:
"Art. 13.

..............................................

I - A pesquisa, a lavra, o refino, a comercialização a
importação e a exportação de pet~óleo e de gazes na
turais constituem monopólio da União."

...,

Não se nega, com a adoçã9 dessa nova ordem econômica,
o
direito à iniciativa privada. Ao contrário, afir~a-o. ainda q~e se
lhe atribua, agora, não apenas uma função SOCIal - etérea, não esp~
cificada e de difícil cobrança, mas uma obrigação social, .m
lei
fundada e determlnada, à qual devem se submeter os interesses parti
culares na correspondência direta ao~ireito assegurado a esses me~
mos interesses.
A cada direito corresponde um dever, uma obrigação.
Uma nova ordem econômica, obedecendo a princípios gerais
adequados a nova realidade que vive concretamente o País,
haverá
de permitir a coexistência equilibrada entre os diversos
agentes
produtivos para que se viabilize, nessa conjunção, a base da just,!
ça social .

~ ISMAEL WANDERLEY

JUSTIFICAÇl10

'L.I.AIlIIO/co.. ISSj.o/.u.CO.. ls~ÃQ--

--,

COMISSÃO DA ORDEM ECONOMICA - VI-a

A ampliação do monopólio para o refino, a
comercializ~
ção, a importação e a exportação extensíveis a gazes naturais, tem
por objetivo resguardar a soberania nacional, p01S se tratam
de
produtos estratégicos, em termos de desenvolvimento e segurança na
cional.

obrig~

Converge-se hoje, para a conceituação e a prática de
um
Estàdo social que, embora incorporando atribuições .jurídicas, poli
ticas e ideológIcas, despenda-se de sua função superestrutura1 par~
em nome do social, operar atividades econômicas de forma a resgua~
dar intere~ses da coletividade.

EMENDA
600390·7

~----------------TIEXTO/ ..U S T I F t C A Ç i o - - - - - -

A liberdade de iniciativa subordinada à
ção social d~ propriedade."

JUSTIFICAÇl10

t:==ISMAEL WANOERLEY
PLENARIO/cOlussio/sUBCOlollssio,

Antepr~

Art. 1Q - O ítem VI do Art. lQ do Anteprojeto passa a ter
a seguinte redação:

A proposição d~ Nova Ordem Econômica, tem visão teórlca
de um. Sistema de Economia Mlsta onde o Estado, a Iniciativa Priv~
da e as Cooperativas, exercem a at~vidgde econômica sem prevalên
cia de partes. Sob esta ótica, o Es~ado não mais "intervém", fuas
participa no exercício das lides econômicas,inclusive formando mo
no ólios onde necessários.

COMISSÃO DA ORDEM ECONOMICA - VI-a

--_----......,__,

EMENDA NQ

o fulcro principal da discordância, provém do
quadro
teórico sobre o papel do Estado na organlzação econômica, quando
o modelo proposto, privilegia a lniciativa privada,concedendo-lhe
a primazia na atividade econômica, reJegando o papel estatal
a
uma função meramente supletiva.

1':'1----------

do Anteprojeto.

_ _ _ _~

I

Tr:XTO/"LJSTI'ICAÇio

--

~
~
--,

EMENDA NQ
Substitui o ítem V do Art.lQ do
projeto.

Ant~

VI • Comissão deOrdem Econômica

e 105

de permItir a coexistência equilibrada entre os divers~s
agentes
produtivos para que se viabilize, nessa conjunção, a base da justl
ça social.

Art. lº - D ítem V do Art. lº do Anteprojeto passa a ter
a seguinte redação:
" V - A democratização da pl am ficação econômica paI.
ticipativa e descentralizada."
JUSTIflCAÇAO

.." ••- - - - - - - - - - - - - -

r-~-----------

e:

Converge-se hoje, para a conceituação e a prática de um
Estado social que, em~ora .incorporando atribuições jurídicas, poli
ticas e ideológicas, despenda-se de sua função superestrutural p~
ra, em nome do social, operar atividades econômicas de forma ares
guardar interesses da' coletividade.

ISMAEL WANDERLEY
. - - - - - - - - - 'LENAftIO/cOl.lISSÃo/sVICOIUllSio---

Cf

_
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~
~

õ.T---------------TnTO/.lu'TI'IC.AÇÃO---~-----------_,

EMENDA Nº

Não se nega, com a adoção dessa nova ordem econômica, o
direito à Iniciativa privada. Ao contrário, afirma-o, ainda quo se
lhe atribua, agora, não apenas uma função social - etérea, não es
peci~lcada e de dif~cil cobrança, mas uma obrIgação social, em lei
fundada e determinada, à qual devem se submeter os interesses pa.!.
t~culares na correspondência direta lo,direIto assegurado a esses
mesmos interesses.

Art. lº

t'

Substitui o ítem I do Art. lº do
projeto.

Ant~

O ítem I do Art. lº do Anteprojeto passa
ter a seguinte redação:

a

1- A correspondência de obrigação social a

e qualquer propriedade dos bens e meios
produção."

A cada direito cor responde um dever, uma obrigação.
Uma nova ordem econômica, obedecendo a princípios gerais
adequados a nova realidade que vive concretamente o País,
haverá
de permitir a coexistência equilibrada entre os diversos
agentes
produtivos para que se viabilize, nessa conjunção, a base da justl
ça social.

JUSTIFICAÇAO
Converge-se hoje, para a conceituàção e a prática de
um
Estado social que, embora incorporando atribuições jurídicas, poli
ticas e Ideológicas, despenda-se de sua função superestrutural par~
em nome do social, operar atividades econômicas de forma a resgua.!.
dar interesses da coletividade.
Não se nega, com a adoção dessa nova ordem econômica,
o
direito à iniciativa privada. Ao contrárIO, afirma-o, ainda que se
lhe atribua, agora, não apenas uma função social - etérea, não esp~
cificada e de difícil cobrança, mas uma obrigação social, em
Lei
fundada e determinada, à qual devem se submeter os ;nteresses partl
culares na correspondêncIa direta ao 'direito assegurado a esses me~

(:J-------------auTO"
ISMAEL WANDERLEY
DA ORDEM ECONOMICA - VI-a
_.

r;r-------~-------TUTOI.,uSTI,.ICAÇÃO---

toda
de

mos interesses.
EMENDA Nº
A cada direito cor responde um dever, uma obrigação.
Substitui o ítem VII do Art. lº do Ante
projeto.
Art. lº. - O ítem VII do Art. lº do Anteprojeto passa
ter a seguinte redação:

Uma nova ordem econômic9, obedecendo a princípios gerais
adequados a nova realidade que vive concretament~ o Pais,
haverá
de permitir a coexistê,ciq ~qui]ibrada ent~e os diversos
agentes
produtivos para que se--viãbi lize, nessa conjunç ão , a base da justl
ça social.

a

" VII - D de~envolvimento da ação cooperativada e
o
fortalecimento das micros, pequenas e médias
empresas.

11

JUSTIFICAÇAO
Converge-se hoj~, para a conceituação e a prática de um
Estado social que, embora incorporando atrIbuições jurídicas, poli
ticas e ideológicas, despenda-se de sua função superestrutura 1 p~
ra, em nome do social; operar atividades econômicas de forma ares
guardar interesses da coletividade.
Não se nega, com a adoção dessa nova ordem economlca, o
direito à iniciativa privada. Ao contrárIO, afirma-o, ainda que se
lhe atribua ,. agora, não apenas uma fuhção social - etérea, não e.!!.
pecificada e de difícil cobrança, mas uma obrigação soci81, em lei
fundada e determinada, à qual devem ~ submeter os interesses r a.!.
ticulares na correspondência direta ao direito assegurado a esses
mesmos interesses.
À cada direito corresponde um dever, uma obrigação.

Uma nova ordem econômica, obedecendo a .princípios gerais
adequados a nova realidade que vive concretamente o País,
haverá

_ ..-t:r-------------AUTOIt-----------;---~
ISMAEL WANDERLEY
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EMENDA Nº
Substitui o ítem VIII do Art. lº do An
teprojeto.
Art. lº. - O ítem VIII do Art. lº do Anteprojeto passa a
ter a seguinte redação:
"VIII

- D controle democrático das empresas estatais."

JUSTIFICAÇAO
_ Gonverge-se hoje, para a .conceituação e a prátiC? de um
Estado social que,embora incorporando atribuições jurídicas, poli
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ticas e ideológ1cas, despenda-se de sua função supe~e3trutural p~
ra, em nome do social, operar atividades econômicas de forma â res
guardar interesses da coletiv1dade.

Art. lº. - O ítem X do Art. lº do AnteprOjeto passa a ter
a seguinte redação:
"X

Não se nega, com a adoção dessa nova ordem econôm1ca, o
direito à 1niciativa privada. Ao contrár1o, afirma-o, a1nda que ~e
lhe atribua, agora, não apenas uma função social - etérea, não es
pecifIcada e de difícil cobrança, mas uma obrigação soc1al, em lei
fundada e determinada, à qual devem se submeter os interesses paI
ticulares na correspondência direta ao direito assegurado a esses
m~smos interesses.
A cada direito corresponde um dever, uma obrigação.

- O fortalecimento da empresa nacional."

JUSTIFICAÇAO
Converge-se hoje, para a conceituação e a prática de um
Estado social que, embora incorporando atribuições jurídicas,polít!
cas e Ideológicas, despenda-se de sua função superestrutural para,
em nome do social, operar atividades econômicas de forma a resgua!
dar interesses da coletividade.

Uma nova ordem econômica, obedecendo a princípios gerais
haverá
adequados a nova realidade que vive concretamente o País,
agentes
de permitir a coex1stência equilibrada entre os diversos
produtivos para que se viabilize, nessa conjunção, a base da justi
ça social.

Não se nega, com a adoção dessa nova ordem econômica; o
direito à inIc1at1va privada. Ao contrário, afirma-o, ainda que se
lhe atribua, agora, não apenas uma função social- etérea, não esp~
cificada e de difícil cobrança, mas uma obrigação social, em
le1
fundada e determinada, à qual devem se submeter os interesses paI
ticulares na correspondência direta ao direito assegurado a esses
mesmos interesses.
A cada direito corresponde um dever, uma obrigação.

ISI~AEL

e:

WANDERLEY

,------

Uma nova ordem econôm1ca, obedecendo a princíoios gerais
adequados a nova realidade que V1ve concretamente o País,
haverá
de permitir a coexistência equil1brada entre os diversos
agentes
produtivos para que se viabilize, nessa conjunção, a báse da just!
ça social.

EMENDA
..' s ' i o - - - - - - -
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EMENDA Nº
Substitui o ítem IX do Art. 1º do Ante
projeto.
Art. 1 9 •

"IX

-

O ítem IX do Art.1º. do Anteprojeto passa
ter a seguinte redação:

a

- A redução das desigualdades econômicas e
so
ciais, entre as regiões e entre campo e cida

ISMAEL WANDERLEY
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JUSTIFICAÇAO
Converge-se hoje, para a conceituação e a prática de um
Estado social que, embora incorporando atribuições jurídicas, poli
ticas e ideológicas, despenda-se de sua função superestrutural p~
ra, em nom~ do social; operar ativ1dades econômicas de forma ares
guardar Interesses da coletIvidade.
Não se nega, com a adoção dessa nova ordem econômica, o
direito à iniciativa privada. Ao contrário, afirma-o, ainda que se
lhe atribua, agora, não apenas uma função social - etérea, não es
pecificada e de difícil cobrança, mai uma obrigação soc1al; em lei
Fundada e determinada, à qual devem ~ submeter os 1nteresses paI
ticulares na correspondência di~eta ao d1reito assegurado a esses
mesmos interesses.
A cada direito cor responde um dever,uma obrigação.
Uma nova ordem econômica, obedecendo a princípios gerais
haverá
adequados a nova realidade que vive concretamente.o País,
agentes
de permitir a coexistência equilibrada en~re os d1versos
produtivos para que se viabilize, nessa conjunção, a base da justi
ça social.
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EME.NDA Nº
Substitui o ítem XI do Art. lº do
projeto.

Ant~

Art. lº - O ítem XI do Art. lº do Anteprojeto passa a ter
a seguinte redação:
"XI

- O estím010 aos desenvolvimentos tecnológicos e
de processos produtivos adequados às condições
nac:'onals."

JUSTIFICAÇAO
Converge-se ~oj~, para a conceituação e a prática de um
Estado social que, embora Incorporando atribuições jurídicas, poli
tIcas e ideológicas, despenda-se de sua função superestrutural p~
ra, em nome do soc1al; operar atividades econômicas de forma ares
guardar interesses da coletividade.
Não se nega, com a adoção dessa nova ordem econôm1ca, o
direito à iniciativa privada. Ao contrário, afirma-o, ainda que se
lhe atribua, agora, não apenas uma função social - etérea, não es
pecificada e de d1fícil cobrança, mas uma obri~ação social, em lei
f~ndada e determ1nada, à qual devem ~ submeter os interesses paI
ticulares na correspondência direta ao direito assegurado a esses
mesmos interesses.
A cada direito corresponde um dever,

~ma

obrigação.

EMENDA Nº
Substituí o ítem X do Art. 1º do Antepr~
jeto~

Uma nova ordem econômica, obedecendo a princípios gerais
adequados a nova realidade que vive concretamente o País,
haverá
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L

de permitir a coexlstência equilibrada entre os dlversos
agentes
produtivos para que se viabilise, nessa conjunção, a base da justl
ça social.

ra, em nome do social, operar atividades econômicas de forma a
guardar interesses da coletividade.

re~.

Não se nega, com a adoção dessa nova ordem economlca,

o

direito à :'nicintiva privada. (10 contrário, o t rma-o , i r nd« que se
lhe atribua, agora, não' apenas uma função soci~ . . e t r e a , não es
peci Ficada e de d i fícil cobrança, mas uma ob r i qnç o ' , ( l , ' j 11. em IPI
í

é

õ
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EMENDA N2
Substitui o ítem XII do Art. do Ante
projeto.
Art. 12. - O ítem XII do Art. 12 do Anteprojeto passa
ter a seguinte redação.
"XII

- O respeito ao consumidor, aos recursos
rais e ao meio ambiente."

O~

fundada e determinada, à qual devem se submeter
t i cu l a r e s na c o r r e spondênc í.a direto ao d i t c i t o

A cada direi to corresponde um dever, uma obr I q.II;,III.
Uma nova ordem econômlca, obedecendo a prlncII'iu~ \1"1,1 i 5
adequados a nova realidade que vive concretamente o Paír"
havorá
de permltlr a coexistência equilibrada entre os dlverSIJ'
produtivos para que se viabilize, nessa conjunção, a bar,o dJ jll~t!
ça soclal.

----

.
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Converge-se hoje, para a conceituação e a prática de um
Estado social que, embora incorporando atribuições jurídicas, poli
ticas e ideológicas, despenda-se de sua função superestrutura 1 p~
ra, em nome do social, operar atividades econômicas de forma ares
guardar interesses da·coletlvidades.

A cada direito corresponde um dever, uma obrigação.
Uma nova ordem econômica, obedecendo a princípios gerais
adequados a nova realidade que vive concretamente o País,
haverá
de permitir a coexistência equilIbrada entre os diversos
agentes
produtivOs. para que se viabilize, nessa conjunção, a base da justl
ça social.

----

~
~

. __

JUSTIrICAÇAO

Não se nega, com a adoção dessa nova ordem econômica, o
direito à inlciativa privada. Ao contrário, afirma-o, ainda que se
lhe atribua, agora, não apenas uma função social - etérea, não as
pecificada e de difícil cobrança, mas uma obrigação social, em lei
fundada e determinada, à qual devem se submeter os interesses pa!
ticulares na correspondência direta !O direito asseguraria a esses
mesmos interesses.

J.l8.E.
e s se s

d

mesmos interesses.

a

natu

r n t .'1 r... s s e s

,JS:,I:UlIl .dH

EMENDA N2
Substitui o ítem XIV do Art.12 do Ante
projeto.
Art. 12 - O ítem XIV do Art. 12 do Anteprojeto
ter a seguinte redação:
"XIV

passa

a

- O pleno emprego."

JUSTIFICAÇAO
Converge-se hoje, para a conceituação e a prótica de um
Estado social que, embora incorporando atribuições jurídIcas, poli
ticas e ideológicas, despenda-se de sua função superestrutural p~
ra, em nome do SOCIal, operar atividades econômicns de

ares

fl.lnlG

guardar interesses da coletividade.
Não se nega, com a adoção dessa nova ordem econômica,

o

direito à iniciativa privada. Ao contrário,. a r r mo-u , 1'lId 1 que 38
lhe atribua, agora, não apenas uma funç::io sueLIi - l'l''';'l'.!, não e s
í

pec i f'Lcada e de d i f Lc i I c ob r unç a , mas uma

UilIJlj,Jl, 11

1"111

11,

fundada e determinada, à qual devem se submeter os inL"lesses

_~
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EMENDA N2

tieulares na correspondência di reta ao d irei lo
mesmos interesses.

,)5',1'1 11 1

A cada direi to corresponde um dever, uma
Uma nova

01

esses

fi

u.u,;11'.

dem econômica, obedecendo a p r 1 nc ípl

Art. 12 - O ítem XIII do Art. 12 do Anteprojetodo passa a
ter a seguinte redação:
"XIII

0111 I

adequados a nova realidade que vive concretamente o PaIs,
de permitir a coexistência equilibrada entre os d ve r s os
produtivos para que se viabilize, nessa conjunção, aba'."
ça social.
í

Substitui o ítem XIII do Art. 12 do
Anteprojeto.

r .1'10

li.!:

pa!

(j~. UI! 101 i

d,1

i,,'t.~

~
~

- A igualdade de oportunidade."
H:llTO/JllSTlflCAl;;'O--

JUSTIFICAÇAO
EMENDA N2
Converge-se hoje, para a conceituaçãa e a

prdti~a

de

un

Estado social que, embora incorporando atribulções Jurídlcas, poli
ticas e ideológicas, despenda-se de sua função superestrutura 1 p~

5

haverá
.rucu t os

Altera o § 22 do Art. 12 do
projeto da Subcomissão VIa.

Ant~
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Art. lº
O parágrafo segundo do artigo primeiro
sa a vigorar com a seguinte redação:

pa~

PARÁGRAFO ÚNICO - A lei disporá sobre:
I - o reqime das empresas prestadoras de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e fixará as condições de caoucrdade, recisão de contrato e reversão dos bens.

"Art. lº
§ lº

....•..•.... " .•..........•......
desapr~

§ 2º - A lei estabelecerá o procedimento de

II .
III - o regime de. fiscalização das empresas prestadoras de serviços
públicos;
IV -

priação por ut1lidade pública ou interesse soc1al,
imediato
pagamento de indenização, segundo os critérios que a lei esl~
belece, em titulas especiais da divida pública, com
cláusula
vinte
de atualização, negociáveis e resgatáveis, no prazo de
anos, em parcelas iguais e sucessivas, assegurada a sua ocup~
ção a qualquer tempo como meio de pagamento de tributos
fede
rais e do preço de terras públicas.

V -

JUSTIF ICAÇÃD:
A adoção do conceito "Empresas Prestadoras de Serv 1Cl1S I'líh l rcos"

JUSTIFICAÇAO

PITl

substituição a "Empresas Concessionárias de Serviços Públicos" tem o nhjl'l ivn de
dar maior abrangência ao dí spos t
constitucional em
I\n rnnqirfprnrml1 co
í

A Constituição deve evitar o unitarismo li.]

ÍllI!t'fll.

ivo

qoest ãn.

d

ção em dinheiro.

"concessionária" f estamos excluindo da visão deste drspos i li VLl ltldu~ dS
t:ll1pll~~,..lS
estatais que, em sua maioria, são prestadoras de serv 1ÇOS públi cos e que não são
concessaonárfas , A bem da abrançência e da precí são que encerra t1 cor ~r~l to CluP de-

Há várias razões p3ra que esse fenômeno, posto no an
teprojeto, será suprimido.

fendemos, entendemos que o texto const tucaonar deve abraçar a todas a, empresas qu
prestam serviços públicos e não s,á,a;-concessionárias.

A indenização se limita ao valor pecun Lá r i o , " 11"""
propriação por qualquer ujna das razões au t o r z a t i v.i-i , ~"lllo1oí
os influllles da existênc1a ou não de recursos em dinheilu.

Consideramos impróprio, em todos os sentidos, dizer-se "reversão da
concessão". Entendemos que a reversão é um procedimento que ~iz respei to aos bens
que se vinculam à prestação dos serviços públicos. Reversão da concessão é uma expressão em que as palavras componentes não se adequam, visto que e".iste uma qrande incompatibilidade dos conceitos, isoladamente. Concessão para resumidamenle expressar "contrato de concessão", terá, ao invés de reversão, uma resc i são qru
o
próprio texto menciona.

í

/
í

Faz-se mister, pois, que a indenização se

prUlI!SS.I

mediante titulas para melhos cumprir a sua finalístird.

fi

ISMAEL WANDERLEY

=

..

1.....-_ _ conrssxo J)/\ ORDl;~l

JI I

ECC1NOMIC/\ - VT-b

EMENDA

600404·1

I

_

co-assao

.. J

011 OflDEM ECUNÔMl CA
__ o

f[J(TC'/JUS'IfIC .... "

~
~

EMENDA Nº
PROPOSTA DE EMENDA (aditiva)
Acrescenta o seguinte ar ligo ao hnle
projeto da Subcomissão da Queslão Ur

- Acrescente-se ao artigo 9º do anteprojeto da Subcomi ssão VI-A ou
onde couber:

bana e Transporte.
Art. lº - Acrescente ao Anteprojeto a seguinte disposição:
"Art.

O imposto incidente sobre a proprledade

PARÁGRAFO ÚNICO - Compõe o patrimônio da União o espectro das f'requências radioelétricas.

terril~

rial urbana obedecerá o critério da progressão, na forma que
puser ã lei, quando se tratar de imóveis não edificados.

di;
JUSTIFICAÇÃO:
O espectro das freqüências radioelétricas é um bem de grande utilidade e de extensão limitada. Merece, portanto, uma proteção.
Além de defendermos a iniciativa de 3 Umão legislar sobro o
seu
uso, defendemos também sua inclusão no conjunto que compõe o patrimônio da União.

JUSTIFICAÇAO
A Emenda visa a acabar ou, em melhor linguagem, m1n1mi
zar a existênc1a de imóveis urbanos sem utilizaçRo dptprminl~n
na expectativa da agravante escalada da especulação lmobiliária.
A progressividade, a ser determinada em lei, observando
o rigorismo do mal social que causa um imóvel s r-m IIi i 11/'" :"'.
o"
rá importante agente na luta contra a e specu l at.u: .

L"-"-

~
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PROPOSTA DE EMENDA (Substitutiva)

~
~
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Dê-se ao artigo 8Q do Anteprojeto aprovado pela Subcomi.s.s.iie de Pri,!!
c Ipaos üe reas , Intervenção do Estado f Rega.me de Propriedade do SUbbOIt1 e

da

Atividade Econômica, a seguinte redação:
"Art. 8Q - Incumbe ao Estado, diretamente.

~ltL~

vés de empresas piib Li.cas ou soc aedudc-s de t.'c..I1Il~

_ Os itens I e IH do Parágrafo Único do artigo 8º
Subcomissão VI-A passam a ter a seguinte redação:

mia mista, ou a mda sob o regime de
ou permissão, por prazo

de

t

e

rnn.nado

conce s s.m
e

sump ro

e 1~
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por meio de conco r rjinc aa púb Lr.c,i ,

JUS T I F I C A ç Ã O

.1

de serviços públicos.
Há, hOJ e, uma aberta dtivada sobre as áreas em que se pode f r xa r

o

capital e s t range a ro , tendo em vista, argumentos baseados na a sonotnt a , de um

JUS T I F I C A ç Ã O

lado, e na sobe ram.a , de outro.

Em verdade, um país tem o pode r dv regular

as .ir-eus em que o capital e s c renge i ro
A

iinac a moda f a.caçjio an r r oduz i.da

é benv í.ndo , com t r anspa r-ênc r.r que in-

teressa a todos, po i s daí decç r r e a segurança do investidor.

a po ss tb i.La.dada de o Ls tado pl"L':;'-

tar ee rvxçcs públicos através de empresas propriamente c r i adas p.u-.r e-a o fim,
o que não Se encontrava no An t ep r o j e t o ,

No entanto, deva.do ao grande ance rcjimb ao Lr nance a ro e
entre as N..I ções, a r-eme s sa de d rv rd,u, p.rrn n e x t e r i u r (l.I~SOU

o exercício

de funções pilb Lt ca s por eepr c-s.r-, do Es t.ido

tecnológico,
.1

......·1

,\

pedr-a

angular para o de senvo Lv ament o dos países, chamados do Te r-ce t t-u Nundo , tem-

descentralização admLnr.s t r-a t Lva mundz.aLment e consagrad..t ,

do em v 1'" t.i

1
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Nesse sentido é que f i.aemoa rnc Lu i r no Ar t q~o 4~
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de divisas para o exterior.
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Inclua-se no final do Anteprojeto aprovado pe La Subcuru i ........ .io de Prin

CoNSTITUINIE ANTÔNIO CARlOS FRANCO

cípios Gerais, Intervenção do Estado, Regarne da Propriedade do Sub-so l u c d.1

----

Atividade Econômica, um artigo com numeração p rópr re com u s cgu tn t c rL'd.t.;:i.l':

"Art.

- As despesas e om.rdn s d.t t'lll.io. do-,

Estados, dos Huru.c Ip íos , dos 're r r t t ór r o-s ,

do

da

Acrescente-se dois parágrafos, coma numeração de 2º 'e 3º, ao art . I" IIn Anteprojeto aprovado pela Subcomissão da Política Agrícola e Fundiána " doi 11.. /<)[111.1 I\gr~
ria, e, em consequência, transforme-se o seu parágrafo único em p,ll,í!]!,.tlJ
pri-

de

meiro.

D'Ls t r a.t o Federal, dos seus órgãos d.t .rdrn I 111St r.:.!,

ção indireta, das e.nt adade s e emp rcs-,u, sub controle estatal, não poderá u Lt ra pussu r

SOl

.1

renda nacional em cada exercício, sob pena

c r ame de responsabilidade dos seus udnu.n Ls t r-adg

§ 2º - Os projetos de reforma agrária darão prioridade à utiliza, .." d..

res e dirigentes".

1'1'11;>1 ie-,

dade improdutiva da União, dos Estados, dos Territórios FedLr,lJ" "

o

objetivo da emenda

é o de estabelecer, .Itr.lvéc;

§ 3º - O latil\índio improdutivo será objeto de triotltação que o deses] imulc, se-

de d r ...pov r t i vo .e...-

gundo critérios de progressividade do imposto territonal rural ,

pecífico, a quota máxima de par c í.capaçâc do setor público na renda unc aonn l ,
que se

'dos

Municípios;

JUS T I F I C A ç Ã O

A 1l.lt..~i.1.

entende razoãvel fixar no limite de SOi.: em c.rdn c xc r-c f C' ItI.

em termos de experiência Cona t a tuc í.ona L, é absolutamente inovadora, não en-

JUSTIFICATIVA

cour r •.mdc p..r ru Lu Io em qu.rLque r Ca r t a l'lll[t1.C.l nu p Liuo du dln·tll l c omp.r r,«!o,

A suges tjio , todav La ,

ext r a Ida de ob r.r do Pr-or c ...... o r CI()\'A\~I

(01.

c l u Id.r nos, T'ru b.r l ho ... r eccrrt cmcn t e do venvo l v r do-, 11.1

pec La La.s t as , com vas tas

cl

dentre e L,n,

..l

Como corolário de função social de propriedade a que se submete também o Estado,
prioritariamente, a reforma agrária deverá iniciar-se pel as terr~r, I"íl'l íc'nr , im-I

t t .i l r r , Ih~1 dIV\·t··.\l~ L".,-

uma r e fo rma da C0nbtl.tU1.t~j,n I c.r I I ru.r ,

to grupo de Tr-nbn Lho , cogncmmadc "Grupo de Mil.io", pub I {l..·11U
hÕCS,

I

BlH,"..:I' III.I!.!.

suges tfio do p ro í esso r HOGNLl'll em ob r

t

Ls t e e e Le-'

"'11.1'"

rn t

t t

conc

produtivas, objetivando partir do próprio Estado a matriz que irá nort ear

Iu-

essej

I

processo.

u Lid.r "Ver-

so uma nu-va Cons t í.tuadone" (Giuffre Editore 1983, Milão, l~ vo lume , pag.290).

00 mesmo modo, o latifúndio improdutivo deverá ser el iminnrlll.
sIvel, através de tributação que o desestimule, de íxnnrío 1'''1.1
uso da desapropriação, por acarretar despesas para o rr,t~rln.

Com efeito, sem f i.xa r-ise no texto Conar r tuc ron.i.l Lmu.t e de ...l.1 n.ir ureza, torna-se difícil, senão impossível, manter a auconomí a do s.ct o r prlv.:.!,
do, quer f a.ca fadado a constn tu r um setor econêmi.co dependente ou
í

10111111 qllllllll

pp:::.-

11m' j'qlllllltl r;}.H10 OJ

I

r u f l c-,o

do se tor público.

\
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~
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Comissão da Ordem Econômica
- - - T[XTO/JU"TlFI('AÇÃO

1 [1I.10/JIIS11fI(;AÇAO

QUESTÃO URBANA E TRANSPORTES
Dê-se ao Artigo 42, do anteprojeto aprovado peJu Suhcnllll .......io
Princ::rp~os Gera1.s, Intervenção do Estado, Regime de Propn.cd.Illc do

de
Subsolo

"Suprima-se o item VII, do art. 18, renumerando o seguinte",

e da AtJ.v1.dade Econôml.ca, a seguinte redação:

JUSnrrCAçÃO
Art. 42 - Os investimentos de Cc.lplt.l1 estrangei:ro serão adml.tl.dns no intt!rcs ...c 1l.IC1\)Il.ll e dISciplinados na forma da lel., a qu.Il regular.l
remessas detdivisas para o exterlnr.

as

O item que se deseja suprimir manda "integrar à administração
civil, de forma progressiva, no prazo máximo de quatro (4) anos, e
conforme
dispuser a lei, todas as modalidades de transporte",

110

.' VI· éomissão de Ordem Econômica

A redação, como se vê, envolve disposição transitória embutida em pretensão definitiva. Padece de Imprecasão quando fala em "todas as modalidades de transporte" sem explicitá-las.

p

Conu ss.lu da Ordem Econômica
• _.- -

Na realidade sàmente o transporte aéreo tem sua administração
exercida diretamente por ministério mi Li tar , ASSlm deve-se cnt t n.h-r que o. artigo visa especificamente passar o transporte aéreo à Admimstração Ctví l .
Observe-se que a Aviação Civil é um conjunto do
porte aéreo é apenas uma parte. Dessa Avração , hoje ll'lJidu 1"1"
de Avração Civil (DAC) do Ministério da Aercnáut ica , p,]rticljI.II"
ção pr ívada, a aviação aerooosport ív.i, 3. aV1<1t,'.10 dlJríf'1l1.1 1'1, •
quais obviamente o DAC cont muar ía a suhs.rst Ir e normatizar nau
lização dos equipamentos, como seu controle de manuteru.ão

i

1

Inclua-se o seguinte artigo:
"Art.
- É impenhorável a propriedade rural até o I!,
mite de 100 (cem) hectares, incluída a sua sede, explorada pe lo t raba lha
dor que a cultive e nela resida e não possua outros imóveis. Neste caso,
a garantia pelas obrigações limitar-se-á à produção e ao seguro agrícola
obrigatoriamente implantado, na forma da t.ei Federal".

oi

apenas a ut i

l~ 1fl1'~,11I11

-

licenças pa

ra mportação. Seria fracionar de forma incoerente um conjunl u que,

T[lltO/Jll,;>TI'ICAÇAO

Política Agrícola e Fundiária

qual O trans!1, !,,,rlamelll,,
"j"d.] d Mldi1

~
~

Constituinte VICTOR FONTANA

paru ser

operacional, precisa permanecer unido.

Justi ficação

~

QUESTAO URBANA E TRANSPORTE
Medida muito importante, de proteção ao pequeno proprietário rural, foi concebida no art. 334 do Projeto Afonso Arinos: 11 impenhorabilidade das propriedades rurais até 100 (cem) hectares e de sua se
de.

A política de Transporte Aéreo no País envolve todos tl', ~t'y
mentos que de uma forma ou de outra nela interferem, a saber: A avi ação civil; a infra-estrutura aeroportuária e a proteção ao vôo. A manutenção l'esses
segmentos integrados é que permite traçar essa po.l trca , adotando as <lr;ÕCS P2.
ra sua consecução.
í

Assim como a lei civil protege os vencimentos dos servidores, as pensões, os Instrumentos e máquinas necessár tns un

I'XI'II°j,'Íll

Como adendo deve-se entender que a Aviação Civil, part rcularmente o Transporte Aéreo, constitui-se em força reserva para os casos de conflitos, não apenas considerando o elemento humano, mas, também o equipamento
aéreo. Assim, a liberação para importações de equipamentos ou atualização das
frotas, além do aspecto comercial, considera a eventual aplicação da aerona-

das profissões, é de se preservar a única fonte de renda do
campo, permitindo-lhe exercer sua atividade.

homem do

ve, num quadro de guerra mobilizada, num Ministério único, como hoje ocorre.

plementar à oferecida pela produção, para cobr r os encarqo-.

A supressão do item VII do art. 18, é fator de
País e garantia para a própria Aviação Civil.

Ampl.lamos

d

propost.a ao lU!HOI illlPl'1 rl

Í\.1I 11

í

scqui ança do

~~SãO

da Ordem Econômica

_

P.------------ .------~

Princípios Gerais
Inclua-se no art. 10, o seguinte § 2º,

~

,,§ 2º - Não dependerá de autorização ou cancr',';,]1l n .1p".~
veitamento de energia hidráulica de potência reduzida c, em qual quer ca-

a captação de energia solar"

A geração de energia, para consumo próprio de pequenas em
presas ou de particulares, deve ser estimulada, desburocratizando-se o
necessário aproveitamento.
Com a elevação dos custos da energia, em
transmissão em longas distâncias, necessária às fontes de

especial

garantia

AUTOlt------

Constituinte VICTOR FONTANII

te à demanda e ao crescimento nacional, a liberação que se prnpill' 6

veniente e necessária. Ela igualmente abre novas oporturudades
pequenas indústrias produtoras de turbinas e ecuipamentus

TtllTO/JUSTIFICAÇÃO-----

Política Agrícola e Fundiária

"Art
- Todo aquele que, não sendo proprieLáno rural nem urbano, ocupar, por 5 (cinco) anos ininterruptos, sem oposrçao
nem reconhecimento de domínio alheio, trecho de terra não super ior a 5D
(cinqüenta) hectares, tornando-o produtivo por seu trabalho, e tendo nele sua morada, adquirir-lhe-á a propriedade mediante sentença declaratória devidamente transcrita.

da

pIndl',lp I',

sabendo-se das d1ficuldades que enfrentamos para produzir o cor responden

Parágrafo único - O Ministério Público terá legitimação
concorrente, nos termos da lei, para ação fundada neste artigo".

enll-

para as

Justi ficação

lÍt' Ill'qtll'nll 1'111

te, para produção de enerqia,

---=====::..:>--

ohriga-

Inclua-se o seguinte artigo:

o

Justi ficação

L-

f'

passando o par.i-

grafo único, a ser § 1º:

50,

11-

Todos sabemos das frustadas tentativas de estabelecer o
seguro agrícola, como previsto no Estatuto da Terra. Se não é possível
se facultar a todos, pelo menos se ofereça aos pequenos a oportunidade
de cobertura de riscos que são incapazes de suportar.

~
~

-

di

políticaliQi1cola e Fundiária
ções oriundas da própria exploração da propriedade. Com esta
complementar se viabilizam os financiamentos necessários.

_ _ _ _ _ _ _ _ Pt.[H4"IO/CUIol'SSAO/su.co... : n i o - - - *-- - - -

".1 1

nião de implantar, na forma da lei, o seguro agrícola cumu yu'ullLid com-

-_.------

o trabalhador rural, ainda desprotegido, precisa ter as
garantias nurumas para acesso e manutenção de sqa propriedade, quando to
dos reconhecem a necessidade de concretização de uma reforma •.1nrMia llue
traga condições de tranquilidade, trabalho e produtividade' .111 lmnn-m do
campo.

VI - Comissão de Ordem Econômica

o usucapião rural, de que trata a presente proposta, é
previsto na Const tuição de 1934, para uma ocupação de 1lJ (ucz ) .mos
e

p

área até' 10 (dez) hectares (art. 125). Nas mesmas condições é reproduzido na Carta de 1937 (art. 148). Pela Constltuição de 1946, mantido ames

e:.

Const i tuinte VICTOR FONTANA

11 r

•

EMEJIIDA
600416-4

í

1
f('Tt..

JI, .. ,.,,,.l.ÇA;J

Polítlca Agrícola e Fundiária
Polítlca Agrícola e Fundiária
mo período, a área foi aumentada para 25 (vinte e cinco) hectares (art.
156, 4 3Q ) . A Constituição de 1967 (art. 164), assim como o texto vigente (art. 171), permite o usucapião de terras públicas até o
100 (cem) hectares. O usucapião especial, previsto na Lei nº

Inclua-se o seguinte artigo:

limite de
6.969, de

"Art.

11/12/81, fixa prazo de 5 anos e área de 25 hectares.

apresentaoo pela Comissão Afonso Armos reduz
(cino prazo do usucapião para 5 (cinco) anos e amplla a área para 50
qüenta) hectares (art. 333), mantendo os 100 (cem) hectares para as terras de domínio público (art. 335).

Após desmatamento irresponsável que acompanhou a cnloruzação de nossos Estados mais desenvolvidos, as mdúst r i as que ul i I I ,111 I
madeira como matéria prima e tem caráter permanente, promoveram o IL I h,restarnento, conseguindo cobertura florestal que lhes garante I' \"·{-'''''-.írio abastecimento. As áreas que Já implantaram essa racronal exp luraç.ro
não podem ser atingidas a pretexto de se fazer a reforma aqr.u IJ 1'''101
qual sobram terras, o que falta é aplicar o seu Estatut,o , CUIIlU 11 ,llPt I. U
saudoso Presidente Tancredo Neves.

Observe-se que ao fixar a área máxirna, Stl<;(,flptívpl de usucaprão , adotamos a medida of Icra l em hectares, t r.uí ic uura l t m nosso dt

É

reito constitucional e civí l e conhecida de qualquer aqr icul t or e não um
módulo vanável e alterável pela Ie.i ordmár.ia , como Sl' prer--noeu na Suh
comissão.

~
~

Constituinte VICTOR FONTANA
COmlSSdO da Ordem Econônuca

t----~~iSSãO da

•

[1~-nômjC:Q

\'

rmprr-

"qq, unll' tllll "

~
~

_

Polítlca Agrícoia e Fundiána

TflltO/JUSTlfIC"C40'

Inclua-se o seguinte artigo:"
"Art.

Inclua-se o seguinte artigo:
"Art.
- O Poder Público poderá reconhecer <10 brasrleir? que, não sendo proprietário, ocupar por cmco (5) anos Ini nl vt ruptos, terras públicas e as tornar produtivas com o seu trabalho l' 11
de
hectasua família, a posse pacífica de áreà não excedente a 100 (cem)
domín~o

para registro imobiliáno".

Justi ficação
A Constituição de 1946 previa õ aproveltamento de terras
públicas, determinando que os Estados assegurariam aos posse i ros no terras devolutas, preferêncra para aquí s íção até 25 hectares
(art. 156,
§ l Q)

rron<lh 1 1
01

PL(H.lQIO/CO ... I';S.lO/SUICO"''':IAO

Or:Jcm

Política Agrícola e Fund1ária

res, expedindo-lhe título de

80

;;-onstitUlnte ViCTOR FONTANA
____

4UWR

necessário assegurar tranquil i daríe

sas rurais que atendem a função soc i-sl da propr ír-d.un-.
gos e renovando recursos naturais.

cr---

--- - - - - - - - - - - - - - - -

I

1-

• Justi f1cação

Adotamos esta solução por entendermos mais justa e
de
acordo com as conveniências de nosso desenvolvimento rural. Também acolhemos a oportuna sugestão de dar ao Ministério Públlco leglt imidade para, como O interessado, promover medida judicial tendente à reyularização da ocupação, como consta do parágra fo único.

~

to: I '-t1 11 I jl l

mente representativas, desde que racionalmente exploradas"

9 projeto

PJ ---- - _._. _.._-- - -

nnr ír-ot

- As desapropriações para reforma

não at mqí rão propr iedades comcobertura florestal econômica

- Os beneficiános da drst.ribuiçãc

[<lt,".

(J"

pela Reforma Agrária receberão t ítuío de domínio, gravado com c l.tu-ul.t
de .mal.LenabLLiríaríe pelo prazo de vinte anos, permitida a t rans t'ei énc r.,
sàmente em caso de sucessão hereditária".
Justi ficação

o anteprojeto, apresentado na Subcomissão de Polí t ica 1\grícola, incluiu a prníbação de allenação de áreas dí.str íbuídas pe Ia Reforma Agrária, pelo prazo de vinte anos. A emenda, que ora se renova, adota a restrição ressalvando a transferência de domínio só nos C.ISO· 01,'
sucessão hereditária.

.

Pela Emenda Constitucional nº 10, de 9/11/1964 a
área
foi aumentada até cem (100) hectares. A redação roi mantIda nd Const i tui
ção de 1967 (art. 164) e no texto viqente (art. 171)
A emenda propõe que o direi to seja

recunhec níu u lH..151-

leiros, permitindo que adquiram o domínio de teu"" púl. l Ic.u.
ções que ocorre o usucapião de terras particulares, com a
título hábil para o registro imob1liário.

~
~

__

Inclua-se, onde couber, no

I\nt~projeto

"O~

Política

Agrícola e Fundiária e da Reform8 Agrária", o seguinte artigo~
"Art.

indiscutível a conveniência de se rnanter a norma quan-

do, mais uma vez, nos encontramos em vésperas de implanta,."n da
agrária.

ECD~.9.M~~

lIo1•• ~ulldl

expedição de

Política Agrícola e Fundiária
É

COMI55110 DA ORDEM

reforma

- Visando 8 garantir a funçRo social da pro-

priedade territorial rural, seu uso será orientado

110

sentido de:

assegurar nível adequado de vida àqueles
nela trabalham, bem como às suas famílias;
II - realizar a exploraçêo racion8l da terra;

que

'112

• VI- Comissão de Ordem Econômica

r_

lI! - conservar os recursos naturnis e a m8nlJtenção

SIMTlO SESSIM

adequEda dos equipamentos comunitárins;
=~c"lam

IV - observar as d,isposiçães leg:3is que
relações

d~

l' COMISSA-º-- ~_º!"!.Q.E!':1.._EÇQ!'!Q.MI~

as

a) promover e

~

c

r

i

a

r

dever
'=IS

d~

conu

i

No anteprojeto da Subcomissão da Questão Urbana e Transporte
adite-se, onde couber, o seguinte artigo:

Estado:
ç

õ

e

s

de

lhador à propriedade da terra economicamente útil,

a e

e

s

ne

s

o

lia

ti

regicnais o acnnae Lha r am, em z onas n Lannmen t o

nt

• •] -

Art.

preferência

na região em que habita, ou, quando as circunstlnclas urh8nas
.~ [u- t:!tIJ",

,1'

ou

es~imulEndo

planes de

utilizac~o

nnclon,ll,

f.~·1'11

promovc~

do a justa remuneração e o acesso do trahalhadol aos IJenefícios dos

t Lcn ,

equipametnos comunitários, o aumento de produtividade, o hem-estar.

JUSTIFICATIVA

coletivo;

Com essa emenda aditiva pretende-se assegJrar a explicitação
no texto constitucional da competência da União, dos Estados e dos Mu-!
I nicípios em matéria de ordenação do território, desenvolvimenlo urbano I
e regional e meio ambiente. A distribuição de competência entre as trê~
esferas de governo compreende não só as tarefas de planejar e legiSlar,
como as de executar serviços e exercer funções públicas, tornando com-,
patíveis encargos e recursos financeiros.
I
Nas últimas décadas o planejameto oficiais e os programas qo I
I vernamentais passaram por um processo de acentuad~ setori.nçjo tra/un-'
d~, ~omo Co~s~quênC~a, o i~ola~ento dos varios campos da administra çã0
púb l í.ca . O uru co mei o de llgaçao entre esses setores passou a se r o f!-.
nanceiro, com reflexos negativos do ponto de vista do planejameto terr
torial.

c) fixar, tendo em vista as peculiarldades regionais,
a área máxima de propriedade rural a receber benefícios flscais

e

subsi.~do,"

J

~

S T I F I C

li

I

ç AO

A presente Emenda realça a conot,ll;"Q social da pr np r La
dade rural, estabelecendo os princípios orient3dores do seu uso

e

determinando os deveres do Estado, no tocante à elaboração de nor mas e adoção de medidas que visem à fixação do homem no campo e
refnrma agrária, com O escopo de racionalizar o uso

~-M~Q__SE;;?_SL~

l'; COI~ISSI10

no

O objetivo desta emend3 aditiva é o de possibilitar a
lação dos plaos e programas de governo, tom3ndo como referência
territorial.

à

snln rural,

:~__

t= COMI~SAO

600419·9

Art. 2Q - Respeitado o direito individual, o Po~er ~úblico
poderá promover a desapropriação imobiliária urbana, conforme disposições de planos urbanísticos e de desenvolvimento urbano, mediante pag~
mento de justa indenização em dinheiro ou títulos da dívida pública
segundo os critérios que a lei estabelecerm até o montante do valor ve
nal do imóvel para fins tributários.

JUSTIFICATIVA

Há que se assinalar, ainda, a inconveniência de se classificar
como serviço público, ao lado do sa~~amento básico e dos tr~ns~~rte~ ,
a ocupação e uso do solo metropolitano, assim como é difícil ju~liri-

I car

no rol constante do Art ...... a habitação, um dos mo s candcut.o s
í

I

TEXTO/JUSTIFlr;Jr,çÃo -

No anteprojeto da Subcomissão da Questão Urbana e Transporte,
dê-se ao Art. 2Q a seguinte redação:

lr~nsporle,

O estabelecim~nto da Região M~tropolita'a impõe-se toda vez
que se apresenta a necessidade de organizar e administrar serviço~
públicos de interesse comum. Ora a organização e administração desses
serviços públicos não se dá de maneira uniforme em todas as regiões
metropolitanas. A experiência colhida com o estabelecimento das atuais
regiões metropolitanas, segundo a regra da Lei Complementar na 14, de
08.06.73, da qual consta a discriminação de serviços públicos de interesse metropolitano, mostra a inconveniência de se incorporar esta dis
posição à Constituição. Este dispositivo ao universalizar para as re--I
giões metropolitanas um rol de serviços, contrária à.diversidade e com
, plexidade que caracterizam as formações urbanas brasileiras.

base

I~

Dq ORDEM ECONOMICA
•

NO anteprojeto da Subcomissão da Questão Urb3na e
supcima-se O Art. 10.

1I

arlic~1
d

)~

EMENDA

011 OImEM Et:.Q!<O_M_I_C_A_________ _

j""',..., ,., ,',.,.,.

legi~

- direito urbanístico;
proteção ao meio ambiente e controle da populçao;
- proteção ao patrimôniO histórico, artístico, cultural, arquittetônico, urbanístico e paisagístico;
- responsabilidae por danos ao meio ambiente natural e urbano, ao consumidor de bens e direitos de valor artístico,
estético, histórico, arquitetônico, urbanístico e paisagí~

b ) zelar para que a p rop rí euo oc dê t e r r.. UC~cRlpl'nhp

sua funç50 t

- Compete á União, aos Estados e aos Municípios

lar sobre:

que a lei vier a determinar; ,

créciito

~
~

trahalho.
Parágrafo único -

~

_

§ lQ - A lei definirá as condições nas quais o titular da pro
priedade imobiliária urbana será compelido en prazo determinado, à sua
§ utilização socialmente adequada, sob pena de desapropriação por interes
~ se social ou de incidência de medidas de caráter tributário.
o
a

§ 2Q - No processo expropriatório, não será apropriado pelo
titular da propriedade imobiliária o valor acrescido, comprovadamente
~ resultante de investimentos públicos em área urbana ou rural.

<

~

§ 3Q - A Lei definirá os critérios segundo os quais a entidade pública que houver feito os investimentos recuperará a mais-valia
imobiliária, destinando-a a finalidade de caráter social.

JUSTIFICATIVA
A desapropriação é um instrumento indispensável à execução
Idos planos urbanísticos e de desenvolvimento urbano. Ao mesmo lempo,

VI .' Comissãode Ordem Econômica

.é imprescindível que se assegure ao proprietário desapropriado indcnização justa'. A disposição de que a propriedade imobuliária urbana deve
atender a sua função social é o caminho para solver o confliLo cnLre o
interesse individual e o coletivo.

I
I,

A emenda pro~õe, portanto, que o montante da indenização pela desapropriação corresponderá ao valor venal do imóvel para fins tri
butários.
A atual Constituição assegura a desapropriação da propriedade rural em títulos da dívida pública, para garantir o interesse sacia
da produção agrícola. Por igual razã~, nas cidades , onde o problema
I funciário assume cada vez maior amplitude, ju~tifica-se aLribui r ;)0 P~ I
de r Público a possibilidade de promover a justa indenização do proprie
tário desapropriado por interesse urbanístico, e~ títulos da dívida pQ

I

Iblica.

I'

J~stifica-se, airda, que se atribua ao poder Público a possi
bilidade de recuperar a mais-valia imobiliária pois ela decorre,
emgeral, da execução ou planejamento de serviços e fu~)çõc<; púb I icas
de
interesse urbanístico.

'I-I
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A situação de Nilópolis, por exemplo, enquadra-se com abso) luta fidelidade sob tais características. Integrante da Região Metropo
litana do Rio de Janeiro, o município apresenta uma das mais elevadastaxas de ocupação, atingindo quase 20 mil habitantes por quilômetro '
quadrado, face a limitada extensão territorial de que dispõe, de apena
9 Km2.
Sua ocu~ação é predo~inantemente residencial, não lhe restando área para a construção de novas unidades habitacionais, escolas,
hospitais, centros de lazer, estabelecimentos comerciais e industriais
Ou seja, Nilópolis esgota em seus atuais limites territoriais aproveitáveis a capacidade de desenvolver-se e construir a necessária infraestrutura urbana .•
Tudo isso porque, de sua total configuração territorial
13 Km2 são ocupados pelo Campo de Instrução de Gericinó, de utilização restrita, repito desde a ináuguração.da nova pista do Aeroporto
Internacional do Rio de Janeiro, cujo cone de aproxim~ção das aeronaves localiza-se sobre aquela ár~a, mas que persiste como fator impeditivo, até que seja desativado e transferido.
Formou-se, há bastante tempo, um verdadeiro consenso da real
necessidade em se anexar a Nilóp31is, para o de~~do aproveitamento, a
área do Campo de Instrução de Gericinó, mas, lamentavelmente, não
se
encontrou, por parte das autoridades federais a compreensão e a sensibilidade necessárias à rápida solução do problema.

600422.9

-,

No anteprojeto da Subcomissão da Questão Urbana e Transporte
adite-se, onde couber, o seguinte artigo:
Art.
- Os campos de treinamento e instrução militar, onde são utilizados armamentos e munições pesajas, serão localizados num
raio mínimo de lO (dez) quilômetros de distância dos centros urbanos.
.JUSTIFICATIVA
A existência de algumas áreas de exercício militar proximas
a núcleos habitacionais tem representado motivo de preocupação perm~
nente'para as famílias alí fixadas e para todos os que propugnam por
segurança e bem estar da população.

A proposta que ora apresento à Constituinte, de proibir a l~
calização de campos de instrução militar em distância não inferior a
10 (dez) quilômetrós dos centros urbanos, objetiva não apenas proteger
a população de Nil6polis, no Rio de .Janeiro, como as de~ais comunidades que sofrem os riscos e prejuízos decorrentes da indesejável e per!
gosa proximidade das operações de treinamento militar.
O Estado peve proceder em co~formidade com as aspirações e
as necessidades da população, princípio que devemos assegurar na nova
ordem constitucional que estamos elaborando •

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

PSIM~O SESSIM

~
_J ~

~

constante o sobressalto em que vivem nessas comunidades ,
diante da iminência de acidentes com vítimas humanas e sérios prejuizos materiais.
No Rio de Janeiro, precisamente, na populosa Baixada Fluminense, mantém-se, ainda que em parcial operação, um desses espaços de~
tinados ao treinamento militar. Trata-se do Campo de Instrução de Ger!
cin6, junto ao município de Nil6polis, cuja manutenção como área militar não se coaduna com as regras de segurança e com princípios de ocupação e desenvolvimento urbano.
São suficientemente fortes as

raz~es

que impõem a completa

OESATIVAÇAO 00 Campo de Instrução de Gericin6 e de outros em idênticas
condições.
Em primeiro lugar, exatamente pela questão do risco, incontrolável em cada opeação de exercéicio, como, aliás, tem demonstrado
tais experiências na Baixada Fluminense, onde, por descuidos ou erros
normais ao treinamento, residências acabam atingidas por obuses, ceifando-se vidas e mutilando-se outras pessoas, muito delas crianças, '
que brincam nas imediações de suas casas.
Outro aspecto de igual importância, a justificar o afastadessas áreas militares, é a absoluta necessidade a uma destinação mais apropriada para os espaços vizinhos a núcleos com elevada de~
sidade populacional, sobretudo visando garantir-se a impl~ntação
de
projetos com absoluta vinculação à infra-estrutura de caráter urbano.

~ento

No anteprojeto da Subcomissão da Questão Urbana e Transporte
dê-se ao Art. 12 a seguinte redação:
Art. 12 _ ~ Assegurado a todos, na forma da lei, o direito à
propriedade imobiliária urbana, condicionada pela sua função social.
§ 12 _ A propriedade e a utilização do s010 urbano se submeterão às exigências fundamentais de ordenação urbana, expressas em pl~
no urbanísticos e d~ desenvolvimento urbano, bem como em outras eXIge~
cias específicas, tais como: habitação, transpórt, saúde, lazer, traba
lho e cultura da população urbana.
§ 22 _ o direito de construir na área urbana será concedido
pelo poder público ao titular da propriedade imobiliária urbana, na '
proporção compatível com o interesse social do empreendimento.

§ 32 _ Os planos urbanísticos e de desenvolvimento urhno se-,
rão elaborados e executados pelas autoridades municipais, no Distrito
Federal, das Regiões Metropolitanas e das Ag!omeraçôes urbanas, e .qua~1
do for o caso, com a colaboração da União e do Estado.

I
I

JUSTIFICATIVA

dc.proprl~d~de-

Ao contrário do que ocorreu com outros tipos
I'
a do sub solo (C6digo de Minas), a das marcas e patentes IndustrIaIs ( •
I
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Código da Propriedade Industrial), da propriedade rural li ~latuto da
Terra) - o legislador ordinário não chegou a definir os contornos da
da prpriedade imobiliária urbana. A situação da urtani.açDo no paIs , I
(a população urba~3, hoje, representa cerca de 72% da poplllnçJn toal) I
impõe que se inclua no texto constitucional uma noção ad"Jl'ndl da propriedade imobiliária urbana.

o que caracteriza essa propriedade é o contexto em que ela
se acha inserida, muito mais amplo do que o interesse p r'Lvndn do seu
titular. A utilização de cada parcela específica de terreno urbano so-I
fre restrições especiais em função do interesse público. No plano urb~
nJstico, portanto, o interesse público do conjunto deve prevalecer sobre o interesse privado e é nesta perspectiva que se determina o uso a
ser dado ao terreno urbano.
Na visão tradicional, o solo tinha sempre o título
tal. O conceito romano define esta relação pela máxima

I

fu~damen-

"s~perricjc

50-,

:1 lo coedit" que ainda hoje permanece em nosso Código Civil ( art.547).

i

'. O solo urbano possui atualmente, no entanto, um mero valor inslrumen- I
tal, ou seja, sua importância se define pela capacidade de ~e ~dJri
caro

I

banas e ao ampliar a finalidade desses entes. Reconhece-se, .no entanto, a necessidade de resguardar a conceituação desses entes no conjunto do território brasileiro, atribuindo à União a definição de critérios básicos para guiar seu estabelecimento.
A emenda introduz o reconhecimento constitucional das aglomerações urbanas, formações urbanas que se assemelham às regiões metr~
politanas e têm presença disseminada no território brasileiro. Esta ex
pansão designa as formações urbanas caracterizadas pelo entrelaçamento
da malha urbana de dois ou mais municípios, ou pelo extravasamento da
malha urbana de um sobre o território de outro, bem como pela existência de intensos fluxos intermunicipais, representados por deslocamentos diários de pessoas e por demandarem tratamento integrado de diversas funções públicas.
Finalmente, a emenda procura resguardar o interêsse dos muni
C1Pl0S integrantes, quer de regiões metropolitanas, quer de aglomerações urbaas, frente a possível omissão do Estado-membro, ao assegurarlhe o direito de pleitear, à Assembléia Legislativa, seu estabelecimen
to como Região Metropolitana ou Aglomeração Urbana, desde que atendid~
os requisitos básicos determinados na lei complementar nacional.

A propriedade imobiliária urbana é uma propriedade formal,
isto é, recebe uma forma, sua definição, dos planob ulba"l~t iros e de
desenvolvimento urbano. O tí tulo de pr op r edade deve .. ',1.11, pu i s , SUbO{
í

di nado às determinações que os r e ror idos planos vr-nh.im a ~".I ahe I or.o r .

I

Os planos urbanIsticos e de desenvolvimenlo urbano constitu-I
em instrumentos que visam a nruenação físico-espacial doi', cidades, o
controle e a orientação do processo de expansão urbana, a prescrvação
e valorização do patrimônio urbano e dos recursos naturais. Como mod~
lo orientador, os planos urbanísticos também compatibiliLam as caract~
rísticas físicas das cidades com a necessidade de uso do espaço em fu~

fJ
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-

No anteprojeto da Subcomissão da Questão Urbana e Trans-

ção das atividades econômicas e sociais e da sustentação da vida huma-

porte, inclua-se no Art. 18, inciso VIII, com a seguinte, redacão;

na nos centros urbanos.

renumere-se O atual inciso VIII para IX.
Estabelecer os planos nacionais de ordenação do territorio, meio ambiente, e desenvolvimento urbano e regional, ouvidas •
as autoridades estaduais, regionais e municipais.

r:-r--~--------'----TEXTO/JUSTlFICAÇÃO----·

~
~

JUSTIFICATIVA
A emenda tem por objetivo explicitar a competência da •
União Federal em matéria de ordenação do território, desenvolvime~
to urbano e regional e meio ambiete, As constituições brasileiras,
até hoje, padecem de uma aguda carência de dispositivos relativos'
ao espaço territorial e às condições concretas de organização da •
vida nacional - a distribuição da população e sua atividades no
território, a utilização dos recursos naturais e equipamentos produtivos do país.

No anteprojeto da Subcomissão da Questão Urbana e Transporte, dê-se ao Art 92 a seguinte redação:
Art. 92 - Os Estados, mediante lei complementar poderão estabelecer Regiões Metropolitanas e Aglomerações Urbanas, constituídas
por agrupamentos de municípios, para organização, planejamento,

progr~

mação, administração e execução de funções públicas de interesse comum
§ 12 - Lei Complementar Nacional definirá os critérios bás!
cos para o estabelecimento de Regiões Metropolitanas e Aglomerações U~
banas.

~AO

lEJDA

SESSIM

§ 22 - Atendidos os critérios básicos necessarlOS, menciona

dos no parágrafo anterior, os municípios interessados poderão solicitar à Assembléia Legislativa seu estabelecimento como Região Metropolitana ou Aglomeração Urbana.

COMISSAO DA OROEM
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TElTO/JUStlf'ICAÇ.i,O-------

No anteprojeto da Subcomissão da Questão Urbana e Transporte, suprima-se o Art. 172

JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA
A experiência obtida com o Art. 164 da Constituição vigente e das Leis Complemetares n 2s 14, 20 e 27, que centraliLam na União
a competência para criação de Regiões Metropolitanas, mostra que não é
possivel tratar situações metropolitanas diversas como <Ib dc Ileldm e
São Paulo, dentro de um modelo único. As falhas constatadas no estabelecimento das atuais regiões metropolitanas são atribuídas, com razão,
ao modelo único decorrente da Lei Complementar nº 14, de 18.06.73.
A emenda procura evitar este inconveniente ao transferir aos
Estados o estabelecimento de regiões metropolitanas e aglomerações ur-

A cidade reflete uma das formas mais complexas de organ!
zação social. O espaço urbano é o resultado de conflitos SOClalS e
sua forma um reflexo disto. Apenas algumas cidades conseguiram man
ter sua identidade espacial ao longa da história, incorporando manifestações formais das gerações que por elas passaram.
Não se recomenda, portanto, que se adote um conceito estático de cidade, cujo plano não possa ser su':Jmetido, ao longo do'
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tempo, às adaptações espaC1a1S adequadas ao processo de evolução '
social e ec~nômica de sua população.

)~
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No anteprojeto da Questão Urbana e Transporte, substitua-se no Art. 11, a expressão " Aglomedados Urbanos, »o r ACllom!!;

SIMIIO SESSIM

rações Urbanas".

COMISSÃO OA OROEM ECONOMICA
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TEXTO/JUS'IFIC.çio

JUSTII'ICATIVA

_

No ~nteprojeto da Subcomissão da Questão Urbana e Transporte, Suprima-se o Art. 32 e seus parágrafos.

A emenda objetiva Manter coerênc1a e uniformidade

r, '

denominação das formações urbanas. A expressão "aqlomeracão urbª
na" -e utilizada para desiqnar as formações urbanas constitu1das

JUSTIFICATIVA

pela continuidade da malha urbana do país.ou mais Mun1c1D~is,ou'
pelo extravasamento da malha de .~~ deles sobre o terr,torio do '
outro, e que se caracterizaM pela nresenca de fluxos 1ntermunic!
pais, comorovadas por deslocamentos diár10s de pesso,s e nela d~

O artigo proposto, ao mesmo tempo em que pretende garantir à população de baixa renda o direito à moradia, restringe esta
população quanto a um outro direito seu, o de possuir e dispor. de'
sua propriedade. Subentende-se, portanto, da referida proposta,u~a
discriminação do direito de propriedade por classes de redimento ,
ficando as populações de renda mais baixa impedidas de disporem de
seus bens imáveis em determinadas circunstâncias.

manda de tratamento integrado de serviços e funçoes púb11cas

de

interesse comUM.

A expressão "aqlomeração urbana 11 é tambéJTl, ePlnreq.:lda'
para efeitas estatisticas pelo IBGE com 1ntendimento aciMa reqi2

Faz parte da nossa cultura, a utilização da propriedade'
para finalidades outras que não a da moradia de Forma exclusiva.
Ela é utilizada, comumente, pelos integrantes das camadas de mais'
baixa renda, como local de trabalho (o que seria vedado pelo texto
que se propõe modificar) e como garantia de empréstimos para en- ,
frentar eventuais contratempos ou, mesmo, para investimentos prod~
Uvos.

trado.
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No anteproJeto da Subcomissão da ~uestão Urbana e Tran2
porte, dê-se ao Art. 99 a sequinte.redação:
Art. 99 - Os Estados, mediante lei complen,ntar, pode-'
rão estabelecer Regiões Metropolttanas e Aglomerações Urbanas,
constituídas ror agrupamentos de município, para orqan~2acão, pla
nejamento, proqramação, admin1stração e execução d~ fupçõ~s PÚ~l!
cas de interesse metropolitano e da Aglomeração Urbana.

SIMIIO SESSIM
COMISSIIO DA ORDEM ECONDMICA
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No anteprojeto da Subcomissão da Questdu
na e Transporte, renumere-se o Art. 12 para Art. 2 2 , dando-se a se
guinte redação:

!

§ 19 - Lei Complementar Nacional definirá os criter1os'
básicos para o estabelecimento de Regiões Metropolitanas e Aglome
rações Crbanas.
§ 29 - Atendidos os critérios bás1cos, wenc10nados no '

Art. 22 A-Habitação será tratada dentro do co~
texto do desenvolvimento urbano, de Forma conjunta e articulada
com os demais aspectos urbanos: saneamento, transporte e sistema'
viário, uso do solo e propriedade imobiliária urbana, saúde, educ~
ção, recreação, lazer, entre outros.
/

Parágrafo Unico - ~ dever do Estado assegurar'
a todo cidadão a oportunidade de acesso à moradia em condições de
segurança, privacidade, ~alubridade, boa qualidade ambiental e mobilidade.
JUSTIFICATIVA
A Habitação é um direito fundamental de todo '
cidadão sendo por isso dever do Estado assegurar a todos a acesso'
à moradia em condições de segurança, privacidade, salubridade, boa
qualidade ambiental e mobilidade.
Por outro lado, levando-se em conta que mais '
de 70% da população brasileira vive hoje em cidades, a questão habitacional não pode ser desvinculada da questão urbana como um todo, ou seja: o

sanea~anto

básico, o transporte e o sistema viário,

os equipamentos de saúde e de educação, os espaços p~ra a recrea-'
ção e o lazer e as oportunidades de trabalho, entre outros.

parágrafo anterior, os municioios interessados noderão solic1tar'
ã~Assembléia Leg1s1ativa seu estabeleciwento como Req1ão Metropolitana ou Aqlomeracão Urbana.
JUSTIFICATIVA

A experiênc1a obtida com o Art. 164 da constituição '
vigente e das Leis CompleMentares n9s 14, 20 e 27, que centrali-'
zarn na União a comoetência para criação de Reqlões Hetropolitanas
mostra que não é possível tratar s1tuações metropolitanas diver-'
sas como as de Belém e são Paulo, dentro de um modelo único. As '
falhas constatadas no estabelecimento das atuias nove regiões
tropolinas são atribuídas, cow razão, ao modelo
da Lei Complementar n9 14, de 08.06.1973

ún~co

m~

decorrente

A emenda procura evitar este ~nccnvinipnte ao transfe~'
rir aos Estados o estabeleciJTlento de reqiões rnetro~olitanas e aglomerações u~baras e ao ampliar a finalidade desses entes.

Re:onhece-se, no entanto, a necessldade de resguardar a conceityr/
açao desses entes no conjunto do terr1tório bras11eiro, atr1bui~
do ã União a definição de critérios básicos nara qU1ar &eu estabelecimento.
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A emenda introduz o

reconhf~C~1'llento

con s t a t.uo i.ona L das

aglomerações urbanas, forMacões urbanas que se assemelham
qiões netronolitanas e têm

n~escn9ê

disser.inada ne

às r~

terr~tór~o

~; Art. 12 - A Constituição do Estado disporá sobre a autonomia
a organização e a competência da Região Metropolitana e da Aglomeração
Urbana, como entidades públicas e territoriais, podendo atribuir-lhes:

brasileiro. Est~ exr,ressão desiqna as fornações urbanas caractezadas pelo entrelaçamento da malha urbana de àois ou ~a~s muni~~

I - delegação para promover a arrecadação de taxas, contribuição de melhoria, tarifas e preços, com fundamento na
prestação de serviços públicos de interesse comum;
II - Competência para expedir normas em matéria de interesse
comum da Região Metropolitana e da Aglomeração Urbana.

pios, ou pelo extravasamento da malha urbana de um sobre o 'erl,!

tório de ou tro, bem como pela existência de intensQs~$luxos intermunicipais, representados por deslocamentos dJárjos dE pe~~
soas e por denendarel'" trntaI"'ento inteqrildo d0

rl~\·crs·"'lq

:unt?ccs '

públicas.
Finalmente, a emenda procura

rcs~uardar

o interesse '

dos município inteqrantes, quer de reqiõcs metropolitanas, quer'
de aqlornerações urbanas, frente a possível orn1ss50 ào E:studo-~c~-

Parágrafo Onico - Cada Região Metropolitana ou Aglomeração '
~rbana expedirá seu próprio estatuto, que será aprovado pela Assembléia
Legislativa do Estado, respeitadas a Constituição e a legislação aplicável.
JUSTIFICATIVA

'r o , ao assequrar-lhe o direito de pLer t.ear , à l\ssenr101i'1 Le<1islª

L

tiva, Seu estabelecimento COI"1,O Regiões l-1etronolit='in.:\s. cu 1\<J'lol'l'~rª

ção Urbana, desde que atendidos os requisitos
elos em lei comolementar nacional.

bãs~cos detcrM~na-'

~
~
No anteprojeto da Subcomissão da Questão Urbana e lransporte,
dê-se ao Art. 4º a seguinte redação:
Art. 4º - Adquire o domínio de terreno urbano aquele que, não
sendo proprietário de imóvel no mesmo Município ou Município viLinho,
o possuir como seu, contínua e incontestadamente, por 5 (cinco) anos
ininterruptos, independemente de justo título e boa fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sent~nça, a qual lhe servirá
de
título para a transição no Registro de Imóveis.
§ 1º - Para efeito do previsto ne~e artigo considera-se

vizinho o município limítrofe ou qualquer outro município que integrç a
mesma região metropolitana ou aglomeração urbana estabelecida por lei.

rea

A emenda pretende a substituição da expressão de Governo Metropolitano, uma vez que não se cogita atribuir aos entes metropolit~
nos e das aglomerações urbaas uma autonomia que venha a caracterizar '
um quarto nível de governo, O que se pretende é por em relevo a condição política da gestão metropolitana, sem que Se fira a substância dos
entes políticos existentes - União, Estados e Municípios - aos quais o
sistema metropolitano deve se vincular organicamente.
Outra inclusão pretendida pela emenda é da expressão ~[!~_
ração urbana, formações u~banas que se assemelham às regiões metropol!
tanas e têm presença disseminada no território brasileiro e que estão
a merecer reconhecimento constitucional.
No inciso I pretende-se a 'substituição da expressão de interesse metropolitano por interesse comum, p~r ser mais ampla e atender~
também, a inclusão das aglomerações urbanas.
No inciso lI, a emenda propõe, por questão de coerência com
O restante da proposição, a inclusão da expressão "aglomeração urbana"
As justificativas para os incisos I e 11 servem igualmente'
para o parágrafo único, onde se substitui interesse metropolitano por
interesse comu~ e se acrescenta a expressão aglomeração urbana.

§ 2º - r vedado ao possuidor usucapir mais de um imóvel e ~
maior do que a indisoensável à sua moradia e de sua família. :
;~ATI.;:C

JUSTIFICATIVA

ru

,~,,:;O

r:-1c----------- ..L~NAAIO/cQ .. lssio/s\l.CO..1 5 S i o - - - - - - - - - - A ~enda procura explicitar que a função básica da propriedade imobiliária urbana é sua efetiva utilização. Assim, a transFerência
de domínio em caso de posse, seja ela sem oposição bu com base em,justo título ou boa fé, deve corresponder ao interesse de que a propried~
de cumpra, efetivamente, seu papel social. Por essa razão, não há int~
resse em distinguir-se a origem da posse no sentido de se conferir pr~
zo diferenciado para aquisição de demónio, nem tampouco em se conferir
à presença ou ausência'do proprietário, fator que justificaria tal di
ferenciação.
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da Subcomissão da Questão
dê-se ao Art. 12 a seguinte redação:
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O Ea t; -do r-~c".cv~rq a ;{~':-c:"

ft~!1;ão social da I:-roj;:i:'ied3.àe,

vais;

_ _ _ _ _ _ _ _ _ TEXTO/JUSTIFIcaçÃO -

-

LncIua-ese no n:lte:;:'c . . et c:

o Brasil de hoje já não é O Brasil de 1916. Não se justifica, pois, que um proprietário desconheça, por mais de cinco anos, a
situação em que se encontra um bem de sua propriedade.
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Proposta Cons t t uc t o na l que o t e r-ecc r-os na ~'lJbCOI1SC;tl() l~a ro t i t i ca
í
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:'triicrafo - G p(lral'cnto d::. l(li~:.lZ(ãf) se. íal'2' ('(" ';c('l'itl~c
no r cento e n c t nhe i r o c ã v r s t r C ~~ (cinouc!,!ta) por 'cento
t f t ui
r11vid(1 I'lblica, )~CS~'õt;:;vels
11 (L'}::)

Agrlcola e Fundiária e da Reforrla J1grãn~. Cono é <I" c o nh c c i uc n t o
geral, os debates em torno da transcendental n uos t ão não chegilrilrJ
ao bom termo. pela r e dt c a t t z ar ão de posições e POI i nr e rf nc t a s lI!,
debitas que não cabe a q uí a na l t s a r o 1::ent0.
Somos de parecer que a questãc funciãl'ia I't :'01S é l~as
mais graves e não po dencs fugi r a ur.: consenso que C[),"~u:il a UII c!:,
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co~un.

!lã un processo histõrico i r r-eve r s I ve l 'que 1,1n,l,CI co nseguirá deter, f npos to p r i nc pe l rne n t e p s l a erplcsão Gcr,o~'I'ãf1Ca
que se conJura co~ uma estrut~ra arcaica do uso co ~fl10. urcr~is,
avul ta o problcna da produção c eb es t.e c i nen to dos a l r r.e n t os os s e nc i a r s ã população, são ouestões '1ue se e n tr-e t ac er: e ,~xiéõeM solu r: ão
que as concilien cr nOl10 da justira e ~a! r;ocl~~~.
Acreditamos que a nivel ce co ní s s âc tcr-â t c a a PefCI'I'la
Agraria encontre e t no s f'Er a na i s nl~onicié~'n PytillC s o 1"": I {1 fli' "'l1e5t~o
e o orasll consiga um r ns t r une nt o co ns t i t uc i c na r il rltura de seu
estágio juridico, eMbora de hã muito defasado el. rclilf'ão a nutras
nac õe s , no t a dame n t e as de modelo capitalista, q i,o Já rc s o l ve r e r os
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pertencentes a grupos ec~~.ô"":icos ou flnance::"ros, que se re~lista#..
de feição latifundiária.

" Art. ];i insuscetível de pennora a pr aprí.edade

la r e sa da e 'não possua cut rc s :.." 9veis r cr aà s , sendo 1:" i ta0.2
siva~ente

à

seus probleras de

1'';1'2,2.

-=:-:~:ll

safra toda e q~a2.quer gara~~la dada por obrlgação fi -

na~ceira co~traída

tcrr~s.

por se~ ;~_;~ie~áric.
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Acrescente-se ao art. 9º o seguinte parágrafo:

truturas da sede e r.ais 2: :7iate)

~ód~l~s, csve~d~

a
§ ~nico - A lei criará um fundo de exaustão,

das demais benf'eã torias se!'e::.. paias, Lnvar f ave L~2 . ._ te, e". '....:~.:. 3iro
e a vista.

Parágrafo -~:

área .ia mes na unã dade

~c,rietário ~ue possua ~a~s ~e u a

f6:~:"·~-:;iva,

qual deva recair a de sapr ",

:~:..:.;ão,

caberá o d~::'eito de opç~o

':")'::'9

de s de que i:(e~1~1a o :3.:;':.'::.: ')

:::>

constituíd~

de indenizações sobre a expio ração
e aprov~jt~
mento dos recursos miner~is, destinados a apoiar
o desenvolvimento sócio-econômico dos Munjcípj05
onde se localiza a jpzida.

c

JUSTIFICAÇAO

posse há mais de 3 (trê3) -:>.:',5 do ato expro;.r::..ató=-_o.
"Art. O pro:;>r:.a:!.::'io de i;r.óvel rural co

:-.a:'8 <la __,

Pelo fato de os

valor da inde.ll._ação e. ;~ .. oi"lrO A!' a vista.
...

,}'!j'-

"Art. A âecisão sobre o F':'eço das benfeitorias, o

bens minerais

.r ep r e s en t a r em

r~

cursos exauríveis, é necessário criar-se Dm mecanismo t'om
pensatório dos prejuízos causados pela pxploração lni""1 .t ,
O MunicípIo deverá, por isso mesmo, receber essa indenIza
ção para que possa investir na área e assegurar a cunlJnuI
dade do desenvolvimento de sua comunIdade.

aao s de idade, que não t e ;: . ':".•tra fO:1tj: de re~da, ::'eceber~ o

l:~eço

da inderdzar;ão da terra e se ela é passivel de ~e3aprcp~_a:ão pa~3
os fins de refor:na agrária, será torr.ada por uca co-o.s sâo fc,:,'.ada

p~ese~tante.da Prefeit~re i~ mu~c~p~~ e~ ~~e o i~ével e5~~var lo-

calizado; um cor~etor sinà~calizado de imóveis CO~ do~icilic
~esião; ~m represe~tante

~a

do Sindivato dos TrGba:t75~~2S ~~=?~s;a~

~ __ ,_~ _ºfP11 r_0lJ9 ~E[)ERAL
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Acrescente-se onde couber.:,

"Art.

~ vedada

a. ::lcYlín:ó e

pO~S3 d'3

:,:!.s:'te

módulos rurais a pessoa risica ou jurí5ica estrang2ira.

t:;

(c:'!1:~o)

Art. - A União estabelecerá mecanIsmos

para

J

rápida realização dos levantamentos geológicos básicos de
todo o Território Nacional, necessários ao gerenciam,'ntoll"
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subsolo Nacional, devendo delegar seu Planejamento e p.xpcu
ção aos Estados que tenham instituições
capazes de renli
zá-los na forma da lei.

Deputado VLADIMIR PALMEIRA
" . . . . . . ." · ' , ... 1

EMENDA

;,.,

600438·5
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Parágrafo Único - Os
recursos financeiro" pro
venientes de tributos ou participações da União e do Esta
do no aproveitamento dos recursos minerais
ficam vJncul~
dos 'à execução dos serviçosde levantamento geológico bJ', i
co, pesquisa mi'neral, desenvolvimento
de t ecno Loq r 1 mi rral, podendo ainda serem destinados à Constituição d~ rUI]
dos Estaduais voltados para o financiamento dp prnnr~ml,
e projetos diretamente relacionados com o setor minerdl.

TE:XTC'/Jll'<T1fICAÇAI

Acrescente-se ao art. 6AD4 do anteprojeto da Subcomissâo dp "rin
cípios Gerais, Intervenção do Estado, Regime da Proprieddde
do
Subsolo e da Atividade Econômica (6A), os seguintes parágrafos:
§ la - A lei disporá sobre empresas de capital

es

trangeiro t disciplinando seus fluxos monetários e fInanceiros e ,

em função do interesse nacional, sua destinação econômica.
JUSTIFICIlÇIlD
Das

cond

i

çõe

s

do País de

e

xu

r

ci-

r

<"'>111

',l'h·

sobre os recursos minerais em seu subsolo
é um dll,
prioritários desta" As s emb Lé i a Na c l una I i.ou ... t • tl,jll!

sa soberania só poderá se tornar realidade

se a

r

§ 2º - A lei poderá deflnir, no interesse nacional,
os setores vedados à atividade de empresa privada nacional, de em
presa estrangeira, criar e extinguir monopólios.

1'11

11

Nd~JU

cu

nhecer os recursos de seu Subsolo. rO[O I s s o , l~
I f1l1 i '~I"'n
sável acelerarmos ao máximo a realização dos Le v.int t1l11l'rJlll~1

geológicos básicos.

P Deputado VLADIMIR'PALMEIRA
._--l'J

r

1 Deputado VLADIMIR PALMEIRA

~

~'

~' VI - Cumissãu da Ordem Econômico

Dê-se nova redação ao art. 6AD5 do anteprojeto da Subcomissão de
Princípios Gerais, Intervenção do Estado, Reglme da Proprledade
do Subsolo e da Ativldade Econômica (6A):
Art. 6AD5 - No interesse nacional, dos
objetivos,
princípios, e fundamento da ordem econômica, o Estado lntervirá
como agente produtivo, normativo e regulador.
§ 1º - A empresa pública estatal ou mlsta e SUdS sub
sidiárias, somente serão criadas ou extintas por lei prévia auto
rizatória, que lhes fixará os limites de atuação.
§ 2º - As empresas estatals reger-se-ão pelas normas
aplicáveis às empresas privadas no que diz respeito ao
direito
do trabalho e das obrigações.

§ 3º - A empresa pública que exercer atividade
não
monopolizada sujeitar-se-á ao mesmo tratamento asslm como ao mes
mo regime tributário aplicado às empresas prlvadas.

EMENDA
600439·3

VI - Comlssão da Ordem Econômica

Dê-se ao art. 6AD3 da Subcomissão de PrincíPlos Gerais, lnter"enção do Estado, Regime da Propriedade do Subsolo e da Atividade Econômica (6A), a seguinte redação:
Art. 6AD3 - Empresa nacional, para todos os fins de
direito, é aquela cujo controle de capital esteja permanentemente
nas mãos de brasileiros e que, constituída no país e com sede ne
le, aí tenha o seu centro decisório.
§ 1º - As empresas que atuem em setores de
tecnolo
gia de ponta somente serão consideradas nacionais quando, além de
atenderem aos requisitos apontados no caput deste artigo, assegurem o controle tecnológico nacional.
§ 2º - À empresa privada nacional será dispensado
tamento dlferenciado no que concerne às compras governamentais

tr~

e

concessões de incentivos, na forma da lei.

§ 4º - Supletivamente, o Estado particlPa da ,tLvlnn
de produtiva em setores não atendidos tota.mente pela
empresa

privada, sempre em caráter provisório, lsoladamente ou associado
com empresas prIvadas.
§ 5º - Constituem·monopólio da União os serviços de
telecomunicações e transmissão de dados, o lançamento de
siste
mas espaciais, coleta e difusão de informações metereoluglcds. -

__

E~. v~~

~~eputa~o VLADIMIR
lI.' I__ V_~....::.

PALMEIRA

EMENDA
600437·7

Comissão da Ordem Econômica
,o

~
~

- Comissão da Ordem ErnnômIril

Acrescente-se ao art. 6A07 do anteprojeto da Subcomlss~" d!' Prin
c Ip Los Gerais, Intervenção do Estado, Reglme da Pr oo r ri-d Hlt'
do
Subsolo e da Atividade Econômlca (6A), o s equ i n t e na r.nj : i f o :

I,

§ 5º - A lei t Ip f i c ar os cr rmes contra o m"LO ambie!2
te e as sanções correspondentes, ~ue irão de simoles ~Ilt 1~ d fe
chamentos de empresas, sem prejuízo das sanções penalS cdbiveis.
í

Dê-se nova redação ao parágrafo 4º do art. 6A07 do antprLnjeto
da Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção do Es ta dn , Re
gime da Propriedade do Subsolo e da Atividade EconômLca (6A):-

§ 4º - A lei disporá sobre a proteção ao consumidor,
de forma a garantir a todos segurança, saúde e defesa d" ""U, LIl
teresses econômicos.

JUSTIFICAÇÃD

á

É preClSO definir não só a proteção

natureza de uma maneira vaga mas defInir a agressão ao mpio

da
3mb~

ente como crime, sem o que ficará facllitada a ação deprcddtúLJa'
que tem caracterizado o nosso crescimento econômico.

I
I

~
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~

Deputadn VLADIMIR PALMEIRA

Dê-se nova redação ao art. 6Al1 do anteprojeto da

SubcnmiS~dO

Princípios Gerais, Intervenção do Estado, Regime da

e 119'

§2º - Não dependerá de autorização o ap r-ove t Lmu-u t u

u»

energia hidráulica de potêncla reduzida.
§3 Q - Os recursos minerais considerados estratégiCOS,
nos termos da lei, serão explorados direta e exclusivampntp ppl~
União.

de

Prnpr i .... f!od"

do Subsolo e da Atividade Econômica:
Art. 6Al1 - A cessão de recursos hidricn~
n~rd
fins de geração de energia elétrica ensejará aos Est~dt"'. o> MIII'!
cipios cedentes particlPação privllegiada no sistema de partilha
dos recursos arrecadados com taxas e tributos lncldentes
sobre
a produção e a distribuição desta energia.

P DEPUTADO VLADIMIR PALMEIR.:.:A-'"J
L-y" I

Subcomissão da nrdem

~
~

__

VI - Comissão da Ordem Econômica

Dê-se ao art. 6A14 do anteprojeto da Subcomissão de Prlncipios
Gerais, Intervenção do Estado, Regime da Propriedade do Subsolo
e da Atividade Econômica (6A), a seguinte redação:

~
~

_

Ecnnô~ica'

'J

Acrescente-se o seguinte artigo ao anteprojeto da SUllCIIIIIL· .. I" LI,'
Pr.incípios Gerais, Intervenção do Estado, Regime da Pr onr I0>11.1111'
do subsolo e da Atividade Econômica (6A), em "Disposiçae~ 1r~n~1
tórias":

Art

Deputado VLADIMIR PALMEIR_A

- No prazo de três meses da o r omu l nac.ro rIJ"'-

ta Constituição,-O-Congresso Necional elegerá uma c om i s s a o

f?SLll'-

cial que realizará uma auditor la da divida externa.
§l"Q - Enquanto durar a auditoria, o qove r no hr ~<, 1leiro suspenderá o pagamento da divida (incluslVe dos juros).
§2 Q - Finda a auditoria, apurado realmente o quI' t~
mos de pagar e em que prazo, o governo federal começará o
pag~
mento sem que este, pelo prazo de quinze anos, possa_ultrapas~ar
uma quantia equivalente a dez por cento das exportaçoes du P~lS

JUSTIFICAÇÃO - A divida externa,
irresponsável, compromete hole o crescimento

con~raida

econ~mlrn

de

rln

t

JUSTIFICAÇÃO - É uma medida necessária para garantir
a sobrevivência dos indlos que tem uma relação particular com a
terra e para os quais uma indenização nem sempre significará gra~
de coisa. O acordo pressuPõe mais força de negociação para
os
indios na hora da exploração de minérios em suas terras.

f~rma

DR1~

11·tJlllll1~

"

í

í

í
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mente devido. Em segundo lugar, precisamos llmitar este pagamento na r a Que o país não se empobreça de f Ln l t v ament e ,
qualquer chance de SP aproximar dos nn se s ndu s t I i 1\;

~
~

p

O bem estar do povo brasileiro. Boa parte desta UIVIU" " ..,
_
be como foi feita, pairando inclusive a suspeita de ilegaliu~de'
sobre parte dela. Precisamos portanto investlgar, em primeiro lu
qa r , o que realmente devemos, e só pagar aqu i l o Que' I'u

Art. 6A14 - D aproveitamento dos potenciais de ene!
gia hidráulica e a lavra de jazidas minerais em terras
indig~
nas somente poderão ser efetuados pela União, dependendo de pr~
via autorização do Congresso Nacional e do acordo das naçaes in
dígenas.

- n::xTo/JUSTlflrArÃo- -

P'ofl!lll(ll1

,.1'1

Substitua-se o art. 6AD8 do anteprojeto da Subcomissão de Princí
pios Gerais, Intervenção do Estado, Regime da Propriedade do SUD
solo e da Ativldade Econômica pelos seguintes artigos, renumera~
do-se os demais:
Art
- Os serviços públicos são um dever do podpr pú
blico e devemlSer prestados sem distinçaes de qualquer natureza
a todas as pessoas residentes no pais, na conformidade do estab~
lecido nesta Constituição, e das leis e regulamentos que organ~
zam a sua prestação.

fI
to'

Deputado VLADIMIR PALMEIRA
VI -

COlnis5~O

d~

Ordem Econfinllcn

~
~

Dê-se ao art. 6AD9 do anteprojeto da Subcomissão de Pr r nc Iu i ns Ge
rais, Intervenção do Estado, Regime da Propriedade do Sllb~olo
e
da Atividade Econômica, a seguinte redação:
Art. 6A09 - As jazidai, minas e demais recurSIlS mlnprais, bem como os grandes potencials de energia hidráulica,
são
objeto de propriedade da União, distinta da do solo. Sua eXDloração e aproveitamento podem ser autorizados somente a empresas lIra
sileiras, de acordo com a definição desta Constituição.

Art
- São requisitos indispensávels na prestação dos
serviços púbITCos a eficiência, a cortesia, e a modicidade
das
tarifas.
Parágrafo único - As tarifas nos transportes coletivos
terrestres não poderão representar, para a média dos
usuárlos,
despesa mensal superior a 6% do salário mínimo.
Art
- Os serviços públicos serão prestados preferen
cialmente pera-administração direta ou por autarquias, empresas
públicas ou sociedade de economia mista. A descentrallzação . da
prestação a pessoa de natureza não paraestatal apenas ~e d~r~. m~
diante prévia 1e1 autorizadora, quando restar demonstrado,

in

§1 Q - A prestação descentralizada dos serviços públicos
quando não qualifique outorga ou delegação ~ au t a t q~Ll. "11'1"'.";"
pública ou sociedade de economia mista, sera p r ec ed d.t 11,. .0\ I 1101
í

tória licitação, e poderá ser extinta a qualquer mor~ll~dtlJ.Ptlr~. [,::
zões de conveniência e oportunidade, 'Sem direito;} l'1l11'lli' 11 '11\.

§2 Q

-

Somente quando não comparecerem

II

intere~sauus à
rp~~~lv~rlas
~s

citação aberta nos termos do parágrafo anterior,

§1º - Ao proprietário do solo é assegurada uma indeni
zação na caso de lavra.

WL! l=~

tudo de natureza técnica e econômica, a impossibilidade ou a
viabilidade de outra forma de realização deste.

excessaes ptevistas p.sta Constituiç~o, mediante Ilnva . llrlla~~o
e específica autorização legal poder a a descentralildç~O ~er fi!
mada através de concessão.

1
I

I

I
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§3º - Não serão subsidiados pelo poder público.
qualquer medida, os serviços prestados por pessoas privadas
forma dos parágrafos 1º e 2º deste artigo.

Art. 6A13 - Constituem monopólio da União:

em
na

I - A pesquisa, a lavra, o refino, o processamento,
a importação e exportação, o transporte marítimo e em condutos,
do petróleo e seus derivados e do gás natural, em território na
cional;

Art
- A lei assegurará o controle popular na presta
ção dos serviços públicos, através de conselhos de usuários elel
tos diretamente e que terão competência decisória em questões a~
tlnentes aos requisitos fixados na artigo
(o 2º art.
desta
emenda).
--

l

Parágrafo único - As pessoas responsáveis pela prestação dos serviços públicos, sempre que solicitados por orgãos pú
blicos, sindicatos, ou associações de usuários, prestarão infor
mações detalhadas sobre planos, projetos, investimentos, custos~
desempenho, e demais aspectos pertinentes à sua execução.

11 - A pesquisa, a lavra, o enriquecimento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e materiais
fér
teis e físseis.

JUSTIFICAÇÃO - É uma proposta mais abrangente, mais'
e ~ue garante a democratização dos serviços púhlicos,
essencial ao fim dos empreguismo e do clientelismo.

§1º - O monopólio descrito no inciso I deste artigo,
inclui os riscos e resultados decorrentes das atividades ali men
cionadas, ficando vedado à U~ião conceder qualquer tipo de parti
cipação, em espécie, em jazidas de petróleo ou de gás natural.

....

defini~oria

Deputado VLADIMIR PALMEIRA

'-_._----=--...:..::.:..:.::..:.:.:..:.:.:....:..::::::.:.:=.::..:.:.':-_----
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SU.~rima_se.

o artigo 6Al0

:0

§2º - A União poderá ceder aos Estados t' ~ItJlIi, ípin';'
o direito de reallZar os serviços de canalização e distrih"ir.~o'
do gás natural, para uso doméstico.

. J~

~

'~ t'e'

p'r'''O'J:'eto da S b
u comissão de Princi
PlOS Gerais, Intervenção do Estado, Regime da Propriedade do Sub
solo e da Atividade Econômica .

Deputad~_

VLADIMIR
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Dê-se ao art. 6A02 do anteprojeto da Subcomissão de Prlnc.ínrcs Gerais, Interven
ção do Estado, Regime da Propriedade do Subsolo e da Atividade Econômica (6A), a
I
seguinte redação:

~
~

I

Art. 6AD2 - É garantido o direito de propriedade.
I - A propriedade é pública ou privada.
§ 1º - Os bens de uso comum do povo são Inal Ienáve rs , definidos
e protegidos na forma da lei.

I

Dê-se ao art. 6AOl do anteprojeto da Subcomissão de Princípios Ge
rais, Intervenção do Estado, Regime de Propriedade do Subsolo e da
Atividade Econômica (6A), a seguinte redação:

§2º - O direito de propriedade se subordina à sua função social
e a ele corresponde uma obrigação para com a sociedade, nos termos da Constitul
f
ção e da lei.

Art. 6ADl - A ordem econômica, fundada no trabalho, tem por fim a
superação das desigualdades sociais básicas e a ~elho
ria constante das condições de vida da população con
forme os seguintes princípiOs:
'

§ 3º - O Poder Público assegura a livre aproor iação dos bens ne
cessários à manutençaõ de uma vida digna e sóbria, para os indivíduos e os famI
liares que dele dependem; a desapropriação desses bens somente poderá fazer-se
em caso de evidente necessidade pública, reconhecida em juízo, e medIante inte
gral e prévia indenização em dinheiro, vedada a imissão liminar de posse; a re
quisição destes mesmos bens pelo Poder Público é admitida apenas em razão

111111IVVVIVIIVIIIIXXXI§

~nico-

valorização do trabalho;
função social da propriedade e da empresa;
liberdade de iniciativa. nos termos da lei;
redução das desigualdades sociais e regionais,
das desigualdades nas relações cidade-campo e na
distribuição de renda e riqueza;
busca de tecnologias inovadoras,
particularmente
daquelas mais adequadas ao desenvolvimento
na
cional;
defesa do consumidor;
plena utilizaçao das forças produtivas;
defesa do meio ambiente;
coexistência, como agentes econômicos produtivos,
de empresas privadas, de empresas estatais e de
outros agentes;
planejamento democrático indicativo;
defesa e fortalecimento da pmPresn naclonnl;

de

guerra ou calamidade pública, assegurada, em qualquer caso, a integral indeniza
ção dos prejuízos sofridos pelo proprietário; a liberdade assegurada neste ítem
não se suspende durante a vigência do estado de sítio.

§ 4º - Sem prejuízo de outras formas previstas em lei, fica as
segurado o direito de usucapião a toda pessoa, não proprietária de imóvel ruraI
ou urbano, que exercer, por mais de três anos, posse mansa p pacífica sobre imó
vel, independentemente de boa fé ou justo título.
-

§ 5º - É dever do Poder P,jblico regular a at iv ldado econômica.
em todos os setores, a fim de preservar o poder aquisitivo d.} 111l1l'd,I
nac ionn l t
bem como proteger os interesses dos consunudores t a saúde t d ~eyurdnça e a mor~

iidade públlca.

l?
t,

Oeputado VLAOIMIR PALMEIRA
VI - Comissão da Ordem Econômica

~
~

O exercício d~ atividade econômica, sp1~
qual
for seu agente, está subordinado ao
illtl~lP"~P

geral, devendo realizar-se em consonância
os princípios definidos neste título.

Deputado VLADIMIR PALMEIRA
VI - Comissão da Ordem Econômica
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I

com
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~

Dê-se nova redação ao art. 6A13 do anteprojeto da Subcomis~ão de
Princípios Gerais, Intervenção do Estado, Regime da Propriedade'
do Subsolo e da Atividade Econômica:

Dê-se ao art. 2º do anteprojeto da Subcomissão da Questão Urbana
e TranSPorte (68), a seguinte redação:

Art. 2º - O uso social das terras urbanas p,evalece
sobre o direito de propriedade, para garantir as exigênCias fun
damentais de habitação, transporte, saúde, educação ,lazer
;
cultura das populações citadinas. Cumpre às autoridades municipais e metropolitanas elaborar & aplicar, com a colpboração da
União e dos Estados, planos de uso do solo e urbanização para a
consecução de tais exigências.

I
I

VI- ComIssão de Ordem Econ6mlca • 121

I§DA
TEUO/JU

,

- _

PL€NAlll!)/co"".SAO~'iunC

-- - - -

fICll.l;AI

Acresce~te-se O

>

~
~

---

IM ,J\t'

COMISSÃO OA OROEM ECONÔMICA

-.
r

AUTOA

Constituinte IRMA PASSONI

600451-2

Comissão da Ordem Econômica
-

cr------------ ---------

-

TEXTO/JU5TlFlrAçAO -

_

seguinte artigo, entre os artigos 29 e 3° do an
teprojeto da Subcomissão da Questão Urbana e Transporte (6G):

Acrescente-se onde couber o seguinte artigo:

Art
- No quadro dos planos de uso do solo e urbanização, o Município pode expropriar imóvels mediante o
pay~
mento de indenização em ~ítulos de dívida pública, até o montante do valor cadastral do imóvel para fins tributários, ressalvudo a livr~ apropriação dos bens necessários • manutenção de uma
vida digna e sóbria, para o individuo e os familiares que
dele
dependam.

Art.:-

§1 2 - Para reprimir a concentração abusiva da pro
p!,"iedade de imóveis urbanos inaproveitactos, ou mal aproveitados~
a lei municipal regulará, em processo contraditório e no quadro
do plano de uso do solo e urbanização, a expropriação sem indeni
zação.

wr--------------

f
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Acrescente-se onde couber o

na l
§

§

§

]~

l~

•• _.

seguinte artigo:

Art.: - Compete. União instituir um imposto de importação sobre
minerais e seus respectivos produtos metalúrgicos e químicos.

~
~

,
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§2 2 - As mais-valias de imóveis privados, resultan
tes da ação urbanizadora do poder público, devem revertpr a este
pela via tributária ou POl o~~ros meies.

Acrescente-se onde couber o seguinte artigo:
Art.:- A União, considerando o interesse nacional poderá instituir o regime de monopólio estatal para a pesquisa,
a~roveitamento e comercialização de qualquer recurso
mineral existente no subsolo do País.
§ 12 Esta política de monopólio é parte de uma política
de
minerais estratégicos, definida em lei, f.nvolvendo, produção e cpmercialização interna e externa de todos
os
bens minerais do Brasil que seja estratégicos para
seu
próprio desenvolvimento e para a comunldade internaClo-

As empresas transformadoras de bens minerais primários
de qualquer tipo, anualmente aplicarão parte dos lucros
obtidos com este atividade industrial em empreendime~tos
diretamente relacionados com o setor mineral,
conforme
dispuser a lei.

§

12 - O imposto referido no "caput" deste artigo será utilizado pela União, visando aprofundar o conhecimento geológio do País e a geração de novas reservas minerais.

r-----~
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Acrescente-se onde couber o seguinte artigo:

.

22 - A lei definirá o imposto e a indenização pelo dlreito de
lavra a serem pagos pelos executores dos monopólloS, bem
como as suas distribuições entre a União, os Estados, o
Distrito Federal e os municípios.
32 - Parcela da cola-parte da União, referente ao Imposto definido no parágrafo anterior, será obrigatóriamente, de~
tinada • realização dos levantamentos geológicos
h~~i_
cos do País, conforme for estipulado em lei.
42 - Os ececutores dos monopólios estatais de bens minprolis ~
plicarão, anualmente, parte dos lucros gerados com
os

Art.: - O produto da arrecadação do Imposto Único sobre minerais
será distribuido entre a União, os Estados o
Oistrito
Federal e os municípios, da seguinte forma:
a) dez por cento para a União.
b) setenta por cento para os Estados e Distrlto Federal.
c) vinte por cento para os municípios.
§ 12 - As cotas -dos Estados e da União serão, obrigatóriamente,

aplicadas

Mirpt~mpnte

no setor mineral.

seus aproveitamentos nos municípios em cUJos tplritúr lOS
forem realizaaas as suas lavras, em a t v i daur-s t'LWltJlnlcas permanentes não relacionadas com o nhjl'tll do'.
n"'sí

pectivos monopólios.
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Acrescente-se onde couber o seguinte artigo:
Ácrescente-se onde couber o seguinte artigo:
Art.:-

Ficam
outros

Art.: - A lei estabelecerá os procedimentos relativos. prospecção, pesquisa e aproveitamento da água subterrânea, bem
como as normas de fiscalização ~estas atividades.

mantido~

os atuais monopólios estatais do urânio e

minerais radiativos.
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Acrescente-se onde couber o seguinte artigo:

----. -- -

fElITo/.JtlSnnCAçio •

Acrescente-se onde couber o seguinte artigo:
Art. :- É. garantida. a . p~rtic~pação dos trabalhadores rurais em todas as instânCIa; de def1~lçao e l'l1ple'r.entaçãu co D_-ugrama de Reforma Agrária e
da
Poluica AgIlcol,;.

Art.: - O petróleo existente n~ território nacional, aí incluida
a plataforma continental e compreendidos todos os hidrocarbonetos naturais, constitui pr op r i'edade da nação, que
exercerá monopólio quanto a sua exploração, produção, r~
fino, industridlização e comercialIzação, extensiva dos
seus derivados.
§ 19 _ O instrumento para o exercício deste monopólio é o

sist~

ma Petrobrás S/A.
§ 29 _ Fica vedado à Petrobrás firmar contratos ou acordo

de
qualquer natureza que representem alienação, associação
ou tornem ambíguo o podei de decisão e gestão sobre o mo
nopólio, bem como a participação em seus benefícios.

TEXTO/JUSTIFICAÇÃO

_

Acrescente-se onde couber o seguinte artigo:
Art.:- Nas desapropriações por Utilidade Pública é assegurado aos proprIetários
e trabalhadores rurais a distribuição de unidades produtivas equivalentes ao módulo regional de exploração agrícola, na forma de concessão de
uso, preferencialmente na área de influência da obra motivadora da ação.
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EMENDA SUPRESSIVA AO RELATÓRIO DA SUBCOMISsAo DE POLÍTICA AGRÍCOI_I\ E rUNDIIiRIA
E-ÕÃ-R"EFôRMA AGRARIA ( ANTEPROJETO )

I
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AI't.:- - Suprima-se o Artigo 29 do Anteprojeto do Relatório.
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Acrescente-se onde couber o seguinte artigo:

~
~

Acrescente-se onde couber o seguinte artigo:
Art. :-

fEXTO/~USTIFlCAÇio--'

sem
Art. :- Todo aquele que, não sendo proprietário rural, possuir como sua,
justo título e com boa fé, área rural pública, particular ou devoluta,
continua, e a houver tornado produtiva com seu trabalho e nela tIver. sua
morada permamente, adquirir-lhe-á o direito de concessão-do uso medíante setença declaratória, sobre área de dimensão variável de Dl (um)
a
03 (três) máJ:Iulos reqínnars de exploração agrícola.

tJ

Const tumte Irma Passoni
í

tI-c-omi-~~;o-- 9~-D-r-d-e-m-E-c~~~:~_~_;_O"_"_'_.o_"_"_"_O_"'_"_iO

Todas as doações ou vendas de terra públicas, feitas nos úl timos
20
(vinte) anos, de áreas superiores às definidas na presente ccost ituição, poderão ser anuladas, quando prejudiciais ao interesse púb l ico
ou dos fins da Reforma Agrária. Caberá ao Mimstério Público
da
União promover a acão j'ldic~3J dE. .c cuperação dessas terras.

_

______.JI

~
~

Acrescente-se onde couber o seguinte artigo:
Art.:- As terras públicas da União, Estados, Territórios e Municípios,
objeto
ou não da Reforma Agrária, sómente serão transferidos a pessoas f'Is icas
que se qualifiquem para o trabalho rural, mediante a concessão
de direito real de uso da superfície, com dImensão vanavel de Dl (um) a 03
<três) módulos regionais de exploração agrícola, excetuados, quanto
à
dimensão da área, as associações e cooperativas de produção

originárias

do processo de Ref('\1:ro, L\';'r'cír5 n
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Acrescente-se onde couber o seguinte artigo:

Ttxro/~uSflnc.. çÃn-

Acrescente-se onde couber o seguinte artigo:
Art.:- Fica instituido o Fundo Nacional de Reforma Agrária com dotação mirnma
de 5% (cinco por cento) da Receita Orçamentána da União, acrescido da
totalidade do Imposto Territorial Rural e da Contribuição de ~lelhorias.
§ único - A contribuição de melhoria de que trata o caput deste artigo é n va-

lar cobrado ao proprietário de imóvel que tenha sido valorizado
obra públÍC'q

por

Art.:- A Política Agrícola a ser promovida deve se constituir na base de sustentação do programa de Reformá Agrária c"nalizando suas ações, incentivos e investimentos, preferencialmente para os pequenos e médios produto
res.
...'
§ único - É insuscetível de penhora a propriedade rural até o limite de 03

(três) môoulos regionais de exploração agrícola, -ficando a garantia
das obrigações limitadas à safra.

VI - Comissão de
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Dê-se ao art.iço 12 do anteprojeto da subconussão de Política I\grÍl'1l1" e I undi
ria e de Reforma Agrária a seguinte redação:

_'
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Acrescente-se onde couber, o seguinte artigo:

Art. 12 - Ao direito de propriedade corresponde uma obrigação social:
Art.: - Todo municípIO deve pOSSUIr plano urbanístico sendo
sua solicitação, amparado pelo Estado e a União para
cutá-lo.

§ 12 - A propriedade rural corresponde a uma obrigação soe ia I quando si
multâneamente:
a) é racionalmente aproveí tada, levando-se em conta a "condição natural" que tem a terra enquanto fator de equilíbrio de todo um ecnsststema, gerador de produção e emprego;
b) observa os dísposat ívos legais que regulam as práticas de conservação dos recursos naturais renováveis e de preservação do meio-"mhipnte'
c) observar as disposições legais que regulam as relações de trab,llho ~
produção;
d) não exceda a área máxima prevista como limite regional;
e) não motiva conflito ou disputa pela posse ou domínio da terra;

Constitui~te

§ 22

A área maxíma de propr íedade para pessoa física ou Jurídica na
forma contínua ou descontínua, não pode ultrapassar 60 (sessenta) módulos regionais de exploração agrícola.

rr
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• Acrescente-se onde couber o seguinte artigo:
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Art.: - Por interesse de municípios integrantes de uma mesma
região, poderão ser criados agrupamentos municipaIs, na forma de regiões metropoli t a.ias ou outras, pa,rà planejamento
e administração de serviços públicos intermunicipaIs, sempre que o ?tpodimento destes serviços ultrapassar o território municipal e impuser emprego de recursos comuns.

m----------------TEXTO/JUSTIFICAÇÃO---

Acrescente-se onde couber o seguinte artigo:

Art. - A propriedade de imóvel rural que não corresponder à sua ohrigação social
será arrecadada mediante a aplicação dos Institutos da Perda Sumária e da
desapropriação por interesse social para fins de Reforma Agrária.

§ únICO - A criação, em específico, das Regiões Metropolita-

nas será submetida ao referendo popular.

§ 12 - O instituto da perda sumária se aplica às propriedades:

a) que permaneçam inexploradas, não obstante as condições favoráve i s à sua
utilização, durante três (03) anos consecutivos;
b) que tenha sido adquirida através de processo ilícito;
c) cujo proprietário sonegue o ITR;
d) cujo/proprietário desvie para outros fins, que não a exploração agrícp
la, financiamentos ou qualquer outro tipo de incentivo;

o
~C=

~C~o~n~s~t~i~tuinte

~
~

IRMA PASSONI

e) onde se pratica a escravidão
§ 22 _ O instituto da desapropriação por interesse social para fins de Reforma Agrána se aplica aos demais imóveis que não cor respondam à obr içação social, mediante indenização paga em t Itulos da díVID "Ul:'1 1.1 w~gdtá
veis em 20 (vinte) anos, com 05 (cinco) anos de carência, tomando por ba:'
se os valores declarados para fins de arrecadação do Imposto Terntonal
Rural.
§ 32 _ Decretada a desapropriação por Interesse sacio1 a União SP. imite a!:!.
tomáticamente na posse do imóvel, permitindo o registro do pi opr IpI! ui" em
seu nome, ficando a contestação na ação própr a ou em out ra lllt'dlcl.\ ítldií

cial restrita ao valor depositado em Juizo conforme o estahp]prlnn no oarágra fo anterior.
.

[li. 11 "
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r .... ç~

Acrescente-se onde couber o seguinte artigo:

Art.: - Todos têm direito para si e para sua família a uma habitdção de dimensão adequada, em condições de higiene e COl1fO!
to e que preserve a intimidade pessoal e a
privacidade
familiar.
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Acrescente-se onde couber o seguinte artigo:

Art.

_ Compete ao município ~laborar e executar os planos de desenvolvimento urbano e legislar sobre a área urbana de seu
terr Hór ia.

Acrescente-se onde couber o seguinte artigo:

Art.: - É proibida a aplicação de recursos públicos recolhIdos através de impostos e taxas óu outros fundos destin?dos aos
programas habitaCIonais e de infra-estrutura urbana
para
subsidiar investimentos de natureza privada que
visem a
comercializa~à~

~~

~njvc;~.
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p---- -.-~omissão da Ordem Econôm~:~
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_

_
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Acrescente-se onde couber o seguinte artigo:
Acrescente-se onde couber o seguinte artigo:
Art.: -

É probida a intermediação de financeiras ou Bancos de recursos públicos destinados à habitação, serviços e infraestrutura urbanas.

Art.: _ Compete aos Estados criar o cadastro de proprietários
de
imóveis e o cadastro dos ndcleos urbanos com
Mapeamentos
dos respectivos perímetros.

--------I.UTOIt-- -_._

Constituinte IRMA PASSONI
I'll!N"AIO/co ... I.... 1l0·SUIlC,"''' 5.AO

Comissão da Ordem Econômica
- - - - - - - - - - - - - - - - - T[ItTO/Ju'nlflCAçAO

_

~
~
-
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Acrescente-se onde couber o seguinte artigo:
- - - - - - - ---------- -.

Constituinte IRMA PASSONI
-

-
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Comissão da Ordem Econômica

-

Acrescente-se onde couber o seguinte artigo:_

Art.: _ As parcelas de amortização mensal referentes a empréstimos
para a compra e construção de habitação própria não podem
ultrapassar quinze por cento (15%) dos rendimentos do mutuário.

-

TlElI,OIJUSt!flC4Ç40

000479-2

Art.: - Os contratos referentes à cessão do direito de
construir
devem ter vigência mínima de 15 anos, e versar sobre toda
área do terreno. Não tem válor legal os contratos particulares.

~
~

Acrescente-se unde couber o seguinte artigo:
Comissão da Ordem Econômica
Art.- Ao longo do tempo o valor do aluguel não ultrapassará a parcela da renda familiar comprometida por ocasião do
estabelecimento do contrato de locação.

TUTO/JU'iTlfll'AÇÃO - - - -

Acrescente-se onde couber o seguinte artigo:

Art.: _

,

- - - - - - - - - -------

----.-- -

T(lto, Jll'itl'IColÇAll

Incidi~á sobre a transação imobiliária urbana, além
de
outros impostos e taxas, o impo;to municipal sobre valorização imobiliária urbana.

1":"1-------------- IoUTOII----

Constituinte IRMA PASSONI
rr=~-------'--

Acrescente-se onde couber o seguinte artigo:

,

lOLfNA"'O/COlrussio/SUIICO... SSÃo • -

Comiss~o da Ordem Econômica

J~

I'~

- _ _ TEXTO/JUSTIfICAÇÃO - - - - - -

Art.-. É proibida a existência de imóveis, sob regime de
de propriedade rural, em áreas urbanas.

titulação

Acrescente-se onde couber o seguinte artigo:

Art.: Para assegurar a prevalência do interesse social sobre a prp
priedade dos imóveis úrbanos, o poder público adotará os seguintes instrumentos:
aI-Imposto progressivo -sobré imóveis ociosos;

VI- Coinissão de Ordem Econômica

b) direito de preferência da administração municipal sobre a
aquisição de 'imóveis urbanos;
c) desapropriação por interesse público;
d) decretação de área de utilidade pública;
e) tombamento, preservação e regime especial de proteção urbanística de bens naturais ou construídos pelo homem.
f) direito real de concessão de uso.
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Constituinte IRMA PASSONI

..,.,

TEXTOIJUSTIFICAÇÃO------

Acrescente-se

onde couber o seguinte artigo:

Art.: É reconhecido a um conjunto de cidadãos, que represence 5%
( cinco por cento ) do eleitorado local a iniciativa legis1 2
tiva urbana.

r:rr--------------

L

AUTOIll-

§ ~nico

_

Constituinte IRMA PASSONI

- A proposta assim apresentada será submetida a
do popular .

refere~

• - - - - - - - - - - . - - PLr.:NAIIlIO/COillI5:u.o/sUIlCOflll!l'lAO

Comissão da Ordem Econômica
TEXTO/JUSTlfICAÇio

o

Acrescente-se onde couber o seguinte artigo:

w,.-------------- "UTOR'-----------c=
Constituinte IRMA PASSONI
Art.: As desapropriações de terras urbanas, para fins sociais, serão pagas com títulos da dívida pública, sem se agregar
a
sua
seu preço a valorização adquirida a partir do tempo de
aquisição e decorrentes principalmente de investimentos públicos na área, sendo obrigatória a explicitação prévia
do
usa ao qual se destina.

c----------

c=

W

"UTOII-- - - - -

Constituinte IRMA PASSONI
Comissão da Ordem Econômica
""

TuTotJUStl'ICAÇÃO

.~

••

:~

~

_

Comissão da Ordem Econômica

Acrescente-se vnde couber o seguinte artigo:

Art.: -

r:-r--------------

'LtNAflIO/COUI'do/sUBCONISSÃO----

_

~
~

§

assegurado a um conjunto de cidadãos que represente 5%
(cinco por cento) do eleitorado local suspender, através
de veto popular, a promulgação de um projeto de lei cons}
derado contrário aos interesses da sociedade.
É

único - O projeto em tramitação será nesse caso submetido a
rerendo popular através de plebiscito.

r~

Acrescente-se onde couber o seguinte artigo:
Art.: A discriminação de terras ociosas, privadas ou públicas, para fins sociais deverá ser feita sob o controle de
entidades representativas da sociedade civil, de modo a não permitir sua subordinação aos interesses individuais ou de grupos
minoritários.

,....-

tJ

AUTO"lt

_

Constituinte IRMA PASSONI

c----------

t:

Pl..ENAlUO/CONISSÃo/Sl.o8COM.SSÃO-----------

Comissão da Ordem Econômica

~
~

Acrescente-se onde couber o seguinte artigo:

Art.: - A União destinará 5% (cinco por cento) de sua renda tributária. durante 15 anos, a' construção de habitações populares.

Constituinte IRMA PASSONI

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ " _ U:J:.Tot.,lUSflfICAÇÃO

. Acrescente-se onde couber o seguinte artigo:

Art.: Na definição de políticas urbanas, na elaboração de
Planos
Urbanísticos e nas proposições' de orçamento-programa correspondentes deverá participar a população através de suas enti
dades repr~entativas.

._....,..-,.--=-=....,..Comissão' da Ordem

I>U:NARIO/COr.USSÃO/SUIlCOIIISSÃO

"--

Econômica

}[3'~

~-----------,

600488-1

......J

Acrescente-se onde couber o seguinte artigo:

Art.: - É dever da União e dos Estado~, na proposição de planOS
sobre regras urbanas, respeitar os planos municipais e não
supe~por poderes sobre uma mesma área ou núcleo urbano.
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J ~
~

_

J

Comissão da Ordem Econômica

na contínua, não excedente a 300 metros quadrados, utilizando-a para moradia própria ou de sua família, adquirirlhe-á o domínio, independentemente de just título e
boa
fé. O dir~ito de usocapião não será reconhecido ao
mesmo
possuidor por mais de uma vez.
A utilização do usocapião especial urbano exclui os casos
de ocupação que se fizerem sobre áreas de risco,
impróprias para habitação, ou em áreas de -domínio público,definidas em lei.

Acrescente-se onde couber o seguinte artigo:

Art.: - A obrigação social da propriedade do solo urbano assegura
a todos os cidadãos uma qualidade de vida digna, garantldo
habitação, transporte, educação, saúde, lazer,
trabalho,
segurança e equilíbrio ambiental.

t:=------------

AUTbR----

_

Constituinte IRMA PASSONI

..,;----0------

PLENARIO/coI,lISsic/SUBCOllllJSÃO

Comissão da Ordem Econômica

-----,

Os terrenos contínuos, localizados em área de regularização fundiária7 ocupados por dois ou mais possuidor~s, são
suscetíveis de serem usucapad~~oletivamente.

~
~

r=-T----------------TUTO/JUSTlfICAÇÃO----------

Constituinte IRMA PASSONI

r=-T'-~o--------------

TUTO/JUSTlFICAÇÃO-----------------,

,

Acrescente-se onde couber o seguinte artigo:
Acrescente-se onde couber o seguinte artigo:
A obrigação social da propriedade tem
sobre os interesses,írdivlduais.

Art. :

Art.: - A lei assegurará o amplo direito de informação
relativas
a planos de estruturação urbana, processo de parcelamento de solo, edificações, transformação de uso, licenciamen
to de estabelecimentos comerclais, industriais e de serviços, inclusive pela exposição pública, desde a sua formulação até sua implantação.

predominância

JUSTIFICAÇi\o

Constituinte IRMA PASSONI

~

_ _ _ _ _ _ _ _ rLENAFtlO/COI,tISS40/SUIICOI,lISSÃO

Comissão da Ordem Econômica

r;-r

TEXTO/JUSTIFICAÇÃO

Acrescente~se

Art. -

onde couber o seguinte artigo:

~
~

-l

Para assegurar o direito à habitação cabe ao poder público promover e executar políticas habitacionais que visem:
a regularização fundiária e aO desapropriação de áreas urbanas ociosas; a urbanização das áreas ocupadas por população de baixa renda; o impedimento da especulação imobiliária, dar apoio técnico gratulto .s comunidades
locais
em programas de auto-construção e .s cooperatlvas
habitacionais.

Conptituinte IRMA

Com esta emenda procura-se avançar, substituindo a noção de função social pela de obrigação social. Procura-se com
isso 'fugir à tradiçªo ornamental e declaratória de no~s Const i tuições.

P~SSONI

r . 1 , - - - - - - - - - - - - - - - - - TUTO/JUSTIFICAÇÃO

Acrescente-se onde couber o seguinte artigo;

Art.: - Todos aquele ~ue, não se~do proprietário rural ou urbano,
detiver a posse nãb contestada por três anos de área urba-

Constituinte IRMA PASSONI
r=-T,---------COMISS~O

PLE.NAnIO/coulSsio/sUICOM.Ssio

-,

DA ORDEM ECONÔMICA

r . l - - - - - - - - - - - - - - - - TUTO/,lUSTll' lCAc:.iO

Dê ao artigo 20 do Anteprojeto da Subcomissão da Questão
e Transporte a seguinte redação:

~
~
---',

Urbana

Art, 22 - É assegurado o direito de propriedade,
subordinado à
sua obrigação social, salvo caso de desapropriação por
necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante indenização em títulos da dívida públ!
ca com imissão de posse imediata.

JUSTIFICATIVA
Com este instrumento se viabiliza a Reforma Urbana embora o pagamento em dinheiro significa pura e simpl~smente a inviabilização de qualquer tentativa de Reforma Urbana.
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t:oeputado

Consti~uinte M~RIO

~---------
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pólio a todas as etapas da atividade de exploração do petróleo.

LIMA

Entretanto a força dos trustes

I"LfHÂLIlfO/cONISsio/IUIlCOM1"io------------,

tJcomissão da Ordem Econômica

interna-

cionais mais urna vez tomou a d1anteira e conseguiu fazer aprovar

na Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção do Estado, Reg!
me da Propriedade do subsolo e da Atividade Econômica, um Ante-

Nos termos do Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte, venho ~presentar a seguinte Emenda aditiva:

projeto que restaura o tímido monopólio apenas sobre a

pesquisa

e a lavra do petróleo, o que configura lastimável retrocesso.

Acrescente-se ao art. 13 do AnteproJeto da Subcomissão de Princ1pios Gerais, Intervenção do Estado, Regime da Propri~
dade do Subsolo e da Atividade Econômica, o seguinte parâgrafo:

Causa extrànheza que a maioria necessária

à aprovação da matéria tal como se acha no Anteprojeto, foi fornecida pelo PMDB, o Partido das mudangas e que comandou de

Art. 13 I

..

rI

.

Parãgrafo - O monopólio a que se refere o inciso I,
deste àrtigo, inclui os riscos' e re s ul t a-'
dos decorrentes das atividades ali menci~
nadas, ficando vedado ã União
conceder
qualquer tipo de participação, e~ especie,
em jazidas de petrõ1eo ou de gãs natural.

modo

vitorioso a marcha do país no rumo da soberania nacional.
Conclamamos os companheiros do PMDB para
a recuperação da doutrina emancipacionista em matéria de

petrónaci~

leo, através do apoio à presente Emenda, inspirada na luta
nalista que foi iniciada pelo inesquecível Monte1ro Lobato.

JUSTIFI CAÇ1l0

A presente Emenda é complemento de outra,
que apresentamos, com o objetivo de restaurar a redação adotada pelo Anteprojeto do relator, ConstituiRte Virgi1dãsio de Senna,
que
faz prevalecer a soberania nacional com o monopólio da União sobre
todas as etapas da exploração do petróleo.
Mais 'uma vez manifestamos 'nossa surpresa diante do fato de que foi a maioria proporcionada pelo PMDB Que
permitiu a aprov~ção, no Anteprojeto, de uma redação igual ã da at~
al Constituição, herdada da época do autoritarismo.

t: Constituinte ROSA PRATA
PLEHAAIO/CONISSÃo/sUllCONISSÃO---------

11-1

-_".....J
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EMENDA MOD I F I CATIVA

Atigo 19, § 19 - Substituir a expressão "Poder Públ ico" por

II

A l.e l"

com a nova redação ficaria assim:

Esperamos que nossos companheiros do PMD~
o partido das mudanças, nos apoiem ~esse esforço de restauração do
Anteprojeto do relator.

liA Lei estabelecerá as formas de tornar a propriedade acessível a todos!'

Justificativa ..
A expressão liA Le 1 11 é mai 5 acertada do que "Poder Púb1 i co" que apenas

deverá cumprir o que a lei estabelecer.

_--------~-------TUTO/Ju=STlFlC.Ç;,O----------------__,

Nos termos do Regimento Interno da Assemblé1a Nac10nal
Constituinte, venho apresentar a seguinte Emenda:

t=1...-....:.:::..:=.=:.:..:.=-..:..:..::..::..:..:.....=---Constit~inte ROSA PRATA
tJ

são de Princípios Gerais, Intervenção do Estado, Regime da

Propried~

COMISSÃO

DE ORDEM ECONOMICA

.

a pesquisa, a lavra, o refino, o processamento, a
importação e exportação, o transporte marítimo
e
condutos, do petróleo e seus derivados e do gás na
terr1tó~io nacional~

Modifica-se o

Justificativa:
A propriedade

A Constituição herdada do autoritarismo somente assegura O monopólio da União na pesquisa e na lavra do petróleo,

o

do agrado dos grandes trustes internacionais que atuam nessa

que

é

área

titüinte

decisivo no caminho da soberan1a nacional foi

proposta
Deputado

contida

no

Anteprojeto

Virgildásio de Senna, que

do

e~dia

aquele

Consmon~

~ o seu uso que tem uma função s~

é um instituto inerte.

cial.
Por outro lado, nem a propriedade, nem seu uso podem "e s t ar

subord in~

dos à função soe i a 1", po i 5 a própr t edade, na grande ma i Cri a das oportun idades ,

é util izada pelo indivíduo em seu próprio benefício.
Ocorre-nos o exemplo de um automóvel

e seus colaboradores nacionais.
Um passo

art. 21' mediante a cláusula: direito de propriedade ...

"cujo uso tem função social", ..•

JUSTIFICACÃO

na

-,

EMENDP. MOD1F1CP.TIVA

Art. 13

<.lado

~
~

" " - - - - - - - - - . - - - - - - - TEXTO/JUSTIFICAÇÃO--------.--

de do Subsolo e da Atividade Econômica, a sequinte redação:

tural, em

-"]

PLEN"'~IO/COI.lISSio/su"eO,.ls'io

Dê-se ,ao art. 13, inciso I, do Anteprojeto da Subcomis-

I -

]

J

que geralmente transporta

apenas

o seu proprietário, deixando vagos alguns lugares.
Estando subordinado ã função social, todos os automóve l s dev l am obr i qa
toriamente

"trafegar com sua carga plena, dando margem a que muitos não propr l e

tários se beneficiem

com as vagas despe rd r ceda s ,
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No caso em tela a soe i edade entende como preva 1ecente o di re i to do

pr.'?

prietário a 1 ivremente dipor de seu bem, sobre o que seria a função social

do

O sistema cooperativista valoriza o trabalho, gerindo os meios de

~~o '~rgr~tinando-os

para a satisfação de necessidades próprias e da

produ

sociedade

ve Icu Io,

tJ Constituinte ANTONIO CARLOS KONDER RFtS
,--

AUTOR

_

[1 MI\RIO 'MAIA
~

~- COMISS~O

PL(;HA"IO/COWIS$ÃO/SUICO..

1[_1

I'Sio---------~l

DE DRDEM ECONÕMICA

-,

Ao anteprojeto da subcomlssão da PoHtlca Agrlcola e Fundiária
e da Reforma Agrária (VI-c):
De-se aos arti~os 19 e 29 do anteprojeto a seguinte redação:
Art, 19 -'0 acesso ã propriedade territorial rural serâ disciplinado, na forma de lei complementar, que obedecerá os se~uintes criterios:
I - planejamento 'do programa de reforma agrária ã base
de
levantamento das ãreas de terras acesslv~is, obras de infraestrutura tndí spensâveis e quadro dos pretendentes por Con~elhos municipais e estaduais;

Art. 109 - Os recursos mlnerais de qualquer natureza, existentes no pals, pertencem ã nação brasil~lra de forma inalienãvel e, como tal, serão adm i nr s t r a do s pela un i o ,
ê

§ 19 - A pesquisa mineral e o aproveitamento industrial dos bens minerais dependem, respectivamente, de autorização federal e da aSSlnatura, pela Unlão, de contrato de lavra por
tempo determlnado, na forma de Lel, com brasi1elros ou sociedades autorizadas a funcionar como empresa de mlneração, desde que o
capital estrangeiro não não ultrapasse 32%
do total ou 49% do capital votante.

11 - instituição pela União, do crêdi to fundiãrio, com encar gos, que cubram somente as despesas de administração, prazos não i Me ri ores
a
vinte anos e carêncta não inferior a cinco anos;
III- desapropriação pela União, na forw.a da lei complementar,
da propriedade territorial rural, desde que caracterizadaconolatifundlO ou ãrea
disponlvel, em tf tulos da dlvida publica, com clãusu1a de atua l rzaçâo , resgatávers no prazo de ate- vinte anos, assegurada sua ecer tação a qualquer tempo como
meio de pagamento de tributos federars e do preço de terras publicas, para o fim
de ser transferida aos pretendentes referidos no n? I, medtante opera~ão de finaciamento ã conta do credito fundt âr-ro ,

JUSTlFICAÇM
O alvo principal desta proposta de norma constitucional e a garantia da plena soberania nacional sobre os recursos
minerais do pals. Busca-se evitar, aClma de tudo, a exploração
ir~aciona1 de nossos recursos mineralS exaurlvels e do desvio, para
O exterior, dos beneflclOS decorrentes desta exploração.
Para resguardar ainda mais a soberania naclonal,
s5 serã permitida a exploração mlnera1 por socledade cUJO capltal
estrangeiro não exceda 32~ do capital total ou 49'~ do c a p i t a l votante. Espera-se, assim, assegurar que permaneça nas mãos de brasileiros a determinação das 11nhas mestras da po1ltlca mlneral brasilelra. Espera-se evitar a exploração depredatória e mlope dos
recursos nacionals, assim como impedlr que nossos minerios sejam
vendidos ao exterior, ãs vezes por.preços vis.

IV - a União, os Estados e os ~lunic1pios promoverão as obras de
i nfraes trutura necessâri as ã execução dos programas de acesso ã terra
tes dos levantamentos a que se refere o nQ I;

VI - a desapropriação da que trata o n9 111 deste parágrafo e
de competência privativa da União e feita por decreto do Poder Executivo, não
incidindo impostos sobre a tndemzaçâo dela decorrente.
§ 13 - Todo aquele que não sendo proprietãrio rural ou urbano,
ocupar, por cinco anos mtnterruptos , sem opos ição nem reconhecimento de oenun
cia alheia, área de terra não superior a

.LlltAIUO/COMI••lo/.lMCaMINlo

~:OMI,SSI\O ORDEM ECONOMICA

TUTO/olUITI'u:,I,çio

TEXTO:
MTIGO ••• Fica assegurada as sociedades cooperativas a liberdade de cons
tf tuíção e de registro, atuação em todos os ramos da atividade humana,
livre
administração, autocontrole, acesso aos incentivos fiscais, formação de seu O!.
gllo de Representação Legal e a mais arrpla proteção e incremento de suas ativi-

dades.
§ ... O sistema Cooperativo é organizaoo com base nos princípios da

decorren-

V - a lei disporá sobre o volume das emissões dos títu1 os a que
se refere o n9 111, suas caracter-fs t'icas , taxa de juros, prazo e condições de
resgate;

___________ A.,.-------------=

T~XTO/"USTl'IC"çio-------
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PRINCIPIOS GERAIS INTERVENCM Dà"ÉS'TAÓi5':"~EGmE DA PROPRIEDADE DO SUBSOLO E
DA ATIVIDADE ECON â'lICA
Substitua-se os arts. 99 e 109 pelos seguintes:
Art, 99 - As jazidas, minas e demais recursos minerais, e os potenciais de energia hldrãulica constltuem propriedade
distlnta do solo, para efelto de exploração ou aproveitamento indutrial.

t:!J--:

r;-r

-,

cmco hectares, tornando-a produtiv;

por seu trabalho, e tendo nela sua moradia, adquirir-1he-á a proprredade.medt an
te sentença declaratória devi demente transcrita; o t4inistério Publico terá le':gltlmidade concorrente, nos termos da lei, para ação fundada neste artigo.
§ 14 - Lei federal disporá sobre as condições de legitimação de
posse e de transferência por aquisição, de ate cem hectares, de terras publicas por aquelesque as tornarem produtivas, con seu trabalho e de sua famllia.
§ 15 - Lei complementar definirã os casos em que será perrni t r da
a desapropriação, para f'rns de acesso ã terra, de áreas de empresa rural, medi
ante previa indenização em dí nherrn."
-

gestão democrática e ausência de fins lucrativos.
§. .. COIIllete aos Estados o exercício supletivo de legislar em matér ia de direito cooperativo.
3.JSTIFICAÇM :
O movimento Cooperativista, na sua concepção moderna como sistema sócioeconômico, contando apenas com 143 anos de existência, vem atuando em todos os
continentes, tendo-se evidenciado como lJTl instrunento eficaz de organização d~
mocrática da sociedade, uma forma adequada de distribuição da renda e uma alternativa eficiente na busca do equilíbrio entre o social e o econômico.
Diante dessas evidências, os governos das mais diversas tendências polít,!
cas tem aberto espaços para o sistema cooperativista, inserindo-o na própria
constituição. Ineg~velmente, o cooperativismo se constitui na melhor forma, de
atende!' aos anseios mais profundos' do homem, que são a igualdade e a liberdade.
O cooperativismo é lJTl movimento autogestionário, no exercido pleno da c,!
dadania onde, pela aplicação de seus princípios norteadores, gera as condições
necessárias para a formação de pessoas que passam a interagir umas com as outras, praticando a ajuda mjtua.

JUSTIFICATIVA

A emenda visa resolver racionalmente o problema do desenvolvi
mento e da refr-rma agrãri a. A par-tt ci pação dos Estados .e Muni cfpl os. através
de Conselhos, CUI, J. atr-ibutção de promover os levantamentos mdí spensãvets
a
elaboraçêo de um programa que conte com o apoio da comunidade, e a instituição
do credito f'imdiãrio, de modo a evitar a malograda fórmula da doação
pura e
simples da terra, são medi das propostas pela emenda que merecem consideração
da Comissão.

VI· Comissão de Ordem Econômica

tonstrwtnte ANTONIO 'CARLOS KONDER REIS
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Ora, a indústria e o comércio nacionais nao têm por ob
jetivo agredir a esses interesses e a Constitu~ção Fede~al
deve
tão somente zelar para que seja mantido o necessário equilíbrioe~
tre os deseJOS dos setores produtivos e os dos
consumidores de
seus produtos.

..,--,

Daí, a melhor adequação do ·vocábulo "proteção",

Ao Anteprojeto da Subcomissão da Política Agricola e Fund.!.
ãria e da Reforma Agrãria. (VI-C):

al~ás,

foi o utilizado pelo parágrafo 49 do

art~go

que,

79.

Inclua-se o seguinte artlgo:
"Art. - A pesca, no que toca às atrvi dades de pesquisa, e~
sino, fomento, organização e fiscalização, e de competência da Marinha_
de
Guerra. "

DEPUTADÓ JOSÉ

LO~RENÇO

r ; - r - - - - - - - - - - - - - - - - TEXTO/JUSTIf"lCAÇÃO-----------------,
~ PROPOSTA DE EMENDA AO ITEM 11 DO ART. 13 DO ANTEPROJETO DA SUBCOMI~
SÃO VIa - ATIVIDADES ECONÔMICAS.

JUSTIFICATIVA

A emenda visa corn glr uma grave distorção.
Hoje, as ati Vl dades pesquei ras obedecem a dois orgaos do
Governo Federal. A Diretoria de Portos e Costa do Ministêrlo da Mqnnha e a
Superintêndência do Desenvolvimento da Pesca, sem que haja uma clara distinção entre as ati vi dades de um e de outro. A pesca, ati Vl dade esqueci da dos
Poderes Püblicos, merece mais atenção. A Marinha tem condição de fazê-la.

Proposta: Substituir o item 11:
- de: "11 - a pesquisa, a lavra e o enriquecimento
rais nucleares. tI
- para: "11 - a pesquisa, a lavra, o comércio e a
lização de minérios nucleares."

de mine
industri~

Justificativa:
.-

-::-

l!J Constituinte

_

JOSf; LOURENÇO

;-

tJ

AUTOA

PLEN,l'1I0/CO U I S ' i o / S U I l C O N l s s i o - - - - - - - - - - - - ,

COMISSÃO DA ORDEM ECONÔMICA

~
~

A Lei 4118/62, que dispõe sobre a política Nacional de Ene!
gia Nuclear e cria a Comissão Nacional de Energia Nuclear já estab~
leceu em seu 1 9 artigo esse monopólio e na ampl~tude sintetizada na
proposta acima.

TE:XTO/~U!lTlfIC..ç i O - - - - - - - - - - - - -_ _- . . ,

""'

Dê-se a redação abaixD ao § 19 do art. 69 do Anteprojeto da
Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção do Estado, Regime de
Propriedade do Subsolo e da Atividade Econômica :
"Ar-t , 69.

O que internacionalmente marca o monopólio dos minérios n!:!
cleares é sua comercialização e sua industrialização. E onde os co~
tróles são rigorosos e os invent5rios possívcis. E, ainda, onde os
países, que já desenvolveram a tecnologia pertincntc, exerccm o co},!
trole em âmbito mundial.

o •••••••••••• •••••••••• •••••• ••••••••••••••••••

As empresas públicas e as sociedades de econoMia
mista somente serão criadas por Lei, ficando sujeitas ao direito
próprio das empresas privadas."
§

19.

A pesqu~sa e a lavra nos paísçs desenvolvidos é exerc~da,
predominantemcnte, pela in~ciativa prívada. constituindo as fases s!
gu i n t es o gargalo do controlc estAI.

JUSTIFICAÇÃO
A Lei nao deve conter palavras escrescentes, como aquelas
que se sugere suprimir.

W

ê

~U"l'nR--------------,

CONSTITUINTE JOsl!: LOURENÇO
Pl.l!NAII;IO/CONISSÃO!SUICOIlISSÃO------------,

~
~

r;-r--------'---------- f t X T o / J U S T I F I C A Ç Ã O - = - - - - - - - - - - - - - - - - - ,
Dê-se a seguinte redação ao art. 11 do Anteprojeto
da
Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção do Estado,
Reg~me
da Pnopriedade do Subsolo e da Ativ~dade Econôm~ca:
r=-.---------- PLtN ..." IO/CONIS'io/sUIlCOU'ssio------------,
'COM.ORDEM ECONOMICA
r:T

nxTO'olUSTlFICAÇÃO----------------,

Dê-se a seguinte redação ao inciso V dó art. 19 do Ant~
projeto da Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção do Esta
do, Regime da Propriedade do Subsolo e da Atividade Econômica:

"Art. 11.
A utilização de recursos hídricos para fim
de geração de energia elétrica ensejará aos Estados e Municípios
atingidos pa~ic~pação priv~legiadas no s~stema de part~lha
dos
recursos arrecadados com Taxas e Tr~butos ~ncidentes sobre a pr~

dução, distrib'u~ção e uso dessa energl.a."

"Art. 19 .••••.•••.•.•...•••.•.•.....•.•.••.....•.•....•
. ;:~ /' 1'1:oteção ao consumidor:"
Impõe-se substl.tuir os vacábulos IIcessão" e

~!!ê:!:!.K!.f~Ç~Q

6-"bcábulo "defesa" pressupõe a existência de uma
são, de urna ofensa aos interesses do consumidor.

"cedentes"

por "utilização" e "atingidos", uma vez que os Estados
agre~

pios não são os proprl.etários dos recursos hídr1cos

não lhes sendo, por isso mesmo, possíyel cedê-los.

em

e

Mun~c'í

questão,

130
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A propriedade desses'recursos, como previstos nos arts.
9 e 10 do Anteprojeto, é da União Federal.

do

A melhor técnica redacional desaconselha a apresentação
com a utilização de do~s incisos, sendo, ademais,

d~spos~tivo

excrescentes as oraçges que ora se 3ugere suprJ.rn1r.

Tal supressão traz consigo, adema~s, a vantagem adici~
nal de evitar interpretações díspares e jurisd~cionalmente confli
tantes sobre o poder de conceder.
RAQUEL CÂNDIDO
r : ; - - - - - - - - - - PLENARIO/cON1SSÃo/sUDCOMlssio------------,
COMISSÃO DE ORDEM ECONOMlCA

•

..,.

TEXTOIJUST1FICAÇio-----------------,

INCLUA-SE :
A lei definirá a atividade de garimpagem, e esta
belecerá condições para as suas formas associativas destinando á=
reas ao exércicio da ativ~dade.

m

1.1_1

.UTOIII

[- CONSTI~UINTE JOSÉ LOURENÇO

PLeHARlo/COMISSÃO/su.colllsSÁo----------.......,j

PJI..'_C_O_M_I._SS_Ã_O_D_A_O_R_D_EM_E_C_O_N_O_M_I_C_A

JUSTIFICATIVA:

..,.

g do conhecimento que a at~vidade garimpe~ra
significa uma das reais resguardas das fronteiras sendo também
um apracadouro de convulsões soc~ais pois o garimpeiro necess~
ta tão somente do subsolo ou dos rios e de sua própria coraqem
para efet~var o trabalho e gerar o _sustento de sua fa~ília, se~
do que se quer a~nda deter a proteçao para sua prof~ssao e o
~
poio previdenciário onde toda classe trabalhadora já se encontra
representada. Nem por ~sso os nosso gar~mpe~ros de~xaram de g~
rar riqueza para? nosso país.

TUTOt.,/USTI'lCAÇÃO

RAQUEL CÂNDIDO
PLENARIO/COI,lISSÃo/sUIlCOllllSSÃO------------,

COMISSÃO DA ORDEM ECONOMICA - VI-a

=__.

~
~

TElCTO!JUS'TlflCAÇÃO-----------------,

~

INCLUA-SE ONDE COUBER, NAS DISPOSIÇÕES TRANS!
TORIAS:

,

Dê-se a seguinte redação ao art. 59 do Anteprojeto
da
Subcomissão de princípios Gerais, Intervenção do Estado, Re~~meda
propriedade do Subsolo e da At~vidade Econômica:
"Art. 59. A intervenção do Estado no domínio econom~co
e o mônopólio SÓ serão perm~~dos quando necessários para organ!
zar setor de interesse coletivo relevante que,
comprovadamente,
nao possa ser desenvolv~do com eficácia no regime da propr~edade
privada e de livre concorrência,~asseguradosos direitos' e gara~
tias indl.V1duais.

..,..,

600....51().1

-'"

1I

A conveniência de compatibilização com o art. 19
sug~
re substituir-se a menção feita pelo anteproJeto à "LIBERDADE DEINICIATIVA" pela "PROPRIEDADE PRIVADA", expressamente mencionada
por aquele disposit1VO.

são mantidas as atua~s concessões, cujo d~rei
tos de lavra prescreverão decorridos 03 (três) anos_sem exploraçãoem escala comerc~al; contados a parti~ da promulgaçao desta const!
tuução.
JUSTIFICATIVA:
Além do respeito ao d~reito adquir~do nossa
proposta pretende moderar a pratica da atualidade estendendo o pra
zo de concessão e alvará que não se ext~ngu~rá de súbito mas, -algüm
tempo depois. O disposit~vo permit~ ao titular do d~reito adquir~do
um tempo para adaptar-se ao novo regime constitucional.

..

r;-r----------------TltlCTotJUSTt'ICAl;iio-----------------,

Dê-se ao § 29 do art. 69 do Anteproj~o da Subcomissão de Pri~
cípios Gerais, Intervenção do Estado, Regime de Propriedade do Subs~
lo e da Atividade Econômica a seguinte redação:

~ONSTITUINTE JOS~ LOURE~ÇO
,..,.

~S"SÃ-ol)A
~~M ECONÔMICA
..,..,

PLt"""10/CONISsio/-suacolIIlssio------------,

~
~

Tf,trol..v 3 T I F I C A Ç Ã O - - - - - - - - - - - - - - - - - ,

"Art. 69 •..•..•••..........•..•..•••.•...•..•...•......••
§

29.

As empresas públicas e as sociedades de economia

mista não poderão gozar de benefícios, privilégios ou subvenções
não extensíveis paritariamente às do setor privado, salvo em empr~
endínel1tos declarados pela Unl.ão de interesse para o desenvolviJ1le!!.

to nacl.onal. lI

Dê-se ao art. 10 a seguinte redação

e

suprim~ndo-se

em

conseqfiência os ~ncisos I e 11 do Anteprojeto da subcomissão
de
princíp~os Gerais, Intervenção do Estado, Regime da
propriedada/
do Subsolo e da At~vidade Econômica:
IfArt. 10. Compete à UnJ.ão legislar sobre o uso do seu
património representado pelos recursos hídricos, definindo um sis
tema nacional' de gerenciamento e critér~os de outorga de direItos

de uso desses mesmos recursos."

JUSTIFICAÇÃO

respe~tar

A aplicação prática do princípio da isonomia, mandado
pelas Constituições anteriores e igual~ente impost~ pelo

Anteprojeto, tem revelado que, em

casos~

excepcionais, -justifica-se

sua não observância. E isso porque sua inflexível aplicação poderia
levar ao insucesso ou mesmo ã não realização de projetos de releva~
te interesse nacional.
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Daí a necessidade de se incluir permissivo constitucional que dê suporte, quando for o càso, ao tratamento excepcional ~
xigido para a consecução de projetos de exceção.
mente o

JOS~

Constituinte

AU.;O"--------------LOURENÇO

I

§

lo

• 'LENA1Uo/CQMISdo/sVICOM.ssio

COMISSÃO DA ORDEM ECONÔMICA

O disposto no § 19 do mesmo artigo 69 abrange' integral
que se propõe suprimir.

d~spositivo

~A

600512-8

"

DEPIfl'AIl? JOSt: LOURENÇO
r - - - - - - - - - - - PLEHAAIO/cONISSÃo/sUlSCOMISSÃO-COMISSÃO DA ORDEM ECONÔMICA

[J
Dê-se ~ redação abaixo ao inciso II do parágrafo único
do art. 89 do Anteprojeto da Subcomissão de princípios
Gerais,
Intervenção'do Estado, Regime de Propriedade do Subsolo e da At~
vidade Econômica:

r . 1 - - - - - - - - - - - - - - - - TEXTO/olUSTlflCAÇÃO-----VI
VIa

. "Art. 89.

-

~
~
--,

COMISSÃO DA ORDEM ECONOMICA.
Subcomissão de pr~ncípios Gerais, Intervenção do Estado, Re
gime da Propr~edade do Subsolo e da At~vidades Econômica .

Art. 89 - Incumbe ao Estado~ diretamente ou sob o reg~me de co~
cessão ou permissão por prazo determinado, a prestação
de serv~ços públ~cos.

Parágrafo único. • ••••••••••••••••••••..••••••••••••••
I

----,

..

11 - os d1.rel.tos e deveres do usuário;"

parágrafo único. A lei

d~sporá

sobre:

I - o regime das empresas concess~onár~as de serviços públicos,
o caráter especial de seu contrato, e fixará as condiçôes de
caducidade, l.ntervenção, encampação, resc1.sâo e reversão
~

evidente a necessidade de se regular pela

Lei a con

de

.concessão;

trapartida obrigacional do usuário.

II - os

dire~tos

e deveres do usuãrio;

IIr - ...

IV V -

tJ

Justificação: Suprime-se a obrigatoriedade de concorrencia para
a concessão, pelo Estado, de serv~ços públ~cos da
da a sua inv~abil~dade prática, acrescida da abso
luta conveniência de/Sq reservar ao poder discrici~
nãrio da Uniã6'a f~culdade de conceder serviços pú
bl~cos.

~=.:..----=---II-I
~
Constituinte JOSt: LOUREUÇO

'LENAIIl'o/colol.Slio/'u't:oMlsSÁo-----------l

~'-·..lC.;1QUMlo.J.Dii.A~O::::R:::D:::E:::H_F..:.:.::..('('l:..:>l:.:.Õ::::M:::.I::::C:::-lI~~._=._~~_""",_~_~

600513-6

__"

~
Dê-se a reda~A? abaixo ao art. 89 do Anteprojeto da Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção do Estado, Regime de PropriE
dade do Subsolo e da Atividade Econômica:

~

"Art. 89. Incumbe ao Est,!-do, diretamente ou sob o r~
gime de concessão ou permissão por prazo determinado, a prestação
de serviços públicos."

§

DEPUTADO JOSt: LOURENCO

PLEHAR1O/cONI;,io/suaCOlllSsÃO
600516-1
COMISSÃO DA ORDEM ECONÔMICA
r . r - - - - - - - - - - - - - - - - TEXTO/.lIJSTlfICAÇio------------------,

f:

Inser~u-se

JUSTIFICAÇÃO.

no

inc~so I

os vocábulos nintervençãolfe"e,!!

campação", e, no inciso I I - o vocábulo "deveres".

Suprime-se a obrigatoriedacte de concorrência para

Art.1D - Compete à União legislar sobre o uso do seu

patr~mônio

a concessão, pelo Est~do, de serviços públicos dada a sua inviabi-

representado pelos recursos hidricos, def1n1ndo um

lidade prática, acrescida da absoluta conveniência de se reservar
ao poder discricionário da União a Faculdade de conceder serviços
públicos.

tema nac~onal de gerenciàmento e cr~tér~os de
de d~reitos de uso desses mesmOs recursos.
Jus~~ficação:

A melhor
tação do

têcn~ca

sis

outorga

redacional desaconselha a aprese~
com a util~zação de dois ~nci

d~spositivo

50S, sendo, aderna15, excrescente as orações que ora

se sugere

Tal supressão traz cons~go, adema~s, a vantagem ad~
cional de evitar ~nterpretações dispares e jurisdl
cionalmente confl~tantes sobre o poder de conceder.

, - , - - - - r - - - - - - PLlIr""lo/coWISSÃiJ/SUflCOWISSÃO-------------,
COMISSÃO DA ORDEM ECONOMICA
.-.

Tr.xTO/.lUSTlflCAÇio

Suprima-se o § 39 do art. 69 do Anteprojeto da Subcomi~
.. são' de Princípios Gerais, Inter;enção do Estado, REgime de
Pr~
pr1edade do Subsolo e da At~vidade Econôm~ca,

supr~mir.

-,

Art,'1 -

Suprim~r

Justif~cação:

Sugere-se a supressão plena deste artigo, já
que
contrapartida prevista no § 29 do ~nCJSO IX
do art. 39 do Anteprojeto da Comlssão da Organ~z~
ex~ste
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ção do Estado, Subcomissão da Un1ão, Distr1to Fede
ral e Territórios.
~:t.14

JUSTIF ICATI VA
A emenda proposta era consibstanclada no artigo lá do relatório

- A geração hidráulica para prestação de serviço pUblico
de energia elétrica, e ~.lav~ jazidas minerais
em
faixas de fronteira ou em~errao/ indígenas ,somente pod~
ráo ser efetuados por e}fpresas públicas ou empresas na

do

Constituinte Oswaldo Lima Filho da Subcomissão de Política Agrfcola e Fundiá
r la .e da Reforma Agrária (VI-c) que não foi aprovada.

°

artigo em foco

é, no entanto, de grande importância pois evitará

importação desenfreada de produtos agropecuários que será fiscalizada
•

AUTOR

~UTADD·MICHEl
~:OMIssio DA

Pl.u"'''lo/cOlolIS'ÃO/SU!lCOMISSÃO-----------

ORDEM ECONOMICA - VI-b

r:-r

Poder Lgislativo.

_

TEMER

r<T----~-----

TEXTO/.lUSTlfICAÇio

a
pelo

~
~
-,

EMENDA ADITIVA

r-

m;--------------AUTOR--------------No anteprojeto da Subcomissão da Questão Urbana e Transporte, acrescente-se ao art. 2Q o seguinte dispositivo:
"Parágrãfo único - O pr opr í.e t r Lo tem o "dever de
utilizar sua propriedade para
dar cumprimento à função social a ela inerente,
sendo permitido ao Poder Público instituir, por
lei, a edificação ou utilização obrigatória,a e~
pécie de uso necessário ou conveniente, gabarites, índices de ocupação ou de aproveitamento do
terreno e outras medidas que assegurem a utiliz~
ção ótima dos recursos financeiros, o bem estar
da coletividade, a preservação do património ~i~
tórico e do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vi~a das populações."
é

DEPUTADO VIRGílIO GALASSI
- - - - - - - - - - PL.ENARIO/cONlSSio/SUBCOMI:lsio-----------,

tJ

COMISSÃO DE ORDEM ECONOMICA

~

~

1":'1----------------TEXTOl'oIUSTIFICAÇio-----------------,

EMENDA

AD I TI VA

(onde couber)

A União destinará 30% (trinta por cento) dos recursos alcanç~

dos para construção de habitações, no meio rural.
JUSTIFICATIVA:
A emenda proposta era prevista pelo artigo 21 (disposições transitórias)
do relatório do Constituinte üswa l do Lima Filho, que não foi aprcvado ,

°

artigo em foco deve, no entanto, ser restabelecido

pois tém

grande

função social possibil itando a construção de moradias na propriedade rural,
JUS T I F I

f

A

ç

contribuindo para a fixação do homem no meio ruraL; evitando o êxodo

A O

para

as cidades.

t inutil afirmar a função social da propriedade sem esp~
cificar o seu conteúdo e as prerrogativas que "disso decorrem para
o
Poder Público, em favor da coletividade.
Sem instrumentos hábeis, economicamente viáveis, jamais
se poderá promover o adensamento das cidades, o barateamento dos 10-"
tes e o elementar direito à habitação, que deve ser reconhecido como
superior ao puro direito de propriedade, exclusivo e .egoístico,
já
que ninguém vive no éter, no espaço, mas, sim, necessariamente localizado num dado lugar, onde habita.
indispensável pois fornecer inequívoco respaldo constitucional à legislação ordinária necessária à realização da reforma
urbana, para por fim à violência e à gritante injustiça social resul
t~nte de um desordenado e Veloz processo de urbanização, que tende a
se ''E\gravar.

~,,--í DEPUTADO VIRGílIO

Pu:NARIO/CoMlssin/su8coU.SSiO-----------.,j

f:..

·--'C-=0.:cMc:.I.:.S.:.SÃ:.:.O:....;D:..:E:.....::Oc:.R:.:O-=E.:..:M--=.E:::.CO::.;N.:..:O:.;M.:.;Ic.;C;.:.A=--

r:-r

PLENARIO/cONlssio/SUBCOMISSÃO------------,

COMISSÃO DE ORDEI1 ECONOMICA

§ 19 -

re-r

~

"~-

TtXTO/~uSTtFIC ...Ç Ã O - - - - - - - - - - - - - _ _ , : _ - . . . ,

EHENDA ADITIVA
(colocar onde couber)

Toda importação de produtos agropecuários..!.!!. natura, exigirá prévia au
t or lzacâo do legislativo.

600520-9

-'"
-,

A atividade agrícola receberá proteção especial do Estado,
de
forma a assegurar-lhe competitividade em relação aos demais se
tores da economia e garantir tratamento equânime às diversas c..,!
tegor i as de produtores rura i s ,

Sala da Comissão, em

,.,.
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GALASSI

§!Q

A ação do Estado em apoio ã atividade agrfcola obedecerá aos se
Quintes objetivos:
a)

abastecimento do mercado interno e suprimento do setor
portador;

b)

elevação da renda 1[qu i da do homem do campo e sua
distribuição;

c)

redução dos desníveis de renda intersetoriais;

e~

justa

d)

redução das disparidades de desenvolvimento regional;

e)

conservação dos recursos naturais e estímulo ao florestame!!
to;

f)

estfmulo ao cooperativismo de produção e crédito;

g)

promoção do desenvolvimento tecno lôç lco :e da capacidade
presarial;

h)

promoção de investimentos de cap l te l social básica;

em

i)

rel.ações de trabalho justas e o bem estar no campo.

Lei
la,
aos
to,

Agrfcola disporá sobre os investimentos de pol It l ca agrfco
bem como os critêrios de sua apl l caçâo , com especial ênfase
instrumentos de regularização da produção e do ,abastecime!!.
a saber:

a) crédi to rura I;
b) preços de ga rant ia;
c) seguro rura 1;
d) tributação;
e) estoques rt!gu 1adores;
f) armazenagem e transporte;
g) regulação do comércio exterior.
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Art. 2º É assegurado o direito de propriedade, subordinado à sua função social, salvo caso' de desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social mediante prévia e
justa indenização com imissão de posse imediata.

o Relatório da Subcomissão da Política Agrícola e Fundiária e
da Reforma Agrária nada apresenta com respeito ao tema de Polftica Agrfco1a
ponto fundamental da ação do Estado no que tange ã Ordem Econômica.

§ 1º O valor da desapropriação será avaliado em juizo p~
lo valor atual, quando se tratar de proprietário de apenas um imóveL

A presente proposta, a par de cobrir esta lacuna, procura de
flnir, dentro do espírito de s Inte se que deve nortear o texto constitucional,
os pr lncIplos gerais a serem obedecidos pela pol rti'ca agrícola, bem como
a
obrigação do Estado em organizar sua atuação junto ao setor, através dos
in
vestimentos que compõem ~s planos de safra anuais, de forma a evitar casuismos
e arbitrariedades:

§ 2º Quando se tratar de proprietário de mais de um imó
vel O pagamento far-se-á com 50% em títLlo da dívida públ~ca, e 50%
em dinheiro.

JUSTIFICATIVA

PJr----r-~~=::-::7-::-::~:-:-:-:AUTOII--------------DEPUTADO VIRG!LID GALASSI
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• COMISSAO DA pOL!nCA AGR!COLA E FUNDIAAIA E DA REFORMA AGRARIA
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EMENOA SUBSTITUTIVA AO ART. 19, 00 ANTEPROJETO DA V) - c - SU!
COMISSÃO DA POLrTICA AGRTCOLA E FUNDiÁRIA E DA REFORMA AGRÁRiA
ART. 19 - A propriedade rural cumpre a sua função social

qua~

do, no seu uso:

a) - ê racionalmente aproveitada;
b)

- çonservem os recursos

na~urais

e preservem

o

meio ambiente;

c) - propicia o bem estar dos que nela trabalhem

e

dos seus proprietários;

d) - mantenha

relações justas de trabalho;

S'Onico - Considera-se também que cumpre a sua função social a
~ropriedade rural adquirida a menos de cinco anos
e
cuja util ização racional e socialmente adequada
es

teja em processo de implantação.
JUSTiFICATIVA
A presente emenda se justifica técnica e juridicamente p=

los seguintes motivos:
19 - E desnecessário declarar que é garantido o direito de
pro
priedade de imóvel rural, eis que no capítulo dos Direitos Garantias i~
dividuais o dtreito de propriedade é assegurado amplamente, sem qual
quer restrição.
29 - Também no art. 29 do Anteprojeto apresentado peJa VI, a, Subcomissão

de Princípios Gerais, lnt érvencâo do Estado, Regime de Propriedade
do Subsolo e da Atividade Econômica, o direito de propriedade já es
tá assegurado.

39

A emenda tem por

be~

definir e precisar melhor o conceito de cumpri

menta da função social pela propriedade rural.

49 - Visa especialmente precisar com mais exatidão a observância das dis
po~ições legais, evitando-se a pr ece r tuaçâo vaga e motivadora de

dú

vidas.

59 - Igualmente resguarda a posição de bôa fé daqueles que adquirem, por
herança ou compra, imóvel

rural que não esteja atendendo a sua

fun

cao social e cuja util ização adequada demanda tempo necessário para
SUa

implantação.

(lDEPUTADÔ FRANCISCO PINTO

=
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_ Dê-se a seguinte redação ao art. 2º e acrescente-se
os
parágrafos abaixo ao Anteprojeto da Subcomissão da Questão Urbana e
Transportes.

,

Como não houve uma revolução neste país, seria ingenuidade imaginar-se que se poderia, através de uma norma constituciona~
abolir-se a propriedade ou, mediante um artigo, estabelecer a socialização de todos os meios de produção. Por muito menos, várias Asse~
bléias Constituintes foram disso!vfdas. É que elas não dispunham
na cor~elação das forças sociais, ~nstrumentos capazes de sustentálas. A função do atual constituinte .brasileiro é a de consolidar as
conquistas já alcançadas, forçar o avanço das classes dominadas e in
fluir para que a Constituição tenha um horizonte mais largo, que pe~
mita a continuação de lutas futuras, no próprio terreno constitucional.
O conceito de propriedade, te~ sofrido, ao longo do te~
po, variações que se adaptam a novas relações da produção e as condições de força das classes sociais. Do conceito de que a
propriedade era um direito nátural, sagrado, e inviolável, evoluiu
para o
conceito de propriedade subordinada à sua função social,
chegando,
nos países socialistas, a sua coletivização.
Se'os próprios capitalistas já aceitam a propriedade s~
bordinada a função social, ~om ~odos os freios que a legislação ordinária impõe para reduzir, ao máximo este avanço, é natural que na
época da dominação da burguesia industrial, em nosso país, ela compreenda que a especulação com a terra, urbana ou rural, ou a especu'lação financeira não serve aos seus próprios interesses de classe. A
que permitem
Reforma Urbana, como a Reforma Agrária são alavancas,
melhores condições de vida e capacidade financeira para aquisição da
produção industrial. Barrar estes avanços, como pretendem e demonstraram, neste primeiro embate nas suqcomissões, constitui não só um
crime social, como um ato de burrice da própria burguesia industriaL
NO MÉRITO
Assim, as desapropriações por necessidade ou
utilidade
pública ou interesse social não ,podem esbarrar em exigências constitucionais ou legam que as·in~iabilizaram. Por outro lado, não se p~
de dar tratamento igual a desapropriação de um imóvel que serve de
moradia para um cidadão, ou, a um terreno urbano que ele aguarda con
dições favoráveis para construir sua casa, com a desapropriação
de
propriedades, construídas ou não, com objetivos meramente especulativos.
No primeiro caso, de proprietário de um único
imóvel a
ser desapropriado, nada mais justo do q~e indenizá-lo, integralment~
em dinheiro e pelo preço de mercado, a fim de que tenha condição de
adq~irir outro.
No segundo caso, porém, quem é proprietário de vários imóveis para especulação, exigir-se o pagamento, em dinheiro, seria,
na maioria dos casos, inviabilizar a desapropriação, por
falta de
condições financeiras do Estado, para fazer as'reformas Que a sociedade reclama. Sugere-se portanto, o pagamento de parte em dinheiro
e, outra parte, em titulos de dívida pública. Este conceito deve pr~
valecer nos casos de desapropriação de propriedades urbanas e também
nas rur a í.s ; com a limitação, que a Constituição deve
estabelecer,
qua~to a extensão da área da propriedade ru~al, que não deveria nunca, ser superior a cem módulos, Quer de áreas contíguas e descontínuas.
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de 03.02.85). É, sem dúv1da, o cúmulo da 1nsensatez, espec1alme~
te quando temos tecnologia e os recursos acumulados, entre outrm
na Companhia Vale do R10 Doce; a qual apenas necessi~a ser admlnistrada malS democrát1camente, para que, fiscalizada, revele m~
ior efici;ncia e prob1dade.
Há inúmeros argumentos para a nac10nalização das minas, expostos em vasta literatura. Há um cartel mundial que comanda
a
mineração no Terceiro Mundo e reduz, a seu talante, os valores:
Uma vez colocado o minério nos nav10s, em alto mar, o preço
e
modif1cado e entra nos países industrializados, nas siderórgicas
e demais empresas de beneficiamento, por uma v .101' mais alto, de
modo a sonegar impostos nos paises de origem e nos destlnatár10s
Necessitamos acabar com essa intermediação paras1tár1a e suja.
Nenhuma nação prosperou vendendo m1nér10s in natura.
Chegou o momento de despertarmos e de nossos governos tomap
rem vergonha, dando fim a esta impatriótica pilhagem de nossas •
riquezas naturais. A história nos çondenar1a, como tem condenado

__,

- o artigo 9. da anteprojeto da Subcomissão de Principlos Gerais, 1ntervenção do Estado, Regime da Propriedade do Subsolo e da at1vida_
de econômica deve ter a segu1nte redação:
- acrescentar ao anteprojeto da comissão o d:tSpOSltivo abaixo:

Art. 9.- As jazidas, minas e demais recursos minerais, bem como"
os potenciais de energia hidráulica, constituem proprle
dade d1stinta da propriedade do solo, sendo, neste caso
O subsolo propriedade da Un1ão.
1·
A exploração e o aproveitamento das jazidas de minas e
dos potenciais de energ1a hidráulica dependem de autori
z açjio ou concessão federal" ou estadual no caso de deI;
gação concedida em le1;
§ 2·
- A concessão ou autorização de que trata o parágrafo pr~
cedente 'sómente será dada a brasileiros ou a socledades
constJtuídas com cao1tal integralmente nacional.
§ 3·
- É assegurado aos Estados e MunicíplOS onde ocorreI ex _
ploração de Jaz1das ou de energ1a elétrica uma compensa
ção e ao proprletário do so)o a participação nos resul:
aados da lavra. Quanto às jaz1das e m1nas cUJa exploração constituir monopólio da União, a lel regulará a fo~
ma de 1ndenização.
§ 4·
- A participação do propr1etário do solo de que trata
o
parágrafo anterior será igual ao dizimo do imposto sobre
minerais . .
§ 5·
- É assegurado aos Estados e Municiplos, onde houver apro
veitamento de mlnérios, energla hldráullca ou térmica,
de qualquer pot;nc1a, a particlpação em seus resultados
§ 62
- A participação dos Estados, e Mun1ciploS de que trata
o
parágrafo anterior, destlnar-se-á a compor as perdas e
danos de qualquer nat.ur-ez a.,' ocor-r i dos na a ns t a l aç ao
e
no curso de f~nc~onamento; ~stes p~gos med1ante taxa "
mensal compensatoria f1xada pela Camara de Vereadores e
que poderá ser reduz1da pela autor1dade jud1clár1a lo _
cal, em caso de valores' exceSS1VOS. As perdas e danos'
de instalação _~~g~-$~-ã~ .d~J:L~'ys~-!-_

1I.00SO5 -IMAI/Ssl

os legisladores que se somaram aos países imperiais para manter"
o colonialismo a que t~mõs estado submetidos.
Precisamos resgatar a divida para com Alberto Torces, Arth~
Bernardes, Gabriel Passos, Agamenon Magalhães, Jesus Soares Perã
ra, Getúlio Vargas as generais Estillac Leal, Horta Barbosa, He;
rique Lott Durval e Felicissimo Cardoso, o Brigadelro Francisco~
Teixeira e tantos outros que se encontram no Panteão de" nossa
História, por terem lutado pela emancipação econômlca de nossa "
Pátria e~por disposições legais como estas.
4.- Os §§ 3. a 6' destinam-se a compensar os que são prejudica _
dos pela utilização das quedas de água e formação de represas, e
pela abertura das crateras e poluição ecológica, nas terras onde
se realiza o aproveitamento mineral.
5.- O artigo para as D1Sposi2õ~ Fina1s e Transitórlas visa_
a
tornar imperat1va a disposiçao constituc10nal e a recuperaçao sp
subsolo, não um simples desejo retórico e sentimental dos constl
tuintes.

.-------- '.-"

Art.

- As empresas de eapital estrangeiro, proprietárias de imóveis que contenham quedas de água e'jaZidas, com
ou
sem aproveitamento e exploração, devem, no prazo 1mproE
rogável de um ano, adaptar-se às disposições desta Con~
tituição e transferir o ativo a brasileIros, aClonlstas'
ou não daquelas empresas, transformando, se lhes convioro seus haveres em d1re1to credltórlo pessoal a
ser
reembolsado dentro dos saldos liquidoS do empreendimento.

- -- --- .-
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- o ar t i go 13 do anteprojeto da suticcnu seác de Pr-í nc i pa os Gerais,
Intervenção do Estado, Regime da Propriedade do Subsolo e da at~vidade econômica, deve ter a segu1nte redação
Art. 13 - Constituem monopólio da União:
I - A pesquisa, a lavra, o refino, o processamento, a

importação e exportação, o transporte mal~ítimo.ter'reE

tre e em condutos e a d i s t r-i bu i
do pe t r-ol.eo f' seus
derlvados e do gás natural, em todo o territórlo
nacional. O transporte terrestre e a d1stribuição
çáo

Justificação
1.- Em relação ao art1go desta propo~ição, trata-se de conceito"
e consagrado nas Const1tuiçoes, a partir de 1934 • .
2.- Em relação ao § 1 2 , acrescentou-se, ao texto tradiclonal, a
permissão do legislador ordinário Vlr a delegar aos Estados co~
pet;nc1a para autorizar ou conceder a explor~ção de jaz1das
_e
potenciais hidrelétr1cos. Num país de dlmensoes c~ntlnenta:s,nao
deve ser cliado obstáculo ao desenvolvimento economlCO senao ~na
medida do inà1spensável. Sempre que for demons!rada a conven1encia de descentrallzar, seJa por motlvo de~dlstancla, seJa e~ razão de certos mlnerais de reduzlda importancia, a lei podera delegar o encargo de autor1zar ou ;onceder. Como se !rata de delegação, uma vez comprovada, na prat1ca, a lnconvenlenC1a, o Con gresso Nacwonal pode revogar a med:?a.
3.- Em relação ao § 2 2 , a proposlçao visa apenas a desfazer a a~
biguidade ex i s t en t e nas cons t i t.uí çôes , a par-t a r- de 1946, que. :o~
cedE'u" a exploração e o aproveitamento.excluslvamente a brasl-leiros e a socJedades organlzadas no Pais". Prevaleceu a lnter-pretação favorável ao capltal cstrangeiro, à.::~lhlda no Supremo"
Tribunal Federal em que .se sufragou uma ncoe renc i a e um absur-do
Se a concessão era outorgável apenas a brasile1ros, lógicamente"

poderão ser objeto de concessão a brasile1ros

de

as sociedades teriam
ser as constituídas por braSIleIros. O *
STF, entretanto, aceitou a petIção das multlnaClonaís. O estran-

ge1ro sóz1nho não pode explorar o subsolo, mas se V1er a pretender faz;-lo em sociedade organlzada no Brasll, ainda que seja apenas com sua mulher, Já se tornará igual a brasile1ros. Para
que, nesse caso, a referêncIa a exclusivamente braSIleIros?

Fruto dessde lmpatriót1co entendlmento, a malor parte do
subsolo naclonal está controlada por empresa~ estrangelras, :m "
geral espeCIalIzadas no ramo, e que, tendo minas em cyploraçao •

em outros países, tratam de lmpedir o apro~eltamento das aqu1 :xistentes. Em 1983, o consumo totql de m1nerios pelo Brasll at1~
giu a US$ 12,3 bilhões. ImpoTtamos 85,8% desse montante (O Globo

ou

a empresas de capi tal nac aona.l .' uão serão adnu tidos em hipótese alguma a subcontratação das dema1s
atlvidades.

pac~flco

í

I
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JUSTIFICAÇÃp

A presente justificação visa a corrigir duas dislorções em
relação ao monopólio da exploração do petrópeo.
De um lado, com o monopólio, coube à sociedade brasileira!
mobolizar-se em defesa das suas riquezas, bem como alocar rpcursos
vultuosíssimos tanto na pesquisa, lavra, na implantação de inúme ras.refi~arias e na organização de uma vasta frota de transporte!
maritimo. Estas atividades que demandam altíssimos investimentos!
foram e sào feitos com recursos da soc~edade brasileira. No enlanlo, quando ~ produto é entregue pronto e acabado, cabe atualmente,
às multinacionais SHELL, ESSa, TEXAca e RTLRNTIC a mair parcela!
na distr-ibuição, onde, não precisando inve'stir nem, transferir
qua l quer tecnologia, passam a obter lu~ros fantásticos com a comeE,
cialização dos derivados de petrópelo. ,A situa~ão não só é trágica
como G~õmica, isto porque, parece moslrar a incapacidade gcrencia l brasileira, onde a intermadiação entre a empresa esta~al e
a
sociedade é feita por empresas estrançei;as, como se nós mesmos
não tivessemos condições de intermediarmos nossos próprios intere~
ses. De outro lado, estas empresas não agregam nada ao processo de
riqueza ou desenvolvimento do pais, r.uito pelo contrário, pois,sem

r
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qualquer atividade produtiva ou de desenvolvimento de tecnologia
específica ou investimentos, banquete:am-se neste festival de in competência que é a gestão dos interesses público.
Finalme~te, como no Brasil a lei não passa de um frio
enunciado de uma norma, cujo sentido será apropriado das formas m!
1s diversas pela 'esperteza' dos detentores do p~der, de nada ad!
"anta a consagração constitucional do monopólio, se, por interpretações e construções 'esperta~', amanhã se descobrirem formas como contratos de risco e tantos outros que a imaginação criativa !
dos traidores dos in~eresse da naçã~ descobrirem. E imperi6so

e
recursos estatais, aos aplicar-se na construção naval e
conter a crlmlnosa perda de centenas de milhões de dólares em fi
na'nclamentos dolosamente conce d i doa pelo Fundo de ~lar1nha r.lercn;:;
te a empr-e s as a ru dónc as e dcnunc aados pelos Mlnlstros dos Trans:
portes em inócuas comlssões parlamentares de lnquérito.
Na Folha de são Paulo, de 19.03.87, vê-so os descalabros da
corrupção e lncompetêncla na gestão do Lloyd Brasllelro.
A na\~eação é uma atlvJdadc d~ risco que se b~scia nas lC1S
de mercado. Esta sempre foi a pegra a ser obed0cld3. Nos ldos de
1967, o Govcrno concedeu'condições extremamente vant::Jjosas a um
r.rupo de :t.rmadores chamndos lias Quatro Prínclpcs
para n compra
ele n:'lV10fi. spm cor-r-c-cjio 1!l9!1c:!ilrl ~ C' com.... sub s i di (l~~ clt:' cem por ("~!2
to (100%) de reversão do Adlclo~al êe :r=~e pa~a ~ ~enova;2.~ ~_
l'~arinha J.1ercante (r;FRIíi1j). NaVlOS cor.s":r..::dos nestas ccnd:.;:?e= se
auto-pagaram ra~lcamente, havenc~ cases em q~e ~s r.aVlOS =re~~ raro a se pagar até três vezes. Fort~~as ~ncalc~lávels :O~=7 a:umuladas e desviaàas da navegação ~a~a c~~ros ~a70s da a:: ·:c~~et
empobrecenào as ernp r-es a s de nave g aç áo , p.!"'epa:'a:-,:'o-~s p ar-a E. ::1adlmplêncla futura. HOJe em dlâ, c~s~a~ ~~va~:n~e esses ~eE-C~ se
nhores as mesmas Co~dlções pre:en~:~~2 ~xp~:,ga~ as ~ax:jes~~::.!"'~
zações do dólar de seus fInancia~~~~~s ~ ~e~ç-~~ ~s re~u~=~s =0
AFRMM nos mesmos níveIS de 1967, p~o:~~a~do ze~ar seus ~é~:::s.
~ Se em 1967, v~nte anos a~rás. fe~ sent~c~ ~r.~eí~lva~-se ~I~
industria nascente; em 1987, esta in=~s:rla ~a ceverlâ :er a::~
gldo sua maturlcaàe no clclo da p~~d~ção, ~as= nã~ tlvesse- =es
viado seus lucros para out~as atlvlê~ces, tor~a~dc a e~p~=sa ~~
bre e enrlqueeenào o mau armador.
Deve-se considerar ainda q~e todos aqueles navlo~ a=qu:~1
dos, que, aeora os armaáores se re~usam a pagar. tIveram ELas ~~
ceitas corrlgldas, permanentemente, pela taxa camblal e acrescidas de um resí~uo compensatórIO para a cesvalorlzação do dclar .
Como pretender dOls pesos e duas medicas para a mesma operaç~o ?
Recebe-se em dólares, corrlgidos, e paga-se em cru~ados expurgadas. A pretensão desses armadores é, uma vez malS, absurda.
As empresas de nav gação beneflcladas em 1967 deverlam _ser
compelIdas, isto SIm, a retornarem seus lucros desvlados, à atlY
vidade geradora orlglna1. através de aumentos de capltal, para ~
fetuar o pagamento de seus compromlssos de financlamento de na vios. Que esqueçam, de vez, o subsídio desproposltal e o patern~
'lismo e se torn~m eflclentes e compctltlvas.
En~im, quem malversou tantos recursos não merece nova dúdiva da sociedade em detrlmento de outros setores malS carentes ,
princlpalmente, o soclal. Desviar recursos que poderiam ser apli
cados em novos invest1mentos para novamente ben~ficlar aqt)~lcs ~
maus armadores, que despOJaram suas empresas em benefícios pró prio é um crIme soclal. Nossa sociedade n;o merece malS cs~e saerifíclo e desservlço. As autoridades br~sllelro~ devem estar uIV

ll

suas riquezas.
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r . 1 - - - - - - - - - , - - - - - - - - - TlUO/JUStIP:;J.l;io-------- - - - - - - - - os artigos 21 e 22 do anteprojeto da subcomlssão da Questão Urbana
e Transporte deverão ter a segulnte redação:
Art.21 - Os proprletárlos, armaderes, comanda~tes e oflclais ime
diatos de nav~os nacionalS serão braslleiros E, tanto·
quanto possível, haverá preferêncla para trlpulações
braSllelras.
§ 112
- As pessoas juri~lcas org&~:zadas p&~a a navegaçio deverão ter o ccntr~le 50Cle~árlo, àlre~a ou lndlretamente*

§ 22

§ 39

de braslleiros.
- A naveGação de ::abotag:m e a navegé:ção int-erj"or são pr.!.
vatlvas de embar~aç0es na~iC~~:S, sa!vo os casos de necessld&~e ccnstata~as pelas capjt&~l~S d0 po~:os ero :lr
cunstâclas :onc~etas àe ~er:aGOrl~~ armaz:~a~as dcm&~ dando tpansporte.
- fS plata~o~~as de pesqUIsa e prod~çã8 nlneral arrenda das, c os naVlOS de pesca ce prop~lecace estrangelra po
àerão ser au t or a z adas ao de s empenho de e t av r c ade s em ã=
guas terri~orl~s brasllei~as, po~ decreto co PreSlccn-

te da Repúbllca. qua~d~ solicitado, respec~ivan2nte, pe
las empresas es~atals do setor ou pelos ~rgios federEI;
de abaste~lmento, cem exposIçào.dccumentad&.

r::""" ""

Art. 22 - No transporte mar-Lt amo Internacional, e n t r c outros, pr~
valecerão os segulnLes prlncíplos.

I - O custo dos f~etes nàG pode~á lmpcdlr a competlTiv~dndc dos
prcdutos b~asllelros no mercado exterior;
11- t proIblda a exportaçio de cargas por embarcaç5es estl·ang01ras, eXlstindo transporte adequado pm bandelrn naclonnl;
III-sã0 nulas, em conf'e r-é nc i a de armadores, as c l au au l nn que pr-o
íbam o Lavr-e a ngr-cs so , ou saída,.d~ emp r-e s as nnC10n4115j
IV- t vedado o acesse a f1nanclnmento estatal ao arm~dol' lnndllop Len t e em operações an t.e r-ao r-es oc' c red i to e que nno t onh a de
monstr~do a apllcnçâv efetlvj dos.recurGos rcc~bldo~ nos pI·O
jetos. ou que tenha revelado negllgêncla ou dolo ha gestão ~
dos mesmos.
J~élrágrnfo un aco - As d'lOpo~lç'ões deste ar i i go zão nut.o-cnp i i c avc is
~ C cons t r t.ui cr-eme contra ~onoml;l POPULII' sua lnobr.el·v:tnCl:l.

- Por último, há que se disciplinar o uso dos mlnguados

dl~ícels

que se estabeleça à nível constitucional a vedação a qualquer fo!
ma de s~bcontratação como forma de garantir o monopólio dos brasi
leiros sobre
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'- LncLui r- no anteprojeto da COI01ssão o seguinte da spo s t t vo :
Art.
Não dependerá de autorizaçao ou conceesao o aproveltamento
de energla hldráullca de potência reduzlda, em qualquer caso,
a
captação de· energia solar, bem como a exploração de arglla e ou tros mineralS em quantldade reduziàa destlnadas à lndust~iallza
ção de produtos cerâmICOS e de construção clv1l.
Paráe r a r o úniCO: As atuais autorlzaçõcs e conccs~ões pa~a e~plo~~
ção dos mine r-ai s ce que t r-at a o caput r i cem cance Ladas .
í

I

Justific<lção
A presente proposição Vlsa a aperfelçoar os textos da Constituição vigente e do AnteprOJeto Afonso Arlnos, bem como colo car um paradeiro nos escindalos que explodem no setor da marlnha
mereandle e que fazem o Brasil transportar apenas 17% das cargas'
de seu comércio exterlor. Asslm:
I O obJetlvo malor do lnteresse naclon~l neste particular, é
dar competitlvldade à mnrl~ha mercante e, para lStO, é necessá rio eficiêncla e probldade, Asslm, mais importante do que a tripulação brasileira é a quallficação e o balxo custo da mão-de-obra e é só dar 'preferencia à local, quando ofereclda com atri~u
tos vantajosos, evitando-se uma falsa concepção do nacl0nallsmo
que há de ser, antee de tudo, abrangente c somar todos os fato
res da emanclpa9ào ccõnômlca.
11
- Em segundo lugar, é Lnd r spensável pr-o t ago r- a empresa gc nu
inamente naelonal e redUZlr os atuais furos dessa proteção no de
sempenho da cabotagem.
111 - Não levar essa proteção ao extremo de crlar obstáculos à
PPod'u'ção de riquezas ex a s t en t.es na plataforma con t i nentnl, nem (;
sacrificar' a ar iment.açâo e o abastecimento pc sque i r-c, se a frota
nacional de pesca se mostrar insuflClente.

JustiíJ..cação
A atual cons t i tu i âo no artigo 168, § 4', bem corno o § 4'.
do art. 328 do ProJeto da Comissão Provl~órla dlspensam Do autor:.zação para a exploração e ap i-ove t amen t,o dos po t enc aa i s oe ener g aa hidrát~11ca de potencla ::'·CdUZl da, on.í t i ndo-ssc ouan t c a c ·plor2.
çio da argIla e outl'O& mlnerais destln~aos ~ con~lru;~0 CiVll.
Ocorre no entanto que a ativldade na produção ce manufatl:rados cerâmlcos, util1zando como matérla prlma a argIla, é felta
em Lua crande maiOl"la por 1ndústr1as quase artesanalS de pequeno
e médio porte, em i numer-as c dane s do interior do pa i s , que
e:n
mui tos casos, são ob r-agadas ao pagamento de "r-oy a l t ae s" e outras
cxieênci~s per parte de empresas ou cidadãos que, méllS espertos ~
mais organIzados, conseguem él autorização excluslva para exploração de argila em vasLos áreas.
Essa sltuação de prlvilégl0S e que tem tr,;,nsfor,;,ado algu,,~
departamentos governamentnls em verdadelros cartorlOS c incomp"t.:.
vel com os principias de dcrnocrac1a c 19ualdades econômlcas,
e
ç

í

í
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conservam a especulação, a esperteza e a corrupção em rontes
de
ganho, submetendo em número considerável de pequenos empresários
ao jugo dos senhores das concessoes.
O anteprojeto não contepla a hipótese da dispensa de conc~s
são para a exploração de nu ne r-a s como' argila, usado em pequenas /
quantidades para a ~ndústr~à eerâm~ea.
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Dê-se ao artigo 11 a seguinte redação:

I: DEPUTADO GIL CÉSAR MOREIR';TO~E

ABREU

_ _ _ _ _ _ _ _ I'LEHAR10/cOl.lISsÃo/sUBCOIol15SÃO-----------

~MISSÃO DA
r:-r

ORDEM ECONOMICA - VI a
' .IUS Tl f lCAÇAO
TEXTO

Acrescente-se ao art. 92 os seguintes

~
~

Art. 11 -,A União, os Estados e os Municípios iQ
tegrantes da Região Metropolitana consignarão, obrigatori~
mente, em seus respectivos orç~mentos,
recursos financei
ros compatíveis com o planejamento, a ex~cução
e a conti
nuidade das funções públicas de interesse comum.

-;

JUSTIFICAÇAO

dispos iti

vos:
§ 12 - Serão garantidas, na forma da lei, as pa~
ticipações da União, Estados, Municípios e do superficiário
nos
resultados decorrentes da expioração e aproveitamento dos recursos
minerais.
§ 22 - Parcela dos resultados da exploração
dos
recursos minerais, a s~r definida em lei, será destinada à form~
ção de um "fund9 de Exaustão", destinado a apoiar o desenvolvime.!!.
to sócio-econômico dos mun~cípios onde se localiza a jazida.

Idêntica à apresentada na proposta original.
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JUSTIFICAÇÃO
Pelo fato de os· bens minerais representarem recu~
sos exauríveis, é necessário criar-se um mecanismo pelo qual r~
cursos sejam canalizados para os Municípios para que estes possam
investir e assegurar a continuidade do desenvolvimenLo de suas co
munidades.
o

,--_ _<-

~

_ _ _-...
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r:-r
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ORDEM ECONOMICA - VI b
TtXTO;.lUSTlfICAÇio

-,

VI b

Dê-se ao artigo 92 a seguinte redação:
Art. 92 - Municípios integrantes de uma mesma re
gião do Estado poderão agrupar-se em Regiões Metropolitan~
para a organização e a administração dos serviços
públi
cos intermunicipais de peculiar interesse metropolitano~
sempre que o atendimento destes serviços ultrapassar o ter
ritório municipal e impuser o empr~go de !ecursos comuns.-

~

§ 12 - Lei Complementar Nacional ou Estadual PQ
derá estabelecer critérios de formação
e gestão das R~
giões Metropolitanas, aos quais as Regiões Me,tropol'i tanas
até então criadas deverão se adaptar.

~

--,

JUSTIFICAÇ1W

Dê-se aos §§ 12 e 22 do artigo 12 a seguinte reda
ção, e acrescente-se os §§ ,2 e 42:
§ 12 Cada Região Metropollta"a será gerida por um
Conselho Metropolitano, composto por todos os prefeitos integra.!!.
tes da Região, e expedirá seu próprio Estatuto, que será aprovado
pela Assembléia Legislativa do Estado ~ pelas Câmaras Municipais
dos municípios participantes, respeitadas a Constituição e a Legi~
lação aplicável.
§ 22 Poderão participar do Conselho
Metropolit~
no, dentre vutros, representantes do Estado e da União, na forma
estabelecida no Estatuto Metropolitano, assegurada a maioria absQ
luta dos prefeitos dos Múnicípios abrangidos.
§ 32 O Estatuto Metropolitanv definirá
competê.!!.
cias, responsabilidad~s e obrigações do Estado, dos Municípios i.!!.
tegrantes da Região e do Conselho Metropolitano.
§ 42 O Conselho Metropolitano poderá ter orçame.!!.
Estado ,
to próprio, constituído de transferê"cias da União, do
s~dos Municípios, e da arrecadação de Lributos e taxas que lhe
jem destinadas pelo Estatuto Metropolitano.

.,.,

Idêntica à apresentada na proposta original.
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Inclua-se onde couber:
Art. - Os jazimentos fossilíferos, as províncias
arqueológiras e e~peleológicas, os parques naci~nais, os monumentos geológicos, os aquíferos subterrâneos e as jazidas de ' águas
minerais ficam sob proteção especial da União, na forma da lei.

JU~TIFICAÇÃO

A mesma apresentada na proposta original.

8

"

JUSTIFICAÇÃO
A mesma apresentada anteriormente.

'
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Assim sendo, entendemos da mais alta relevância que a
Nação possa contar com uma política especialmente del~neada para
os minerais estratégicos, apta a propic~ar ao povo um melhor e
mais rac~onal aproveitamento de suas r~quezas ~rrenováveís e capaz de perm~tir ao Brasil superar a cond~ção de país em desenvol
vimento e ating~r o grau de matur~dade industrial necessário ao
bem-estar e à qualidade de vida que merece sua população,'
O propósito da presente emenda é, por isso, obrigar o
Estado a formular, executar e avaliar uma poJítica coerente, am~
durecida' e condizente com os interes:>es da Nação, no ..qne tange
aos minerais considerados estratégicos para a economia, o desenvolvimento naêional e o progresso social e material dos seus cidadãos.
Sala ças Sessões, em
de junho de 1987

1":"1r---~-----------TEXTO/.luSTIFICAÇÃO'----------------_

Inclua-se onde couber:
Art.
Aos Estados da Federação serão
dos os poderes de:

conferi

I - Legislar complementarmente sqbre
a explor~
ção e aproveitamento dos recursos minerais nas questões re
lativas ao meio ambiente.
11 - Participar do processo de outorga de direitos minerários, da fiscalização, da exploração e do aprovel
tamento dos recursos minerais, na forma da lei.

Constituinte MARCOS LIMA

JUSTIFICAÇIlO

"DEPUTADO D~LIO BRAZ
r - - - - - - - - - - PLENÂ"IO/cQI,U'sÃo/su!lCOMI'SÃO------VI - Co~issão da Ordem Econômica

tU
Idêntica à apresentade na proposta original.

~stituinteI1ARCOS LIMA
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Acrescente-se ao art.99 do anteprojeto aprovado pela Subcomissclo
de Princípios Gerais, Intervenção do Estado, Regilne da Propr~0d~
de do Subsolo e da Atividade Econômica
parágrafo ún~co com
a
seguinte reda9ão:
"Art.99 • • • • • • • • • • • . • • • • • • •• •
Parágrafo único. Lei federal disporá sobrc a poli
tica nacional de minerais estratégicos, visando ao
mclhor aproveitamento dos recursos' nu.noraa.s C}..',t':
tentes no País e à compatibilização das d~retrixcs
setoriais especificas com as
vitnent:o nacional .. 11

exigênc~as

do dCSClyol
-

JUS~·IFICMç,.V\O

A política de aprovei~amento dos recursos mineraJs brasileiros, baseada, essenc~almcntff, na existência de minerais abu~
dantes em nosso território tem-se or~entado, em termos gera~s, p~
las ~eguintes diretrizes:
a) incent~vo à exportação de minérios com o objetivo'de
gerar divisas para fazer face ao endividamento externo;
b) subst~tuição de importaçôes;
cl estimulo à produção mineral como forma de corrig~r as
d~storções ~egionais de desenvolvimento, med~ante a criação de p~
los industriais de transformação em regiões de baixo crcscimento
econômico.
Não se verif~ca, pois, no âmbito da política setor~al ad~
tada pelo País, qualquer ênfase à bU13ca da verticalização indtl"tr~
aI pela via do dcacnvoLvanent.o ou da aqrf.s a çâo de tecnolog~a que
permita maaox agrcgação d-e valor às subacânc i as minerais, o que,
naturalmqnte, tem contribuído para ,nos manter na incômoda pOSJ
cão de exportador
de matér~a-pr~ma e importador de produtos elaborados ou scmi-elaborados, nos quais ocorreu substancial incremento do valor dos produtos de origem m~neral.
Parece fundamental, portqnto, que a questão dos nossos
recursos mi~erais seja reavüliada'sob a ótica dos verdade~ros 2nteres13es nac~onais~ em termos de utilização atual e futura das
reservas existentes, va sando , inclusive, ao redirccionmr.ento dos

esforços no sentido da obtenção da tecnologia apropr~ada pdra a
Pfoducão e a industrializdcão dessas matér~as-primas.

_

~

~
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Acrescente-se, no Anteprojeto elaborado pela Subc~
missão de Princípios Gerais, Intervenção do Estado, Regime da
Propriedade do Subsolo e da Atividade Econômica, o seguinte di~
positivo:
"Art.
- Somente pode funcionar como empresa de
mineração a sociedape que tenha, no mínimo, 51% (cinqUenta e
um por cento) do seu capi~al pertencente a brasileiros ~u. a
pessoas jurídicas de capital inteiramente nacional, não pode~
do, os acordos de acioniStas ou contratos sociais, trans(erir
poder decisório aos eventuais sócios estrageiros ou assegurar
aos mesmos a sua direção administrativa e técnica".
J.U S T I F I C A T I V A
O atual texto constitucional, relativamente à ex
ploração e aproveitamente dos recursos minerais brasileiros ,
não atenue aos elevados interesses do Brasil, na medida em que
não assegura a soberania nacional sobre eles e não propicia '
ao povo brasileiro o benefício que seria justo esperar. Ora,
um recurso natural finito, como é o caso do bem mineral, que
possui por esta razão um inequívoco caráter estratégico, deve
ser tratado de maneira especial, de uma forma tal que o
seu
aproveitamento encerre um justo benefício à sociedade e
de
uma maneira que atenda aos altos interesses do País relacion~
dos com sua soberania nacional.
Estudando detidamente a questão mineral, observa-se
que uma salutar política para o Brasil deve estar embasada nos
seguintes postulados básicos:
"a) o bem mineral é um recurso não renovável, por
tanto sujeito à exaustão: não se submete à re gra vigente na produção industrial, de máximo'
benefício material. Não é uma propriedade
de
a
quem o explora, mas um patr~mônio da Nação,
quem cabe gerí-Io de modo socialmente mais justo;

b) o recurso mineral em face da sua exauribilidade
e o seu inequívoco caráter estratégico, se con~
titui num lmportante fator geopolítico para
o
País. A questão da soberania nacional sobre os
bens minerais é portanto uma questão inegociá vel. lI •
Coerente com estes postulados básicos, o PMDB,
em
seu último Congresso, realizado no ano passado, em Brasília
definiu os princípios que deveriam pautar sua atuação na Asse~
bléia Nacional Constituinte, relativamente à questão mineral e,
daí, a inicialiva de propô-lo à consideração desta brava Asse~

-,
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bléia Nacional Constituinte, na forma da sugestão contida nes
te projeto, na certeza de que os nossos ilustres pares haverão
de apoiá-la, sem distinção partidária, na medida em que encerra um grande esforço no sentido de estabelecer a soberania na
cJonal sobre os recursos minerais do País e criar as condi
ções objetivas que tornem os seus aproveitamentos econômicos'
socialmente mais justos. Quanto às justificativas para
tal
proposição, a mesma, por si só, em face de seu claro enunciado, já está plenamente justificad~. Contudo, alguns
breves
comentários ainda podem ser feitos.
A definição objeto desta proposta, tem um claro se~
tido político, da mais alta relevância. Se aprovada, nacion~
liza parcialmente a mineração brasileira. Tal situação é verificada em vários países, sendo mais relevantes os casos do
I~éxico e da Austrália, dois importantes produtores de bens m!
nerais, onde o capital estrangeiro tem significativa participação no oapit~l das empresas de mineração, em caráter minor!
tário.
Esta proposta não tem natureza xenófoba. Aceitamos a participação do capital estrangeiro na mineração brasileira, contudo, dado o caráter estratégico de que se revestem
os bens minerais, entendemos que cabe aos brasileiros o lnal!
énável direito de estabelecer mecanismos para o seu controle.
A situação atual em que ocapital estrangeiro tem os mesmos d!
reitos do capitar nacional, com exceção dos empreendimentos m!
nerais localizados na Faixa de Fronteiras (em que é exigida '
por lei ordinária a maioria de capital inteiramente nacional)
tem se mostrado danosa aos intere5ses do Brasil e não
deve
continuar no texto constitucional futuro.
Os críticos da nacionalização parcial de mineração
brasileira acenam com a fuga em massa do investimento estranlleiro em setor mineral do País: Contudo, tal fuga não acont q
ceu nos países. que já adotaram a nacionalização parcial, pelo
simples fato de que tal medida não é o fator dominante no pr~
ce;so de tomada de decisão relativa ao investimento nos dive~
sos países, adotado pelas empresas multinacionais.
Em
tal
processo, o que predomina são aqueles fatores relacionados
com a es t ab í-Lídade polj:tica, econômica e soci~l do País considerado, além das caracteristicas econômicas internas de cada
empreendimento, verificado isoladamente , no contexto das diversas opções que se lhe apresentam a nível mundial. Se a t~
x~ interna de retorno de capital investido, as condições mercadológicas do mineral objetivado e outras características gl~
bais e ou particulares do projeto, estão em consonância
com
os seus respectivos padrões de rentabilidade, não será a exigência constitucional da maioria de capital brasileiro,
nos
termos em que está sendo proposta, que irá levar uma determinada empresa estrangeira a não investir no Brasil.
~ de se lamentar que, na redação final, o anteprojeto simplesmente suprimiu dispositivo anteriormente divulgado (o ~rt. 16), ao qual foram propostas inúmeras emendas. A,preciado-as, o ilustre ~elator até mesmo insistiu na defesa'
do princípio enunciado na Emenda'proposta, mas, inexplicavelmente, suprimiu-o na versão afinal apresentada.

JUSTIFICATIVA

Somos entre o; países do contexto internacional um dos poucos
que ainda não definiu uma política de uso e

social.
Os países, do mundo ocidental, destacando-se Japão,

P'L[NÁ'UO/(;OI.lISsio/SUIlCOWlssio------------,
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ART.

Itália,

Estados Unidos já definiram e ordenaram o uso do solo.
A propriedade,. seja urbana ou Tural, tem um fim social,

que

se sobrepõe ao individual.

=---~~----------Tf.XTO/,jusTl'lC
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Dê-se ao art. 19 a seguinte retl?ção:
Art. 19 - A Reforma Agrár~a é direito dos que trabalham a terra e
será implementada pelo Estado.
Art. 29 - A propriedade privada terá sempre uma função social.
Parágrafo On~co: A função social da propr~edade é .cumprida, quando:
a) é racionalmente aproveitada;
b)

conserva os recursos naturalS renovávels e preserva
o meio-ambientei

c) observa as d~sposições legais que regulam as
relações de trabalho; e
d) propicia o bem-estar dos trabalhadores.
Art. 39 - A Justiça Federal criará Varas Especial~zadas para dir!
mlr confl1tos fundlãrios nas regiões de tensão social.

JUSTIFICAÇÃO
A Reforma Agrária é um dos ma~s express~vos reclamos P2
pula~es e deve constar, no novo texto constituc~onal, como um dire~to social dos trabalhadores rura~s.
A opinião pública nacional jamais aceitará que a
Nova
Constituição não enfrente, com realismo, este problema, consagran
do pr~ncipios e 'normas que sejam implementadas CONCRETAJIENTE.
Deste modo, faz-se m~star a modificação do art. 19
do
anteprojeto.

tJ
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dos

espeCulação

imobiliária, enquanto o problema habitacional assume grave desafio
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do solo

Agrava-se, -é notório e afrontoso este fato,- a situação
terrenos báldios, aguardando dos seus proprietários a
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AGASSIZ ALMEIDA

aproveitam~nto

urbano.

COMISSA~

DA ORDEM ECONOMICA

~
~

= - - - - - - - - - - - - - - - TEXTO'.lU~TlfIC"çio--------------......

E~ONOMICA
l[XTO/~vsTI'lcAt;io---------------·_,

O Poder Público poderá desapropriar terrenos nos perime
tros urbanos para efeito de realização de obras, a

in!

ciar-se em Z(dois) anos, efetuando:se o pagamento atra'lés de títulos da dívida pública.

Dê-se ao art. 39 do anteprojeto da Subcomissão de Pri~
C1p10S Gerais, Intervenção do Estado, Regime ~a Propriedade do Subs~
lo e da Atividade Econômica, a redação seguinte:
Art.39 -- Considera-se empresa nacional, p~ra todos os fins de dire!
to, aquela cujo controle do capital perfença a brasileiros e que t.!:.
nha no território brasileiro a sua origem e o centro de suas
decisões.

VI· Comissão deOrdem Econômica
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pólios privados, oligopóios, carté~s e toda forma de abuso do poder
econômico." Esse tratamento representa uma inversão de valores: enquanto o monopólio público é objeto de severas restrições constitucionais, o problema do monopólio privado é remetido à legislação ordinária.

A definição de empresa nacional, de modo como está apresentada no a~
teprojeto da Subcomissão de Princípios Gerais, não permite que se e~
tabeleça qualquer distinção entre empresas multinacionais
sediadas
no Brasil e empresas genuinamente nacionais. Essa difinição é muita
ampla e dá margem a muita dificuldade de classificação. Uma empresa
que possua 100% de seu capital nas mãos de estrangeiros se enquadraria facilmente nessa defini~ão de "empresas nacional". Uma definição
tão ampla vai tornar difícil a aplicação da Lei de Informática e de
qualquer outra política de apoio e inoentivo à empresa nacional.

As mudanças que propomos para o texto do art. 5º visam a corrigir as
distorções apontadas. Com as alter~ções propostas, eliminamos o car!
ter transitório da interven~ão pública, ao mesmo, tempo em que coloc~
mos os monopólios públicos dentro de 'sua concepção original,
como
instrumento do desenvolvimento econÔmico e do interesse' social.

A definição que sugerimos toma por base o controle de capital,um el~
mento que nos permite diferençar objetivamente a empresa nacional da
empresa estranaeira Que opera no Brasil. Achamos por bem incluir na
definição que ~ empresa deve ter a sua origem e o centro de suas decisões no Brasil. Como a legislação brasileira reserva certos setores da economia às empre~as nacionais, faz-se necessário que a definição seja restritiva para evitar que as leis brasileiras sejam burladas.
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a) suprima-se a parte final "com eficácia no regime de livre conccr rêg
cia e de liberdade de iniciativa, assegurados os direitos e
garantias individuais".
b) inclua-se em seguida à palavra "desenvolvido" a frase seguinte:
função

c) suprima-se o § único do mesmo artigo.
J US T I F I C AT I VA

Nos termos em que estão concebidos no anteprojeto, os
monopólios
estatais se tornam um in~trumento transitório de organização de alguns setores econômicos para a sua pos~erior exploração pela iniciativa privada. No parágrafo único está d~to, em português ruim,
que
"a intervenção ou monopólio cessarão (sic) assim que
desaparecerem
as razões que o determinaram."
Esse tipo de política dá margem a que o bem público, o aparelho est~
tal, seja usado como meio de enriquecimento por grupos econômicos.S~
gundo esse esquema, o governo teria a obrigação de alocar
recursos
coletivos para "organizar o setor", ou seja os custos dos investimentos seriam socializados, sendo que, em seguida, "cessaria a
intervenção pública" para que 05 lucros fossem privatizados. Esse esquema representa exatamente o tipo de estatização do qual o povo brasileiro não pode usufurir.
Além disso o texto do anteprojeto cerceia em damasia o alcance
e
a duração dos monopólios públicos, ao mesmo tempo em que é totalmente omisso no que diz respeito aos monopólios privados, que são consl
deradàs matéria da legislação ordinária. Nos termos do parágrafo prl
meiro do art. 7º está dito que: "A lei reprJmirá a formação de 1II0no-

~
~
-,

Dê-se aos incisos I a '111 do art. 1º do
anteprojeto
da Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção do Estado,
Regime
de Propriedade do Subsolo e da Atividade Econômica, a segu~nte redação:
Art t , 1º ...
I
- o fortalecimento da empresa nacional;
11 - o pleno emprego;
111 - a redução das desigualdades sociais.

Relativamente ao art. 5º do anteprojeto da Subcomissão
de Princípios Gerais, Intervenção do Estado, Regime da
Propriedade
do Subsolo e da Atividade Econômica;

pela iniciativa privada nacional de forma condizente com a
social da empresa.
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O Brasil é um país subdesenvolvido, de economia mista, que está pre~
tes a entrar no século XXI. Os três princípios cuja substituição pr~
pomos se reportam a um liberalismo econômico que só ex~stiu em países desenvolvidos, durante o século XVIII.
Como podemos pretender estabelecer o princípio da "propriedade privada dos meios de produção" em um país cuja econômica é de economia
mista? O investimento públ~co e o investimento privado são os
dois
pilares complementares que sustentam esse País. E da
coexii~ncia
dos dois que advém o dinamismo de nossa economia.
Os princípios da "livre concorrência" e da "igualdade de oportllnid~
de" são lesivos aos interesse da empresa privada nacional, que •-não
tem condições de competir com as gigantescas corporações internacionais. Daí propormos a i~clusão do princípio de "fortalecimento da e~
presa nacional", que acreditamos poder atender aos interesses do empresariado de um país subdesenvolvido como o Brasil.
Os princípios do "pleno emprego" e da "redução das desigualdades sociais" atendem aos objetivos de humanizar a ordem econômica nacional.
Não há valorização do trabalho humano se forem mantidos os atuais ni
veis ~e desemprego e subemprego. A valorização do trabalho
passa
também por lima redução das desigualdades sociais brasileiras,
que
são talvez as maiores do mundo.
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Suprima-se os artigos 10 e incisos; art. 11;

I e II e §§ lº e 2º; arts. 13 e 14 do anteprojeto da

Questão Urbana e Transporte:

J ~
~
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A supressão tem razão de ser face à Emenda que dá nova redação ao

art.

r:COMISSAO DA DRDEM ECONÔMICA

r:-r---------------TEXTO/~usTlrlcAçAO---------------__,

9º.
Afigura-se-nos dispensável elaboração de estatuto para as Regiões MetrQ
politanas. Tal se àssemelharia a uma Mini-Constituição
Metropolitana.
A lei complementar instituirá as regras básicas para criação de Regiões
Metropolitanas. A lei estadual criará as Regiões Metropolitanas, deter
minando sobre sua autonomia, organização e competência. Serão seu esta
tuto de fato e de direito.

r:

~
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mediante

- compatibilizar o. desenvolvimento urbano com
processo expulsivo do campo e as diretrizes de reforma agrária;

anteprojeto da Subcomissão da Questão

JUS T I F I C A T I V A

Temos emenda apresentada a outra Comissão que disciplina a matéria de modo diverso.
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Inclua-se onde couber no anteprojeto da Subcomissão
da Questão Urbana e Transporte:
Art.
-- O Estado assegurará o direito do homem à cidade
objetivos sociais:

Suprima-se o Art. 15 do
Urbana e Transporte.

TEXTO/.lu'-T1FICAÇio----------------,

Oê-se à alínea "e" do inciso VIII do art. 18 do anteprojeto
da Subcomissão da Questão Urbana e Transporte a seguinte redação:

o

e) direito urbano;

11 - conter o crescimento indesejado das comunidades
urbanas, mediante programas e projetos de desconcentração industrial,
suburbanização e empreendimentos agroindustriais, promovendo
barre!
ras naturais à miragem urbana;

O direito é urbano e não urbanístico.

111 - promover a co-participação da empresa
urbana
no aumento de empregos produtivos, ao nível da demanda àcelerada;

Segundo Aurélio, urbano é " relativo ou pertencente à cidade:
mento urbano; transportes urbanos. li

IV - administrar, com a co-participação das empresas
e dos segmentos sociais, sistema unificadp de emprego e salário, que
vise reincorporar à economia de produção os desempregados subempreg~
dos;
<.

Para o mesmo dicionarista, urbanístico respeita a urbanismo
que, por
sua vez, significa" o estudo sistematizado e interdisciplinar da cid~
de e da questão urbana ... "

JUS T I F I C A T I V A

planej!

Portanto, direito urbano, e não urbanístico.
V - criar programas de. acolhimento e adaptação
cial do migrante rural e defender a cultura pré-urbana; e
VI - legislar sobre urbanismo e uso

so
Suprimimos o restante da alínea, que já consta de outra
remetendo a questão ao Poder Legisla\ivo.

emenda nossa,

do solo urbano,

podendo atribuir competência suplementar aos Estados e Municípios.

JUS T I F I C A T I V A
'A urbanização é
fenômeno social irreversível que determina profu~
das modificações nas relações econômiGas, sócio-culturais e
polít!
cas, dentro do espaço urbano.
Se a cidade é o habitat do homem urbano, direito deste, cabe ao Esta
do, em sua função regente, assegurá-lo, mediante estabelecimento
de
'objetivos sociais definidos, dentro de uma visão mais
abrangente da
questão urbana, onde todos os fatores que a integram sejam examinados
dentro de sua real dimensão no contexto da questão urbana.
~

o que se propõe com a presente ElllendR.

~t'=
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Inclua-se onde couber'na Subcomissão da Questão Urba
na.e Transporty:
Art.
--Todas as pessoas urbanas têm direito à cidade.

J US T I F I CAT I VA

A questão urbana é muito ampla, não se restringindo
dia ou habitação é apenas um de seus elementos.

à moradia.

A'mo~!
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Art. ' - O Conselho Municipal de Urbanismo será criado por lei mun1C1
paI que determinará o número de seus integrantes, sua competência, seu
de
funcionamento, a duração do mandato dos conselheiros e sua forma
substituiçãO.

Dir-se-ia ~ue para o homem urbano a cidade é o seu habitat, preenche~
do tbdas as funções de seguridade social, bem estar e satisfação de
necessidades.
Como tal, a cidade é um direito para o homem urbano.

Art.
-- Entre outros que a lei determinar, o Conselho será composto
por representantes de entidades populares, classistas e profissionais.

Partindo de tal principio é que se poderá atualizar
os instrumentos ju
ridicos de que necessitam os Prefeitos e demais administradores urba
nos para atuar na ordenação da expansão dos núcleos urbanos, no con
trole e preservação do me~o ambiente, na contençã~ da excessiva conce~
tração populacional urbana, adequação dos investimentos públicos aos
O~jetivos de desenvolvimento urbano.

Art.
-- Além da competência que a lei estabelecer, o Conselho Munici
paI de Urbanismo funcionará como órgão consultivo do Executivo munici
." paI no que concerne a direi!o urbano, urbanismo, uso do solo
urbano,
'transporte de massa, lazer e meio ambiente, além da elaboração do projeto do Código de Obras e Edificações do Municipio e o plano
Diretor
municipal.

Esta a razão de ser da presente Emenda.

JUS T I F I C A T I V A'

o

I:

Conselho Municipal de Urbanismo como órgão consultivo superior, pres
tará excelente serviço ao Executivo municipal, pela orientação que
a
ele poderá prestar na condução dos muitos e grayes problemas urbanos .

CONSTITUINTE MYRIAM PORTELLA
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Oando-se-lhe a composição de representantes de entidades
populares,
classistas e profissionais, democratiza-se a administração pública, pe
lo envolvimento das pessoas na busca de soluções adequadas para os pro
blemas que lhes dizem respeito,

,

iO

Inclua-se onde couber: no antepojetn da Subcomissão

da

Questão Urbana e Transportes:
Art.
- A,Constituição do Estado disporá sobr~ a autonomia, organi~a
ção e competência das Regiões Metropolitanas e das Aglomerações Urbanas
como entidades públicas e territoriais, podendo atribuir-lhes delegação para:

Os parâmetros inclui dos na emenda, longe de objetivo restritivo.
tem
por finalidade legislar para Municipios que tenham condição de instalar o seu Conselho Municipal de Urbanismo. Com efeito, onde não se verificar nenhuma das ocorrênc1as inseridas na emenda, a conclusão lógica é de que não há como criar, ali, o Conselho pretendido.

I _ promover a arrecadação de contribuição de
melhoria,
'.taxas, tarifas e preços, com fundamento na prestação de serviços
públicos de interesse comum;
11 - expedir normas sobre matérias de interesse
Região Metropolitana e da Aglomeração Urbana.

Respeitando a autonomia municipal, concede-se à Câmara Municipal criar
o Conselho, competindo-lhe regulamentá~lo segundo as diretrizes consti
tucionais.

comum da

parágrafo Onico - A Constituição Estadual enumerará as entidades, serviços e atividades de Lnteresse metropolitano e da aglomeração urbana.

cr_constitlli~te 1·1YRI,~M PC.,TE~~~-------------J-

~
______ J ~
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fI· - -.--- - -------------Fiel ao principio federativo, deve co~petir ao Estado legislar
sobre
Regiões Metropolitanas e Aglomerações Urbanas, conforme as peculiaridades locais, cabendo à lei complementar definir apenas os
critérios
básicos para estabelecer essas regiões,

Tt:J,,(iJ.'IJS1IfICAÇAO--__

Inclua-se or,je couber, renumera'ldo se nece-s6ric:

Alt.

- A propriedade e o

5('5 r':

colptivJda(I~.

us~

do solo urbano obedecerIa tos

in~~res

i

I r~.~ '~ftIGU~r cond;.Ju
I

(!l
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Inclua-se onde couber, renumerando se neçessário:

preen-

11

_ população superiot a 100.00 habitantes;
_ população da.~ede urbana do Municip~o acima de 50.000

p318

I - Esto~agc~ e manutençlo de terrenos destinados à
hae equipamentos sociais urbanos;
11 - Reserva d€' área de expansão da fronteira urbana, apro
pelo Município, preservando-a da especulação imobiliári3; e
111 - Criação de Fundo.e delimitaç80 de áreas
específ1cas

construção de casas populares e infra-estrutura urQsna.

§ 12 - Para assegurar a função social e garantir efetividad~ e
hab Lt an-

III - existência de universidade regularmente instalada;

IV

bit~çdo

cá~ia

te~;

V

situaçlo.

Art.
- O Estado e o M'Jnicípio exe r ce r ão controle sobro o.
uso
da solo urbano paIS adoção de polit1ca hahitacional,
implantoçJo
dos equipamentos sociais e infra-estrutura urbana, mediante:

pliD~JS

Art.
_ Terá Conselho Municipal de Urbanismo o Municipio que
cher uma das condições seguintes:
I

,I

scE

lacalização de subéampus universitãrio; e
unidade isolada de ensinô superior regularmente instalada.

ao exercici~ de &eus poderes, o Municipio disporá
tes instrumentos:

efidos seguin-

a) Desapropriação com imissão de posse imediata;
b) edificação compulsória;'
c) parcelamento corplIlsório de terrenos;
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d) cvnt r Ibu ção de meLhor La;
e) tributação propressiva;
f) limitação ao uso e ocupa~ao do solo urbano e rural de intp
urbano; e

zida, a demanda provém de quem tem muita renda acumulada.

As ell'preSa5
so
10, onde existem, para a~pliar o direito De construir. Daí
resulta a
escassez de áreas verdes e de lazer, além da impotência dos
serviços
públicos para atender a elevação da dem~nda.
I

í

g) reserva

r§

cc

~mobiliárias pressionam no sentido de laterar as leis relativas ao

6xees ~para preservaçHo.

?~ - As indeniz&çÕ0S ror d0~aprOtl)'iaç~o O) imóveis ~~

ina~cs

20 irl.

O povo finan~ia, pelo pagamento de impostos, os investimentos exigidos••
erse processo, que beneficia B~Enas os proprietário~ de solo, vaI
Irliad05 pela capacidade de construir.

I

J

jP~r

,I ter~sse sociol e urbBnistico s~ráo limiladcs ao valor.M[dio declarac~1
para efeito tributário nos últimos cinco anos.

I i

§ 32 - A desaoropriação prevjsta neste artiHo será fci~a mediante inds

nização prévia e justa em dinhe~lo ou títUl~s da díviua pública,
forma regulada por lei:

na

OW1IO
I.

~rt.
- O Poder Legislativo no prazo de seis meses, a contar
da plO
mulgação da Constituição, re9ulará o ~so e ocupação do solo urbano, re
servando ao Estado e Munlcípjo o direito de legislar supletivamente so
bre a matéria.

'de/re.

í

,

I

Art.
- Ficam assegure dos ao Estado e Município o direito de pre ferê!!
cia para aquisição de tprrenos urbanos.

a~peclo social desfavo~~vel da qupst~o, é a concep~raç:~

~05 Fins .ce ro e pa ra investili;.e.rn1tc.$ púb Lí cos de s t Inados B ;;'DPli;~c:;j
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A
Inclua-se onde couber, renumerando, se necessário:

Na primeira fase dos trabalhos da Subcomissão, da Questão Urbana

r

e

Ti:';~n =:';'"jr t p. , a t r a V é S de p::o;,:,"stas, p rccur amcs inserir no tC...:to const ru
cl;.l,j')l um elenco de disf)os.:iC'5~s lógir-3b, arLiculadas f
f.Jr.... í.1~..:ic!'~:.:(~;:~

,

(IO~.:l Lnst ruaent os jurjdic~s ~s;~ 'Os Quais não se facilitará c ace s s o

~

t

t<;;c'ús ao solo urbano, so LucLnnar-dn ou' minimizando os prcuremas
lIIor eG:Jr da cidade enf'r er.t.e ,

'-.~

que

o'
I - pelo município, na sua esfera jurisdicional; e

Cr:nSOrt')ni..e copo esse esforço, pr ocuremos aprimorar o irrst~ t.Jto .da des~
r; ;~·r)!~ãÇ~(., para t crr.é -Jc fel~1'af\)e.i,~a útil ao admí n s t r-x'nr
~..

l'

í

muru c i p ,e•••, ',1

\

~: ~.i.'1 ;'li'p::s-se
COllOO

u

Art.
- A área máxima de solo urbano cujo domínio poderá ser
detido
por pessoa física ou juridica, no mesmo münicípio, região metropolitana
ou'aglomeraçdo urbana, será definido:

í

d~s ir)(.\

eis a serem de s '. ..:'\·nl
fixar forma exequ Ive I para o paaament o da Indení zaçãc,

~a](Jr

lili:l t ar o

de mercado

11

\'(:,::':}j"'

~ '~"Jos t

•

I

sul ta , prinf"i.rêJmante, ~a d:::svairada especul eção , anti - social. CQIl t i ~l
rle 'aos princípios que vimos defendendo. O valor do mercado
decorrei
aínda ~Dd investimentos que o setor público realiza na área.
Tais Jn
vestime1"tos são financiados pela sociedade, que paga tributos. se
o
tributo pxovém do povo, de quem eQana o poder, é da maior
injustiça
permJti=-se a uma s6 pessoa, o proprietário, auferir vantagens

cras co~ a ação do poder público, possibilitada pelo povo
impostos que paga.

e

l~

através aos

-.

Por outr~ lado, se o Dropriet'rio exige preço alto pelo& seus terrenos
no momento de vendê-los ou quando da desapropriação, o preço
eXlgido
,sempre contradiz o valor cadastrado no órgão da Prefeitura, co~ finali
.'dade fiscal, muito abaíxo do que o proprietário julga valer o seu terre
no. Ca13cteriza-se, aí, um ~to de sonegação fiscal.
P~rtc modo, o critdr10 de mé~ia do ~alor cadastral para ef&ito tribut~

rJo nos óllJmcs cinco ano~, se nos afigura o mais justo.

A especulBçlo iffioblli'ria ~onduziu a uma desvairada elevação de preços'
do solo e vem participandD podero$amente no agravamento da Sltuo,~O
u;t~~ionaJ do pais, A expcct~tiva extrepBmente lucrativa do
mercadc
'f ol~iliárjo 13v3 à esloc8gem do solo com finalidade rnera"~n~e especul_f

P21

,iva. CI1L{lnl1311·-se cr81,d~s éroas urhan~~ ociosas, n&s m~u~ ~~ ~oucos ~

fJrl~çl0:,O~

vár cs as f'a t or es contnbutivos para a
í

ou

,aglomeração urbana.

I

Parágrafo - O disposto neste artigo não se aplica às pessoas jurIdicas
que adquirem áreas urbanas com f~ns específicoi de ampliar ou instalar
novas unidades produtivas ou de serviços.

JUS T I F I C A T I V A
Uma parte siginificativa das áreas urbanas no Brasil é composta por ter
renos vazios utilizados como reserva de valor. Uma valorização geralmen
te conseguida através de melhàrias realizadas pelos setores públicos na
infra-estrutura urbana. São investimentos públicos, financreâdos por re
cursos extraído~ da sociedade de um modo geral, que, em última análise~
vêm favorecendo o uso especulativo das terras urbanas no País.
A intensificação deste processo, verifioado notadamente nas 'últimas d
0
desigualdades s~
7 problemas e as
ciais, principalmente nas grandes cidades, capitais e áreas metropolit
nas. Se por um lado tem trazido grandes benefIcfos e lucros a grupos
minoritários e a concentração da riqueza, por outro, tem leva~o ao emp~
br ec mento
míIhoãs de brasi·leiros e gerado transtornos à
população
c.om um todo.

~adas, tem ;gravado sobremaneira

í

Nto há dúv da de que este processo t enr-s e cons'tituIdo num dos
princ.!.
pais fatores causadores de elevaç~o de preço do soio urbano e de
suas
)consequências, tais como a escassez de moradia, o fenômeno da favelize
ção, o progressivo afaslamento da população dos'locais de t,abalho, a
elevóção do custo de vida, maiores gastos com transporte etc.
í

~lropri2tálios.

valorização do solo urb!;
,,~. Oasta a simples erpectativa de breve urbanizaçlo, e os teirenos de
u.na determinada área sobem assustadoramente. A presença de inrra-estr~,
tura urban2 ( água, esgoto, luz, pavimentação, transporte, escola, h"~
pital, com&~cio, lazer, leis reguladoras do uso do solo .- área resi
dencial, comercial, industrial, área verde) promove mais valorização.
nH!rros contrais e já dOt9dol satisfatoriamente de
infra-estrutur~
550 alvo dc verdadeiro leil~o p~los especuladores. Se a oferta
é redu
"di)

I

11 - pela Assembléia Legislativa, na região metropolitana

r~l

ngo·nOf parece o preço justo, pois Esse valor

I

]nfra-e.:~IutlJla urtena d~ Q~E: t a t s áreas já são be.n flo:f~~.:':':;,
r.et:t.rl
por muí~ Lr) t.empo , os ""aros
..... .
.
pe r féricos do
benefício C_;_]'I _
v i ços u i banas essenciais,,_

(>

A limitação da área urbana evitará, a médio e longo plazo,a apropriação
do uso do solo urbano para fins puramente especulativos. Evitará,ainda~
a escassez artificial de telrenos urbanos que deveriam se destinar prl
oritariamente a supTir o déficit habitacional. Possibilitará ao poder
público maiores espaços para implantação de equipamentos sociais
urb~
nos ( escolas, hospitais, creches, áreas de lazer etc.). E, finalmente,
impedirá que os benefIcios da ação' coletiva do Estado sejam apropriad
individualmente ou por uma pequena minoria.
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1":"I---------------TUTOtJUSTI'lCAÇÃO------

-.

Dê-se ao art. 82 a So~ante~rojeto da Subcomissfto da Ques
tfto Urbana e Transporte a seguinte redação:
Art.8º -- A União, o Estadõ e o Município poderão ~nstituir sistema~
financeiros de habitação destinados à construção de moradia para a p~
pulação de média e baixa renda.

Inclua-se onde couber:

Art.
-- A propriedade e a utilização do solo urbano se submeterão às
exigências fundamentais de ordenação urbana, expressas em planos urb~
nísticos e de desenvolvimento urbano, .bem como em outras exigências e~
pecíficas, tais como: habitação, transporte, saúde, lazer, trabalho e
cultura da população urbana.

§ único
Construídos ou vendidos com financiamentos de agências ofl
ciais, da União, dos Estados ou dos Municípios, para residência individual ou coletiva, os lucros conjuntos do construtor, vendedor e incorparador dessas unidades residenciais não poderão exceder os
10%
(dez por cento).

§ único
-- O díreito de construir na área urbana será concedido pelo
poder públi:o ao titular da propriedade imobiliária urbana, na propo~
ção compatível com o interesse social do empreendimento.

JUS T I F I C A T I V A
JUS T I F I C A T I V A
O interesse da coletividade, sobrepondo-se ao individual, impoã-se c~
mo princípio constitucional, redutor do direito de propriedade,mecani~
mo que possibilitará ao Executivo desvencilhar-se das peias
que res
tringem sua ação em prol dos segmentos sociais e das áreas urbanas mais
carentes.
Para que o cidadão possa usufruir uma yida urbana digna, há que condi
cionar o exercício do direito de propriedade ao interesse SOCIal no uso
dos imóveis 4rbanos.
Aí o cerne da questão.
Os demais componentes da questão urbana decorrem do mau uso e do abuso
'do direito de propriedade.

_-------------a.UTOR----------------,
CONSTITUINTE MYRIAM PORRETLLA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PLEN..." IO/collllssi.o/suacollllll',io-----------,

• COMISSAO DA ORDEM ECONOMICA

~
~

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ TE1.TO/"USTlflC...~io---------------_,

Inclua-se onde couber no anteprojeto da Subcomissão da
Questão Urbana e Transporte:
O Município terá participação.efetiva na formulação das poArt.
líticas e na admin~stração das entidades metropolitanas.

JUS T I F I C A T I V A

Inicialmente, esclarecemos que o parágrafo inserido nesta emenda
foi
retirado de proposta do nobre Constituinte, Senador Nelson Carneiro,
cujo conteúdo, data vênia, encapamos, pela relevante significação social, tõni~a de nossa presença nesta Comissão.
Rejeitada a proposta do notável Constituinte, assumimos a luta
pela
sua inserção no texto constitucional
através da presente emenda, por
considerá-la indispensável à complementação do elenco de medidas sociais constantes das emendas que ora apresentamos.
O problema da habitação urbana exige vultosos recursos financeiros. Portanto, cada esfera administrativa poderá instituir sistema
financeiro
compatível com a sua realidade, para captação de recursos que
serfto
aplicados em unidades habitacionais para as classes média e baixa.
Desse modo, à própria população envolvida na questão seria proporcion~
da a oportunidade de participar da solução do problema, consoante suas
peculiaridades.
Os recursos destinados ao financiamento de moradias têm sido até agora
fruto de direitos dos trabalhadores, como o Fundo de Garantia por tempo de Serviço e as economias depositadas em Cardenetas de Poupança,com
renda ditada pelo Governo, onde os juros são de 6% (seis por cento) ao
ano e a correção monetária é enxugada pela indexação e portanto, limitada.
Não pode o assalariado ficar sujeito à exploração imobiliária" 9uando
uma unidade residencial é vendida muitas vezes na planta, com lucros
superiores a 100% (cem por cento) do seu custo e onde os construtores
e incorporadores não aplicam sequer um cruzado seu.
~

A criação das regiões metropolitanas resulta da necessidade de aplic~
ção racional dos escassos recursos financeIros dIsponíveis pela munl
cipalidade, em obras que contribuem para o bem comum.
Portanto, as entidades metropolitanas tratam de assuntos que
dizem
respeito à economia interna dos Municípios que a compõem. Nada
mais
justo que os Municípios tenham voz e voto nas decisões sobre aqueies
assuntos.

necessário limitar esses lucros para que os grupos econômicos não sa
cri fiquem ainda mais os desesperados compradores da casa própria.

tJ
'""

CONSTITUINTE MYRIAM PORTELLA

.to----------

I'L .....1l10/COMI . . .ü:l/.~OItl. .

C:COMISSAO DA ORDEM ECONOMICA
A medida, além de coerente com O prinCIpIO da autonomia municipal, d~
mocratiza a gestão urbana da entidade. viabilizando-a pelo maior respaldo dos Municípios.

=

TlXTotJUSTI'IClAÇÃO

I

§

EMENDA

600552·7
-,

Dê-se ao art. 42 do anteprojeto da Subcomiss§o da Questfto U!pana e Transportes a redação seguinte:
Art. 42 -- Assegura-se a aquisição do domínio àquele que, não sendo
proprietário urbano, detiver a posse, sem oposição,há cinco anos, de
área urbana contínua pública ou privada. A limitação física
máxima
será definida pelo Município.
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JUS T I F I C A T I V A

l:J

CONSTITUINTE 14YRIJI'i POHTELLA
_ _ _ _ _ _ _ PL.EUM\lO/CO'.!IS$iO/SUUCOIolI'sio------_ _·

o texto relatado pelo nobre Constituinte José Ulisses de

Oliveira,n~

da acresce ao instrumento jurídico da propriedade. N~o ~ inova, n~o
o atualiza, n~o o constitui na ferramenta indispensável ao administra~or municipal para atuar com mais agilidade em favor das
faixas
de popu l ação e 'das áreas urbanas mais necessitadas da ação do poder
púbLãce •

A nossa EmeRda procura enquadrar o
mais absoluto interesse social.

usucapi~o

urbano como medida

_ ~S110

DA ORDDo:

ECC

~

:lJ!.EC_A

r.:-r--------------- --- TEXTO/JU~TIf"IC"ÇÃO---------------.
Dê-se ao art. 9º do anteprojeto da Subco~jssão ~a Ques
Urhana e Transporte a seguinte redação:
Art.99
Os Estados, median~e lei, poderão estabelecer Regiqes Metro
po Lí t ana s e Aglomeraçõ<=s Urbanas, conat í.tuf das por ag: l"H'mentos de M~
ru c i p i os , para o r çan

do

··.'=lÇ:JO t

í

plélnejamen\,p, programação J adnd nd s t r ação e

~>ccuçPo de funçG~~ p~~licJ$ de i~tcre~;e comum.

-

§ 1º -

Lei Co"!plemE'ntar definirá os critérios básicos para o estabelecimento de Regiões Metropolitanas e Aglomerações Urbanas.

N~o se pode eliminar as áreas públicas do usucapião urbano, o Estado
há de dar o exemplo. O Estado nada pode exigir do setor
P{J.v'f>t~tj~
age em desacordo com o que exige.No estado de direito, o ~ n~o
está acima da lei.
Evidentemente, praças, viadutos, parques n~o se inclue~ no usucapião
urbano. Em primeiro lugar, a autoridade n~o permi~irá que alguém se
instale em uma dessas áreas durante cinco anos. Por outro lado, nenhum juiz, com base na disposição que se emenda, usucapirá
nenhum
bem público dessa natureza. A proposiç~o é válida para terrenos oci~
sos.

no p~
rágrafo anterior, os Nunicipios interessados poder~o solicitar à Assembléia Legislativa seu estabeleéimento como Região Metropolitana ou
Aglomeração Urbana.

§ 2º -- Atendidos os critérios básicos necessários mencionados

JUS T I F °I C A T I V A
A redaç~o proposta para o art. 99 do anteprojeto objetiva sintetizar
o texto constitucional, deixando à lei complementar e/ou e~tadual decidir sobre disposto nos artigos 10 e incisosj art.l1j Art. 12, incisos I e 11 e §§ 1º e 2ºj Arts. 13 e 14.

fD----·------------

T[XTOI.,lUsT.nc ..ç Ã a - - - - - -

CONSTITUINTE

SUI'rir,"-~(> do r r t . 18, VIII, a ~linea

I

,

--

Ilf

lf

,

6~

Entcpr~-

QfJlHSSAO

Jc.lo 0:'\ S'JI'~f.d;.iss(";11 ti:1 Que.: t::1o Urt·~n:.! e Trnnspúrte:

PORTELLA

DA ORDEM ECnNOmCI\
TtXTO/~U:>TInCAçÃD----------------""

TJ t
I,

MYRI~M

_ _ _ _ _ _ _ _ PLENMlIO/CONISSÃD/SUIlCONIS:liD----------,

í

:.I"L:,

é

r-;)~j ... t o t~l1

i;: I

_p',

1l0.:;~::') CjU)

dó ou·.l"o

enfL',",~~ ~i

Fh::Jiá,)

i~et)(lp~l L.ans e à~ d~lo~,er:I~53s uroal12S.

I

Dê-se ao art. 19 da
ispur t es a r cdaç ào seguinte:

Subconliss~o

dc Questão

Urbana e

Todas as pessoas urbanas têm direito à cidade.

11rt. 1º

I

lPor outro J2do, microrre~iôes e reglões de dc;envolvinl(D~O cCJnf~~co
0:0 s~u divisôes politicc~ do Pais.

quest~o

fi

urb~nn

dia ou habitaç;,o
A~ mícrorreqiões
(que o ilustre Relator grafa r;;icroreº}'jtJ)~tl'l nt e r es
se m(>rBm~nte geográfico e estatistico. Iodo Est8~~ se dlvlde em mesorrcgiõ" que, por sua vez, se desdobrrm em microrregiões.

ito ample, n20 5B restringindo à mOraGi8.A
"Icnas um de seus clewentos.

í

~~sa

dlVisãu não tem qllolcjller conolaçüo politlco -

Oir-se-ia que par~ G homem urbano a cidade é o seu habitat,
preenchendo todas as flln~5es de seguridade social, bem estar e satisfação
de necessidades.

ad~:r·~tdtlva.

Como tal, a cidade é um direito para o homem urbano.
A

djsposiç~o

que se suplime, não lem

qu~]quer sustent~ç~Ot

inleira-

mente desloCdda no texto.

p:r=

CONSrnUItHE

--- sup'r; mas;.o dê.

OlW!;t:..O

lWRIAn

~8-:-:~~ =- '~":/~'::~'~':"IIT'

UTL;:;.n;l

C:

~
~

PORTELLA

do anteprojeto da

1 rUIlS;lürLe 1 cnuner anoa-s o

os dcmaa s :

Partindo de tal princípio é que S€ poderá atualizar .os instrumentos
juridicos de que necessitam os Prefeitos e demais adminis~radores u~
banos para atuar na ordenação da expans~o dos núcleos urbanos,
no
controle e preservação do meio ambiente, na .contenção da
excessiva
concentração populacional urbana, adequação dos investimentos públicos aos objetivos de desenvolvimento urbano.

Sll~coniJ
CONSTITUINTE

MYRIAM

PORTELLA

_

p
4

djs:o~jção

tem qualquer

nos

parece

dlS~~:1S~V:!J

bignificnçJ~:.

pOIS, em nosso

er~n~imentot

não

~

_

_

_

_

-,-

Pr.EN.. " ! i ) / C O l l I S S Ã O / S . J l l C O I o l I S ' . : : O - - - - - - - - - - . ,

CC1HSS)\Ó 'OA Of(f)Fll

ElONOtnC!\

~

-.J

TEXTO/JUSTIFICAÇÃO

Suprima-se o art. ·17 do anteprojeto da Subcomissão
lIrll"na e Transporte.

VI· Comissão de Ordem Econômica

lemos o maior respeito pela cidade de Brasília e seus criadores. Ju19.!::
mos magnífico o Plano Piloto de Lúcio Costa. No eatanto, a cidade (qual
quer uma) é extremamente dinâmica e o seu plano diretor deve ser flexível, p.!::
ra que se vá ajustando a 'n?vas realidades e necessidades.
Estabelecer a preservação do Plano Piloto de Brasília, de acordo com, a
I sua concepção original, pode significar o estrangulamento do seu desen
volvimento urbano.
Por trás do aparente respeito ao
tros interesses menos claros.

plano de Lúcio Costa, escondem-se

ou

Se ao poder público compete assegurar à observância do mandamento cons
titucional, como pode ele ser excluído de tal mandamento, pairando aci
a da Constituição?
art. 52 constitui, pois, contrasenso, inconcebível como preceito cons
titucional.

l!l,
AUTOO-----}
C
CONSTIUINTE MYRIAM P O R T E L L A .

c:

, - - - - - - - - - - Pl.UA,uo/CONISSÃo/suaCOPolls,.io

CO»ISSnO

DA

Tombamento não é matéria constitucional. E matéria para a Lei ordinária~

§

• MDA
ll:nn560-8

~

.J

OROEM ECONOMICA

,.,.,.

No caso, o congelamento do P~ano Piloto objetiva especulação imobili!
ria, pelo aquecimento da demanda dos terrenos no Distrito Federal.
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n::nO'.Ju5TlrlcAçÃO

-,

Acrescente-se ao art. 19 do anteprojeto da
Subcomissão
Questão Urbana e Transporte o seguinte incisfr de nº 111:

da

111 - Nos casos de implantação de grandes obras ou empreendimentos que
possam t r az ar-r scos e perigos ou t:tanstornos além dos normais, degr.!::
dantes do meio ambiente, contribuindo mediata ou imediatamente para má
qualidade de vida dos habitantes da localidade ou região,a prévia aut~
rização do Congresso Nacional dependerá do resultado da consulta pl~
biscitária que se realizará a nível de população envolvida com a que~
tão.
í

CO~SITUINTE

MYRIAM PORTELLA

=-----------_---TEXto/,IUSTlru:.AçÃO--------

prajeto
dação:

~
~
-.

Dê-se • alí~ea "g" do inciso VIII do art. 18 do anteda Subcomissão da Questão Urbana e Transporte a seguinte re

a) proteção ao meio ambiente natural, ao patrimônio histórico, artís
tico, cultural, arquitetôni~o,urban[stico e paisagísttco;

JUS T I F I C A T I V A
A alínea "h" da mencionada disposição concede • 'União o poder de re~
ponsabilizar por danos causados ao meio ambiente e aos bens de valor qrtístico, histórico, arquitetônico urbanístico, turístico e pai
sagístico.

JUS T I F I C A T 1 V A
O ônus áos riscos e perigos ou transtornos além dos normais, da degr.!::
dação do meio ambiente e ~ consequente má qualidade de vida,mediata ou
imediata, que a implantação de grandes obras acarretam às
populações
locais, por elas deve volutariamente ser assumido e não imposto de ci
ma para baixo.
Essa norma constitucional levará o Governo a explicar francamente ao
de segura~
povo as razões justicadoras do empreendimento, as medidas
ça adotadas e a ausência de riscos e peri~os ou transtornos
além dos
normais.
Trata-se de dar transparência aos atos governamentais e
zar a gestão pública.

de democrati

Para que a União possa exercer esse poder é preciso que tais bem estejam sob sua proteção.
r-T

E a finalidade da emenda.

EMENDA
600561-6
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DA

Inclua-se onde couber no antep,ojeto da

_

Subcorjs~Ro

da

n.~es

t.tiLJ tli'btHIH e Tran spo r Le r
Pt.EUARIO/cOI,USsÃo/sUBCOllllSdo-----------,

OROEH

ECONOMICA
TEXTO/,JUSTlFICAÇ;;O----------------,

Suprima-se do texto do anteprojeto da Subcomissão
Urbana e Transporte o art. 5º, renumerando-se os demais:

da Questão

JUS T I F 1 C A T I V A

Primeiro com propostas constitucionais e, depois, com emendas
ao ant~
I : projeto, lutamos pela inclusão no texto do
anteprojeto rir príncipio do
: interesse social em sobreposição ao' individual.continuamos B'sta luta ain
, : da nesta fase.
A característica fundamental do estado de direito, é que
co se submete à~lei.

Art.
-- O transporte de massa é direito econô~ico e social do trabalhador c rcmunera~lo indireta da mão-d~-obI?
Art.. - O tral1spo:tt" ce massa será e·'Í".oreno pelo pode)' [Il1bll~G,
regj;"", mi&to de f r o t a- pública e operação pr i vaca roermiticla.

sob

Art.
- A Gerêncla do Sistema s("r~ do Município, que constituir3
do de RepOSIção da frota e sua ampliação.

Fu~

'/\

Art. . - As empresas do setor urbano contribuirão com parcela de seus
lucros para cobertura financeira do Sistema, na forma que a Ilei compl~
men~ar determinar.

o poder públi

A partir do iQstante em que se insere no texto
constitucional a prev.!::
lência do interesse social sobre o particular, o poder público não pode
'e menos ainda' deve ser afastado de tal princípio.

O transporte de massa é um dos mais sérIOS p-oblemas enfrentados' pelo
trabalhador urbano. Não é uma questão isolada, mas se associa a outras
como.baixos salários e uso do solo urbano.'
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0 mau uso do solo urbano, sem a minima consideração com o interesse sal
\ cial, obriga as populações carentes a c~da vez mais se afastar dos lo~
cais ~ró:imos de seu trabalho, pela impossibilidade de, ai, construi~
uma rust~ca morada ou pagar os altos aluguéis cobrados, levando-os
8
nece~sidade de, muitas vezes, tomar, diariamente, mais de uma conduçã
demorada, desconfortável e cara até o local de trabalho, exaurindo, nisl
to, elevado percentual do seu reduzido salário.

Palas ca r ac t e r Ls t I c as de quc se reveste o problema do transporte de ma.?
sa, há que inclui-lo no texto constitucional como direito econô~ico e
social do trabalhador, transformando-o em remuneração indireta.
imp~imir à Carta Magna

E dever nosso, de todos os Constituintes,

que
ora elaboramos uma nova feição, efetivamente consolidadora do interesse social (tradição em nosso direito constitucional) a que deve subordinar-se a ordem ~onômica.

a voto sC'ja majol·itari~m{'nte Ilaclonal, r~sbalvados d<'5JC' a d~t~ dC'
sua fundaç~o, os direitos adqu~rldos pelas p~ssoas JUI~;diC'ab

cans

.

tltu~das sob as leis brasi leiras •

J,U S T I,F I C A T I V A
Como cst~ redigido o

artIgo

23 f~rrt os prlJ1C'lpios

cos da isonomia, do direito adquirrdo, da I IbC"rdüd(~

do

b~si

trtlhalho,

da l,b~rdQd~ d~ associQç~o e da I iberdad~ da inicl~tiva.
A nossa proposta Visa, 9?rantlr a contlllllld~d~ d~ fllllCio

nnm~nto de emprpsas que est;o prestando Incstlm~VCls ~CI~VIÇOS

Pars,

ao

integradas que est~o ~ "I~qulna ~erovi~ria qu~ ~91 I iz~ ~ rn~l,i

pula,~o

do

todo o vo·lüme

de

carga,.

r-c f l o t r ndoç-

t<.lnlb~l11,

b c no f r c omo n

te nQS exportaç~es brasi leiras.

Este assunto, J~

Além dessa feição, é necessário criar os mecanismos e instrumentos efi
cazes para sua efetivação.

so,

A medida que sobem assustadoramente as tarifas dos transportes de massa, em percentuais superiores à elevação dos salários, reduz-se absur-I
damente do trabalhador o acesso à saúde, habitação, alimentação, vestuá'
rio, pelo maior disp~ndio com transporte.

o meio eficaz para corrigir essa

si~uação,

é a radical
transformação
do sistema em vigor, modificando a,organização e prestação do serviço
de transporte de massa, de modo a torná-lo mais eficiente a custos ope
ra~ionais mais baixos, permitindo oferecer ao trabalhador serviço mail
rápIdo, tarifas ma1S baixas, ajustadas aos níveis de seus ~alários,
llno das medidos imperoliv8s

~

lOlndr o 5e rvjço de transporte de

mess~

I

per ITIl tido e não concedido.

fOI

C0119rc~

ampiQmente disclltldo neste

chegando mesmo a r-e c eb'cr- o VETO, do Senhor Prc'S i do nt;e da

Repi!.

bl i c o , em 22 de de ccmbr o .de 1986, no PLC nº 13/86.
Devc-~e tümb;m lembrar qUl?,

as a9~nclu~ de

que um produto brasi IClro pode

C~rto~,

c~portado para uma 9raJld~

ser

atrav~s d~uma ag~nc i a bras I Ic i r-a , Por;'m

dade no exter I OI"",

,nterf~rencia do agente focal,

C'>..i~

('"urgi)

tem como ~lfrorte IndIRP~ns~vC'1 para o rom~rcio e~tC'rior.

s om

difici Imente" essa me?rcador,ü

ri

a

iJlca!!

ça~la uma Cidade d~ rortp m~dlo.
Nosso Pe ~ s est~ omp e nh e do em 91"ande e s f or-ço _de.

çao. Se acatarmos o artigo 23,

('XPOI~t~

r

como est~ r-e d i 9 I do, estar anlos' cr I a~

do uma dlflculddd~ ,nstransponlvel par~ as Qmpr~sas d~ m;'d,o ~

quC'no·portC', al~m d0 encal~ccel~ os fret0s, dlflcllltalldo, i1~~II", tc;ln

Uossa pretensão, com a presente proposta, é transferir a gestão 00 Si~
tema de transporte de massa para o Municipio que, para tanto. contar1
com frota própria, permitindo sua operacionalidade à inic1ativa priva
da. Esse Sistema já funciona com êxito notável em Curitiba.
Tornando o transporte de massa remuneração indireta da mão-de-obra, a
empresas do setor urb~no participarão do Sistema, contr1buindo com pa
cela oriunda dos seus lucros para cobertura financeira do Sistema.
objetivo desta disposição é a redução dos custos tarifár10s. Se 2S em
presas desejam que seus empregados cheguem a tempo e hora para inici
das suas tarefas diárias, devem colaborar para tal. Na medida e~
qu~
se desenvolver um transporte de massa que permita a locomoção Jo trab
lhador com mais rapidez e conforto, sem ~ue ele tenha que suhtraIr ho
ras do mereCIdo sono reparador, este trabaJhador apresentar-se-á meno
estressado, com maior oispcs1ção parB'o trabalho, dai, resultando be
nefícios para a empresa, pela maior pcodutividade do empregado.
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Inclua-se onde couber:
"Art.

(tl'j nt.a e três)

AssiM, não se cria aqui, m~is um ônus para a empresa, mas se estabelece uma condiç~o para melhor produllvldade e rentabilidade dela,ao pres
tal' pequeno benefício ao seu empregado,
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o atual modelo institucional metropolltano é lne~~caz,
sobretudo em consequência da falta de autoridade e representativldade
na sua concepção.
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add.ci ona L, devendo as Câmaras Municipais elegerem
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d i r or t.o

As reg~ões metropolitanas brasileirds concenlram gra~
des parcelas da população que exigem, legitimamente, serviços públicos cada vez mais ef1cientes. t preciso, .portanto, integrar o plallE
jamento metropolltano, organizar, implantar e adm1n1strar oS serviços
metropolitanos, de forma a que se atenda com rapidez, sem desperdícic
e confl~tos, as necessidades da população a nível metropolitano.
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passe ao Ministério dos Transportes, então, nesse caso, a aviação /
aeroesportiva bem poderia ir para o MinistérIO da Cultura; a aviação
'aerofotogramétrica para o Ministério da Induústria e ComercIo; e
a
aviação agrícola para o Ministério da AgrIcultura. Em síntese, esta
ría estabelecido o caos num setor d~ grande importância e que nas úl
timas décadas vêm apresentando um significativo desenvolvimento.
Tanto a Aviação Civil como a militar são
apoiad?s por um complexo de atividades que se insere num conjunto /
ainda maior, constituído de uma infra-estrutura aeroportuária, pelo
sistema de proteção ao Vôo, pelo sistema de controle de tráfego aéreo
pelo sistema de prevenção de acidentes aeronáuticos, pelo sistema de
comunicações aeronáuticas, e vários 0J!:r0; órgfus taitén vinculados ao ~linis
tério da Aeronáutica, atuando harmonicamente, sempre em busca de uma
maior eficiência com o mínimo de despesas.
Como. reflexo d~ssa harmonia, o Brasil é um
exemplo, pois logrou congregar todas essas complexas atividades sob o
controle de um .~ órgão administrativo, enquanto outras nações esvaem
se e desgastam-se em supérflua duplicidade dé gastos l'l esforços, justamente pela tentativa de superar a aviação CiVIl e militar.
Desse modo, en~endemos ser necessária
a
supressão do inciso VII, objeto deste arrazoado, mormente quando sa
bemos que o Ministério da Aeronáutica já deu início a um processo de
transformação do Departamento de Aeronáutica Civil (DAC) numa organi
zação civil, em modelo semefhante ao adotado para a TASA ou a
I~
FRAERO. segu~do informações, essas transformação deverão estar efetivada no prázo máxiMO de dois a três anos,
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Ilustres Constituintes, a aviação civil e militar
no Brasil, viv.e uma política de integração em entidade única de tudo
aquilo que se refere ao espaço, e essa política tem demonstrado eficiência nos últimJS 46 anos, portanto, submeto à sua aprociação
e
presente Emenda, contando, desde já, com seu inesti~ável apoio.
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NYDER BARBOSA
Deputado Constituinte

EMENDA SUPRESSIVA
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Suprima -se o incIso VII, do Artiga 18,
do Anteprojeto da Subcomissão da QUéstão Urbana e Transporte.

õ.1-----------------

TEXTO/.lUSTlflCAÇÃO----

-,

Acrescente~se ao artigo 79 do ~teprojeto ap~ovado
pela Subcomissão de Princípios Gera~s, Intervenção do Estado, R~
g~me da Propr~edade do Subsolo e da Ativ~dade Econômica, o
segu~nte § 19, renumerando-se os subseqOentes:

JUSTIFICA1IVA

Atual~ente,o transporte aéreo no territórIO
nacioanl.é administrado por órgão do Ministério da AeronáutIca. De
preende-se do texto do citado anteprojetoo propósito específIco
de
propiciar a passagem dessa modalIdade de transport~ para c âmbito /
da administração deum organismo civil.
Entretanto, torna-se necessário esclarecer/
que tal dispositivo traz consigo alguns erros de avaliaçzo, merece~
do uma análise mais profunda, taIS como:
1. o transporte a~reo é uma fração do conjü~
to Aviação, este engloba a aviação militar e a civil.Como o texto
do Anteprojeto diz que compete à União "Integrar à Administração Civel, de forma progres?iva, no prazo. máxImo de quatro anos, e conforme dispuser a lei, todas as modalidades de transportes", fica subentendido que o transporte aéreo, se·j.a mil t ar ou civil, passará à /
administração civil detectando-se, pois o primeiro erro.

"§ 19

tabelec1.mentos bancár1.o'5 e creditícJ.os. 1I

JUS T I F I C A ç Ã O
Os escorchantos juros bancários praticados atualmc~
te e oS lucros exorb~tantes obt~dos pelos banqueiros privados, '
nos últImos anos em nosso pãis, constItuem fator pJsico
para
o empobrecimento de nosso povo. Portanto, torna-se ind~sponsá
vel l1.bertar a Nação dessa ínf1ma mínor1a de pr1v11cgiados.

f?

í

2. Considerando que o texto pretende atingir apenas o transporte aéreo civil, fração do conjunto AVIação Ci _
vil, onde ficariam os demais componentes ,do conjunto, isto é , a avi~
'~ão privada, a aviação aeroesportiva, a aviação aerofotogramétrica e
a aviação agrícola? se, por hipótese, a intenção é que o transporte

Fica instituído o monopólio estatud1 dos os

II'

I

OEPUTADO

,vIVALDO
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B.~RBOSA
I'LE/lt.Jl.IO/CO/,llssÃo/suaCOl.'I,:Ji.o

COolISsAÕ 0:1

mOEM

ECO!n.1ICA

--]

EMENDA
600567-5

TEXTO/JUSTIl'iCAÇÃO'----_______

Emenda ao parecer 90 relator da S'Jbconissão de Princípios Gerais, Interv~ão do
tado, Regime da Pronrâedade do Stf.Jsolo e da Atividade EcOllÔ11Iica.
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§ 22 A lei estabelecerá o procedimento de desapropriação
por
utilidade pública ou interesse social, mediante prévia e justa ind~
nização em dinheiro, aos proprietários de um único imóvel com área
no máximo igual ao maior módulo rural, devendo o excedente ser pag~
em títulos públicos, com prazo de resgate e forma de circulação
e
rendimentos fixados em lei, ressqlvados os casos previstos
nesta
constituição.

- Dê-se ao artigo 13 a seguinte redação:
Art.

13 -

Constituem monoPólio' da União:

I - A pesquisa, a lavra, o refino, o processamento, a i roortação e eXPOJ,t!l.
çã:J, o transporte ~arítimo e e~ condJtc , do petróleo e seus derivados
e do.gás natural, e11 território nactorut
II - A pesquiss,a lavra, o enrãqeecírmeto, a in:Justrialização e o collércio
de minérios nucleres e materiasi férteis e fósseis.

JUS T I F I C A'T I V A

§ 12 - O monopólio descrito no inciso I

inclui os riscos e os resulti!
.dos decorrentes das atividades ali mencionadas, ficando vedada
à União conceder qualQJer tipo de participação, Quer em espécie
'quer em petróleo ou gás natllTal.

Sabendo ~ue a maior carência do Setor Público no Brasil é
a
de Capital, a medida visa a dar maior operacionalidade e rapidez a
programas de interesse economico e social, com a Reforma Agrária.

§ 22 - A União ooderá ceder aos Estados e Mlunicípios o d ireito de rei!
Lãzar os serviços de canalização e distribuição do gás natural,

para uso deoést ico.
JUSTIFICATIVA

l!J

Aredação aprovada na Subcomissão limita e restringe sobremaneira o
monopólio do petróleo, que desrespeita a longa luta do povo brasileiro. Retira o refino e o transporte marítimo e em conduto do petróleo, derivados e gás
natural, o que já foi consagrada na Lei 20:14.
Que estranho: a Constituinte estabelecerá normas piores do que a lei
2004 de 1953.

l:J

Constit"jnte ATI! A I IRA

- COMISS1\O DA ORqEM ECONOMICA.

..,..,

TEXTO/.lUSTIFICAÇio

-,

Emenda Aditiva ao § 22 do art. 24, que passa a ter a
te redação:

segui~

Art. 24

~

§ 29 - São desobrigados do pagamento da tarifa de transporte
coletivo de passageiros urbanos os cidadãos brasileiros ~om
idade
superior a sessenta e cinco anos, os invalidos, os deficientes fís!
cos e mentais, e, em 50% da tarifa, os estudantes de escola~ públl
cas ou e~uiparadas do 12 e 2~ graus e ensino profissionalizante.

~
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VI-b - Subcomissão da Questão Urbana e Transporte

tal como no anteoréjeto ,
t preciso alterá-le em defesa do País!

--,

_
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O inciso Ir do anteprojeto deixa de contemplar o comércio e a industrialização do minério nuclear, e que coloca em risco a esparança dJ País e as
possibilidades do domínio nacional da energia nuclear.
As empresas i:strangeiras ganharam muito com a redação desses lncí.sos
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TEXTO'oIU$TlfICAÇlo,----------------

o dispositivo visa estender o benefício da gratuidade
do
transporte urbano aos deficientes e permitir a utilização do tran~
porte escolar a estudantes de escolas públicas e
profissiunaliza~
tes 'do 19 ~ 29 grau.

VI-a _ Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção d:J Estado, da
Propriedade do Subsolo e da Atividade Econômica.
Emenda modificadora ao Art. 39 do Anteprojeto aprovadJ.

"
Art. 39 - Considera-se Empresa Brasileira ou nacional aquela c~nstituída sob as leis brasileiras e que tenha sua administração, maioria de capital e controle diretivo sediad:JS no país.

~TILA LIf:lA
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~
VI - Comissão da Ordem Econômica
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TEXTO/olUSTlflCAÇÃO--------,---------,

VI-A
Subcomissão de Prin~ípios Gerais, Intervenção do
Estado,
Regime da Propriedade e do Subsolo e da Atividade Econômica.

É necessário a cáracterização de controle acionário

e controle diretivo para caracterização da·empresa nacional.

Emen:Ja'aditiva ao Art. 4 com a seguinte redação:
.
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VI - Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção do Estado, Regime da Propriedade do Subsolo e da Atividade Econômica.

Emenda modificativa âo § 29 do art. '29 do anteprojeto
do que passa a ter a seguinte redação:
Art. 2Q

aprova-

Art. 4 - Ds investimentos de capital estrangeJro de caráter
prodJtivo ou Que introduzam tecnologia nova adequada ao P?ís
serão admitidos no interesse nacion31 e disciplinajos na for
ma da lei, sendJ em qualquer caso objeto de deliberação
do
Co~gresso NacJonal.
• JUS T I F I C A T I V A
o objetivo é estabelecer o controle do investimento estrangeiro por parte do Congresso Nacional, que, em cad3 caso e
de acordo com a evolução política, social e econômica dJ PaíS,_Aulgará ~~ sua oportunidade e conveniência.
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seg~inte

EMENDA .

600574-8
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COMISSÃO DA ORDEM ECON01,lICA
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VI-A - Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção do
Estado,
Regime da Propriedade e do Subsolo e da Atividade Econômica.

Emenda Aditiva ao Art. 4 com a

'
[3

AUTOIt

CONSTITUINTE DORETO CA!IPANARI

-,

Dê-se ao art. 59 a seguinte redação:

redação:

"Art. 5 9

-

públicos

Só se a dmí, ti rá a usucapião de bens
em se tratando de terras cultiváveis,

Art. 4 - Os i~vestime~tos de capital estrQng~iro ds c~ráter
produtivo ou que introduzam tecnologia nova adequada ao País
serão admJtidos no interesse nacional e disciplinajos na fo~
ma da lei, sendo, em qualquer caso, objeto da dsliberação do
Congresso Nacional.

até

100 ·(cem) hectares, cultivada por posseiros que não

po~

suam outra propriedade rural."
JUS T I F I C A C Ã fr

JUS T I F I C A T I V A

o maior

O objetivo é estabelecer o controle do investimento estrangeiro por parte do Congresso Nacional, que, em cad3 caso
e
de acordo com a evolução política, social e econômic~ do País, jJlgará de sua o~ortunidaje e conveniência, evitando
o
excesso ds penetração do capital estrangeiro.

urge~

obstáculo a uma redistribuição fundiária

te, com vista ao incre~ento da propriedade agrária e ã
do problema dos agricultores sem terra, é criado pela

solução
intocabill

dade das terras da Uniã? e dos Estados, geralmente improdutivas.
Permitida a usucapião dessas terras, nas condições indl
nela

cadas, a Untão trataria: de dar-lhes o conveniente destino,
reforma agrária.
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Dê-se ao narâgrafo único o n°

89 dq

Ante~rojeto

19

e acrescente-se

~o

qrt.

da Subcomissão da Questão Urbana e Transporte

o

TEXTOlolUSTIFICAQio

~
~

_ EMENDA AO ANTEPROJETO DA SUBCOMISSÃO DA QUESTÃO URBANA
TRANSPORTE -

-,

E

* - Acrescentar os seg~intes dispositivos ao anteprojeto,

segui nte parágrafo:.

onde couber
"§

29

-

O sistema financeiro da habitação destinarâ

terço dos seus recursos ã construção de

u-n

nora dias

de aluguel para a po:",ulação de ba1xa renda."

JUS T I F I C A ç Ã O

A experiência fei ta, até hoje, no Brasil, na r a solucionar
a crise habitacional, tem sido orientada· exc l us i vane nt;e !,ara a
sa própria, quando mais de um terço da população vive em
cias de a Lugué L, Podemos seguir o exemplo de Israel, onde
"Histadrut", o grande sindicato dos

trabalha~ores,

ca

residên

constrói

a
casas

para alugar e não há desabrigados, atendida a po!"ulação mesmo
período das grandes imigrações.

no

'J

o

aluguel é proporcional ao salário 'ao inquilino e

residência suficientemente ampla, para abrigar toda sua família.

Não adianta criar um milhão de proprietários e deixar
cinco Ailhões de desabrigados.

a

Art.( .•. ) - Para assegurar a prevalência dos direitos urb~
nos, o poder. público disporá dos seguintts instrumentos
I
- Imposto progressivo sobre imóveis;
11 - Imposto sobre valorização imo~i~iária;
111 - Direito de preferência na aquisição de imóveis urbanos
I~ - Desapropriação por interesse sodial ou utilidade pública;
V
Tombamento de imóveis;
VI - Regime especial de proteção urbanística e preservação ambiental;
VII - Discriminação de terras públicas;'
\
VIII- Concessão de direito real de uso;
IX - Parcelamento e edificação compulsórios.
Parágrafo único - O imposto progressivo, o imposto sobre a
valorização imobiliária e a edificação compulsória não pode~ão 1ncidir sobre terreno até 300 m' , destinado à moradia do propr~etá~
:rio.

JUSTIFICATiVA
.\
Estes dispositivos são baseaaos'em uma proposta de emenda"
popular, após amplo debate junto à sociedade, apoiada pelas segui~ \~
tes entidades representativas :
Federação Nacional dos
Engenheiros,
Federação Nacional dos Arquitetos,
_ Movimento de Defesa dos Direitos Dos Favelados (MDDF),
Articulação Nacional do Solo Urbano e o
Instituto dos Arquitetos do Brasil.
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TExtO/,JUSTIFICAÇio

- EMENDA AQ ANTEPROJETO DA SUBCOMISsAo DA QUESTAO
PORTE -

Art.( ••• ) - A desapropriação dos imóveis necessários à reg~
larização fundiária de áreas ocupadas por comunidades consolidadas
será feita considerando o valor histórico de aquisição do imóvel
~través de ação judicial, sujeita ao procedimento ordinário, e cuja
sentença, depois de transitada em julgado, valerá como título para
fins de registro imobiliário.

~
~
-;

URBA~A

E TRANS-

* - Dá nova redação ao

artig~ 7º e suprime o art. 8º que
versa sobre tema correlato ao disposto na emenda pr~
posta abaixo :

JUSTIFICATIVA
Este dispositivo é baseado em uma proposta de emenda popular
- após amplo debate junto à população - apoiada pelas seguintes entidades representativas :
- Federação Nacional dos Engenheiros;
-'Federação Nacion~l dos Arquitetos;
- Articulação Nacional do Solo Urbano;
- Movimento de Defesa dos Direitos do Favelado (MDDF) e o
- Instituto dos Arquitetos do Brasil.

Art. 7º - Para assegurar a todos os cidadãos o direito à
Moradia, fica o podér públic~ obrigado a formular políticas hab!
tflcionais que permitam :
I - regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadEIS em regime de posse ou em condições de, sub-habitação;
11 - acesso a programas públicos de habitação de aluguel
Oll a financiamento público par llquisição ou construção de habitaçUo própria;
111- regulação do mercado imobilário urbano e proteção ao
inquilinato, com a fixação de limite máximo para,o valor inicial
dos aluguéis residenciais;
IV - assessoria técnica à construção da casa própria.

EDUARDO JORGE

§ 12 - Compete ao poder público garantir a destinação de
rl!CUrSOS •orçamentários a fundo perdido para a implantação de hab!
tação de interesse social.
§ 22 - ~ proibida a aplicação de recursos públicos ou sob
administração pública para financiar investimentos privados assim
CI)MO a intermediação financeira na obtenção e transferência de resos destinados a programa de habitação de interesse social.'
§ 32 - Lei fed~ral disporá sobre a criação e a manutenção
de agência que coordenará as políticas gerais de habitação.
§ 4º - As políticas e projetos habitacionais serão implementadas pelo Município de forma descentralizpda, cabendo o contr~
le direto da aplicação dos recursos à população, através de entidades representativas.
§ 5º - Nas aplicações para compra ou construção de habitação popular não haverá qualquer incidência de encargos financeiros.
§ 62 - Os contratos de compra,venda, cessão, aluguel de '
imóveis urbartos terão s~u pagamento e forma de reajuste fixados em
Eoeda corrente, sendo vedado o uso de qualquer moeda fiscal ou cam
Mal.
§ 7º - As prestações mensais ref~lentes a empréstimos para
compra ou construção de habitação próoria não poderão comprometer
~ais de 20% dos rendimentos familiares.
§ 8º - Os índices de reajuste de aluguel residencial e do
~Iagamento das prestações e os débitos de financiamento dos imóveis
serão atualizados com periodicidade ~ínima de 12 (doze) meses, ten
do como limite máximo o índice de vqriação salarial.

=
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111 - a Seguridade Social.

JUSTIFICATIVA

Na própria formulação do art. 5º, lê-se : "a interve!!
ção do Estado •••.•••••••••.••••.•••.•.••••• ·••••••....••.•••••••.••
••••••••••••••••••••••••••••. e garantias individuais".
Ora, é exatamente o C2S0 da seguridade social, onde a
iniciativa privada não conseguiu ,até hoje no nosso país desenvolver mecanismos que a legitimem. Não contribuem para a universalização dos serviços nem para sua distributividade. Vivem com a 'm~
leta' das verbas públicas nos casos das entidades privadas de cará
ter fechado e se sucedem os escândalos e prejuízos para os consumi
dores nos casos de entidades privadas abertas.

'
EJ
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_ EMENDA AO ANTEPROJETO DA SUBCOMISSAO OA QUESTAO URBANA
TRANSPORTE • _ Acrescer o seguinte dispositivo onde couber

E

13º o inciso 111, com a redação abaixo

Art. 13º -

EMENDA' .

,f1OO577-2

COMISS~O

--,

EMENDA AO ANTEPROJETO DA SUBCOMISSAo DE PRINCípIOS GERAIS, INTE~
VENÇAO DO ESTADO, REGIME DA PROPRIEDADE DO SUBSOLO E DA ATIVIDADE ECONÔMICA -

* - Acrescer ao artigo

JUSTIFICATIVA
A nova redação dada por esta emenda foi baseada em uma proposta popu~~r, após amplo debate junto à sociedade, apoiada pelas
sequínt es entidades repr esent at-í vas ,: Federação Nacional dos Arqu.!.
tetos, Federação Nac. dos En'genheiros, Movimento de Defesa dos Direltos Bos Favelados (MDDF), Art~culação Nacional do Solo Urbano e
li Instituto dos Arquitetos do Brasil.

EDUARDO JORGE

TEXTO/JUSTlFICAÇio

~
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_ EMENDA AO ANTEPROJETO DA SUBCOMISsAo DA QUESTAo URBANA E TRANSPORTE -

* - No art.

4º onde se lê "por ~inco anos" e ~até duzentos e
cinquenta metros quadrados dê'área" leia-se, respectivamerte : "por três anos" e "até trezentos metros quadrados
de área" •

-,

VI- COJDIuão de Ordem Econômica

Art. 4º - Aquele q~e, não sendo proprietário de imóvel
ou rural, possuir como seu, por três anos ininterruptos,
de boa-fé, sem oposição e com justo título, imóvel urbano de até
trezentos metros quadrados de área, adquirir-lhe-á o domínio, p~
dendo requerer ao ju~z que assim o declare por sentença, a qual
lhe s~rvirá de título para a matrícula no re9istro de imóveis.

[Jr-------------
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NO CApITULO: DA POLITICA AGRICOLA E FUNDIÂRIA E DA REFORMA
AGRÂRIA

Inclua-se o seguinte Artigo:

No Brasil atualmente há uma deficiência de 10 milhões
de moradias, ou seja, o correspondente a quase 10% do déficit
mundial.
Só para dar um exemplo do caótico quadro habitacional
do nosso país, vejamos a cidade de São Paulo : com nove milhões
de' habitantes, 1/3 da população mora em condições subhumanas,_
sendo 1 milhão, aproximadamente, em favelas, e 2 milhões em co~
tiços. O absurdo é tamanho que 39,9~ do~ terrenQs da cidade de
São Paulo estão ociosos e dezenas e dezenas de milhare~ de faml
lias continuam sem onde poder constru~r um teto para morar.

..-

_
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JUSTIFICATIVA

f!1

AUTOR

SENADOR MÁRIO MAIA

I
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"Art. -Nãã' sez admitida alien~ção ou concessão de
terras públicas com área superior a 20 (vinte) módulos de pro
dução ~ndefinida, salvo para a execução de planos de reforma
agrária, mediante prévia aprovação do Senado Federal".
â

JUSTIFICATIVA

Na raiz de tantos males que afligem o Brasil contemporâneo encontra-se, sem dúvida, uma estrutura
fundiária
terrivelmente arcáica e desumana. Herdamos do periodo coloni-.
a1 a grande propriedade que se tem convertido corno que num e~
tigma de nossa formação histórica. O mais grave é que a estr~
tura de posse da terra continua sendo concentradora, enquanto
milhares de brasileiros nãõ dispõe de um pedaço de chão para
trabalhar.

~
~

COMISsAo DA ORDEM ECONÔMICA
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_ EMENDA AO ANTEPROJETO DA SUBCOMISsAO DA QUESTAO URBANA E
'-RANSPORTE
EMENDA

* _ Ao art. 2º do anteprojeto acrescer o seguinte parágrafo :
Art. 2º _ ~ assegurado o direito de propriedade, subordl
nado à sua função social, salvo caso' de desapropriação por necessl
dade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante prévia e justa indenização em dinheiro, ao preço de mercado, com imi~
são de posse imediata.
Parágrafo único - O poder público, respeitado o disposto
no caput deste artigo, pode desapropriar~óvei~ urbanos para fins
de interesse social, mediante o pagamento de indenização, 'em tít~
los da divida pública resgatáveis em 20 anos. Essa indenização s~
rá fixada até o montante cadastral do imóvel para fins tributários
descontada a valorização decorrente de investimentos públicos.

r : ; - r - - - - - - - - - PI.ENÁfllo/COMI55Ão/sUflCON1SSÃO-----------,
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COMISS~O
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TEXTO/olUSTIFICAÇÃO
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NO CAPITULO: QUEST~O URBANA E TRANSPORTES
Inclua-se o segulnte artlgo em substituição ao artigo 29
Art. 29 - O parcelamento e o uso do solo urbano e de expansão urbana terã finalldade essencialmente soc1a1, obedecldas as
normas tecnicas especlflcas de segurança, hlgiene e conforto da
popul ação:
Parãgrafo Onico - Os municlpios defln1rão as flnalldades
e as normas tecnicas de parcelamento e uso do so~o urbano cabendo
ã Unlão estabelecer um sistema supletlvo, que se estenderâ por todo o Pals, nos estrltos llmites das deficiênclas 10~als com a finalldade de flxar:
- a contribulção de melhoria, onerando os proprietãrios
de terrenos alcançados por novas benfeltorlas pub11cas;

.

~

11 - a taxação progresslva, incidindo sobre terrenos sem
sem uso ou com uso indevidos;
111 - a obrigação dé executar, dentro de terrenos particulares, as obras e serviços de lnteresse publico estabelecldos em lei, com ônus para seus propr;etãrios.

EDUARDO JORGE

JUSTIFICAÇM
Em nosso regime capltalista pouco desenvolvido, a terra
aliada e um bem de capltal e uma pr1vl1egiadlsslma oportunidade
de investlmento. Em outras palavras, a especulação imobl1iãr1a
a t r nq u foros de 'l eq i t tml dade cultural, r r r enovfv el a curto prazo.
r preciso devolver ã terra seu significado e sua obrigação soclal.
~ preciso lnstitucionali?ar um processo de "desvalorlzação~ da terra, tornando a sua propriedade privada cada vez menos
atraente e vinculando cada vez mais a propr1edade ao uso soc1almente justo.
A emenda ora proposta procura garantlr e agillzar este
processo, desenvolvendo às cidades. sua materi&-prima fundamental,
a terra.

COMISSAo DA ORDEM ECONÔMICA

=

r
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TUTO/JUSTII'ICAQio----------------,
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* _ Dá nova redação ao artigo 24º e acresce parágrafo.
Art. 24º _ A prestação dos serviços públlcos é monopólio
do poder público e será realizado através da administração nireta e indireta.
Parágrafo único - ~ei ordinária regulamentará o disposto
neste artigo ficando desde já vedado todo e qualquer uso de r~
cursos públi~os para subsidiar serviços públicos operados pela
iniciativa privada.
JUSTIFICATIVA
A nova redação dada, por esta emenda foi tir~
da de uma proposta popular, após amplo deb~te junto à sociedade,
apoiada pelas seguintes entidades representativas :
_ Federação Nacional dos Engenheiros;
_ Federação Nacional dos Ar~uitetos;
,
_ Movimento de Defesa dos Direitos dos Favelados (MDDF);
_ Articulação Nacional do Solo Urbano e
_ Instituto-Qos Arquitetos Do Brasil.
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NO CAPITULO: PRINCIpIOS GERAIS, INTERVENÇ~O DO ESTADO,
REGIME DA PROPRIEDADE DO SUBSOLO E DA ATIVIÔADE rCONOMICA
Substitua-se o Artigo 49 pelo seguinte.

~
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"Art. 49 - A 1e1 de f i ni r o cep i t a l estrangeno e
estabe1ecerã os cr1terios para o seu 1ngresso, reg1stro-e permanênc1a no País, inc1us1ve quanto â sua n~c10na11zaçâo, conforme
as prioridades e os ObJet1vos do desenvo1v1mento nacional.

INCISO 111 - Transportes, sistema viário, eletrificação, limpeza urbana e comunicações.

â

JUSTIFlCAÇAO

Parigrafo Unico - A partic1paçâo do cap1ta1 estrangeiro em cada ramo específ1co do setor industrial não poderi exceder de tr1nta e d01S por cento do capital total do ramo conS1derado.

Acz~ditamos que,~lém dos serviços elencados no artigo refêrido, deve-se acrescentar também os de comunicações, que, a nosso
ver, devem sofrer o mesmo processo de metropolização que os demais
integrando o sistema dentro de um conceito mais amplo. Somos de opinião que também esta atividade deve metropoli~ar-se, tornando mais
aproximado o conceito que se pretende para as áreas metropolitanas.

JUSTIFICAÇJ\Q
Esta sugestão de norma parte do pr1ncíp1o de que o capital estrangeiro deve ingressar no País e aqui permanecer desde que
subord1nado âs pr10ridades e obJetivos do desenvo1v1mento nacional.
Não desconhecemos estar a econom1a bras11eira inserta
num conJunto, o slstema cap1ta11sta mund1a1, tanto aSS1m que a proposta, no que adm1te essa 1nserção, busca articu1i-1a a um processo
interior crítico, amplo e consc1ente de desenvo1v1mento nac1ona1,
em que ate mesmo alguns dos hoje gr1tantes desequi1íbr10s de partic1pação do capital estrange1ro em ramos 1ndustria1s específicos'
chega a ser considerado.
A questão, tantas vezes colocada, retorna num momento
decisivo (por c01nc1dência, a etimologia da palavra grega crise
tem ess a conotação), 'exatamente quando são reavaliadas as c ond t es
do re1ac1onamento da economia brasi1e1ra tom o sistema global de
produção, a1nda que sob o ângulo particular do financ1amento externo.
Ao lado disso, internamente, na conJuntura coberta pelo
plano Cruzado, onde foi bem ma1S evidente, a pressão 01içoJo1ista,
da qual participa com destaque a empresa de cap1tal estrangeiro,
demonstrou de forma bastante eluc1dativa a importância de um controle nacional efetivo, para o resguarâo do 1nteresse ma10r da
população.
Bem mais que inercial, a pressão 01igopo1ista endureceu
o quanto percebeu suficiente, no sentido de preços ma1S elevados,
inf1ac1onirios, diante da complacência ofic1a1.

[JDEPUTADA FEDERAL ANNA MARIA RATTES
F'LEH"RIO/CQMI'sio/cUICOIlIS,io
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À SUBCOMISSÃO DA QUESTÃO URBANA E TRANSPORTE.
INCLUA-SE NO ARTIGO 3º 00 ANTEPROJETO FINAL DA SUBCOMISSÃO O SEGUINTE PARÁGRAFO:

"§ 4º - Os im6veis desocupados sem justa causa receberão taxação progressiva na forma da Lei. "
JUSTIFICATIVA

,-

.lUTOIll
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NO 'CAPITULO: DA POLITICA AGRICOLA E
E DA REFORMA AGR~RIA
Inclua-se o seguinte

Os im6veis urbanos desocupados não cumprem nenhuma função
social, sendo na maioria das vezes utilizados para fins
especulatl
vos.
Neste sentido, entendemos que a Constituição deva estabele
cer o princípio da taxação progressiva para tais imóveis de forma a
que o princípio da função social da propriedade venha a prevalecer,
pois a democratização do espaço urbano é fundamental para a constr~
ção da cidadania.

-,

_,

FUNDI~RIA

Artigo:

"Art.
- O mercado nacional de produtos primirios
seri assegurado ao produtor nacional, limitando-se a concorrência do
produtor estrangeiro quando a produção interna for insuficiente para o abastecimento do País.
Parigrafo Unico - O imposto de i~portação seri empregado preferencialmente para garantir a participaçio dos produtos
prímãrios nacionais ao mercado interno do país, de maneira a assegurar preços não inferiores aos custos de produção no mercado nacional.
.!!USTIFICAÇI\O
O processo acelerado de industria11zaçio do País
transformou as atividades produtivas primir1as no setor retardatirio
da econom1a nacional, de maneira que quase sempre a produção naC10nal de produtos primir10s não consegue satisfazer as necessidades
de consumo dO prõprio país.
-'
E, por tratar-se de setor onde os 1nvestimentos exigem períodos longos para o retorno, nada mais justo e pr1oritirio
do que fazer cons1gnar na Lei Ma10r dispositivos que garantam a sobrevivênc1a e o crescimento compatível das atividades primirias com
os demais setores da economi~.
Essa proteção slgnificari verdadeira salvaguarda
contra priticas discriminatõr1as de países concorrentes, e esti em
perfelta consonância com os acordos internacl0nals de que o País e
signatirio, como Acordo Geral de Tarifas e Comercio (GATT).

~

.UTO.--------------,
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À SUBCOMISSÃO DE PRINCÍPIOS GERAIS, INTERVENÇÃO DO ESTADO, REGIME DA'

PROPRIEDADE DO SUBSOLO E DA ATIVIDADE ECONÔMICA.
INCLUA-SE ONDE COUBER NO ANTEPROJETO FINAL DESTA SUBCOMISSÃO O SEGUINTE ARTIGO:
" ART. - É facultado às pessoas físicas ou jurídicas,incl!!
sive ao proprietário do solo, o direitD de. requ~
rer aos órgãos competentes, na forma que a lei 0L
dinária estabelecer, a preservação da natureza, ~
través de declaração de reservas ecológicas,
de
reservas minerais e de declaração de período
de
repouso de áreas agricultáveis carentes de desca~
so ou de outras medidas conservacionistas."
JUSTIFICATIVA

E-----------Constituinte Koyu Iha
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ANTEPROJETO DA SUBCDMISSAO DA QUESTAO URBANA E
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TRANSPORTE.~.-· ~
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EMENDA Nº
ACRESCENTA AO INCISO 111 00 ARTIGO 10 2 , O TERMO COMUNICAÇOES, QUE
PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇAD.

A legislação brasileira em matéria de aproveitamento de j~
zidas minerais e de exploração da terra estimula a lavra e a explor~
ção ambiciosa. A jazida deve estar sempre em produção; a terra igual
mente deve estar atendendo os índices mínimos de produção impostos '
pelo INCRA. E, com isto, não se pensa na preservação das reservas p~
ra o futuro.
O princípio proposto visa dar a oportunidade, dentro
das
limitações da lei ordinária, de se estimular a preservação da natur~
za e a conservação dos recursos naturais, contra uma exploração imediata e depredadora.
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se de desenvolvimento, mormente por,suas,potencialidades em ini~ia~
1;ivas de reconh.ecl.-9o ca.ráter ·social. __ . _
Em nossa legislação ordinária, ~s sociedades cooperativas
já f~ram contempladas e reconhecidas como modelo econômico de est~u
tura jurídica peculiar, mas a ausência de disposição co~stitu9ionàl'
superior que as reconheça, faz com que se registrem distorções
com
relação à sua conceituàção, bem como se restrinja à sua atividade
estabelecendo-se não raros equívocos com ~utros tipos societários,ti
picos da atividade capitalista.
Na verdade, o,Cooperativismo ocupa o espaço econômico
em
que o Estado nãQ pode e não deve intervir, e em que a iniciativa capitalista se torna imprópria.
Tero assim o Cooperativismo uma estrutura própria.dentro da
organização econômica das nações, circunstância ~ue se
manifesta,
tanto aos sistemas capitalistas como nos sistemas socialistas.
Tanto isso é verdade, que na própria' União Soviética foram
introduzidas modificações no seu sistema econômico, abrandando-se o
socialismo radical para o reconhecimento da importância do çooperat!
vismo, nas atividades em que mais se faz presente e necessária a in!
ciativa da pessoa humana.
A nossa sugestão veicula maté;ia constitucional,tendo amplos precedentes no direito estrangeiro, devendo ser ressaltado como
paradigma os artigos 61 e 84 da constituição da República Portuguesa
e o artigo 45 da Constituição italiana.
A situação da economi~ do Brasil impõe a votação de norma.
que torne inequívoco o estím~lo e o apoio que o Cooperativismo deve~
merecer, até como meio de acelerar o 'nosso desenvolvimento. Desta for í
ma, a sugestão que ora apresentamos, calcada também no valor
e na'
virtual idade demonstrados pelo Cooperativismo Pátrio,
consistirá:'
em amplo avanço da nossa Carta Magna.

DEPUTADA FEDERAL ANNA MARIA RATTES

• À SUBCOMISSÃO DE PRINCÍPIOS GERAIS, INTERVENÇÃO DO ESTADO;REGIME DA

PROPRIEDADE DO SUBSOLO E DA ATIVI~ADE ECONÔMICA.
INCLUA-SE ONDE COUBER NO ANTEPROJETO FINAL DA SUBCOMISSÃO O SEGUINTE
ARTIGO:
" ART. - A função social da propriedade. será definida ,.atr~
vés da lei ordinária, em obrigações de uso adequ~
do e de. interesse social, 'facultando-se' ao propr.!.
etário a defesa administrativa e judicial contra
imposições exorbitantes ou'que ~conomicamente tenham outras alternativas sociais?
JUSTIFICATIVA
A função social da propriedade é hoje reconhecida. Falta, I
no entanto, traduzir esta função em obrigações concretas, legalmente
exigíveis e definidas com precisão.
Aliás, Pio XI, na encíclica "Quadragésimo Anno,§ 49",
já
salientava:
"Definir, porém, estes deveres nos seus pormenores e segundo as circunstâncias, compete, já que a lei natural de ordinário não
o"faz, aos que estão à frente do Estado. E, assim, .•. pondo os olhos
só no que exige o bem comum, pode decretar mais minuciosamente o que
aos proprietirios seja lícito no uso de seus bens."
E mais recentemente complet?va o Papa Pio XII, dizendo que
ao Estado compete intervir na economia para "regul,i o uso" d~ propriedade,(Jean Ives Calvez e Jacques p~rrin,Igreja e Sociedade Econ~

-.

j

mica, pág. 331 l.
O que não pode é fiear ~ cidadão ao arbítrio do Poder Ex~
cutivo, definindo por portarias e tabelas de índices de produtivida-.
de, o que seja uso de acordo com a função social da propriedade.
N~ma verdadeira democracia, o cidadão não pode ficar ao ar
bítrio de Poder Executivo.
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• À SUBCOMISSÃO DE PRINCÍPIOS GERAIS, INTERVENÇÃO DO ESTADO, REGIME DA
PROPRIEDADE DO SUBSOLO E DA ATIVIDADE ECONÔMICA.
INCLUA-SE ONDE COUBER NO ANTEPROJETO FINAL DA SUBCOMISSÃO O SEGUINTE
ARTIGO :
atividade
" ART. 6All - ~ reconhecida a função so~ial de
cooperativa, como iniciativa empresarial sem
fins lucrativos4 A Lei disporá sobre o regime jurídico e estimulará a construção de sociedades cooperativas, ~ssegurando-lhe libe~
dade de constituição, atuação em todos os r!
mos da atividade econômica, livre administr~
ção e autocontrole."

JUSTIFICATIVA
O Cooperativismo vem desempenhando historicamente um papel
de relevante importância na organização ecqnômica e social de todos
os países. Essa relevância é ainda maior nos países em fase de desen
volvimento, pela possibilidade de se eliminar a dispersão de custos
em atividades que podem ser exercidas sem a intermediação mercantil.
Realmente a empresa cooperativa possibilita a associação '
de pequenas economias, fazendo com que a atividade destas cheguem dl
retamente ao consumidor ou usuário, evitando encargos de comercialização, que em alguns casos pode se tornar até inidôneo.
Em todos os congressos internacionais o Cooperativismo foi
defInido como o sistema eco~ômico que ~ais se adapta às nações em f~
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À SUBCOMISSÃO DE PRINCÍPIOS GERAIS, INTERVENÇÃO 00 ESTADO, REGIME DA
PROPRIEOADE DO SUBSOLO E DA ATIVIDADE ECONÔMICA.
INCLUA-SE ONDE COUBER NO ~NTEPROJETO FINAL DA SUBCOMISSÃO O SEGUINTE
ARTIGO:
" ART. - Considera-se atividade econômica aquela realizada'
no recesso' do lar .

PARÁGRAFO ÚNICO

A Lei disporá sobre o regime desta
atividade, com vis1;as aós direitos
e garantias do trabalho doméstico~

JUSTIFICATIVA
O reconhecimento do valor econÔmico do trabalho doméstico e
das várias atividades realizadas no recesso da casa é de suma impo~
tândia para a mulher que, em sua grande maioria, trabalha nas lides
domésticas sem receber qualquer compensação.
Se fosse considerado pelas estatísticas oficiais, o trabalho doméstico ocuparia faixa significativa do Produto Interno Bruto
( PIB l. Na verdade, o valor econÔmico db trabalho domésticà se evidencia quando confrontado com o da atividade empresarial organizada,
realizada em creches, -res taurant es , làvanderias, serviços de asseio
e conservação. A inexistência de uma infra-estrutura de apoio à fam!
lia impede a livre opção da mulher entre o serviço'doméstico e a at!
vidade remunerada.
A presente dispo~ição, reivindicação de alguns segmentos do
movimento de mulheres, repete o previsto no parágrafo único do art.
318 do Anteprojeto Afonso Arinos ê tem, como,consequência
pritica,
possibilitar a vinculação da dona-de-casa ao sistema ~statal de seguridade social.
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O Art. 3Q passa a vigorar com a seguinle rcdaç3D:

Ilcrescente-se ao artigo 13 do anteprojeto àa subêom~ssão da Questã
Urbana e Transporte'o seguinte parágrafo:

ArT.3~
Empresa naCional I para ~odoG
os ffns de direiTO, é
aqu~la
~onstlTuida
c
com
sede ho País, na forma da lei 1 cujo conTrole deCIsório a de copi~aJ per~ença a bra~i lelroc.

Parágraf.o único - Quando concorrerem e~ igualdade de condições com
outros pretendentes, as associaçõe~ comunitárias terão preferência
na execução dos serv~ços de que trata o presente artigo, de~de que
contem com mais de cinco anos de atividMe ,e :;lu,:, apresentem a repre
sentatividade que a lei fixar.

E acr eseccnt e.se,

O

segui nle § ao art. 3Q

§ único. •
À empresa pr J veda naCional
no
que
serd dispensado
~ra~amen~o
diferenCiado
concerne
*~ às concessões
InconTIVOS, na forma
da lei.

JUSTIFICATIVA

de

Consideramos altamente recomendável que as associações co
de que são exemplo as associações de moraqores, comunidade
de base e comitês de mutuários, tenham representatividade e venham a
merecer a devida atenção do Estado. As associações criadas n~s últimos
anos são entidades marcadas pela autenticidade e cujas atividades apre
~entam clara correspondência com os interesses das comun~dades a que
se vinculam. Entretanto, a falta de canais de comunicação ~mpede que
~ssa autenticidade seja devidamente reconhecida pelas autoridades •.
Em contato direto e permanente com a população, as assoei
cões comunitárias podem conduzir com grqnde eficiência e menor desper,~iciOS ~a série de serviços públicos, inclusive pequenas e méd~as 0:~~as, particularmente nas regiões metr~politanas em que se encontram
. cQmmelhor estrutura. Uma forma de fo~talecê-las consiste exatamente
ôldmitir e estimular essa participação, como propomos. As exigência's
!(ue fazemos ,de estabelecimento há mais d.,:_ cinco anos e d~ representati
lr~dade mínima, evitarão o surgimento de "entidades fantasma'" com o únic
~m de se aproveitar das faculdades concedidas pel~ referido parágrafo
),~ as que a lei lhes vier a acrescentar.
munit~rias,

JLJ5TJrJCI\Çl\0
Raros os Consí tuintes ClU r.> I enqoanío r-andítlatos .dc s r.rnm de' filieI o c!)!.( -u sn
ccroroaíssaoo COIllO soc al ,As profundas difci cnças 9:x:blS e rcqinn li~, I ,,'[,u-,,:II
os pron.mcí amenlos elui tores.

i ~l

í

í

í

HO!~I\ de transformar palavras rIO 1IÇ'/\O,discUlSO CIO pr:ílic-a,l'l ,,'n·':,',.! em
real.irladeAss ím, a construção de un.a NOVII Q[m~l~ [CONJII,TCII ("' 50l'l1\1 11"I''-'lt~(' e
muilo- das Lrans Forn'açõcs profundas que venham a ocm rcr nu es.Li ut urn do r.sí,u

Agora é

do, preví sí.as na nova Const tuição.Atender a usuiração nacional, ll'~':FIl< r pro-':
massas e definir corajosas mudanças estruturais são a próprib )'í1/;m lia
exí s
tõncía desta I\ssCllÚJléia Nacional Consf tulntc.
í

Os que desejam manter a socicdade que aí está, com sua peversa e truqrcc diferença entre indicadores econôeücos C' sociais, !XT,ND[]l!\O o al r aso, Õ ('D,,~"r
vadorismo, os privilégios, os oligopólios, QS cart s , a cJonnnd';flo lC~I!OJÓgl
ca, a voracidade do grande cpailal nacional e mullinocionaJ, a rnpinaocm
de
éí

'em

• nossas riquezas , a expf oração do Lrabal ho , os benefícios El c Las.se tkl,l'l nant e ,
enfim, o cap.ít.al i smc ~e]vagt'Ill.0::. que - s.íntontzados caril a vonL.H!L· n.i- icnôldesejam o moderno, transformador, justo, construirão prÚ\C'ípios mcconísnos.r-s

lruluras para que f'malrnente Lenhamos no Brasil un Esl.ado de [)hcHlJ,()~'lllJcrá=
tico e Social.Pol' tudo que sabemos e conhecemos neste c[lmpo $1' usl,ilJclvc(' a
batalha principal da Assembléia Nacional C'onstiluinlc.
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'0 art. 2 2 passa a vigorar com a seguinte redação.

.'

ArT.

A propriedade é

públ ica ou

privada;
Mantém-se os § 12 e § 22,
§
10. - Os bens de uso comum do povo são
Inalienáveis, definidos e'proTegidos na
forma
da
lei.
§
20. ~ O direiTO de propriedade e a sucessão herediTária são garanTidos na forma da lel~
JU5TIFlCAÇ1l0
Raros os Consti tuíntes que, enquanto can~idatos ,dei ~a;raf'1 de f~zer. o discurso
compro:nissado como socinl.As profundas dí fcrenças &0015 e rcqionais pautaram
2s pronunciamentos eleitores.
Agora é HORA de transformar palavras em AÇ1l0, discurso em prática, pronessa em
realidade. Assim, a construção de uma NOVA ORDEM ECONOYorCII e SOCIf\l depende e
muilo~ das transform~ções profundas que venham a ocorrer na eslrutura do Esl~.
do, previstas r-a nova Constituição. Atender a ~spi::ação n~ci~nal,r:sgalar pr~
messas e d~finir corajosas mudanças astruturaí s sao a propraa razao da cn~
tência desta AsselT'bléia Nacional Consituinlc.
Os que desejam manter a sociedade que aí está,. com sua _peversa e trágica diferença entre indicadores econômicos.e sociais, OEr:~1\'03mo o ~tra:o, o con~e~
vadorismo, os privilégios, os oligopolios, os cart:ls ! a domlnaça~ tecnolo9!.
ca, a voracidade do grande cpaital nacional e multw~c~ona~, a raplnage~ de
nossas riquezas , a exploração do trabalh?, 'os. beneflcloS a classe dom~na~l:.
enfim, o capilalismo selvagem.Os que - swtonlz~d~s c?m ~ ~ontadc_n~clO~-\
desejam o moderno, tran~formador, justo, cons~ruuáo r=mclPlo~ m:comslT'.o~,;=
truturas para que finalmente tenhamos no Brasll um [sl<ldo de Duello,OCllloCla
tico e Social. Por tudo que sabemos e .conhecemos neste campo se eslabelece a
bata,lha principal da Assembléia NaciDr)al Constituinte.

ArT.
112
Os recursos Minerais e os
pOTenciais
de
ene~gia]
~enováveis
ou
nâorenováveIS,
cons~i~uem propriedade dis~jnTa da do
ToJo] para efei~o de exploração ou
aproveiTamen~o
IndusTrial ~'perTencem à União.

e o atual art. 112 passa a denominar-se de art.15Q.
JU5TIFICI\Ç1l0
Raros

o~

Constituintes. que, enquanto candidatos ,deixaram de fazer o discurso
e regi onaís pautaram
.

compromíssadc como socí.al..As profundas diferenças scciaís

os pronunciamentos eleitores.
Agor~

é HORA ~e transformar_palavras em AÇ1l0,discurso em prát íca.promessa em
realí.dade ,Assím, a construção de uma NOVA ORDEM ECONOMICA e SOLIAl depende e
muilo- d~s transf'ornações profundas que venham a ocorrer na estruture do Esta
do, prevlsta~ ~a nova .constituição.Atender a aspiração nae.ionalj resqatar pro-=messas e def'íní.r corajosas mudanças estruturais são a própria. razão da exís
tência desta AsscnolJléia Nacional Consituinle.
Os que desejam. ma~ter a socied~de que aí está, com sua peversa e uágica diferença entre wdlcadores economicos e sociais DEFENlk.'"RJ1O o atraso o conservadorismo, ~s privilégios, os ~ligopólios, os ~artéis , a dominação' tecnOJ6Yl'
ca, a vo:acldade do grande c!:altal nacional e multinncionnl, a rapãnaqem de
nos~as Ilque:as ! a exploraçao do trabalho, os benefícios à classe dominante,
enfIm, o capltallsmo selvagem.Os que - sintonizados com a vontaoo nacionaldesejam o moderno, ~ransformador, justo, construirão princípios mecaní smoa.es
truturas para que f'Inalmente tenhamos no Brasil um Estado de Direilo IJemoc:1'Ó=
tico e Social. Por tudo que sabemos e conhecemos neste campo se estatl~lece a
batalha principal da Assembléia Nacional COf'lstituinte.
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Supiima-se o inciso IV do arL.

aº

O arL.

passa ~ vigorar com a seguinLe redação e nUllieJaç60:

Ar~'10~

mcn~e ou sob
por" ~ prezo

o

de"t,erm I nado e sempre' ClTr'ovés
a pras~açGo d~ aRr~lço~

Parágrafo Único -- A

-

Os que desejam manter a socíedaoe que aí está, com sua pr>ver:;a p. r rtiqlcn diferença entre indicadores econômicos e sociais, DEITIUHIIO o atr.e.o , o ('l1l1'.E'Ivadorismô, os privilégios, os oligopólios, os car téis , a domínaçã« Lecno]óg.!.
ca, a vorscíríade do çrande cpaí tal nacional e mrl t.Inaciuna l ,' a ral'inagO'm de
nossas r.lquezas , a exnloração, do trabalho, os benefícios à cla~~.l' domínante ,
enf'Im, o capiLalismo sclvaqom.üs que - sãntonízaoos com a vontade naeÍlll1::ol. desejam o moderno, transformador, justo, construí i ão nr.íncfpí os mpC'al1i~mCl~,e~
truturas para que finalmenLe tenhamos no Brasil um L:sLado de mro l Cl,DL'llll'CI .1tico e Soclnl.Por tudo que sabem o
nhoccmos neste .campo se estaberece a
batalha pi Incípal da tlssembl" Naciona ConsLi tuinte.

r

J

í

- *Cumpre~ ao Es~ado, dlrc~aregime dc'conc~ns60 ou
pnrmJ5~60,
dn

leI

cor'l<..":{.""'-

póbl ICO~

rência póbl lca,

x
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J

d,sporá,

sobre
o
regime
das
cmpreGc1G
concessionórios de servlçob
póbl i cos, o caróter especial de seu conTrato, e fixará as condlçõos 90 caducidade,
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O Art. 49 permanece como está com a
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inclusão de §

,

único:

da

concessóo;
IX
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rrI --

0$

dirolTos do

O regime de

Arvr ;
4q
- Ot3 1"nvest' I m(~nios d":.: capl1"al
eSTrangeiros
serbo adrnl1 Idon no In~cl'\~S~.~ noel""
nal e dlscipl inado5 na forma da l e i .

uSUÚrlOj

fi~cal

Ização

conces~lonárlas.

50S

A I c I di ::..p o rC!-â.9J;;x' '1"" ça~.:~,;·rran9_e-..!~ ~:~c I p I J [lcnc!.o • _ ~jOUS
.f~~~"=_3on-=!~~J_o~ __ ~_...f-,_n_9nCJ'lJ f"os t~ , - ' C:'t\ t unção do
in'teressc nacional, suo des'tinaçao ~cQn0mlc~

parágrafo ún J co -

presos

RalOS os ConstituinLes que, enquanLo candidatos ,-d",ixara~\ d<: fal.('1 o c1i~nl\"'o
cospi o.ní.ssaõo como social.tls profundas dí f'erenças scclals e r('~lic1l1Jis paul nr.un
os prQ,'lunciamenLos eleitores.
IIgora é HORtI de t.ransfurmar palavras em IIÇI\O,discurso em orát Jca.m cnussa ('OI
rcul darle.Ass ím, a consí.rução de uma NlIVtl ORDCI~ [CONO'UCtI e SO(']{\\ d~penJO' e
lIuiLo- das transformações profundas que venham a OCOll ar na ('"ll ul u: a do (-51 a
do, previstas na nova Coust tuí çãn.ntencor a aspí ração nacronal , I ,., \l,lla, 11I'a:·
massas c def'rní r corajosas mudanças esl.ruturai s 550 a próprf u rtlL~U du
oxí.s
iéncla desta tlsst1rbléia Nacional Consituinte.
í

í

Os que desejam manter a socíodaoc que aí esLá, CO'" sua peversa e nagH'O! diFeronça enLre Indícadores econõmícos e soe iaas , IXFl:J,DEHnO o dt raso , o Cl.1nservadorismo, os pl"lvilégios , os oligopólios, os ....cai \6J~. , a do-niucç'dO ll'I~IlUh\l:
ca, a voracidade do grande cpaital nacional e IIllJlUnncional, a rarunaqom denossas riquezas, a exploração do Lrabalho , os benefícios 11 cJasso dc'11"'-"'1 o,
enfim, o caní tot tsmo se.lvaqem.Ds que

.. saní.oní zndoc

com a vontad.: nac iou i t-

â:'sC'.i.a:tl o moderno, transronnaoor , justo, ccnstrll~O rnincípio~> rnl)\.:I:\l"',I.:(I,,('~
truíuras rara que f'Inahncní.e Lenhanos no Brasil u.JÍ Lstnoo de llircilll,Il,·",.lI r.í:tico c Socinl.Por ludo QU.t" sabemos e r-onhcc craos neste' C,.lllpt> se' U~ldlJt·ll'Lt.' ,I'
baLaliJ3 principal d3 tlsst'fI1bléia NaplOflal ('onstillllntc.

de

cop I 'ta J

Raros O~~ ('nlJ~)tj\lJJn\t'3 que, r-nqUi1ntll cnllrlllJ,l\(" ,df'i>.~1\<lI\\ dI'" f,}'1 1 tl
compromíssndo Gomo sOGlal.l\s prnfund.rs djfl'lCIII,'dS !-Ir'j~Ji~, C· ll'~ltHl,II"
os prononc.ian.ont os ele l tor <:5.

I\gota é ltORl\ de lréUl~(ollu,lr p..tldvHJS r-m I\Ç1\ll,r1i',('II1~ll C,lI II).ítil"I.(lllll""',~;,l
(111
real ídado.Assnn, a const.rução cJI" uma NOVtl mlJll~ [(ONOi"Jltl O' Slll'lI11 d"I,III.)" c
mrí.to- dos Li nns ounaçõos profundao que venham a OCOrTf'r IHI (~SLIULu!,J do t.st a
do, prevl st.as na rJQVü Ccns t tuiçcn.nl.cndur oi oSJdrrlt..~Hlll]r'irJllíJltJ'·'III,JJ rlJ1i.
mossas e definir corajosas mud8nç(J~' est.ruturu.is sôo d prõprf a ra/üo lIu cxis
Lôncíu desl n I\SY·,Io' )16 i...l r~.,H;jomJl COII'"iluinle.
í

í

Os que df!~,p..lQl1Il1Ialllr'l fl socí cdacíc qU(' aí et.t.ri , ('0111 ~,un /l"\f'!'IU f' tJ.~tP(~;1 cJlf('JPnç.l onl r « inrUrndCllI" c, l"C-W1ÚlllJf'tIS f:I S(lC"];-Ii'";, Dl I lN');HHfl o ~JLJd"U, (li COI)!,I'J'vnuur smn, o:.., IH ivi]r\ltl)~'J u-: o]jqnpól i.o~j, O', (.11 t(j', I li (1."II!II,I'. \1 tllll\ljt'l~li
í

Cu, a voracidade do gldllLle cpaí tul nae.íonal

l'

rnul l i uar-i üua l ,
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"

TEXTOIJuSTlnCAçÃo

~.

~

INCLUA=SE o seguinte art., doravante denominado 9º, com os

iJ l.ll.lll

11/

'I,)

tl..'

riquP/élS , a pxn1oré1ç'50 do trabalho, 05 br:npfí( j(J:; fi ('lé\.~~~'f' du'ni n:1llt rJ,
enfim" o cDpjla]i511lJ SC]vólDI..'m,O') qlJP - ~.i11l(Jnllndn·, ('0111.1 Vilnt.lrj' 11,II'lUmJlde~ejflm o lIlotJcrno., lraflsf ú lln:JtJUl , ju~to, can' L1uildO fJl ill~ í[.ltl" 111" ,Ul1~II/lO::~tr'~,
troturas para que fin:Jlmente tenhdlllos no Bla~ll UIII EsLndu de lJiwi\O,IJC'"0CIÚ":-

nusstls

tico e Socinl.f'or ludo que sobemoC) e con!1eccmm" ne~,lc Cf.lIIlIJO
batalha principal da Assembléia Nacional ConStituinte.
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~

parágrafos 1º e 2º:
A~~.9g

de bancos de

lei disporá sobre o regime
das
emp~G.a.
financeIras,
izaçbo, de
consórcios e ou-o

A

de capi~ar
aTividades finonocl~as

de seguros,
T~~S

-

de~6slto,

§
~o
- A empresa est~angeira que b data
da promulgação des~a Con5jl~uiçõo es~ivcr operando
nas
atividades
enumeradas
no'caput deSTe artiso
te~õo prazo para se Tranforma~ em empresa nacional
como conceiTuado nesTa Cons~iTuição.
§
20. - É vedada aos bancos de dcpó~ i t'o a
parTlcipaçêo em OUTras
atiVidades
cconÔTi' I cos
e

financeiras

JUSTJFlCAÇIiO
Raros os ConstituinLes que, enquanto candidaLos ,deixaram de fazer o discurso
compromissado como social.As profundas diferenç.as =íais e l'egiomd, pautaI am
os pronunciamenLos eleiLores.
Agora é HO~A de transformar palavras em tlÇ'I\O,discurso ('m pr,ítica,prom<:s"a em
realidade.Assim, a construção de uma NOVA ORDEM [('ONOi~l('tI e SOCltlL. dl]pC'ncl(' e
llUito- das transformações p10fundas que venham a ocorrer na esLrutura do Esta
do, previstas na nova Constituiç50.Atender a aspiração flacional,IC'~O,ltm pro:IIll!s$8s e definir-corajosas mudanças estrututais são a própria raz1io tia exis
tência desta Assembléia Nacional ConsiLuinLe.
-

O parágrafo 4º do art. 7Q fica com a seguinte redação:
- A lei disporá sobre a .defesa~ ao
fo,.ma a garanTIr o Todos sesurançc,
defesa de seus in~eresses econ6micos.
§

consumjdo,...~

suúde e

4~

de

JUSTIFICAÇ~O

Raros os Constituintes qUE', enquanto candi datas ,deixaram da fazer o di scur ~'O
compromissado como social. As profundas diferenç,as sn::i.oi.s e rcgiom.is pautara~l
os pronunciamentos elei tores.
Agora é HORA de transformar palavras em tlÇIlO,discurso em práUCô,promes:;a em
J;ealidade .Assim, a construção de uma NOVA mOEM ECONO~H('A e SúClI\:- depende e
nuito- das transformações profundas i4ue venham a ocorrer na estrutura do Est~
do previstas, na nova Constituição. Atender a aspiração nacional ,1esgatar prome~sas e definir corajosas mudanças estruturais são a própria lazão da
exi~
tência desta Assembléia Nacional Consituinte.
Os que' desejam manter a sociedade que aí está, com sua peversa e trágica diferença entre indicadores econômicos e sociais, DEFEI\':JERIIO o atraso, o con~f':
vadorismo, os ~rivilégios, os oligopólios, os cart~is , a dominação tr:cnolog~
ca a voracidade do grande cpaital nacional e I1l.Iltinacional, a rapinagem de
no~sas riquezas , a exploração do trabalho, os benefíciOS à classe dominant~,

---,
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vadorismo, os privilégios, os oligopólios, os cartéís , a dominação'lecnológi

enfim, o capitalisma sclvaqem.Os que - sintoni zados com a vontade nacionaldesejam o moderno, transformador, justo, construirão princípios mecanl smcses
truluras para que finalmente tenhamos no Brasil um Estado -de Oireilo,Democrá=
tico e Social. Por tudo que sabemos e conhQÇ~mos-nesre campo SP es tanel ece iI
b~talha principal da AsseDlbléia-Nac~ConsLituinte.

NEI TDN ERIEDRICH
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ca, a vo~acidade do grande cpaital nacional e IIlUllinacional, a rapãnaçem

de

nossas raqcezas , a exploração do trabalho, os bellefíc:iol. à classe eJominilnll;'
enfim, o cnpiLalismo selvnqem.üs que - sãntonízados com a vnnt.ado nacional-'
dr.:lsc·jam o moderno, t.ranr.Iormador , justo, const ruí r ão prillc:ípios mecrlni~,mus,~$
truturas para que; finalmente LC'nhamos no Brasil um Esí.ado de; Direito D=r6::
tiCo. e Socinl.PoLJ,urlL1 qlJe; sabemos. e conticcemos neste campo se t'slah;'lccp a
batama principal dal\sscmbléia Nacional constf tuíntr-.
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O art. 132 passa a vigotar com a.seguinte redação:

§ 12 _
do
empresas eSTaTais.
~odo

por~lclpa

-

Como ogen1"e pr"odu1" i v o , o EsEconômica c~rové5 dos

a~ividcde

?

JU5TIFICAÇll0
Raros os Constituintes que, enquanto candidatos ,deixaram de fazer o discurso
compromí.asado como social.As profundas diferen~as scciaís e I egionais pautaram
os pronunciamentos eleitores.
Agora é HcmA de transformar palavras em AÇ110,discurso em práUc1I,rromcssa em
realidade.Assim, a construção de uma NOVA cmoEr~ ECONm~ICA e SOrHIL depende e
muito.. das t.ranst'ormações profundas que venham a ocorrer na eslrutur... do Est~
do previslas na nova Constituição. Atender a aspiração nacional,resgatar prome~sas e definir corajosas mudanças estruturais são a própria razão do
exi~
tência desta Assembléia Nacional Consituinte.
Os que desejam manter a sociedade que aí está, com sua peversa e (l,\yica diferença entre indicadores econôffilcos e sociais, IJCFEt-DERIlO o atraso, o con~e~
vadorismo, os privilégios, os oligapólios, os cartéis , a dominaçãt;J tt'cnoh'gl
ca, a voracidade do grande cpaital nacional e ruI tin~c~ona~, a raplflngl"~ de
nossas riquezas, a exploração do trabalho, os.beneflclOs a classe d(lm~nante,
enfim o capitalismo selvagem.Os que - sintomzados com a vontade n:lcIonaldesej~m o moderno, transformador, justo, cons~ruirão princípio~ m~cani!,mDS,~
truturas para que finalmente tenhamos no Brasll um Eslado de DncIlo,IK'f1l()Cratico e Social.Por tudo que sabemos e conhecemos neste campo se eslabelece a
batalha principal da I\ssembléia Nacional Constituinte.
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JU5TIFICAÇ110
Raros os ConstituinLes que, enquanto candidatos .de íxaram de fazer o discurso
compromissado como social.As profundas diferenças w_'iais e regionais paul aram
os pronunciamenLos elei toi es.
Agora é HcmA dp transformar palavras em I\Ç110,discurso em prát íca.promessa em
realidade. Assim, a construção de uma NOVA ORDEtl, [COI,Oi~ICA e SOCII\L depende e
muilo- das transformações profundas que venham a ocorrer na estrutura do Esta
do, previstas na nova ConsLituição.Atender a aspiração nací onal rf'sg:Jlar pro-:::
messas e definir corajosas mudanças estruturais são a própria r~züo da exis
tência desta I\ssembléia Nacional Consituinle.
Os que desejam manter a socâedade que aí está, com sua peversa e t.raqrca diferença entre indicadores econô.aícos e sociais, DfITt\'I"'JERI\O o atraso, o conservadorismo, ?s privilégios, os oligopólios, os cartérs , a dominação lecnológi
ca, a voracíoaoe do grande cpaí tal nacional e multinacional, a rapínaqem de
nossas riquezas, a exploração do trabalho, os benefícios à classe domínant.e
enfim,- o capitalismo selvaqen.ús que - sintoni zados com a vontade nacional-'
desejam o moderno, transformador, justo, construirão princípios """caniSm,'s,es
truluras para que finalmenLe tenhamos no Brasã I um Estado de llireito,Delllocrlltico e Social.Por tudo que sanemos e conhecemos neste campo se ('"Lal1e1c:c(' a
batalha principal da Assembléia Nacion~l const.í tuínte,

_
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(-comissã da Ordem Econômica

Ar"1"·13Q
- O apr"ovei1"omen1"o dos po1"enciois de ener"gIO, r"enovóveis e nõo~renovóvejs
e d
reeur-sos
h í dr I COE: , bern Corno o •• ' 1-ovra
... _
os
aos"recurSOS mine~ai5, dependem de au~orJzoÇÕO ou conces~ão
do
Poder"
Públ ico
e somen1"e ser"õo OU1or"lzados-ou
concedldos J no fOt"'Ma da l e i , o
brasileiros
ou
a
empresas nacionais,

l!J MEL TON FRIEDRICH
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o Art. 14 passa a denominar-se de artigo 202 e com a seguinte reda-

1':"I-:...

-\J \ _ ~

TtxTOIJUS1lfIC..çio

._ _

ção; e párágrafo único:

o Artigo

112 passa a ter a runeração de art. 152

Ar~:
2úº - O aproVclTamen~o dos poTenciener91~, renovó~eis e nóo-renovávels,
e
a

ais de
lavra
de JazIdas Minerais em
faixas de fronTeiro
ou em
~erras Indfsenos somenTe poderó ser efe~ua
do pela Unláo.
POr"óSr"afo
únIco
A exploroç60 de TO'S
recursos em Terras rndígenas dependerá
de
pr"évlo
oprovoçõo do Congresso NQcionor.
JUSTIFlCAÇl10

JU5nflCAç!10
Raros o~~ConstitLJintes. que, enquanto candidatos ,d~ixaram de fõzer o dí scurso
cO'llprombs~do como soc:al.As profundas diferenças sccíaís e rE'gie'13is pautaram
os proncncãsnentns e.leí tores ,
AgDr~ ~ HDR'\c;Je tran5formar_palavras em AÇIlO,discurso em P)áticf,pr('1,~:sa em
re~llddde.f\s_:lm, a con~truçao de uma NOVA ORDEr·' ECONOiJ,ICA e S8~J;\:_ d~'p'_'1oe e
"'-'11.0- d~s tr ansformaçoes profundas que venham a ocorrer na estrutura co Est a
do, preví stas ':la nova .Constituição.A1:ender a aspiração nacional,r~$"~tãr p~~-:::
m:ss~s

Raros os Const Luintes que, enquanto candí daí.os .deixarnm de fazer o discurso
compromissado como social.As profundas diferenças sccíaís e regionais paularam
os pronunci aaentos eleitores.

e

def'arií r

cor~JDsas

'!ludanças

e~truturais

são a

própria razão 'da

ex í.s

têncfa desta I\ssem!::J1eIa Nacwnal Consltuinte.

í

Agora é HORA de-t.ransf'ormar palavras em AÇnO,dhcurso em prática,rlflmessa em
real ídaca.Ass.im, a construção de uma NOVA OHIJ:t·l ECONO:I,ILI\ e SO,1IIL d(>jJende e
/lUílo- das transformações profundas que venham n ocorr cr na estlulura do Esta
do, previstas na nova Constilulção.l\tender a aspiração nacional,Il?sqnt'Jr pro-=messas e definir corajosas mudan~as eslrulurais são a própria razão dü exis
tência desLa I\ss(.'mbléia Nacional Consituinle.
Os que desejam manter a sociedade que aí está, com sua pl?versa e l:rngica difen'Oça entre indicadores ('conômiws e socinis. OCrrh'OlllJ10 o atraso.
con5pr-

o

Os que desejaR'. ma~Ler a sociedade que aí eslá, com sua peversa e tr ág! ca diferen~a entre ln?l~a~O~es econôm~cos.e sociais, DEFENDERAO o atraso, Ô conservador.ísmo, t;Js pr íví Iéqí os , os ollgopolios, os cartéis , a dominaC'ão l~cnológi
ca, a vo:acldade do grande cpaital nacional e /lU1Unacional, a ràpin:Jg '11 de
nos~as !Iqu()~as ! a exploração do trabalho, os benefíCli'os à classe do:,dnante.
enrl,,!, o capltallsmo selvagem.Os que - sintonizados com a \'ol"ltade nndonal~eseJam o mo~erno, !ransformador, justo, construirão princípios mec.pnh.'.ls,es
:uturas p~r" que fInallllmte tenhalllos no Brasil um EsLado de Direilo.D~r"Dcratlco e Soc:al: Por tudo que sabemos e conhecemos neste campo se t'stabdect' a
batalha prlOclpal da Assembléia Nacional Constituinte.
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r:'1r---------------- Tr:nO/.Ju$Tlrre..ç.io,------------~---___,
o Art. 129 passa-a vigorar com a seguinte redação:

INCLUA-se o seguinte, art. , doravante denominado BO.
ArT.8?
- O E5~ado protsgcró a pouponça
aS suas formas. A lei nêo poclcró
. cOI,1cr
disp051~IVOS
que, direTo ou IncllreToTcnTc. dLprccicm
ou
preJudl~ucm O~
dep6Gl~05 de
pequ~no=
poupadorcz.
em

ArT. 12 9•
- As co I eçõ",s de égua conST'Tu"'m bem públ ico, cabendo a Todos o devsr oc zelor
pela
sua preservação. PerTencem aos Es~odos e Municípios aquelas que, neSTa ConsTiTU'ÇÕO, nõo
forem definidos como bens' da Unlôo.

.. _ •• _

TEXTO/JlJ$llrlcAç.i.(i-----_~

~oda5

1

Y

r

JU::'11' lLf\Ç1\U

Raros os fonstituintes que, enquanto candidatos .deíxara-a de fazer o discurso
compromissudo como socíalAs profundas di rerenças W::i21S e regionais pautaram
os pronunciamentos elei tores ,
Agora é HORA de transformar palavras em AÇ1l0,discuTéo er prét.íca.pror-ssa em
realidade. Assim, a construção de uma NOVA ORDEM ECL';,O:;1lfA e SaCIAL depende e
nuito- das transformações profundas que venham a ocorrer na estrulura do Est.a
do, previstas na nova const tuíção.Ateoder a espí.ração nsc.ional respatar pro::
messas e definir corajosas mudanças estruturais são a pi ó;1ria razão da exis
tência desta' IIssem-:,léia Nacional Consituinle.
j

í

Os que desejam manter a sociedade que aí está, com sue peversa e rrsçaca dif'ercóça entre indicadoreji,econômicos e sociais, DEr~I,1}3mD o atraso, o conservadorismo, os privilégios, os oligopólios, os cartéí s , a doaunução lL'L'rltllúgi
ca, a voracidade do grande cpaí tal nacional e nullinacional, a rapinagem d~
nossas riquezas , a exploração do trabalho, os bC'nefíClcs à c.lasse d,ITllinante,
enfim, o capitalismo selvagem.Ds que - sintonizados com a vontade nacionaldesejam o moderno, transformador, justo, construirão pr mcfp.íos m(>canl~m(l5,CS
tfuturas para que finalmenle lenhamos no Brasil um Estado de Uh cHo ,Oe,"ocr5'=tico e Social.Por tudo Que sabenos e conhecemos neste caauo se est.abe lece a
batalha principal da Assembléia Nacional Constituinte.
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RalOS os ronst tuíntcs que , cnqun-ito candío.rt os tdr~jxur:lIl1 (fI.' ra/l'r CJ (Ji~L'lIr :')
comprornissElda corno snr.:inl.As prorondes dí í'oi onças rn.:ial'... e rl:çjJClíl:li' P:L1t.1J .11.
os pronunciamentos elei Lores ,
í

G § 59 d:: art. 69 fica com a redação original:

59. pa da aTIvidade
§

Supte~lvomcnTe,
produ~lva

em

o

Es~ado

se~ores

não

par~lcl
a~endidos

~oTalmenie pela empreso·privado, sempre em caráter
provis6rlo, IsoladamenTe ou aSSOCiado com emorcsas
privadas.

IIgma é HOí~1I dp traosrormur pal.avras cm IIÇ/\O,cliscurr.o r-m IJráLic.l,I""":~''''· r,,,
realidndc.AssiltJ, a const rução de uma r~OVf\ a[;!)!]..: LCONO:I,Jll', e SOCI/U (ill""'u..• cnuilo- dos Lrans t'ormaçõcs profundas que venham a ocorrer ri:"' cst.i dLlIl,J do [~',I:J
do, pr eví st.as ro nova Cons.ti Luiçãn f\lr"lnder a íl.;pinw·ho n:.H.~onnl.l'l",·lll·'I I"r"
messas c: d...!flnír corajosas {Tludan;'êl~ est.rutur a.is s50 a pl(j;111n líJliio lIJ
l'XI~
têncíu dcst a ll'lsc·,n!.Jléiu l,aciolluJ Con~iluinle.
Os que cJ(~.cja:n manter a SCIC'JCd:ldr.:o que ní"("sLi:í, t.orn SU:l t1nVPlSH l' 11,~qir'1 di·
Terença enl.i e índicadores I?COflÔflllCOS e sociais, IJO LNJ: Il1KJ o et rat.o , o Clill~r_l
vador smo, os privilégios, 05.o1ignJ)ólios, os cart.é s , ri domilhl~'~i{l tplIlnhíD.Í.
ca , a vor ac Idade do glancfrJ cp.u Lal nacional c IIl1lllil1Hciurml, a ldlJIII,I'IJrll
(h.'
í

JUSTIrICAÇAO
Raros os Const.í tudntes que, enquanto candí daí.ns ,deixaram de f 0/1,1' o díscurso
CO'1l0 sociul.As profundas diferenças fo::iais e regi onaí s paut.ar em
os proouncrementos eleito! es.

comprrrní ssedo

Agora é HQ;{I\ de transformar palavras em AÇAO,discUISO em prãt íca.promessa em
reaUdJde.:.ssin, a construção de uma NOVII ORDEI~ ECOI~O;~ICA e SOLlAL depende e
nuito- das transformações profundas Que venham a ocorrer na est.rutui a do Esta
do, prevrstas na nova Const.Ltuação .At.ender a aspí.ração nac.ional resqatar pro::
massas e d~flOir corajosas mudanças estrulurais são a própria razão da cxis
têncta desta Asse,1bléia Nacional Consituinte.
-

í

nossas r Iqoezas • a oxp.loração do trabalho, os benef'Ir.í II~ à c lasse domínantv,
enfim, o capí.Lal Isno ~.c)vQuem.Os qne - aíntonívauos com a vonL.JCII' 1J:1( ínn:ddcsC'jwn o moderno, llé.·nsfOllll;Jc.!UI J jusí,o , C(ln',lluiI:ll1 pJlI1Cípio~1 Illrr,-:ti'.Il'tl'
truturns para que fHl.'"J1mCfl{c (cllhdll10S no fllélSll um L~l'ld{) de.' DiJl'j(o,11".Jul,'r.í
t.ico C 50tOial.Por ludd quP. sülJl~II1C1c.., e conllecf'fWI!1 ncst.r CéUlIllO r,o ['f.trlih'!t.U' ti
batulhu pr.ínc.lp.rl da 1I'.sull1Í1l{,id l~üciClII,J1 ClllIl.liluHlle.
1

ç

Os Que desejam manter a sociedade Que aí está, com sua peversa e traçica diferença entre indicadores econômicos e sociais, OErEl\'OER/lO o atraso, o conservadol'lsmo, os privilégios, os oligopólios, os cartéis , a dominação lecnológl
ca, a voracidaoe do grande cpaital nacional e multin;)cional, a rapinaoC'm de
'nossas riquezas , a exploração do trabalho, os benefíclOs à classc dominante,
enfim, o capitalismo seIvagem.Os qUE' - sintoni7ado" com a vonlade naci onaldesejam o moderno, transformador, justo, construirão princípios IIIecanír.rnos,es
truturas para que finalmentl? tenhamos no Brasil um Estado de Oileito ,lJumncratico e S.ocial.Por tudo que sabemos e cOllhecemos ne~tc carnpo se ustabulcce a
batalha principal da Assembléia Naciondl Consti tuinlc.
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O paragrafo 49 do art. 69 fica com a seguinte redação:
§4~
.3- A empresa públIca que eXérÓer 0não monopol Izoda
5uJeiTor-se-ó ao
mesmo
TraTOMenTo
asSIM
COMO ao mesmo regime TribUTório
opl Icado às empresas privadas.
~tvidode

'.
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JU5nrICAçl\0

Agor~ é,HORA d,: transformar palavras em AÇAO,discurso em prdtie(l,Pll"P'J~sa' em
realldade.Assim, a construção de uma NOVII ORDEM EfON,);),lCA e SOllllL depende> e
muito- das t.ransf'ormações profundas qUE' venham a ocorrer na estrutura do Esta.
do, previstas na novo Constiluiç~o.Atender a aspf ração nacíonal rf'sgatar pro-=messas e definir corajosas mudanças estruturais são'a própria r~7ijo da exãs
têTlcia desta Assembléia Nacional Consituinte.
-

-Raros os Constituintes qúe, enquanto candidato~ ,deixaram de fazer o discurso
. compromí.ssadd como sodul.lls profundas diferenças sceíaís e regionaís pautaram
os pronunciamentos eleitores.
Agora é HORA de trans formar palavras em IIÇIIO, discurso em práí.í ca, pro.nessa em
realidade. Assim," a construção de uma NOVII ORD[M ECONO:~lCA e SOC1AL qcpcnde e
mrít.o- das transformações profundas que venham a ocorrer na est rutura (lo ~sta
do, prevístas.na nova Constitvição.lltender a aspiração nac.íonul rcsqatar pro-=messas e def'iní r corajosas mudanças estruturais são a própria razão da .exi~
tência desta Assemoléia Nacional Consituinte.

Os que desejam manter a sociedade que aí está, com sua peversa e t raqara diferença entre indicadores econômicos e sociais, OEFENDrHAO o atraso o conservadorismo, os privilégios, os oligopólios, Os cartéis , a dominação 'tecnl1lógÍ
ca, a vo:acidade do grande cpaital nacional e muI Línacínnal , a rapí naqem de
nossas r.iquezas , a exploração do trabalho, os benefícios à classe dominante
enfim, o capitaJismo selvagem.Os que - sintonizados com a vontade nacional-'
desej8{ll o moderno, transformador, justo, construírão princípios mecanísmos E'S
truturas para qUE' f'Jnalmente tenhamos no Brasil um.Estado de Ojrcito llcmDc;'utico e Social.F'or tudo que sabemos e conhecemos neste campo se estall~JC'cll a
batalha principal da Assembl éia Nucional Constituinte.

j

Os que desejam manter a sociedade que aí está, com sua peversa e tr aglCa diferença entre indicadores econômicos C' sociais, DDTI\."X"ll1lO o atraso, o conservadorismo, os privilégios, os õligopólios, os cartéis , a dominação tecnológl
ca, a vorac idade do grande cpaital nacional e multinacional, a rapãnaqem de
- - nossas riquezas , a exploração do trabalho, os benef'Ic os à classe dominante,
enfim, o capitalismo selvagem.Os que - sintonizados c.om a vontade nacional.desejam o moctcirno, transformador, justo, construiIão prmcíníos mecanismos,E'~
truturas para que finalmente tenhamos no Brasil um Estado de DireHo,IJL,,,oerótico e Social. Por tudo que sabemos e comecenos neste campo se estabelece a
batalha principal da Assembléia Nacional Conat.í tufnte ,
í
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paragráfo 3 é
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O Art. 6º passa a vigorar com a seguinte rC'da~~o.
A: 1. 6º.
No i norcrcssc nele I ono I I c.o o
princípIOS m fundamento da o~dp~
conQ-

obJc~iv05,

p

m i co,

do art. 62 passa a vigorar com a seguinte

-
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1

ESTado

normaTivo c

I nTCf"V I r-a

cor...o

ascnol'r:

pr'o(lIJ

i

Ivo

1

rGgulador

As empresas e5~OTaIS rC8e~-se-õo

peDas normas opl Icóveis às
empresas
privadas
no
que
diZ
respeITo
C~
direITO
do Trobalho e dos

JUSTlrIrl\(.lID
.------Rarns os Const tuíntr-s flua, cnquanl.o C'r.lnrlic!:d q~. ldr:.i>,crél'u cJr r'l :"} , d:·, ,I1',{)
c..ompromiSSíJl!0 como so;ial,f\s IJlofundos direIf n;'(j-l ~(ciíli:... (" l ( ' U l ( I I ' I ' i-: ',lt('11I
í

ob/' i Soções .

os pronuocâao.cnt.os cãc ít.ores ,
I\gora é Iiom\ ck' t.rnnsfnru.rn palnvras em

I\ÇfTr),cfi~r.:Ul"'O em ll:?lir:,.l"
C'IlI
B corr.Lrução dr> uma 110V{\ Oi{lX-11 (rUflO:,nr t \ r: :;n~ J,It r,"
C
oas t.ransforrn~r~lw,:~, profundas que vc-nhmn a ocorir-r n:~ C'~;( 1 ..'(1", r' '..t.:),
do, prcví r.t.ns na nova l'onslltuü:.50.f\lclleJer CI aspt r açao n::n.. lt1n"1,!t ."
nr o-,
mp!i:,él5 c c1::finir CC10j:"hf1 r , (IJw.1dn';éJ.':,op.::.tllJluldis ~)50 a PIÓpri~l /011::11 dI
l'>";',
têncãa des.La IIssc"~léj,, l'u(.i(Jn..ll consr tutnt,c.

JUSTJFICIIÇAO

rea]icbdt'.f\~,$jlll,

rnujto~,

Raros os C'onstituintcs que, enquanto candidatos .deí.xaram de razcr o discurso
compromissado como social.As profundas dl fE'renças scciaís e regionais pal!-laram
os pronunciamentos eleitores.

Os que d(·~.eJrll:'l manter ti ~,o("icdalJ(1 ql.lt.:· aí est ti I C(Jr'l ',lI:l pf'vpr~~a p 1 '1' r dJ'
fcrl-'nça ent.i c ãndi cauron·!..t roconômj coe t"' socíru s fJ: I ll~tX I:hO O .:11 J rI'.,,1 • .: t , ',l':"~
vadcrãsmo , O!. priviJé~lios, os oJigOflólios, os ("c:ulfis , II dOlilln:I',,~HJ ',"n,l1ll~1l
ca , a vornc dadc do çp'lllclr> cpní t al nnc lonal c I!I!Jltin::lciolltl~" n rélr1l11h!i"1l
(fi.'
nossas r írjuezas , a C>.pJ01clÇ.ÜO cio ltillktJ 11o , 0:-. bC'lk·rrchl., ,I c.l'!~_1
,'r
.lll",

Agora é HORÃ de transformar palavras em IIÇ/lO,discurso em prát Ica.promessa em
. realidade .Assim, a construção de uma NOVA ORDDl [C'ON0:),lfll e SOClf\L depende e
nuito- das transformações profundas que venham a ocorrer na estrutura do Est!!
do, previstas na nova Constituição. Atender a ~sPi:açl'io n~ci~"al ,r.";sgatar pr~
messas e definir corajosas mudanças estruturaís sao a propna razao da _ eXl~
tência desta AssClõ'bléia Nacilil18l Consituinte.

í

enfim, o cap it aí sno sclvnqr-n.üs

qllP

sãnt oní znoos co.n a vonl a.u

li J: il)lml" , r: ,( '_
t]lItLJra~, P:llll que' fin,l]r.lc.:nlC' l('lil1,:l'lU'. fi\.) nJcl~,il llllll:~.ltllln {J.. . DiJt'111 1111I '!'l W r a 1iC'o e SOt;inl.f'or tUUIJ q'lr: ~(JtJL'rnus (' conhl'(.('mo•. rH'~lp (d111'{1 ~,r' l.. I,: "/r: ' tt
í

-

(fp=,pJnm () ruOrJt:lllO I t.Jllll~,fOll1l:1dClr, ju:L0 1 COll',tluildO pr ill~ fpjo'"; 11"1 '''1'

Os qUE' desejam manter a soeiE'dade que aí está, com sua peversa e uágica diferença entre indicadores econômicos e sociais, DLI=:~nm1l0 o ~tln:o, o con~e:
vadorismo os privilégios, os oligopólios, os caltE'lS , a domll1açuo tecnolog.!.
ca a vor~cidade do grande cpaital nacional e multínacional, a rapinagC'tTI de
no~sas riqCJezas a exploraç;;o do trabalho, os benefícios à' classe d(lI',inante,
enfim o capitalismo selvagem.Os que - sintonizados com a vontade nuclonaldesE'j~m o moderno, transformador, justo, construirâO plincípio~ m:eanismos,~
truturas para qUE' finalmente tenhamos no Brasil um Estudo de Ihrcllo,Uelllocratico c Social.Por tudo que sabemos e COl)hccemos neste campo se estabclC'cl? a
batalha principal da Assembléia Nacional Constituinle.
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O Art. 1º passa a vigorar com a seguinte redação.
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PARAGRAFO 22 DO ART. 62 fico.com a seguinte reoação:

no irabolho.

princfpios
ças

10 e

§ 2~
SUas

- A emp~esa públ ice esiaTol ou mlssubSidiários, somen~e serão criadas
ou

por
leI
prévio oUTorlzoTórlo,
eXTinTOS
i m I Tes . de o'Tuoç:ão.
fixorá os

que

lhes

JUSTlFICIlÇEQ
Raros os fonstituintes que, enquanto candidatos ,deixaram de faleI' o discurso
cOOlf)ro'nissado como social. As profundas diferenças ~(Ciais e regionais paut:nam
os pronunciamentos eleitores.

Deve

A ordem económ i co func!amenic'
ser
orsanlzeda
conformrO~

do desanvolvJmen~o horm6nico

produilvas,

~odos

1~

iendo

JUSTiça SOCial

cemo

e

obJe~Ivo

dos

for-

asacgwra~

uma Vida Gauc~v~1 e

c

digna
0

JUS1líJ('IIÇIlO
Ruros o~ fonstituintC's que, enquanto candidatos ,d~iv.aram de fazer o discurso
cornpr071lssado como socÍ<.J .115 profundas dií'-'Ic.:nças ~a;iajs e rE'qioflals pclutarõm
os prcnun:::iammtos eleílorC's.
- .
Agor~ é HORII ~e transformar palavras em f\(..I\O,'dj~eurso em prótÍC'a ,promessa em
re~l1dade.Asslm, a con~truç'ão dp uma IJOVII mOCM [CONOMJell e 50eJl,L depende e
nulto- d~s transfOlmuçoes profundus que venham a o(.orrer na eslrutlJl'cl do Es\a
do~ pr('vlsta~ '.10 nova .fonsbtuição.Atender a ~spiraçii(l n~cionat,resgatiJl pr",-=~ss?s e defll1u cor~~osas mudanças estruturaIs são apropria laL110 du
cxis
b.'l'lCla desta Assmolela Nacional Consituinte.
-

.0
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Os quo desejam manter a sociedade que ai está, com sua pevcr sa e rraqica diferença entre indicadores econômicos e sociais, [YITNDLllTIO o atraso, o conscrvadorismo; os privilégios, os oligopólios, os car trü s , a domtnaçüo lC'cnoltígl
ca, a voracidade do grande cpaital nacional e mullinadonol" a rap.ínaqem de
nossas riquezas, a exp.lnraçào do Lrabn.lho, os bencf'Icros à crnsse dominante,
enfim, o capitalismo selvagc,n.Os que - sfntoní zaoos com a vontade' nac.lonaldesejam o moríerno, transformador, justo, construirão pr íncfníos mf.!c\mic.,mm·..,l?E.
trüturas paro que í'ínalnentc tenhamos no [Jra5il um Eslado de Direito,Democrático e Social.f'or tudo que sabemos e conhecemos nost e campo SI'.< cst.abcí ece a
batalha principal da flsst:mblll lO Nacional Conslitui nt.e ,
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m~·s:.a$ c (1C'fJnir roréJjoStlf~ IllUdélJ1Ç(l', est rutur.u.. ~l~'O
i..encia dp',l.a f\<....ell.hléia Ndl:ionol ron';itllinle.
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prri;» ja
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Jd/dll (I..
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05 qlJe' dCS(?J<:'I,llnnnlpf a sor.:ipcfnrll' CJ'lr. ní está, crm sua p(·VC'l~.CJ l' ll,i'JI •. 1
fc') ("I~'ü enl.: l.' JllrJJeI10\ill'~' ('lllll.~JIlIi( n-, t- <ocin u., !l. 111\:1; Hl\lj (l dI I I " , (, I I'•• '1vndor i smo, {J~. pJ1Vlh'Ulll~'1 os 01iO,ljl1ílj(l<'1 O', ("llL':I'. I ',l!,tfll)ld • • Ir.,
ca, a vOlm'lel.ldt· do 91,llh!" c p.uLrl 11~"'lUll.d P 1'ldJtilllf Inn i l , ;11.1,'\', ,
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JUSnrIC'flçiiO

Raros os Constituintes que, enquanto candidatos .deí xaram de fazer o discurso
compromissado como social. As profundas dí f'ererçes mal:> e rcgi onaí s pautaram
os pronunciamentos eleitores.
Agor~ é HCJilll de trsnsroimar palavras em AÇll0,dlscurso em prá' ír-a.pi omessa em
real idade.Asaím, .a construção de uma NOVA ORLJEll r:C'Oi~CJ'll('fI e 5IJLlflL depende e
muilo- das transf ormeçõcs proümdas que' venham a oco! rer lia estrutura dO LstE,
do, previstas na nova Consti tuição.l1tender a aspãração nacronal resqata: promessas e definir corajosas mudanças estrulurais são a própria razão da cxis
tência desta I\ssclo~Jléia Nacional Consiluinte.
ç
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Os qt.le desejam manter a sociedade que ai está, com sua pevcrsa e traqica di-'
ferença entre indicadores econômicos c sociais, DErEI'Sl',WIO o atraso, o conservadorismo,' os privilégios, os oligopólios, os cartéb , a dominação le~nológl
ca, a voracidade do grandC"cpailal nacional e lnulUII,leional, a !'<11"nnçJcm de
nossas riquezas , a exploraç"o do trabalho, J)S ben<oríd05 à cl asse domi nanLe,
enfim, o capitalismo selvagem.Os qUE' - sintonizados com a vontodl' lI:1ciOfJuldesejam o lIIOdelno, transformador, justo, consLruirão princíplOs m~~::lni5nlo~.,e~
truturas para que finalmente tcnhamos no [Jrasil um rstmJo de' Dircil(),lll~II()(:J<j
tico e Social .Por lucia que sabemos e conhecernos~51e campo se cstnbclec,-, a
batalha principal da A~sembléia Nacional Con~t2iÚintc.
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o páraglafo ónico c incisos:

§ Paragn,fo Único -
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A

ol"'dl::~rn

C'conom I co

Agor~ é HOflA ~e t.ransfomar palavras em AÇIlO,discurso em prálic,a,plell"~5a em
re?lldade.AssJm, a construção de uma NOVA O'llJEI~ EC'ONO"lIC'1I e SOCIJ;L d['pt'Ode e
nulto- d~s transformaç'õt:s P:of,:,n~as que venham a ocon E'r 0<. estrullll:' u-' esta
do, preVIstas ,:,a nova .ConstllUlçao.fllender a aspiração nacional,r'(;50Q["1 pro-:
m~ss?s e deflnll' cOJ'~~osas mudanças estrutlJlais são a própria razôo' da
exis
tenclü desta Asswl'blela Nocional Cor'5ituinte.
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func;--.:o

~;oc I ~

-rrabo I ho

I

da

Os.que desejam.ma,:,ter a socied~de que ai está, com sua pC'versa e uRglca difel en~a ent.re ln?l~a~Ores econoffilcos. e sociais, D:::rEND::HliO o atraso, o cons('rvadonsmo, ?S Pl'lvlleglOs, os ollgopolios, os carléis , a dO'llina-ão tccllológi
ca, a vo:'acldade do grande cpaital nacional e IIrJltinacional, a r~PinaiJPm dê
nos~as l'lque~as ! a exploração do trabalho, os bl:'neficios à classe dominan!.p,
enflr~, o capJtallsm3 selvagem.Os que - sintonizados com a vontade nacio"aldeseJam o moderno, !ransformador, justo, construirão princípios mecallj5mU5,E'S
t:-uluras p~ra que flOalmente tenhamos no BIasil um Est.ado de Dileilo,O"lIIocr,j-:
bco c SocIal.Por tudo que sabemos e conhecemos neste campo se e5tabo:'lecc a
batalha principal da Assembléia Nacional Constituinte.
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Raros o~ ('ons ti tuintes , que, enqunnto candi d',los ,dp ixaram de fazer o di scurso
compromIssada como soc~al.As profulldas difelenças &ciros e regio~,"i5 paulalam
os pronUnCla'!l('11105 elellores.
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Tl XTOl olUSTI ' ICAÇAO

O Art. 42 permanece como está com a

inclusão de §

único:

ArT.
4~
- Os inveSTImenTos de oapiTal
eSTranseiros
serão admiTidos no InTeresse
naoional e dlsclpl Inados na forma da lei.

160

'I

VI", Comissão de Ordem Econômica

II

porósrofo únioo - A leI disporá sOQre em:
presos de capiTol esTrcngelro, disclpl inondQ
seus
[2UX05
moneiórlo~ __~
flnancei~o5 e,
em função do
inieresse nacIonal, suo desTinaçõo econó~~ca.

JUSTIFlCAÇflO
Raros os Constituintes que, enquantn candidatos .de íxaram de fazer o discurso
compromissado como social.As profundas diferenças scciais e reqí onai s pautaram
•
os pronunciamentos elei tores.

I

Agora é HORA de transformar palavras em AÇIlO,discurso em priÍtica,promcssa em
realidade .Assim, a construção de uma NOVA OR[)€M ECONOI~ICA e SOCIAL depende e
Illlito- das transformações profundas que venham a ocorrer na estruturo do Est~
do, previstas na nova Constituição. Atender a aspiração nactonaívrcsçet.ar promessas e definir corajosas mudanças estruturais são a própria razão da exi~
tência desta AsscntJléia Nacional Consi tuinte.
Os que desejam manter a sociedade que aí está, com sua peversa e trágica diferença entre indicadores econômicos e sociais, tA:.FE1'OOlAO o atraso, o conservadorismo, os privilégios, 05 oligopólios, os cartéis , a dominação tecnológi
ca, a voracidade do grande cpaital nacional e Illlllinacional, a rapinaorm De
nossas riquezas, a exploração do trabalho, os benefícios à classe dom:nante,
enfim o copHalismo selvagem.Os que - sintonizados com a vontade nar-Ionatdesej~m o moderno, transformador, justo, construirão princípios mcc<lllislIlos,es
truturas para que finalmente tenhamos no Brasil 1.Jm Estado de Dilcitll,lJ('fllOcrãtico e Social.Por tudo que sabemos e conhecemos neste campo 5(' I':..lal"']pl''' a
batalha principal da Assembléia Nacional Constituinte.
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JUsntlCAçJ:iO
Raros os Constituintes que, enquanto candidatos ,deixaram de fazer Çl 'discUIso
compromissado coro social.As profundas dIferenças ~.(,ciais e rcqí onaí s pautaram
os pronunciam~ntos eleitores.

I or:

pelos

e ee r-e

o

rce~~~OG

"oc'CJ~.f,.ol OE s-er-cr-clo ....e nTo

els~E-o~

de

eu~o"'eo

rec~rsos

único

Tenoo

co~o

hIO,..Op~Orlco
d~

escccl;ICOS

Feoe~oçoo;

oc

OI"'EI~OS

de

hldrlcc5

C~Moe~e

.M~nlcIFloS IC&lslor supleTIVO e
Ecbre os recurSOE hfdr""COE.

oos ~sTO=oS e
cOM~lenEnTo-~anTé

Justificação:
Este dispositivo já está contemplado
em artigo anterior , sob n2 14.

Agora é HORA de transformar palavras em AÇIlO,discurso em prát jca.promcssa em
realidade. Assim, a construção de uma NOVA OHOEI~ ECONO~Hr.A e ~[)Cl/\L df:pende e
muito- das trü~sformações profundas ~ue venham a ocorrer na estrutura do (st~
do previstas na nova constituição. Atender a aspiração nacional, TCs,plar prome~sas e definir corajosas mudanças estruturais são a próprãa razão da
exi~
têncía desta Assembléia Nacional Consituinte.
Os que desejam manter a sociedade que aí está, com sua peversa e trágica dirererca entre indicadores econômicos e sociais, DEFlJ',':):::RAO o atraso, o Clln~€':
vaclorlsmo os privilégios 05 oligopólios, os carté ís , a dominação tecnojog2:.
ca a vor~cidade do grand~ cpaí tal nacional e Illlltinacional, a rapinagpm
de
no~sas rinuezas
a exploração do trabalho, 05 benefícios à classe domínant e ,
enfim o ;"pital:lsmo selvagem.Os que - s intorn zados com a vontade naclona]desej;m (J moderno, transformador, justo, construirão princíPio: m':c!lni~m,Js,':::.
truturas para q'Je finalmente tenhamos no Brasil um Estado de DJTcüo,DcmoCIntíco c Social.Por tudo que sabemos e conhecemos neste campo se estabelvco a
batalha principal da Assembléia Nacional Constituinte.
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~eflnlrdo.
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~ A lei
disporõ sobre a ~defeso~ 00
de forma a saran~lr a ~odos segwran9a,
e defeso de seus InTeresses econômicos.
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parágrafos 12 e 22:
Ar~.99
- A lei dIsporá sobre o regime
de bancos de depósiTo, das
empresas
financeiras,
de seguros, de oapl~al Iza9ão, de
consórcIos e ouTras a~lvidades financeiras
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§
~o.
- A empresa es~ronseira que à daTe
do promulso9ão dssTo ConsTjTui~ão esTIver operando

nos

OTividades

enumerados

no

capu~

des~e

ar~iso

Terão prazo poro se ~ranformor em empreso noclonol
como conceiTuado nesTa ConsTITul9áo.
§
20. - É vedada oos bancos de depósiTo a
parTicipação em OUTras
oTivldades
econõmico5
e
financeIras.
JUSTIFICAÇflO

Raros os Constituintes que, enquanlo candidatos ,deixaram de fazer o discurso
compromissado como social.As profund3~ diferenças =tais e regionais pautarem
os pronuncí.aaentos eleí tores ,
Agora é HORA de transformar palavras em Aç:1I0,ctiscLJrso em prática promessa em
realidade.Assim, a construção de uma NOVA ORDEM ECONOMICA e SOClÀL ovpende e
llIllito- das transformações profundas que venham a ocorrer na estrutur a do Esta
do, previstas na nova Constituição. Atender a aspiração nacional resgatar pro':"
nessas e definir corajosas mudanças estruturais são a própria r~zão ela exis
tência desta Assenbléia Nacional Consíluinte.
-

'\11- ComIssIo de Ordem econômica

Os que desejam manter a sociedade que aí está, com sua peversa

e trágica diferença entre indicadores econômicos e sociais, IJErEJ«Jl11O o atraso, o conservadorismo, os privilégios, os oligopólios, os cartéis , a dominação lecnológi
ca, a voracíoace do grande cpaí tal nacional e multinacional, a rapinagum de
nossas riquezas , a exploração do trabalho, os benefícios à classe dominante,
enfim, o capitalismo sel.vagem.Os que - sintonizados com a vontarícnací onal-,
desejam o moderno, transformador, justo, construirão princípios mecanísmosçes
truturas para que finalmenle tenhamos no Brasil um [stndo de Oireilo,Dcniocnítico e Socinl.Por tudo que s
s e conhecemos neste campo se estabelece a
batalha principal da Ass léia N ional Consli tuinte.
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Os que desejam rtlDnLer a socí.odade que aí está, com sua pcversa e íTéíqil"'íJ diFeiença entro Jndícadorcs econômicos c soctaís , [)n~LNUi.HHli o .it rd~ll, () ('IJI1'_' Jvador.ismo, O~' pr iví Iéuios , os OllgOpó]ios, os cai t s , a dC~:;.-Hll',dll ll'll1ulô~li
ca, 8 vot ar idadc do qr auríe cpait.a! nocronal c flIultirmClOrt.lJ,"fj r::líljll.J~l'lIl dI":
nossos r.rquezus 1 a exulor oçào do LI i""lll.J.J ho , O~ IJPrlC' f Seios ~I (.].I~",I· dOtlliflH1P",
enfim, o"cdpitall::'fIlo sc lvaqcm.Os que - s íntoní zncos com a vonl.lllL' rI.!\ iOII,11desejam o modorro , Lransf'ormador , JU$Lo, ccnst.rui rão pi mc íprcs III"l:II11~,1Il0~"l'~
é

í

truluras para que f'Inalmente tenhcmos no [lrasil um [sl(ltfo de DücUll,l1t'",m:rJ:
t.ico

C

Socinl,f'or tudo
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O PARAGRAFO 1Q do art. 6Q passa a vigorar

• O Art. 13 passa a denominar-se de art.19 e.-com a seguinte redação:

Ar'T.
-

19º

-

Con~l~uem

pesquiso,

monopól lO

a

p~ocessam€n~o,

o

naci ano I ;

~I

- A pesquisa, a

lavro , o enriquecimen-

a indUSTrial Izoção e
de
minérios
nucleares
férTeis e físseis.
TO,

o

e

comérCIO
mCTct'iais

g ~o. - O monopól ia de~cri~o no inci~o í ,
desTe arTigo, ~exclui Ó
indó~?rla
pn~roquimlco~,
inclui os riscos e resulTado~ d~correnTes das oiivlqades ai I Mencionodas,'ficando
vedado
â
Uniôo
conceder qualquer Tipp de p~r~lcjpoçáo, em
eGpéele, em
jaZidas de pe~róleo ou de Sás noTural.
§
20. - A Uniôo poderó ceder aos EsTados
e Municípios o direiTO de real izar os serviços
de
canal ização
e
diSTribuição
dó gás na1ur~l, para
uso d?mé~jlco.

3J5TIFICAÇ1l0
Raros os fonstituintes que, enquanto can~idatos ,dei~a:am de f?zer.o discurso
compreeussado como social.As profundas d1feren~as SCl~JalS e reg10n:I1S pautaram
os pronunciamentos, eleitores.
Agora é HORA de transformar palavras em AÇ1l0,~iscurso em prátic:,,'pr~~assa em
realidade. Assim, a construção de uma NOVA ORD::.M ECONOmCA e 50'-,,: depende e
muito- das transformações profundas que venham a. oco::rer n? estruturo do Est~
do previslas na nova Constituição. Atender a asprraçao nacwnal,resgatar pr~
me;sas e definir corajosas mudanças estruturais são a própria razão da eX1~
tência desta Assembléia Nacional Consituinte.
<,
Os que desejam manter a sociedade que aí está, com sua peversa e t ráqí ca di- I
ferença.entre indicadores econômicos e SOC1a}S, ()[FEWJEHIíO o ?tra:o, o con~c:
vadorismo, os privilégios, os oligopól~os, os cart~is ! a d3mwaça,? le~nolugl
ca a voracidade do grande cpaital nacdonal e multw~c~on3~, a rapmnçc '~ de;
no;sas riquezas a exploração do trabalho, os benef'Icíos a classe dc,!n~nanie,
enfim,- o capitalismo selvagem.Os que - sintoní~d~s c';ffi ~ ~ontade n~~lona desejam o moderno transformador, justo, conslruuao pnnc1p10~ m,:,can1smos,~
truturas para que' finalmente tenhamos no Bras il um Estado de Duollo, De:mocratico e Soc:ial.Por tudo que s~bemos : conhecemo~ n:ste campo se astabelece a
batalha principal da Assembleia Nac10nal tcnstttuíntc.
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com a seguinte redaçlo

§ 1º _
Como agenTe pr'OdUT i vo, o Esdas
rado pOr'Ticipa da aTIVIdade econõmlca oTr'avés
empr'esos eSTa1"ais.

da União:

lavrai
o refino, o
imporTação e expor-o
TOçõo,
o
Tran5porT~
marí~Jmo e em
conduTos, do peTróleo c seus derlYodos e do gós naTural I em
TerrITório

A

.....

lr)TO/Ju:;Tlrlr.r~i'J

~
~

o

TlXTCIJU51111CAÇÃO . _ - -

Art .. 52 passa a vigorar com a seguinte r eouç ão :

O art.l1 Q IJassa n vigorar com u scguirlLe Jcdo(·fic:

Ar'1"
poTenciaIS
r'~~ovóvc 1!3,

solo,

11!l
de

por-o

energIa,

cano: I
efallo

indus1rloJ

I

rLnov6vr /5
ou
nc',propr I o crcrcr,e d i . t- in tC,1 c':c.. (la
o x p I o r-c ç oo ou
0P"'CJ'\LI"'''Il\ ,110

'I-uem

de

p~r~cnccm

& Un,lôo.

e o alual art. 11º passa a denominar-se de

ull.l~n.

Hilros

O~. C'on..;lilujnLcs tjllr', enquanLo célndirl~lt()~.. ,dPl>íll"'11 de: LI
(J rlj~,r'LJl',~:
compl ornJ~,südo C.OIHO SOl'ÜI] .A~.. prOrllncJa~, cJj fc len~Cl(l ~n:j(lb c 1 !..:~, ;Uõl,1 i', P 1,ILu:"111

OS

pronuncifllTll:~nlo~)

0lc~1 LOTes.

I\ÇJ\O,di~lUt~~O r'm pIQLlLt1d I (l,:' '.',,1 ('111de lima NnVA 0I1DD·1 rrOH(II~](,1\ e ~)c. .'lIr fi'.11"J1C!1' C
nuiLo- dU~1 Lrwl~.. fOlllnç'[jr~s [llClfurulJS que venham a C1CClI'lt'r lIél (~..lIUllll d'l I ',t!1
dOt previstw:. Ilu nova Cont>L1Lu]ç;nD.r\l('rllJ(~1 a <:JSPIUJIs;HI mJl;iCJ·ldltJ!.'~·q 111 P l'
meSSrJ5 e definir (orajosas mudanças csLruturüis süo n própria lLufm d.l
(~xi:J

Agma

é IIDj{A dc' Llan::.forrndl pnlavra:õ {'lO

reEllld()c1e,l\s~im,

a

c(Jnstruç'~l1

tênciü desla I\sSt'''':Jléia Nacional Con,;iluinle_

Raros os ronsUluilllf's que', onqonnl u candníatn; r(k~l/·.!.. r, c!': f ./.1 11 ,I}", '1I' ';
corrpt o.ni s sado COIllO sur;jül,{\~ proflloldd:, di r eronças ~ ..LJ' :'. e l(~:;hhll1~' I:' li Ii.·~

os proounc.íamenl o-. e.le i t.ores ,
I\gorn é HOnf\ de tr ansron.nr pal.avras f'1l1 1\Ç'1\O,di:"C.UT t',! (li; t.lr;:~.i~.(· dJll' ':".1 roa'
lCtJ]j(~'ldc.Assirn, a const.rução de um:t NrJVJ\ LJr:l)::~1 f lllt:.":l," 8 ':J'j', I , l'. '~"
t,
muito- dos trDm,rrnn:nrije~ pr ofundas qur vpnl1:I'TI íI or.cr rt r m csi n.. ..UI.· Ild r·,":
do, proví r.Las 03 nova Con~)lUuiç.rio.{\l(>ncl(>r a asp u ac, ..1 rJ:~~'i?;nl, ~!"1,1;1I pJ~I.
m~~"']a~, c definir our ajcsns mudanças ('::.,trulunds S:JO .. pJCljJrl:J lé!/dU 11.1
('1'1'.
tõncí a desí.a A!.~·"a·.lbléii:J Ndciolml Cous i tuint.c,

Os que desejnm manter a soei pd~cl~l que aí es.tá, CO~I !'l:a, f:,:vr~,!'~I. r> li.; j i (.~ (I,i~
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VI- Comissão de Ordem Ec~

:(9 -S~NADOR NELSON CARNEIRO
~
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A.T"

'LUÂItlt:l/COMIUio/IUICOltl"io

~IISSÃO

DA ORDEM ECONOMICA

Art.
O título definitivo de propriedade rural desapropriada através
da Ref'orraa Agrária será concedido após dez anos de exploração do imóvel e c!omprE,
vad'a vocação agrícola do beneficiário.

I':'lr--.-------------- TnTo/~usTI'le..ç i o - - - -_ _- - - - - - - - - - . . . . ,

JUSTIFICATIVA

O parágrafo único do art. 20 e o parágrafo único do art. 21
Entendemos que as propriedades rurais desapropriadas devam ser

passam à nova redação:

Art. 20 § Onico. - Em caso de ~ecessidade pública ou interesse cienti

fico, o Poder Executivo poderá autorizar, por tempo deter~inado, a~so de ~mbarcações estrQngeira~ resguarda~
a utilização de, pelo menos, dois terços de tripulantes brasileiros quando as embarcações afretadas possuírem registro
aberto:
Art. 21 § Onico - Os proprietários, armadores e comandantes de embar

cações nacionais. serão brasileiros natos e os de-

Podemos até citar como precedência um fato ocorrido em gestão
anterior, onde o então titular da pasta para Assuntos Fundiános tornou público
resolveu
que um certo beneficiário, depois de apoderar-se de 100 ha de terra

mais de nacionalidade brasileira.

JUS T I F I C A

ç ÃO

desfazer-se do benefício, permutando essa gleba por uma bicicleta.
Esta falta de bom senso não é um exemplo isolado, o INCRA tem

A presente Emenda é sugestão da Confederação e da Federação
Nal:ional dos Trabalhadores em Transportes
Sala da

I?

luviais.

Comissão, 1 9 de junho de 1-

,------------A.1oo--------------SENADOR NELSON CARNEIRO

'~

,Lllli,,,o/COM1Uio/IUlCOMlllio

~MISSÃÓ DA ORDEM ECONOMICA

",.,--.

TIEXTO!olUSTIF1C..

destinadas a produtores rurais ou a pessoas que demonstrem conhecimento suficie!l
te para o trato da terra, para a qual se éandidatam beneficiários.
Por esta razão e, para que não haja uma exploração por parte
do beneficiário, parece prudente que haja um período de adaptação ao uso da te.!:,
ra em um prazo que não submeta o produtor a grandes sacrifícios.
Seria um prazo suficiente para que o produtor fizesse o asse!!,
tamen';o de instalações, executasse o seu projeto a contento e pudesse
demon~
trar maior segurança e competência à frente do seu trabalho.
Achamos inconve~iente a concessão do título definitivo no '"E.
mento em que o produtor assume a posse da terra porque, se desavrsado , poderá o
produtor desleixar-se, desviando de taJ. modo a ação da Reforma Agrária e o de~
tino da terra desapropriada.
Essa medida visa inclusive selecionar os pretendentes aos be~
fícios do Plano da Reforma Agrária e prevenir-se dos incautos, evitando-se fut.':!
ros transtornos.

~
~
çio----------------....,

uma infinidade deles para enumerar.
A nossa preocupação paira no fundamento de que para se prod.':!
zir .é necessário que se tenha vocação, conhecimento básico e condições de sup~
rar di ficuldades.
Ademais, a atividade agrícola requer tempo. O prazo de dez
anos para concessão do título definitivo é, sob todós os pontos de VIsta benéf.!.
co para o titulado.
Esperar da atividade agrícola retorno imediato ou a curto pr2,

io não parece convincente.
A

médio prazo, o titulado terá mais condições de provar

sua

vocação e capaci-dade agrícola.

Em "Disposições Transitórias" incluir o seguinte artigo, correspondente ao art. 20:

Art.

o Poder Públicq aplicará taxa sobre seu valor,
fim de

Constituinte Irma R. ~:~~--------------_.- --'-

- Em caso de afretamento de embarcação estrangeira,

J

a

cons~ir fundo destinado ao aperfeiçoamento do ensino

...c-----------------

TEXTO/JIJ'lTlrlcAç.i.o---

_

r-=l"
~

profissional da marinha mercante e financiamento da construAcrescente-se onde couber:

ção naval, na forma de lei complementar.

JUS T I F I,C A

Art.: Preenche sua obrigação social o imóvel rural que:

ç ÃO

a - não motiva conflitos ou disputas pela posse ou
A presente Emenda é suges~ão da Conf~~~ e da Federação

domínio da terra.

Nacional dos Trabalhadores em Transportes Marítimos e Fluvi

JUSTIFICATIVA

ais.
( Com este instrumento pretende-se coibir a prática
de grilagem desgraçadamente comum entre nós.

:pr-'CONSTITUINTE ROBERTO BALESTRA
~

A.TO'

Pl.f:HÀAIO/cO,.I~SÃo/5UfU:ONI5~io--

-----
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Subcomissão da Política A rícola e Fundiária e da Reforma Agrária

J

~l
.

§

=~
.

(71
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Acrecente-se onde couber o seguinte artigo.

VI- Comissão de Ordem Econômica

Art.: - A política agrícola da União será estabelecitl .. "'li I'\'''lll
Quadrienal de Desenvolvimento Agrário, aprovado no l o I e-~
gislativo, e compreenderá:
a) preços mínimos justos e garantia p r év i a d,' LOI,"" [':,'l~.
zação dos produtos agropecuários';
b) crédito rural, através da rede bancária oflciol P de
cooperativas para o custeio e investi ment o ,
llpvl'ndo
ser integral aos pequenos produtores rurais;
c) seguro agrícola para a cobertura dos prejuízos advIndos de ocorrências que compremetam, notodo ou em parte, o desenvolvimento das atividades agrícola; e ~e

R!ps, para organização, planejamento, programação, administração e execução
de funções públicas de interesse metropolitano e da Aglomeração Urbana.
§ lQ - Lei complementar Nacional definirá os critérios básicos para o estabelecimento de Regiões Metropolitanas e Aglomerações Urbanas.

§ 2Q - Atendidos os critérios básicos mencionados no parágrafo anterior,
os
municípios interessados poderão solicitar à Assembléia Legislativa seu estabelecimento 'como Região MetrÇlPolitana ou Aglomeração Urbana.
§ 3Q - A criação das Regiões Metropolitanas será submetida ao referendo popu-

cuárias;

lar.

d ) assistência t écn ca , extensão rural e c r d II
é

í

(l

OI I "nt

a

dos de preferência no'sentido da melhoria de renda e
bem ~star dos pequenos agricultores, par .. rllvl'l'~1 lca
ção de atividades produtoras e melhorIa tecnulóy,ca;
e) fiscalização e controle da qualidade e dos preços dos
insumos agropecuários;
f) armazenamento para os produtos aqr opr-cu.i I i 11',;
g) o incentivo, o apoio e a s enc a t r i but i ru :,' .i IIVliI"
des co ope r a t Iv s t a s , Tundadas na qe s t ão rívmoc r t i c a e
na ausência de fins lucrativos, na tnlnln dn jPl.
á

í

í

r----------

~

~
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Acrescente-se onde couber o seguinte artigo:

EJ

'LfNAIllO/CONlulo'suacoMllSlSiO---------=--J.
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Art.:-

A desapropriação de terrenos urbanos será pagd em LILulos
da dívida cúb l ca dedu~ida a va Lor r z aç ão dec or r en t t'
lias
í

investimentos públICOS.

EMENDA '

7'

l:
tJ

AUTOR

.Consti tuinte IRMA PASSONI
I'LIENÁ'1l0/COlll55Ão/IUICOMISsio

Todo cidadão tem direito a condições de vida urbana digna e justiça social, obrigando-se o Estado a assegurar:
I - Acesso à moradia, transporte púlmco, saneamento, energia eletrica, iluminação pública, comunicações, educação, saúde, lazer ê
segurança, assim como preservação do patrimônio ambiental e cultural.
II - A gestão democrática da cidade.

I1 (1011111"',"'1

"l'''O'lr,'YI',

TEXTO/oIUSTIFICAÇio

EJ
600634-5

Art.: - Compete à União instituir um imposto único sobre
minerais, relativos à extração, beneficiamento, circulação,
distribuição dos bens minerais de qualquer natureza.

---------- _.Constituinte IRMA

PASSO~_I_ _. __.

I'LI. ..... khJ

PJ
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I'........ lI'lI
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COMISSIIO DA ORDEM ECONÔMICA

~

-

I
I

Acrescente-se onde couber o seguinte artigo:

Irr-

.

\/T A

COMISSIIO DA ORDEM ECONÔMICA

I!J

--

\

600630-2.

Acrescente-se onde couber no anteprojeto aprovado pela subcomissão da Questão
Urbana e Transporte.
Art.:-

~.

COMIssAu DA ORDEM ECONÜMlCA
'------------ -

á

r----:-----------AUTOIt>,---------~-----J.
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TEXTO/JUSTlrlCAÇi,O----- - -

-

TlllT{l/JUSIUIC4Ç/l ....

Acrescente-se onde couber no anteprojeto aprovado pela subcomi ssão da Qupstão
Urbana e Transporte:

Acrescente-se onde couber o seguinte artigo:
Art.: _ Compete à União legislar sobre a geologia, as
do subsolo e as atividades do setor mineral.

Art. :-

o direito a condições de vida urbana digna condiciona o exercício
do direito de propriedade ao interesse social no uso dos
imôveis
urbanos e o subordina ao princípio de necessidade.

~~.---=::::::.:.::.:::::::....::.:.:.:..~-----II
Constituinte IRMA PASSONI

! l!Jr----------

C'\",.-

PUHAIlII)/COMlssio/aUSCOMI"iO------==--=::--]

~ClJ.1=I:::SS~II:::0..:D:;:A~O::.R::::DE:::M::....:::EC::O:.:NÕM=I.::CA~
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.-nA
600632..9

"I
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. , . , - - - - - - - - - - - - - - - - TEXTO/,JUSTII'ICAÇio----------

Acroscente-se

o~de

couber o seguinte artigo:

T1EXTO!oIUSTII'ICAt;iO,----------------,

Acrescente-se onde couber, o seguinte artigo:
Art.: üs Estados, mediante lei complementar, poderão estabelecer Regiões Me·tropolitanas e Aglomerações Urbanas, constituídas por agrupanentos de 1U11cí-

Art.: -

~ lavra nos bens minerais será objeto de contrato,
por
tempo determinado, nunca superior a 25 anos,
assinado

,

164
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VI - Comissão de

§ 12 -

§ 2º -

§ 3º -

Ordein Ec0n6mJca

entre a União e as empresas de mineração, obedecidas as
disposições da lei.
A lei definirá as condições para a renovação do contrato.
A-lei estabelecerá os mecanismos cortratuais que assegurem ao País a defesa de seus interesses, bem como da sociedade brasileira.
A empresa de mineração pagará uma indenização à'União p~
lo direito da lavra do bem mineral, definido caso a caso, sendo, contudo, levados em conta, dentre outros,
a
rentabilidade e o nível de existência de renda econômica
pura.

~

~)

COMISSÃO DA ORDEM ECONÔMICA
TE:lITO/JUSTlFICAÇÃO ----~ _ ••

,

Acrescente-se onde couber o seguinte artigo:
Art.: _ As jazidas, minas e demais recursos minerais, bem ~omo
os grandes potenciais de energia hidráulica, como tais ~
definidos em lei, são objeto de propriedade na
Uni80,
distinta do solo. Sua exploração e aproveitamento podem
ser concedidos unicamente a empresas sob controle direto ou indireto de pessoas físi~as brasileiras.
§ 1º _ A lei definirá a participação do proprietário d6 solo no
resultado da lavra.
§ 2º -

Não dependerá de autorização ou concessão o aoroveltame~
to de energia hidráulica de potência reduzida, comr tal
definida em lei.

II

geputado. BOSCO FRANÇA 'UTO'~

1õ"T---------

Pt.tNÁ.UO/COM"slo/lu.c:ollllSdo

SUBCOMISSAO DE PRINCIPIOS GERAIS,INTERVENÇAO DO ESTADO,REGIME DA

J

~
600639-&
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Dê-se ao artigo 3º da Subcomissão de Principios Gerais,Intervenção do Estado,Regime da Propriedade do Subsolo e da A"~
tividade Econômica:
A seguinte redação:
Considera-se Empresa Brasileira ou Nacional, aquela constituída sobre as Lei Brasileiras e que ténha seu controle di
retivo formado por brasileiros.
JUSTIFICA TIVA:
O Brasil é uma Nação pobre, e apesar disso. os seus
recursos são explorados por Empresas Multinacionais que concorrem
assim naquilo em que muitas vezes temos condições de realizar sozinho •
D mercado e as riquezas Brasileiras devem ser ex pIoradas prioritariamente por Empresas NaciOnais , êabendo ao gover"no proteje-Ias e estimula-las.

DEPUTADO Jost !.QURENCO

r--------- .I.UÁ"lll/cON.s.io/aulcOMllIlo,

(!J

_

COMISSÃO DA ORDEM ECONOMICA

~

~

rnr--------------- T I X T O / , J u S T I ' l c a ç i o . - - - - - - - - - - - - - - - - ,
Acrescente-se, onde couber, na Constituição Federal, o
seguinte dispositivo:
_ As concessionárias de serviços públicos serão garantidas tarifas que permitam a justa e efetiva remuneração do capital,ou
melhoramento e a expansão dos serviços e assegurem o equilíbrio econômico financeiro do contrato.

~
CC')!

I.,
1.EXTO/JUSTIFICAÇÃO.

~

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA MODIFICATIVA
Modificar o art 24, caput, da Subcomissão da Questno
Urbana e Transporte, passando o texto a ter a segui~te redaçJo:
"Art 24 - O acesso ao sistema de transporte pablico
passageiros, caracter~zado como serviço essencial
nas áreas urbanas, é um direito do cidadão, cabendo
ao poder pablico, além do planejamento, a adequação'
ao uso da pessoa
deficiente e do gerenciamento,
a
-,
operação do sistema, diretamente ou mediante conces
são, autorização, permissão ou contrato.
d~

JUSTIFICAÇAO

A adequada remuneração do capital investido nos serviços
pÚblicos concedidod é questão fundamental para & viabi~idade
desse
sistema de prestação de serviços.
As Constituições Brasileiras, desde 1946, estabelecem
critério da justa remuneração.

Porém, não basta esse enunciado se ela· não se torn~ efetiva, garantindo ao concessionário o direito de receber imediata
e
concomitantemente à prestação do serviço,· a receita tarifária correspondente.

Para que a pessoa deficiente, e principalmente o d~
ficiente físico, tenha acesso aos meios de transporte pabllcos,
I
há necessidade de que haja consciência de suas necessidades e
implantação progressiva de condições que permitam sua locomoção.
Inegável é que, como cidadão brasileiro, a pessoa •
deficiente tem direito a ir e vir, portanto o poder pQhJl~O t.w
obrigação.de facilitar o uso desse direito.
Sala das Comissões,
Deputado NELSON SEIXAS

o

I~

n:XTo/.lU5T1FICAÇÃO --~ - - - -

••

-

Acrescente-se onde couber, na Constituição

aeguinte dispositivo.

VI- Comissão de 01!fem _~

helfcen(lo

A utilizaoão de recursos hídricos para fins U0 PC1'lçao
de energia elétrica ensejará aos Estados e Nunicípios,
nos quais os mesmos estejam localizados, pcu-t rc.í.p.rc.io
privilegiada no sistema de partilha dos recursos .:lT'recadados com taxas e tributos incidentes sobre' " pi-o.tução, distribuição e uso desta energia.

Art.-

ê

rf'l?ç~('"' Jur5õicr- pE'"Ja1 çn?J

c

ber€'f:ieiC:rio

uso, ç'ozo e dinposiçãcI do ir.lóveis p;:-gar"lct--2'

do

pe:-n:i"o

f0ro. b exigibilidade im~diata do preço bérf
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oc

sub~tituída

pelC\> paogamento do uforo tl e pelo pagamento
do
1I1audêmioll,
no caso de trangferência do domínio út1l.
Além do Poder Público não eXJ.gJ.r o pagamant.o imediato do preçc do terreno, porque receberá compensação diluída através do tempo, em pagamentos

JUSTIFICAÇÃO

do

11

foro"

e

do "laudêmio", não se desfará ele do domínio dirl?to, impedi!!
do formas eventuais e de especulação.
Es;e f'f'"pectC" diz resppitC' à forma pp10

Os potenciais ~e energia elétrica pertencem ã.União,
porém, a construção de usinas h í.dr-e I étrJ.cas pr-ovoca po r-d.i s 11~ 3.1'l...'~t.~

d

habâ t ec Lone Ls ,

em henefício de populações carepfes, a sprl?fi1

implantadas

em

terrenos que integram o spu p~ir~môn~

utilizadas, principalmente, na agro-pecuária, com reflexos econômicos para Estados e Municípios, nos quaIs se situam 00 rcspúctivoG l~
servató~ios d'água. Impõe-se~ assim, sejam os mesmos rêssa~cidos m~
diante a destinação de par-ce La do imposto arrccn.dado sobre

qual o Poder ·?úblico pCJc1eri proriove r p.Leno s

Outro enfoque, que não pode sez l'esprezado, diz respeito aos imóveis que se acham em regime de
enfiteuse e, cUJO pleno domínio o artigo se pretende que
os enfiteutas possam adquirir sem onus.
Atrás desse d1spositivo pode haver a
!

pl'()dl:-

ção distribuição ou consumo de energia elétrica.

déia de que o titular 04 "s en h o r i o l l

so, enquanto o enfitl'uta carrega a

/

é

um

benefJ.ciário ocio-

respons,,~ilidede

lhe penaâo ou foro} nléro do t11auõêrnioll nos

casos

de paga!

de

trans-

ferência.
A
I!J~--'----"--------A U f O l I - - - - - - -
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CUNHA BUENO
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COMISsKo DA ORDEM ECONÔMICA

.......-

Tt:XTOfolU,1'.FtCAGÃC-

rep' ~ aec"p

(. rnt:d to (u:tr?

!,Ttímero considerávE:l dI?

lIsenhC"rios"

são

Sentes-easas p p~t2~plpr.'nl?nt0f ce ~enpfjcp~c~?

Clefesacc', 1Jf,12 ve z q:ne ~lpnê'o inverJi"pl, fe-,i

rlesvrlori7.2ção de sua

~xprpfSfo m(r.etfrir~

cozxc-í õo

pe Le,

n t.o ,

o

EIitJ:et~

"laudêmio", cUJo rnonté'nte: t õe dois l? Fieio por cento sobre
o preç~da alienação, repres~nta ~onte de receita aprec~á-

EMENDA

ví!'l.

,Suprime-se no Art1\,o

do

6e

da Subcomissão da Questão urbana ~ Transporte
"sem ônus"

p.

êcre'scente-Fe ao mef':mo nrtigo

As Santas-Casas e inú~eros estabelecil'le!!
na
enfiteuse
tos beneficentes, espalhados pelo país, têm
fonte de receita q~e as ajuda no tlesempenho de seus encargos.
Os enfiteutas raramente fazem parte das

AnteproJl'to
a

expressão

p2rágrafo

único

disponcio:
"A

co

?quisiç~o pelo~enfiteutr

dom:lnio ficar2 f:.ujeita 20 per-er-errt.o de indeni?açeo

camadas populares, uma vez que as áreas que

pleTlo
justa

receberam

em

regime de enfiteuse, valorizaram-se, através do tempo, a pa!
tir da data remota em que foi constJ.tuído o regime em apreço.

ao ti tl~l.ar elo dornírp.o direto".

-I
JUS':'IFIC;~IV;'

Assim, muitas vezes,

Reportõno-tJos ~ Jl1stj ficBti Vê' çne i:'c(\np~
nha outra Emenda, õe nossa autoria, versando e me sme t'1ê1téria,

concebzda nos seguintes

te~mos:

Há uma tendência no meio Jurídico, c que
da

da Questão UrbanO' e Transportl', de extJ.nguir

Subcomissão

o

instituto

pesa sobr-e o inóvel, impondo co que de Le

-eem

c

0('I'1Jn:('

"dC'mínio
direto

do pa~5?Co.

e d~ "laudêmio ll

que

transferem
do

11

foro 11

•

desliq~do

do

p mênos aceitável o
e~ercício ptrpto d~p0~R~.

Entretanto, a extinção

da

no texto constitucional, sem medidas leg1s1ativas

substituam, embora dentro de outros contornos
provocaria conseqüências indeseJáveis

título

de

Enfiteuse,
que
a
jurídicos,

de o Poder Público o utilisar para

viabiliz~r pr~Jetc~

habi-

Estedo, em lug"r de ven~ imóvpis de

sue pz-opz-Le dede , \1rbanizadas para fine de J1ilplênte<;?C' de moC'J

rEçlime

lI

É poseível que atrás das tentc:tivas de
e r f i tf'uE'e ll eYí!:=tên pc·derC"lPOF
ir:tE-I.f'f'f'E: f
n20

reveledC1F, que

€.E"teC'J

i~.PCit'~(-I'cC' ~ \"'ICE ~F

Õf"qp c 1 '" co <Yf

:n;'-'l2-

Antes de extinguir a

enfiteuse,

oportuno levantar uma relação, ou pelo menos

gem, que indicasse o nível econômico dos

uma

atuais

seria

amostra-

foreiros.

Nessa relação iríamos encontrar podero-

É preciso considerar 2f'pecto qne tPID pa~
têm
tr<='te do
do
instituto de Enfitens-e, e que diz reBpeitCõ
à possJ.bílidade

reoias popu Le z e e , poõert cdo'ter

a parte fraca ou carente e coroo tal merecpdora do' trataI
,
.
mento favorecido que o artigo 6e deseja lhe conceder.

nam estar a serviço das classes menos •.favorecide e ,

saclo desperceb'ífo õe Itluitos õaqu~les que

o

é

e~tinção da

Cada vez
dcmínio

senhor~o e poderosás empr~sas imob~liária5,

a a9quirentes de grandes posses responsabilidade

Seria equívoco imaginar que o enfiteuta

útil" o ônp? CP ppger "foro" C'o t'itlJ12r do '
rpmini~cêncie

do-

Há ainda os casos em que imóveis subme-

•

Tem sido considerado que o gravame que

é

assistência

tidos a regime enfiteuta, foram objeto de transação entre o

agora afloraI no P.rtigo 62. do Anteprojeto

da "Enfiteuse ll

t

Poder Público, em numerosos. casos, àeveria ter como alvo o
"senhorio" e- não ~ foreiro ou enfiteuta.

E"r.f:itf'utl' • • e-stF-

sas empresas, inclusive multinacionais.
Não sendo a extinção da enfiteus'e maté-

ria essencialmente constitucional, tanto que há várias proposições nesse sentido apresentadas por Deputados e

Senado-

res em legislaturas passadas do Congresso -Nacional,

a

proposta não' obs.,ta que o probãema seja objeto
.<
na através da legislação ordinár~a.

nossa

de -di~ciPli-

I
I

I

~ ~..!(i~.--~"":""-='--~------'-----------------:;-------------------------';~
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Art. 7r"t - O Estado zelará pelo interesse geral, na ordem econômica,cuidando para
que sue final idade seja alcançada, no respeita a'os princípios fundamentais,' con~
tantes da Consti tuição.

DEPUTADO CUNHA BUENO

§ l~ - Na discipl ina das atividades eccnonucas , serão
rigorosamente
observados os prt nc [ p ios do Es tado de Oi re i to, não podendo ser

m:------------------ nXfDlolU''''lCAçÃO-----------------,

estabelecidas obrigações, a não ser em lei, respei ta da a igual
dade entre os interessados, e sob o crivo do Judiciário.

Substituam-se os parágrafos 19 e 29 do ertigo 211 ;pelo13 5e~ntDEl !i~
ráll;rafoa;

§ 2? - Caberá

~ :t 9 - l:ão ho.verá expropriaç?o, ssJ.vo en Ci.SOS :te:.'irti:ioz lir.')7i~.::'l?~
-'üe e:r, loi, da lleccssid:..da 01:. 'J.tilidr.C::.a T.r~~Jlico, ot; ,:c J.,_t::rocGe ~~2.
cic.l, :':ledir...nte próvia e Jus~a ir.deniz3.çio e 1 dinheirQ.

§ 3'=' - A política econômica a ser exercida pela União deve ter como fi
nal idade assegurar o desenvolvimento equ l l ibrado da economia

ã lJnião, por meio da concer taçâo entre o trabal ho e o c~
pi tal, planejar o desenvolvimento econêm i co nacional e regional.

§ 29 - O nF:o pagamento ü~ ilU1e:Itze.ç:Õ.O fi;"s.d.a juõ.ici;:.1:j.en:;t:, de
co:aple:lentação ou. aOr2-eção nOl1e·~;.r:i.a, C!.entro de ãone ·..e se s :10
sito en j-.l1gado da deoisão, dar:5. 1"J.gl3.!' ao sequ.estrõ co q-:'~eJl!;ia
cossária p~ se~sfazer o dÓüi1io.

•• ~o

.....
, - ~.
i-'u 3.fJooguraa.o o caro "'0

I
I

~

he rança, na. forr~ da l~l, :l~O ::>C00:::
do' o sou VE'~OI' ser onez-ado :po~' tri?Ju1;os, :3~lvo o Ílapos-~o cr.ueu ::l0E.
tis e em E'.lJ.qi.1.ota proeressiva :",.E.o aU!Jerior fJ. õ.ez '!I0r C,e:il~o.
;j

',-

&

JUsrII'IJA:JÃO
]'OJ"fl~ do oa"":'.l'Q 3s';;::1::;0 ela v1oru::r~iti:.iJão eco:~ônic ..~, • \l·. C.iru:"~.J2
c ->_
rnntias il1clividu~.is 11.1.e re:ve::-o.llüO..J. :Jo~rc el,:~. ~:":''''~~~:.-.5-:.:. ;}0:;.... ir;;~::.
llOl~l3.&·3.

neo,

eles concarnerráea, que os e:i:l'licitc~: c:.e
cJ:igê"nci~.s da cocied.F...à..e :J.fji..; l~.

visando especificamente a:
a) manter o equil íbrio da balança de pagamentos;
b) preservar o valor da moeda;
c) atingir alto nível de ocupação;
d] assegurar a estabi 1 idade no nível de preços;
.e) estimular a produtividade da empresa privada e a competi ti v.!.
da de do produto nac Lona I;
f) favorecer a poupençe e a difusão popular do capital e da pr2,
pr l edade.

~lOê'.O .: ..~i.:: 00 1..:3'" ~

00::1. :..
...0

§ 4~ - A propriedade haverá de ter função soc r a l , de modo que a lei r~

~

l

primirá o abuso do poder econômico, especialmente caracteriza:lo
pe Io domínio de mercados, a eliminação' de concorrência eOilUIIU!E.
to arbitrário dos lucros.
§ 5? '- A lei instituirá um s r s tema de protcç3o ao consunu dor- c ao u'>u3

rIO de serviços. Para tanto, poderá ser c r ledo , pc l o
uni:.lo7
autarquia dedicada ã repressão dos abusos do poder
econômico,
bem como 'ã proteção do consumidor e usuér Io de serviços, ub~c~
vado o di s oos to no_.p-ªráedafo 5~J-':Lte.
(continuação da sugestão de subs t t tu i çjio do artigo 7? e seus par,5graro~ lc:' c ~~
do Anteprojeto Final da Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção do Es t odo ,
Regime da Propriedade do Subsolo e da Atividade Ec,?nômica).
§. 61~ - A l e l poderá criar, para O controle de setores particulares

A este respeito o p~airo po~to oo~c~~~e à ~e~~prop~~~ç~o.

,

I.~ oerto 'lua a dupla. gar:J...'1tia da propI'icdade, a. de oO:'lSarlT"ç'~o

i

J - a tais órgãos poderá ser delegada a regulamentação de leis.
II - estes órgãos serão dirigidos por um outro órgão
autônomo,
constituído por diretores com mandato de prazo certo, es co
lhidos entre participantes e especial istas de cada
setor-;
em nÚplero igual, na forma de lei complementar.
III - a lei assegurará a pub l icidade, com a antecedência que fJ..
xar .. conforme a espécie .. de suas normas.

(mo

,peJ:'..lê-la senão por ~o'~ivo de in1;crasDo crttpd1'iO'r ü..2. cole- .;iviu~[I.H) o
cl~ COL:lpa~D.ção (n p1"évia e ã..w-:;a iZl:.1.e:U~~.~no) - j~: eb;;:.: _1"' j)~c2~
'lroçuo do 11~..9, c.rt. 17, bem 00::10 G:ll to\l~~s ~~3 jOllC~.;iir..'d.~úuu 'Jrunil..Ji
r:~n CU:'1 u1;::>.l:Ü. :10 ::'l"t. 153. ; 22). À)cl"vi·'.,:J. -Jl'::J.;io:'. :,.) :::J.·~.ci1 ;;;:-:: (Continuação § 12 e § 29 do art. 29 - JUS~Dr:;s:~;:O)

r .;c.
!

\

JUSTI FI CAçllO

dil3torcido, e esvaziado, estas gal'nntiz.e.
Pa:re oorrigir essas detuxpações e:l:iso:ae que e 1. :luo os inicie:
eX]~ropriaçeo sea o depóeito do v<~or juc ~o do 'jeI:l; ;:. Ocorr::. o SJ
q,t1.Cc~ro dr~ in1io~ô.:.1.Ci". :ncc~szrrl"'~ se, do:~".;:..o c.p c.o'=':c _.eZ~3 C:o ~:...~
si lio e:l julc3aClo do. deci.:3p.o, :1Eo bcr~'".:.a ~la..t if..o () :,:;;:::.. .0_1;0 ~
za';:~#o n.rbi tr-.::.cla jua.icial:,i.on·~o •.

i .....;:.;..:.!

.

-

'Jom estas :'"10J:n.~s se mpacliz·,f, :por u...l lc.clo, =tu..) ó c:;o7eI'il,..;;r~u
e::~l~·2.
pr:ie UD bem depositanõ.o i:d'ina. P:u'cc::;;, ele seu 'Talor, ce;:~o ele qJ.a v
'pa;:;B1'J.ento final, dtC:2. a .-tiO:10l"U tlO;j procQOSCS, c~:.~é. f..:;i10 1JO:0
:';0.1
.o-.;.;}~~cor. ?or o.. .:~ro, ~-..l:: o ~o :Y"='b~ ...J,=:'lt·o·::?or :f-.r'"'.;=.
:> :'--~"3::;:" -~:::.:~
c·,) :i~}:. Jzo- ~:..c::: _~~l'jZ :;.:;_. f::.l..<J:'O.
2o'~ O~1~:,""0 l~c.o, llO 0'].30 t:.::: i:..0.t;;.u::.:::.çÕ~:.; -"~···OG:.!: ~ .::.....):i.:..::...;_;..; ,':;
~
.:iX'opriz.:;ões <:.l~:;erio~·ac '\ ·on~:'''~t~Ã.1 0__ -,rie".,o:," c~ :lO--.l .. -.:...:...::. ~:)_:.,:;-.;i-:;'"•.::c.;.:)
l.J1ll, poã.cr-se-id. :i.:.lC~-.ü.rf ;:JLt:3 c..:i..3y)oci ç õs s i;~"<--1f:i~ó::"'l:::.ct _'.ravi:J":Q ....:

:p,:,.rcele.;:;te~to C:oo :p~,'l;JSntoc.
"';OS':1 lJre'.riiJ~o

110deria ser

... ....

COl1Si.f.JG'tro.nci(lc.l."".. C:..l :..r~iõo

C.o

teor:
tt!1T~.

da

economia, órgãos especial izados:

_:~.O illd~.1i~j.l::ÕOS fi::"_ê.:. S ::o:'úcs d..:;. c:lb:;':.::1..".: ... C-_ "1.:'-,'''1''
, •• ,
:.101lSt~1n1Í9::'O c que ~lJo.:?te:.l ~ 01 ~~ic i:o J..";XJ ::il .J _::.:.'iOt
:t.i."J.oe, o ).Jz..~;.. .J.:....,~i.,}lJ :'loG.-~r~ ,J "'3 ~ 1. ~=-" J _1 ....: _ ", __ ."
'
ltt,;:"O ~::.!.:r:'col":'!J i~.·. :'::'2 .:,~"~~"'2ir:; ·I~C;' ...-.e ~:: :._.... j ' ..1
'oJ 7', " .;:,. •
:;1.:~;"1.ç:=o ",:,o.t:.o·ã:ll"i_"..: ocol."J."iê.::.. :,;;,5 - c.. .•~, :.. . 0 .3:: ~ ';:' .:; .J..... ..) .;.:;,
~1.c!'3i.iciC.~s Co J:.::roo _-:'01."c.~6.::'i0S 0 ~o .•v-,_~, ~.~.:::....'

.. .

A atuação do Estado no plano econômico, sua função Leq l t lrna, sua 1 imi tação e sua
d'isciplina, constituem tema de tal relevância no quadro brasileiro contemporâneo
que se justifica a abertura de uma seção ã parte, para a sua regulação.

o Es tado,

i sto é, o poder po 1 i t i co, dada a sua crescente atuação púb 1 i ca nos p~
nos econômicos e soCial, frequentemente sufoca a autonomia individual. não COlHO
opres
poder político e sim como poder econômico, estritamente falando. Quanta
são não resul ta, não de leis nem de decretos, mas das consequências de sua polI
ti ca econônri ca, da atuação da i nf I n I dade de empresas esta ta i s' que contro Iam seta
res primordiais da economia, ou de seus bancos que manipulam o crêdi to?

A função do Estado, em termos gerais, é a de zelar pelo interesse geral.
O
lIcaputll deste artigo aponta que essa é a função do Estado na própria ordcm ccono
mica.

é maiS importante pelo que não diz do que ~)l'10 que
dlL
Isto é, ele não atribui ao Estado a promoçiío do dcscnvolvllllcnto. ü dllCC.JO
d~l
economia. etc .• e. sim. e tão somente. zelar pelo interesse qeral. cuidando para
que a final idade da economia (a ~cllisração da~ ncce~!;>ldadc~ hUll1dna::. CllI lo ... !;>a
Ii
nha a concretização do bem estar) seja alcançada, sempre no re~pcl to 2l~
nUllll,JS
e prindpios inseridos na Constituição.
Na verdade, o preceito

(continu.:lcão d<J ~ugC::'l~O de- ::.ubSlllUlçiio do arllgo 7'l c ~eu':r puriigl"c::llo~ 1'.' c LJ~
do Anteprójeto Final da Subcomissão de PrincipiaS Gerai~, Intervenção do E':>lddo.
Regime da Propriedade do Subsolo e da AtiVIdade Econônllca).
ACfrnite, é certo, a proposta, o planejamento, apesar de sua nítida opção pela eco
nomia de mercado. Mas, coerentemente, por um planejamento orientativo.
Este planejamento não haverá de ser unilateralmente estabelecido pelo Poder
Fe
deral .. Ele deverá ser estruturado pela concertação com o empresariado (o
cap.!.
tal) e o trabalhador.
Esta norma cor responde ã prática difundida na Europa dos "pactos sociais l • (mode.!.
nos) • Segundo reve I a a exper i ênc i a espanho 1a, é de frutos pos i t I vos essa concer
fixar
tação pelo Estado entre o~ interesses do capital e do trabalho, a fim de
me,tas e meios para o programa econômico a ser real jzado.
'

~
--------t!iO._-----------------------' ~
""'0"""'''''''0-----_
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• VI - COM I 5sII0 DA ORDEM ECONOM I CA (Subcomi ssão V l-A)

I -

Substitua-se o artigo 7~ e seus parágrafos I? e 4C; do Anteprojeto Final di] Sl1bco
missão de Princípios GUiais, Intervenção do Estado, Regime da Propriedade' do Su:§:
5010 e da Atividade Econômica, pelo seguinte artigo e seus seis parágrafos, renu
nterando-se para 7C; e 8<]', respectivamente, os parágrafos 2C; e 3t? do
Anteprojetõ
em sua redação originai.

Finalmente, visando assegurar o equil íbrio entre o setor públ ico e o setor priv!,
do da economiã, e garantir a necessária autonomia da empresa privada, se definem
os objetivos que condicionarão a pol ítica econô'Ilica do Poder Pübl ico.
Por outro lado, enfatiza o Estado de direito na discipl ina das atividades
mlcas.

eco"-ª.

Sendo o Estado de Direito um dos princípiOS constl tucionais, POtS, como a atual,
a Futura Constituição não renegará os princípios da legal idade, igualdade
e
controle judiciáCio, Iria de si mesmo que o Estado de Direito se
aplicasse
à
disciplina das atividades econômicas. A expéraiincia brasileira mostra. no entan
to, a necessidade de deixar claríSSima a apI icação desses princípios ~a economia:
Com efeito, é prática, escandalosa e inconstituçional, conquanto frequentíssima
e não sancionada pelo Judiciário, a regulação econômica por meio de
decretos,
~ ,!"":""Tp.?rtarias, resoluções e outros atos de hierarquia inferior. Embora não
enco.!!.,

VI • CoIDIssão de Ordem Econômica

trassem base legal, ainda assim, na real idade, esses atos discipl inarn a economia
ensejando, na verdade, o arb l tr i o qove r nemcme L.
Outrossim,

a

proposta

t anrbém t r

a

to

da

concor r

êncr a

d

qual

Iliiu ~

III - Tarifas. que permitam a justa remuneração do capital, o
melhoramento e a expans:;o dos serviços, e

11,)

cons aqr ada ,

e 167'

assegurem o

equi I ibrio econômico e financei ro do contrato;

lei magna vigente, salvo de modo indireto
ücprcende-wc o prr nc Ipr o t jio vomon t c
do ar lo 160, V, que cons i de r a abuso do poder cconônu co 1IlC I ec odor de I L'pl .........1° a
"el."111 n()ção da concor rênc ra".

IV - O regime de fiscal ização das empresas concessionárias
e da revisão periódica 'das tarifas, vedada a

(continuação da sugestão de substituição do artigo 1e; e seus parágralo~ 1~ c 4c;
do Anteprojeto Final da Subcomr ssjio de Princípios Gera.s, Intervenção do Estado,
Regime da Propriedade do Subsolo e da Atividade Econômica).

(Continuação

criação

de encargos, sem a;'\orrespondente compensação
tari f~
- ref. substituição do Art. 8~ e seu parágrafo único do Anteproj~

to Final da Subcomissão de Pr lnc Ip los Geraus, Intervenção do Estado, Regime

da

Propriedade do Subsolo e da Atividade Econômica)'

Contrapartida da garantia do capital ,é a repressão aos abusos do poder
econôl]!..!.
cõ. A proposta não descura disto. Ela enfatiza ã função social da propr r ededc
e prevê a repressão aos abusos refer I dos. Dá, i nc I us I ve, um enfoque ma I 5 amp Io
a esta questao, na medida em que torna exempl ificativa a referência ao dom l ruo
de mercados, ã eliminação da concorrência e ao aumento indiscriminado dos
tu
eros.
-

ria; e
V - A obrigatoriedade de manter o serviço contínuo e

\

ade

quado.

Na Constituição vigente, como no Direito anterior, já está a função SOCliJ1
da
propriedade (art. 1'60, I I I). Igualmente a repressão aos abusos do poder econôm..!.
co (art. 160, V).

JUSTI F ICAÇA0

Fi~almentet a proposta inova ao prever sistema de proteção do consumidor e

dos
usuários de serviços. Está nisto uma exigência da sociedade de cojisumo • Q.s con
sumldores_e os usuários de serviços, como grupos difusos que são, njiç se organI
zam, ou nao se organ i zam adequadamente pa ra a defesa de seus Interesses.
Cabê I
eQtão, ao Estado substituir-se a eles, tutelando-lhes os direitos e l ncer-es ses .
Por outro lado, faculta-se à lei a criação de órgãos especializados para
t ro le de setores par t l cu l ares da eeononna ,

o

Ao Estado compete a prestação dos serviços públ icos, assiih, deverá zelar para que

o mesmo seja coerentemente executado, inclusive quando vie~\a se

util izar

dos

regimes da concessão ou permi ssão.

co.!!
Por outro l àdo , p!3ra que as empresas concessionárias possam,efetivamente,prestar

Existem já inúmeros órgãos de controle econô-;nico~ns estruturados como
auta.!:
qu ras :
I.B.C., I•. A.A., e tc . , outros sem esse caráter, que atuam, c como, na VI
da econômica brlliJleira, sem previsão constitucional.

esse serviços, estas deverão estar asseguradas por um regime jurídico que

garanta a justa retribuição do capital, e também a segurança necessária

ã

lhes

quanto

vlabil idade econômica de seu investimento.

A regra proposta autorrza esses órgãos, dá-lhes poder regulamentador
anômalo,
mas, dando poder regulamentar, claramente está sujeitando as normas que eventual
mente editarem ao. princípio de legalidade.

o cern~

da proposta está na autonomia de- direção que s e l he s assegura.
mande to
de prazo certo paridade na constituição do órgão entre pe r tr c i pant e s da at ivida
tle e es pec ra l istas nela. Com isto se busca impedir que c s rcs õr9cJo~ s c tornem
dóceis executantes da pai ítica do governo.
Em fim, como, hoje, frequentemente os interessados sofrem "ex-abrup t o" o impa~
to de normas ed i tadas por esses órgãos, pr;vê-se a neccs s àrr a pub l ic l dedc com a

..

(continuação da sugestão de substituição do artigo 7? e seus paráq r af'o-, I~ e 4?
do Anteprojeto Final da Subcomissão de Princípios Gerais, t ntcrvcnc So do Estado,
Regime da Propriedade do Subsôlo e da At l v rdade Econômica)
devida antecedência, para as disposições nor-ma t rva s que editarem
l s to na forma
se
de uma l e i regulamentadora do preceito constitucional, que pode râ , talvez,
guir os moldes da legislação americana e Inglesa~bre a pub l rc Idade do s normas
e procedimentos adml nt s t r a t lvos .
..

tJ
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VI - COM I ssxo DA ORDEM ECONÔM ICA (Subconu .,iio Vl-A)
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TEXfO/JUSTlnC,I,çÃo
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'"

Substituam-se as expressões "em faixas de fronteira ou em terras Indígcll,J~1I do
artigo 14 do Anteprojeto Final da Subcomissão de Pr l nc Ipros Gera r s , l n tcr-vcnçjio
do Estado, Regime da Propriedade do Subsolo e da Atividade Econômica, puro
lIãreas de segurança do Estado, conforme dispuser a lei ür d rnâr re ;!'

o

referido ãrtigo passaria a ter a seguinte redação:

Art. 14 - O aproveitamento dos po tenc i a r s de energia h rdr-eu l ica e a lavra de j~
z rdas minerais em áreas de segurança do Estado, conforme dispuser
a
Lei Ordinária, somente poderão ser efetuados por empresas públr c as ou
emp.resas nac lona j S •

I:

-

AlJTOIt

-

...:.

~
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VI - COMI ssze DA ORDEM ECONOMICA

Subcomi ssão VI-A)

~

~'

Qualquer país, abstração feita ao seu regime, não descura da segurança
ASSIm,
não é razoável, por exemplo, acentar estrangeiros em área de fronteira,
ou pô-los em reg Iões que representem per i go no tocante a even tua 1 guerra ex te rna.
Note-se que os problemas atinentes à logística não são mil l t ar-es , visto
zem com toda a econom I a nac i ona 1 .

que

di.

..-._---------------TElCTO/"'lJSTIFICAÇio-----------------,

w'

Substitua-se o Artigo 8~ ~ o seu parágrafo único do Anteprojeto.Final da
missão de PrincTpios Gerais, Intervenção do Estado, Regime da

Subc~

Propriedade

do

Subsolo e da Atividade Econômica, pelo seguinte Artigo:
Art: 8~

AuToa-

Incumbe ao Estado, diretamente, ou sob o regime de concessão

ou p!:r
servi ços

missão, ,sempre mediante licitação públ ica, a prestação de

r::;,----------

1

BUENO

.

§

PL[N ..a'o/co...' ' 5 Ã O I I U I C o t u ' d o - - - - - - - - - - - - - ,

EMENDA

600647-7

VI-COMlss/lO DA ORDEM ECONOMICA (Subcomissão VI-A)

públ icos.

r.'lr----'-------------

§ Onico - A lei disporá sobre:

p.§.
I - O regime das empresas concessionárias de serviços
bl icos, O caráter especial de seu contrato, e
fixará
as cond i ções de caduc i dade, reversão e resc i são contr!.
tual;
I1 - Os critérios para a fixação do efetivo ressarcimento ã
concessionária dos prejuTzos com que esta arcará,

na

eventual idade da reversão ou rescisão antecipadas

de

seu contrato, devendo estabelecer disposições

atina!!.

tes á diferenciação entre aquelas que vinham,

regular.

mente, observando as condições contratuais

e aquelas

que, vo luntar lemente , nem sempre o faziam.

O pagame.!).

to, em dinhei ro , do ressarcimento, é condição para que
se opere a reversão ou rescisão antecipadas;

DEPUTADO CUNHA

nXTO/ollJSTlfICAÇÃO------- - - - - - - - - - - ,

Substitua-se o artigo 8~ do Anteprojeto Final da Subcomissão de Princípios

G.=,

rais, Intervenção do Estado, Regime da Propriedade do Subsolo e da Atividade Ec~
nêmica, pelo seguinte artigo:
Arta 8t? - O regime das concessões de serviço públ ico observará os seguintes pri.!!.
cipios:
L - obrigação de manter o serviço adequado ;

II - tarifas que permitam a justa remuneração do cap r tal, o

melhorameq

to e a expansão dos serviços, e assegurem o equi1 íbrio econômico e
financeiro do contrato;

III - proibição da criação de encargos sem compensação tarifária; e
IV - fjscalização permanente e revisão periódica das tarifas.

168 o VI- ComIssão de OrdemEcQll6mlca

l!J.--....-----------

JUSTIFICAÇAo

AUlOA

DEPUTADO CUNHA BUENO
~J,.I .....

,....,..-

Enterldendo 'que o.artigo 167 da Constituição vigente trata a questão de forma c~

. VI

rente, deve ser mantido o precel to, apenas Com as necéssáfiás 'ãdequações que ,por

~

.lIJO/co""stio/'uKõiiJJ·

COMISSÃO DA ORDEM ECONOMICA

•

(Subcomis~

, . " , , . - - - - - - - - - - - - - - - - _ TlXTCl/ohlSTIrIC.;io

51 sô , se justificam.

.....,

pat,ágrafo
do ar.tlgo
do Anteprojeto Final da Subcomissão de
.
princTpios Gerais, Intervenção do Estado, Regime da Propriedade do Subsolo e da

Su~itua-se O

4~

6~

Atividade Econômica, pelo seguinte parágrafo:

S

~

~t

t '.

I'l.tIfA,.h)/Cf)"'I~".\~1/.. u'cO"'''3ã.l lO'"

." . . . .

~.~

.

- Exclurdos os Monopólios da União,

------

---

.

previs~os no ar~igo ( ••• ) desta

túição, não serão estabelecidos monopól ios estatais, exceto por

···I~

DErI ITA no rIINHA....lllJl:NO-

rr-----------;"
-t;, 0.

4~

Constl
compr,!vE.

dos motivos de segurança "aciona 1, e. desde que autori zedos, por 1e! compl,!

__ .~~.

mentar, inde,!izando-se, de modo prévio e justo, as empresas eventua linerite

(SubcOIubsão VI-I\)

excluTdas do setor •

Tt: .. ' 0 1 J U H I f I C A l ; i o - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4'

JUSTIftCAçllO
A proposta, enfatizando os princípios da sup!ementariedade e da

parldad!, de trE.

tamento com as empresas privadas, só admite o monop'ólio em caso de

n~

segurança

cional.
Outrossim, -es tabe l ec ldo o monopól io em setor já ocupadO' por empresa privada,
to deve importar' em indenização, prévia e justa, dos per t i cul ares atingidos.

~-j

-=

L

----=~J

r

..

~

...,..

m:PUTADO CUNHA nUENO
~~

rLtHA'llO/C.Ou.:Ulo/ suaco..' : J 5 Ã O - - : - - - , : - - - - - -

VI - COMISSÃO DA ORDEM ECONOMICA {Subcomi s s ào VI-A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ytxro/,jU'illIlCAÇi.o

•• -

--------

Substitua'-se o parãgrafo 5~ do artigo 6'? do Antep r oj e t.c Fiou1 da SUbLtlllli"Y~o de

Princípios Gerais, Intervenção do Estado, Regime da Propriedade do Subsolo c da
Atividade Econômica, pelo seguinte parágrafo:

0.'----, I

' ut
DEPUTADO CUNHA IJUENO

r.r---------- ,.u;"'..

Jllo/COIJ13~ÃO'GU'U:'".15~ÃO

,..,.,,.--_'

-"

_

--=J
...............

TI;XfO/J1l5TlflCAÇ_O

§ 5~

- Supletivamente, o Estado poderã participar da atividade produtiva em

set~

res ainda não plenamente atendidos pela empresa privada, porém sua

atu~

ção será sempre em caráter provisório, "e preferencialmente, em associação

com

empresas privadas, sendo necessária autorização. por lei complementar, para

sua

atuação de forma majoritária ou isolada.

·_-,

JUSTIFICAÇIlO

Acrescente-se ao parágrafo 2': do artigo 6S' do An tep roj e to Final da subccnu s séo

de Princfplos Gerais, Intervenção do Estado, Regime da Propriedade do

Subsolo e

o

da.Atividade Econômica, o seguinte:

Estado de Direito requer se enfatizem os princfpu.\)s da s~plementariedade, e da

paridade de tratamento, com as empresas privadas.

: •. " quaisquer entes paraestatais, que exerçam atividades econômicas" ...•..•..•••

Assim, a proposta pretende

mitar a atuação do Estado na atividade produtiva, restringindo-a. aos
não atendidos totalmente pela empresa privada.

li

segmentos

~_~

Assim, o referido parágrafo terá a s equ l n t e redação:

p!.c

Outrossim, a proposta explícita ser a parti-cJpação do Estado prov l sór r a e,
§ 2? - As empresas públ l cas , as sociedades de economia mista ou quaisquer

paraestataís, que exerçam,atividades econômicas, não poderão

entes

ferencialmente, em associação com empresa privada.

gozar de b.!:,

nefícios, priviJégi.os ou subvenções não exrpns Ive l s paritarIamente

ãs e!E.,

presas do setor pri vado.

JUSTJ FICAÇÃO

1!J"".--------------

aUTOIl

DEPUTADO CUNHA BUENO'

A p r-opos ta busca ev l tar que qua 1quer nova moda1i dade de organ i zação

es fã ta 1,. em

substituição à empresa públ ica, venha a exercer, privilegiadamente,

• atividades

econôm i cas •

VI - COHISsllo DA ORDEM ECONOMICA <Subcomissão VI-A}

<=1.----------------

TllllO/.uJUI'lCot;ÃO

--.

. Substitua-se o parágrafo 1~ do artigo 6~ do Anteprôjeto Final da Subcomissão de
PrlncTpios Gêrais, Intervenção do Estado, Regime da Propriedade do Subsolo e

da

Atividade Econômica, pelo seguinte parâgrafQ'
§ I~ - As. empresas públ icas, as sociedades de economia mista, bem assim qualquer

ente paraestatal, que exerçam atividade econômica, serão criadas por lei,

fica!!.

do sujeitos ãs normas apl icávels às empr-esas privadas, inclusive quanto.. ao Direi

VI • Comissãode Ordem Éconômlca e Hi9

to do Trabalho, das Obrigações e ao Tributário, salvo no tocante a sua fiscal

iz~

Entretantc, a extinção da Enfiteuse, no

ção pelo Tribunal de Contas.

texto Constituciorléll, se-m n.ce~Õas leg~slatiNas que a

substituam,

embora dentro de outros contornos Jurídicos, Pl0VO(~?ja

conse-

qüência$ indesejáveis.

JUSTI FICAÇi'lO

t preciso ccnsiderar aspecto que tem
passado despercebidc de muitos daqueles que têm tratado do insti-

A proposta enfatiza a necessidade do controle pelo Tribunal de Contas, e ~ambém
busca preveni r quanto ã possibi J idade de qualquer outro tipo de organização est~
tal vier a exercer atividades econômicas, sem observar a sujeiç~o à regra geral.

tuto da E~f.)1eus~, e q~e di~ respeito

Público o

~tili~ar

à

possibilidade de o

para viabilizar projetos

Poder

habitacionai~.

o Estado, em lugar de vender imóveis de
sua propriedade, urbanizadas para fins de implantação àe moradias
popr-Je r e s , p"''lerá adotar o reg~me enfiteuta, estabelecendo a rela

• ur..

L

------.-,j

jDlIE:;JP:]!u:ZTIAADPDOU,Ci.J,!IJ:JNüHj,jALBI;l.J!J,JEl:.rJNjJO'----------------'.
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EMENDA
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(Subcomi
ssão VI-A)
_
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. VI - CO;'ISSÃO DA ORDE"
TUTO/~UST.,le"çÃO----

1":'1

ção jurídica pela qual o benEficiário do uso,

disposiçã~

e

gozo

do in.óvel pagar-lhe-á pensão. ou foro .

A

ex~gibilidade

J.nledia·"é

ao prpçe. selb

substituída pelo pagamento do "foro ll e pelo pagemento

do

"lau-

dêmio", no caso de transfer~ncia do domínio útil.

-_------..,

Acrescente-se ao artigo lº o seguinte inciso:

Além do Poder Público não exigir o page
mento imediato dc preço do terreno, porque receberá
compensação
dilu1da através do tempo, em pagamentos do "foro" e do "lauõ..-

"VII - justo tratar.lento ao lucro."

mio", não se desfará ele do domínio indireto, iml~eõil1eo
eventua1S de especulação.

fOlnlef.

Esse aspecto cliz respeito à forma pelo
qual o Poõer Público poderá promover planos habitacionais, em be-

JUSTIFICAÇÃO
Conplenentando os prindpios fundazaerrtad,e que recen a atividade ec.2,

nefício dE popu Laçjia s carentes, a serem implantadc1c:s
ç~e integram o seu patr~mônio.

nô~ca, em conson~lci& con os pri~c{pios da De~ocraci& Social e bu~

cando-se deixar claro os parw~etros para a fixação dos

li~tes

intervençã~ do Estudo, 113 que se incluir na Constitll.i~ão

da

Econôtd.ca

diz
e~

respe~to

en-

t.e r r e nc.s

Outro enfoque, que não pode ser desprezado,
aos imóveis que se acham em regime de
enfiteuse

cUJO pleno domínio, o artigo sn pretende

que

os

enfiteutas

possam adquirir ~ ônus

o principio de Justo tratanentó ao ~ucro.

Atrás desse dispositivo pode haver a idéia
de que o titular ou "senhorio" é um beneficiário

ocioso,

en-

quanto o enfiteuta carrega a responsabilidade de pagar-lhe pensão'ou foro, além do "laudêmio" nos casos de transferência.

A realidade é muito outra.
Número co~siderável de "Senhorios" são Santas-Casas e estabelecimentos de beneficência.

=

o foro, na maioria dos casos,

PLldlUo/caMlllio/.Ulca.'.,lo-----------.,

1":'1

CC~l~S~O

é

de

valor

defasado; uma vez que sendo invariável, foi corroído pela des-

DA ORDEM ECONOMICA
1Q.Tot.UJtTIPlC4;io

--,

EMENDA

Supr~ma-se o artigo
6'
da Subcomissão de Que st.ão Crbanél e Transporte ••

do

Anteprojeto

valorização da sua expressão monetária. Entretanto, o I1l a ud ê mio", cUJo montante é de dois e meio por cento sobre o preço da
alienação, representa fonte de receita apreciável.

As Santas-Casas e inúmeros
estabelecimentos beneficentes, espalhados pelo país, têm na enfiteuse fonte
de receita que as ajuda no desempenho de seus encargos.

Os enfiteutas raramente fazem parte das ca-

JUSTIFICATIVA

madas populares, uma vez que as á~eas que receberam
Há uma tenàênc~a nc

que agora aflora no Artigo 6' do Anteprojetc da

~é5(

~u1;d)ço,

ê

SU1'COI!li~f;BO
da
da
"Enf~

em

regime

de enfiteuse, valorisaram-se, através, do tempo, a partir da data remota em que foi intituído o regime em apreçp.

Questão Urbana e Transport~, de ext.inguir o instituto

Assim, muitas vezes, a assistência do Poder
Público, em numerosos casos, deveria ter como alvo o t1 s e n hor i o "

teuse".
Tem sido con s f dez edo que o gravame que
pesa sobre o imóvel, impondo ao que dele tem o "domínio útil" o
ônus de 'i-'êgar Ilfo:ro ll ao t~tular do domínio direto é remÃnjscêr.-

e não o foreiro ou enfiteuta.

Há ainda os casos em que imóveis submetidos a regime enfiteuta, foram objeto de transação entre o senh~
rio e poderosas empresas imo1?iliárias, que transferem a

Cada veZ é menos aceitável
de dctr,ínl.o desligac10 ão exercício direto da posse.

o

título

adqui-

rentes de grandes posses responsabilidade do "foro" e do "laudêmio ll

•

170
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C4;lInlssão...!l~.-9rde!D!;conômlca

Seria equívoco imaginar que o enfi1:euta é
a parte fraca ou caz-ence e como tal merecedora do
tratamento
favore~ido que o artigo 6~ deseja lhe conceder.

.JUSTIFICAÇÃO

f1nanciaT.ento para aquisição dp. moradia, 3:ravés d~ conta:d

t

possível que a1:rás das tenta1:ivas de ex-

tinção da . "enfiteuse l l existam poderosos interesses

n~o

direto do adquirente com o agente finanoeiro, sem a

revela-

diação de construtoras ou incorporadoras.

dos, que estão ilaqueando a boa fé daqueles que imaginam es1:ar
a serviÇO; das classes menos favorecidas.

tuno levantar uma

·Entendemos que o flnancla~en=o direto, ai~T de

ellm:'-

nar muitos entraves d~ naturéza burocrática r~juz ~

~us:o

flnal do i~óvel financiado.

Antes de extinguir a enfiteuse, seria oporou pelo menos uma amostragem,
iue

rel~ção,

indicasse o nível econômico dos atuais foreiros~
Nessa relação iríamos encontrar podero-

sas empresas, incausive multinacionais.

mr-------·--........
«.lUNHA. BUEElID

II-J

C

Não sendo a extinção da enfiteuse matéria essencialmente constitucional, tanto qUe há várias proposições nesse sentido apresentadas por Deputados e SenadoFes .em legislaturas passadas do Congresso Nacional, a nossa proposta não
obsta que o problema seja objeto, de disciplina através da legislação ordinária.

~_

......._---------J

c=o:::m"'i~s:.:s:.:ã:.:o:<..,;d~a~~O~rd~"""':E!<.""'JEln.>mriiiml~!!li!.
!!!-!!!!.!il.lC<iaL
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600657-4
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r.1r----------------,.••

1

TOI-J US T 1f'tCAGie

Suprima-se a ~ final do Artign, 22 do AnteprQj~t~ da
Subcomissão da Questam W~ana e Transporte·que diz,
"CIlIIll

AUTOIt

~'''''

ilnniL""são de posse imediata".

J1\Tlf5;!r[FICATIVA

_

CUNHA BUENO

Io-----------

,

o

pudlfKJ/~QN1.dQI.~co., ..

~'-------------'
COMISsAo DA ORDEM ECONÔMICA

1":'T_.

TU

,

TO/ olU.l'lfIÇAÇÂO

Artigo 2g

=

se meferir a desapll'\Il)prlação do i::.óvel

bano , dispõe que o padetr desapropriante :terá lfirnJ.ss;o
_ "'e
~

Ut.

-

po~

se imediata".
A

EMFKDA

lmiasão de p~se imediata deve ser a exceção e não

a

regra, porq~e ma1esta ~ ~idadão e a.famin~a por ela a~ingidcs.

Supr1rna-se no artigo 62 do AnteproJeto
da Subcomissão da Questão Urbana e Transporte
a
expressão
"s em ênua" e acrescente-se ao mesmo artiqô

pa:r.ágrafo

A posse imedia~a llimdependente de cmnstar da lei, poderá
.s~r

único

concedida pe1c

p~~

Judiciário em mavendo razão para tal.

dispondo:
nA aquisição pelo enf1teuta do pã er;o dç>
mínia sobre o imóvel ficará sUJe~ta ao pagamento prévio de i~
obrigatár~a

denização ao senhorio. A indenização não será

no caso de

O

enfiteut~

comprovar não possuir bens e rendimentos

que lhe permitam solver a

CUNHA BUEllO

responsab~lidade."

JUSTIFICATIVA

=

,.

EJr----------.·====-'-=~-

Como há pesso?s e grupos

econômicos

podero sos , que pagam foros e, laOOeml.DE sobre áreaE=
me a e qua.s a.çe o do pleno domínio sem o pe qemerrt.o õe

denização ao titular do domínio

justa

in-

ã1~eto.

t

EMENDA

em regime

enfiteuta, não nos parece que seja adotada como regra unifor-

TUlO'''USTIFlt.a.çio

,

l:'Silpiiima-sp do artigo J~ do
da SuJ5comiss~çlôaO'efies1t1iotrrbane e Transporte
que cri!:.
11~tlo

-usucapãâo ou"

"jtJSTIFICA~lVl'.
(lO"~tigo

32 dispõe que tode I;Je-rediõ: ec-

quirid~H 2travé~~c;jSp\l6~lJCi'pião ou de doação

da

CQII'\C· [tem

se-r;f

r

conside-rô-

d·~? -rfgfufí:i:a, com as implicações d2í c~ecorr~r.tes..
(Olti~Ucapião,

diferent~m~nte

ca

equ2~~

ção por d(1açfã~lt,l:fi;boté -um f?vor, nas um dire~tc.
(O iirt'stitu'to do usucêpi;o

eEt?

é'np?rêdo

em disposi.ti..l<':fó':?' .,Íímp!t-ros do cóc1iso Givi.!.,· cora o ún.!c('i ir:convenie~te ~pcserf~n~r ac~trito a prêzos nuito lcn~o~.

Acrescente-se o seguinte par-ágr-at'o ao Art .. 8~ do ::."':e-

projeto da Subcomissão VI-b:

"§2 9 Dos recursos alocados pelo sistema <le

captação,

I Não c.é possível cercear E'SS€. "dire~to" à
aquisiça~ do.- c!iJortlfnio <a't~avés do exercício di" posse, ~ lim;
tações •.
"Tornar urna morr-die bem CoE' frmí'!ia é d~;,

clará-Ia-, ~"-'~rlta\de'-éxe.tnção por dívida~

f'Itl

serão destinados, no mínimo, 5~ para o fl~?~ciame~:o dlre-

fício~ ~.l.'ti~ í'Gótíst;~üuir desvant?'gem pa.ra

to do adquirente, submetendo-fie este

quiriu o ~id'Ío (em v~rtudE" de um direito

de renda junto ao agente financeiro."

àpena~

a

Cóc1 igo Ci;y:H:..•

lugar dI? bfln2Ç!h-'"

2~

c0nsêf'rê"do

no

ClqUP] f."

I

t
i

I
I

1

VI- Comissão de Ordem Econômica

1-]

CUNHA BtJENO
... ~LÜIIo/~~OIlI
••

,-

(!l

COMISS~

io,-----------

Art .. 22 Serãi ceslbirmtllllslIoa pelo Estado> a aquisiçãe de terras'
para a

.600659-1
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const~~ (~ ~oradias

mentos comercr;ai'$

1:1.---------------- 'lI1UTololuSTI"caçio-----------------,

cr",

ção social

e

impl~~tação

~ li~dustriais,'para

IlDID'lllDll"illedade, no

âmbit~

a

de

_

empreen~l

da

realiza,ã~

fu1

U1rbano.

lIlllIlllNDA

§ 12 A exprot;rJl:li1l'l"vlilD., quando necessáda para o
Acrescente-se o seguinte dispositivo no

Anteprojeto ~ Subcomissão da política Agrícola e.
Reforma Jl<~;Í!Jr:ira:
A:r:J:.igo •••
Incidirá sobre terras

Fundiár~a

mama

menta urbano. $e

em dinheiro. Ill1e1J!O

e da

desenvolvi-

mediante prévia e justa indenização'
do mercado.

va~'Or

a
)(

~

OC10sas

o inpos-

§ 22 Não se

o

olDncede~á

imissão de

pD~se

em favor do

expro-

priante exceitmJ (em icassc de urgência, devendo então ser depE.

to progressi",,,,,.
Parágrafo Gnico - O

Governo

FedereI

si tado o valfibll" ''llUJe o juiz arbitrar, em procedimento caute-

formulará p]~~~5 quinqUenais visando fornecer re~ursos aoS empre-

lar, podendo llll CEllqlDa::o,priado Levant ã-Jc integralmente

sários a~ríc~las para ampliação dae áreas de cultura e pastoreió,

como

~ ~~~endzação.

ãntecipação

com o ~~ovEjt2mento das terras ociosas qUE se encontrê~ ~o inte-

rior d<::s propriedades."
§ 32 O não pa~amemto da indenização fixada judicialmente ,

de sua

JUSTIFICATIVA

ze

o

modelo econômico que tem vigorado em

nosso país de favorecimento ao mercado finance1ro

des~stimula

comple~e~tação

meses do

trã~sito

ou correção monetária, dentro

de dE.

em julgado da decisão, dará lugar ao

sequestro da qOJJa'l"ltia necessária para satisfazer -o débito.

os

investimentos no campo e em outros setores.

§ 42 Sobre a

As indústrias têm conseguido,
embora
fiem a amplituõ'e deseJável, superar a s dificuldades dE' reinvestim~nto, através do .aporte õe recursos pelas instituições

não incidirá tributo de qualquer'

espécie.

oficieisw

Os ~nvestimentos industriais são sucetíveis de previsão mais
ra quanto a sua rentabilidade.
~)pecuária e a agricultura
além
sujeitas a influên~ <Cnii:nnát'lcas imprevisíveis,

in~enização

seg~

de

se defronta;r :;a

comercialização de ~ W~Gautos com percalços que não ocorrem em
relação ~os produtos ~ais.
JEm se tratando 60 mercado
ros ofertantes e de

<m..= IPo.ut:os compradores,

gopálios:. Assim, os ~

sewpre em sintonia

fi(lld!EreID

co~ ~ ~ti~e

J§DA

J.nternacio-

nal, verifica-se a sjifu.uugão {fie se defrontarem de um lado inú:i"e-

agrupados em o~~

uma influência para baixo,

r em

de produção.

e?cons~ituinte RICARDO !~
fi
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NOlmercado inter~o, na netureza perecí-

Dê-se ao

vel da maior parte ~~ mmaaun~s aQro-pecuários, a inex1Et;pc1a de
armazenamento" ad,!:!-qua.<iJt0"
patíveis, õbriga,

C(IIlll

f8

fHal1rta. de créd.ito em volume e taxas com-

IHa );'roprietários desidiosos
d~

terra

a

artigo 82 do Anteprojeto de "Questões Ur

~i~te

redação:

es~i~ulo

à construção de habitações,

~Wíência, o produtor a-comercielizar fru-

tos àe seu trabalho em '00na~ções desfavoráveis.

tratos

banas e

Capm~ ~~

Transporte w •

ac~~ ~

Art. 82 Para
que de a.xam

lpvSCLSam ser punidos com a progressivi-

constituído

lJlI1l

será

sistema financeiro, sob o controle da União,

no qual se irnte@rará a poupança popular.

dade do imposto.
mã

ocupa toda

~utra

parcela,mais numerosa, que

n90

extençao dm ~õ~el, porque não há condições econõm~

cas que o permitam eR ~(~~~9ncia da ~usência da ação governamen-

tal no campo do crédito ~ 'oa implantação dos serviços de responsa
bilidade oficia~, not~aamarote no que se r~fere ao armazenamentõ
doa produtos e garantia, ~~s datas certas, de preços mínimos.

§ I9 NO sist~~a ffi~anceiro da habitação será dada preferê~

cia à·alocaçã~ ~e recursos para a construção de moradias'
destinadas ã

§ 29 A Uniãn.

rios e os
~-------------,..,_._-------------

~constituinte RICARDa IDY~R
~

~_-- K.IIIiitKO!J:ollllltSÃa/aullcOMla,io-----------

(!ôE COllissão de Ordem

E=!filmiia:ra.

."",-

~

~

TUTO/oIUltTIFICAÇiD----------------,

1~~OJJlação

~s

Estados, o Distrito Federal, os

~rnic~~ios

mentos anuais re

de média e baixa renda.

destinarão, em seus respectivos orça-

~lurlanuais,

verbas para subsídio à costru

ção de DloraGJfiôlCs Ipara a população de baixa renda.

/1/

§ 3Q A PolUiitca lilIar:1onal de Habi tação e Saneamento

formulada e 'Co,ornenada a nivel ministerial.
Dê-se ao

~~ ~igo

banas e Transporte", a

~~

22·00 Anteprojeto de "Questões Ur

redação.

Territó-

/
será
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Quanto ao art. 7 2,

cont~m

ele matéria

fi~anceira

que melhor

ficaria noutro capítulo da Constituição. Entretanto, dada a sua reI!
vânéia para a solução do problema habitacional é ele ap~oveitado no'
Substi tuti vo.

Dê-se ao Caput do artigo 19 do Anteprojeto de "Questões UI.
banas e Transportes", a seguinte redação:
AO Art. 82 o Substitutivo dá nova redação, mais
Art. 19 A todos se assegurará o acesso à moradia digna
adequada, que preserve a segurança e a intimidade da

e

adequada,

que evita a estatização do sistema financeiro da habitação.

pesO art. 92 também é de matéria evidentemente não

soa, bem como de sua família.

constitu-

cional, razão pela qual é suprimido.
00 Art. 10 a 15 o anteprojeto trata das'Regiões Metropoli§ 12 Caberá à iniciativa privada, com o auxílio e a orien-

tanas. A matéria também não pertence à Subcomissão da Questão

tação do Pode; Público, realizar o desenvolvimento

Todavia, dada a importância do tema, algumas normas são sugeridas no

urbano

e habitacional.

Urban~

Substitutivo.

§ 22 Apenas na ausência ou deficiência da iniciativa pri-

Este Substitutivo no seu art. 19 dispõe sobre o acesso

vada, o Estado se empenhará nas atividades de urbanização

moradia, enfatizando a contribuição que,

e construção para fins habitacionais, comerciais ou indus

privada e Poder Público, portanto, União, Estados e Municípios,

triais.

vem dar para que todos tenham habitação condigna.

recip~~camente,

à

iniciativa'
de-

No Art. 2 9, resguarda a propriedade privada de moradias
_-,.-

....TOJl

~)nstituinte

e.

áreas urbanas, base imprescindível do acesso à habitação condigna.

RICARDO IZAR

_________

~omissão

_

...ISsÃo/Sl.MCO.. llllsio-

_

"UIÚ~o/co

No Art. 32 disciplina o sistema financeiro da habitação em

da Ordem Econômica

r:or---------------
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suas linhas mestras, ao mesmo tempo em que impõe a participação

dos

Poderes Públicos no financiamento da aquisiçãõ de moradias.
Substitutivo correspondente às normas sobre a Questão

Urb~

na, artigos 19 a 18 9 , inclusive, e 20, do Anteprojeto.
JUS T I F I C A ç

Visando a preservar a autonomia municipal, tem o
~e

~

O

O Anteprojeto oferecido pela Su?comissão da Questão Urbana

não dispensa reparos e aprimoramentos que levam ao estabelecimento de

cuidado

deixar claro que o desenvolvimentp urbano municipal não se sujei-

ta senao a nnrma~ nprai~ p. nirp.tri7P~ fix~rl~~ npl~ lpi federa~-w~~~
tando-se O triunfo de uma tendência centralizadora, que cert~mente é
inconveniente no Brasil. E fixa

como

priedade municipal ·a

realiz~

ção de obras de infra-estrutura urbana.

de um Substitutivo.
Com efeito, algumas de suas disposições, como as enuncia _
das pelos artigos 1 2 , 2 Q, 8Q e 14 9, reclamam modificações, no

todo

ou em parte, como adiante se justificará.

Outras devem ser suprimidas. Assim, o art.32, que transfor
ma em "bem de família" a moradia, em determinados casos. Trata-se,de toda
a evidência,de matéria não constftucíonal.Adena s , na med da em que
í

í

torna

esse bem inalienável e impenhorável, não só desce a aspectos que não
exigem tratamento constitucional como consagra uma mentalidade pate!
nalista, imprópria nos dias que correm. Ademais, o "congelamento" da

O Art. 59 explicita o campo da legislação federal relativa
ao desenvolvimento urbano.

O Art. 62 timbra em situar as Regiões Metropolitanas
ente de coordenação e cooperação na realização de serviços de

como
inte

resse metropolitano. Impede, pais: Que sejam elas considÉradas como"
um ente superior aos Municípios, dos quais, consequentemente, se sacri fica a autonomia.
O Art. 72 explicita os serviços de interesse metropoIitann

propriedade dessa forma estabelecido é prejudicial ao próf:!rio "benefi
ciãêlo", que não poderá, sendo o caso, sequer usar a morad~a que
sui como pagamento, no todo ou em parte, de outra, eventualmente maior
ou menor que pretenda adquirir.

o

Art. 82 prevê lei complementar federal que sistematize a

cooperação da União e dos Estados para o atendimento dos serviços de
interesse metropolitano.

Também nãô constitui matéria constitucional, e, portanto,'
deve ser eli;inado do anteprojeto o art. 49 o mesmos ediga do art.59
~

69. Quanto a este último, certamente o instituto da enfjtpu,p, tão

pouco presente no País, não merece uma disposição na nova Constituição.

Enfim, o Art.99 consagra uma nprma de moralidade administr!
tiva, imprescindível não só no plano'municipã1, como em
todas as
demais esferas de Poder. Dá assim uma redação aprimorada ao que vem
no art. 20 do Anteprojeto.
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Art. 52 Compete à União legislar sobre n?rmas gerais do pl!
nejamento urbano municipal, fixando as dirétrizes

Art. 12 A todos se assegurará o acesso à moradia digna e

ad~

~a

ocupação e

do solo, saneamento básico e aproveitamento dos recursos

jlídricos,

quada, que preserve a segurança e a intimidade da pessoa, bem como de

proteção do meio ambiente e controle da popuição, transportes e

sua família.

tema viário.

§ 12 Caberá à iniciativa privada, com o auxílio e a orienta-

uso

sis~

Art. 62 A instituição de regiõe; metropolitanas não altera-

ção do Poder Público, realizar o desenvolvimento urbano e habitacio -

rá a competência municipal, cabendo-lhe realizar, pelo consenso

nal.

coordenação dos serviços de interesse metropolitano, bem como a coo-

a

peração na sua execução a que se associarão o Estado e a União.
§ 22 Apenas na ausência ou deficiência da iniciativa

privad~

o Estado se empenhará nas_atividades de urbanização e construção para

Art. 72 Consideram-se de interesse metropolitano os

fins habitacionais, comerciais ou industriais.

servi-

ços de saneamento básico, aproveitamento de recursos hídricos,

prot~

ção do meio ambiente e controle da poluição, transporte intermuniciArt. 22 Será estimulada pelo Estado a aquisição de terras

p~

paI.

a a cons~~e-moradias e imolantacã~.-dE-emnx~ndim~~~__~~~~
ciais e industriais, para a realização da função social da propried~
Art. B2 Lei .complementar federal estabelecerá mecanismo

de, no âmbito urbano.
§ 12 A expropriação, quando necessária para o

cooperação e de alocação de recursos da União e dos Estados, para

desenvolvime~

to urbano,se fará mediante prévia e justa indeniz 9ção em

de
a

execução dos serviços de interesse metropolitano.

dinheiro,p~

lo valor do mercado.
expropria~

Art. 92 Não se procederá.à licitação para obra pública
de
qualquer espécie, sem que previamente'exista projeto de engenharia'

te exceto em caso de urgência, devendo então ser depositado o valor que o juiz ar-

completo e aprovado pela autoridade competente, cronograma físico-fl

bitrar ,em procedimento cautelar, podendo o expropriado levantá-lo integralmente cE.

nanceiro de execução e previsão de recursos sUficiente~.no orçamento

mo antecipação da indenização.

anual, e, se for o caso, no plurianual.

§ 22 Não se concederá imissão de posse em favor do

§ 32 O não pagamento da indenização fixada judicialmente,de

sua. complementação ou correção monetária,dentro de doze meses do

trâ~

sito em julgado da decisão, dará lugar ao sequestro da quantia neces
sária para satisfazer o débito.

8

'Deputado Franctsco Dornelles

=---------------------------TUTO!.lU'TI'ICAÇio-----

Art. 32 para estímulo à construção de habitrações, será cons
tituído um sistema financeiro, sob o.controle da União, no qual

" iI
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§ 42 Sobre a indenização não incidirá tributo de qualquer espécie,

l

--,

E~ffiNDA AO ANTEPROJETO DA SUBCOMISSÃO DE PRINCíPIOS GERAIS DA ORDEM ECONÔMICA

se

entegrará a poupança pOPular.

Dê-se ao § 1º do art. 6º a seguinte redação:

"§ lº As empresas públicas e as sociedades de economia
mista somente serão criadas por lei aprovada pela maioria absoluta da câmara dos Deputados e do Senado Federal ou da respect1va
Assembléia Legislativa ou Câmara de Vereadores, conforme o çaso,
ficando sUJeitas ao direito'próprio das empresas pr1vadas,
inC1USly.e quanto às obrigações trabalhlstas e tributárlas."

§ 12 No sistema financeiro da habitação será dada preferên-

cia à alocação de recursos para a construção de moradias destinada à
população de média e baixa renda.

JUSTIFICAÇÃO
§ 22 A União, os Estados, o.Distrito Federal, os Territórios

e os Municípios destinarão, em seus respectivós orçamentos anuais

O objetivo da emenda é restrlngir a atuação do Estado
como empresár~o. De fato, no regime de llvre lnlciativa o Estado
não deve substitulr a empresa particular, senão em casos excepcionais.

e

plurianuais, verbas para subsídio à construção de moradias para a PE.·
pulação de ba1xa renda.

§ 32 A Política Nacional de Habitação e Saneamento será for

mulada e coordenada a nível ministerial.
DEPUTADO FERES NADER
Art. 42 Caberá ao Município planejar o desenvolvimento urba
no, respeitadas as normas gerais e diretrizes fixadas em le1 federal.

Parágrafo Onico - Os Municípios, com o auxílio da União,dos

r

. - - - - - - - - - - - - - Pl.t:....."'0/COMISdo/sUICO.. ,S'io-

r;"l-------------------------- TI;XTO/"USTlfIC...ç io-----

~!

~

EMENDA AO ANTEPROJETO DA SUBCOMISSÃO pE PRINCípIOS
GERAIS DA ORDEM ECONOMICA

Estados ou do Distrito Federal, darão prioridades às obras de infraestrutura urbana.

_

Dê-se ao art. 99 a seguinte redação:

~
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A emenda, portanto, é no sentido de que se mantenha o sis
terna .tual. Por outro lado, não há mais razão para que subsista-

"Art.' 99 - A exploração e o aproveitamento industrial das
jazidas, minas e demais recursos minerais, bem corno dos potenciais de energia hidráulica, dependem de autorização ou concessão
federal, na forma da lei, considerados esses bens, para tal efei
to, propriedade d1st1nta da do solo.

a participação do proprietário do solo nos resultados da lavra,
uma vez que as minas e jazidas constituem propriedade distinta da
do solo. Em lugar dessa participação, que é um valor arb1trário,a
emenda propõe se assegure ao proprietário do solo indenização pela ocupação do terreno, para f1ns de pesquisa e ~avra m1neral,bem
corno pelos danos causados em decorrência des~a at1v1dade.

§ 19 ~ Ao proprietário do solo ser~ ass~guradâ 1~deniza
ção pela ocupação do terreno, para os fins prev1stos neste artigo, bem como pelos dahos causados à propriedade, em decorrênc1a
da pesquisa ou lavra mineral, ou do aprove1tamento da
energia
hidrãulica.
'
§ 29 - Na i~denização de que trata o parágrafo anterior
não se inclui o vaior dos recursos minerais, nem do potenc1al de
energia hidráulica.~"

JUSTIFICAÇÃO

Constituinte FLORICENO PAI:ÃO

PLEHÂ"IO/cOWI~Ulio'su.CO"lll:sio-_ _-

~

O anteprojetq, ao declarar que as ~inas, jazidas e dema1s
recursos minerais pertencem à união, retorna a um reqime abandon~do há quase um séd~lo, quando a primeira Constituição republicana aboliu o sistem~ reqa;l.iano ou dorninial.
Corno ensina CLQVIS BEVlLAQUA, as minas, pela legislação p!
tria anterior ao regi~e 1naugurado em 1891, eram de propriedade
do Estado, que exerci 9 , assim, um direito real sobre uma parte i~
tegrante do solo, "um 'encravo realengo, " no dizer de CALOGERAS.
(CLOVIS, ~ Geral do Direito Civil, 4a. ed , , Min. da Justiça,
1972, p. 219.)
- i
A Carta de 1891 adotou o sistema fund1ário, ou da acessão,
ao proclamar que as minas pertencem ao proprietário do solo. A de
1934 introduziu o regime de autorização ou concessão, estabelece~
do que as minas e jazidas constituem propriedade d1stinta da
do
\
5<)10, para efeito de exploração ou aproveitamento 1ndustr1al. Co~
dlcionou tal aproveitamento à au~orização ou co~essão f~d~râl, a~
segurada, no entanto, pr~ferência ao proprietár10 do solo.
I
As Constituições de 1937 e 1946 conservaram as mesmas linhas básicas da Carta de 1934. Com a de 1967, supr1miu-se a pref~
rência do proprietário do solo, substituída por uma participação
nos resultados da lavra, de valor igual ao dízimo do 1mposto ún1co sobre minera1s. Tal s1stema f 01 mant1do pela Carta de 1969.

__
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Onde couber, em disposições transitórias:
Art. Fica suspenso todo e qualquer pagamento relativ~

à dívida

extern~, mesmo que se refira a retorno de investimento

fixo, inclusive lt1toyalties", até que se conclua investigação sobr.e

a respctiva licitude e legitimidade, realizada aquela por comissão
nomeada pelo Congresso NacionaI e que deverá incluir, necessaria -

mente, reRresentantes da Ordem dos Advogados do Brasil,
Conselho
Nacional de Contabilidade e Conselho Nacional de Economia.

JUS T I F I C A ç A O

A presente proposta foi sugerida pela III

Plenária

da Constituinte Cooperativa, formada
pelas Cooperativas de prody
.tores rurais filiadas à FECOTRIGO, Estado do Rio Grande do Sul, através de seus ~elegados constituintes, eleitos na proporção
de
um para 2000 associados e funcioná~ios e que representam um unive~
so de 250 000 famílias associadas.

Colocar as minas e jazidas entre os bens da União
é
um
equívoco que pode custar muito caro ao futuro da mineração
do
País. Corno titular de d~eito de propr1edade, a União poderia cobrar privilégios (royalties) sobre a·produção mineral, corno,
na
Colônia e no Império, se cobravam o ~ , o quinto etc. O anteprojeto original previa a contribuição para um "fundo de exaustão",
a ser ad~inistrado pelo GovernQ Fed~ral, como se já não bastassem
os impostos existentes. Tudo is~o concorre para aumentar os custos da produção, tornando a indú~tria mineral brasileira
menos
competit2va no mercado internacional.

A estatização, com todas as conseqüencias daí decorrentes,
levaria em curto prazo à falênc1a da minerasão do Pais. O anteprojeto inicial determinava, por exemplo, que as concessões
de
lavra sera am "por tempo determinado", o que certamente conduziria à lavra predatória, de e~eitos catastróficos.
O desenvolvimento da indústria m1neral do Pais, nos últ1mas vinte anos, ve10 comprovar que o regime em v1gor é
o
que
rna1S convém aos interesses nacionais. Para que o Estado exerça
tutela sobre os recursos minerais, não é preciso que se
torne
proprietário desses bens. O sistema de autorizações de pesquisa
e concessões de lavra tem-se mostrado ef1caz.
Quando as Constituições brasileiras, desde 1934, declararam que as minas e jazidas const1tuern propriedade dist1nta
da
propriedade do solo, não o fizeram para atribuir a propriedade
das minas ao Estado, mas para perm1tir a terceiros a pesqu1sa e
lavra m1neral em solo alheio, mediante autorização ou

concessão

do Poder Púb11co. O Estado exerce sobre os recursos m1nerais um
domínio eminente, isto é, um poder de tutela, e não um domín10
patrimonial, corno alguns erroneamente têm suposto.

TElCTOIJUSTIFIl:AÇÃO------------

--,

Onde couhpr:
Art. - Pa5~a a con~tit1Jir monopólio da Unifl'o a ?tividõ-

õe da~ inRtituições ~inancpirasl em t000 n PêíB.

a

U S I T I F I C A C Ã

o

Uma das qaracterJ.S't1.c:ef.:' mê'J5" rna-cantf'l:'; do suhof'sE"nvolvimento ;. a notórin PSCfJ88P7 dp rpCurfiOS pi' ? o f j nC'lnc::l.?mpntn
de

ativiõacJ~5 essencieis

e promoçeo

àp bem-estar da

população

E"

p?ra

o crescimento da economia. As inE'"t.l.tuiçnes finc-ncE'l.ras, nepsp pç~
ticul~~,

desemppnham põpel àe maior i~port?nci?
Nos últimos tempos \Tprificou.-sp uma in5pnFe't? f'lf'vac; po

õas taxas de juros.
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dampnto. Fnqu?nto ~R~O,

0S

bRnCOR P AR f~n~n~E"!rflR

seps t uc r os , men Lf e s na ndo o dp:'PJo <1P

§ 32 Findo o prazo e"tabelceido no parágrafo an

terior, e não efetivada a trapsfecência, O PoõeI Executivo promo-

f?7rm-Rr S11r-

dOR à~ nf'Cflfi~jpf'F d(>C'RP~ pmprppnõl.mpnto~ f> continl1?m VC1r?7PO:;

verá, no prazo de 6 (seis) meses, u desapropriação do

PRfi"\

qr?vp~

controle

da empresa.

f"m

pprp~tn?lr 11m2 f:itllélÇ?O- mprf'[i1
5UPC'-

clIdampntp ins\1f"tf'lntcivf.!l ppr~ptf' todo o f'RforC"o de:; NflC'?o
rar
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difiC"ulc1;..d ...s ,

A produção brasileira de álcool, na sufra 84/85 alcan-

\

çou cerca de 10 bilhões de litros, superando em muito as expcctg

tivas oficiais. Este produto vem sendo utilizado para movimentar
:';e nn 11m ""dlh;:;n rl". v,...ír1l1os. de> jnano i rn d i ro t e ,

J}ara mí s t.urn r ,

na proporção de 20%, aos 18 bilhões de litros de gasolina utilizados em 1986, e, ademais, para exportação (principalmente os E~ta
dos Unidos) e para a indústria química.

O gigantismo destes números nos demonstr~. de modo elQ
qfiente, a importância econômica e social do PROÁCQOL. muito princi
palmente diante da crise brasileira: ao tempo em que o álcool vem
. " . , , . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - T I X T O /..u S T l 1 I C a ç Ã O - - - - - - - - - - -

--,

Onde couber:

contLibu~n?o'decisivamente para minorar os nossos problemas de divisas, há que se consideraI. seu formidável efeito multiplicador na
atividaãe econômica, resvalando para o campo social e arrefecendo'

a temperatura do

Art. -As empresas estrangeiras, atualmente autorizádas.a
a operar no país, terão prazo fixado em lei para que se transformem em empresas nacionais.
~ágrafo único. Só será considerad~ empresa nacional
~
quela cujo controle de capital votante pertença a ~rasileir~.

desemprego.

Mas o fato é que o Brasil~ está carente de recursos, e

a indústria do álcool exige investimentos maciçõs.'
Isto abre una enorme 'clareira para os in':l'résses

de

sólidas empresas multinacionais. Não podemos permitir a'entrada de
interesses alienígenas ~m assunto de tamanba importância e estratégia econômicas. O setor energético de uma nação há que
ficar

JUSTIFICATIVA

imune a jogos, pressões ou cartelização, por uma mera questão,mes-

O capital estrangeiro, em nosso País, tem se
conduzido
de forma aventuresca e procurando auferir lucros fabulosos, pr~
ticando um autêntico capitalismo selvagem.
Não somos contra a participação desse capital, desde que
~ixados parâmetros de comportamento para sua atuação. O mais i~
portante deles, neste momento histórico de reconstrução da vida
econêmica brasileira, é 'aquele que diz respeito ao centro de d~
cisDes. Por isso mesmo,-para que ó nosso país hão c~ntinue sendo miseravelmente explorado, é preciso estabelecer que essas d~
cisões têm de ser tomadas por brasil~ros. O controle do capital social, com direito a voto, deve pertencer a brasileiros.
Esta medida é sobretudo moralizadora e inspirará ao povo
confiança para que, através das Bolsas, participe mais ativame~
te dos empreendimentos econômicos.

ma, de segurança nacional.

A proposta que ora ~ugerimo~ busca resguardar -nossas
empresas de uma concorrência que, inelutavelmente, se estruturada'
i~ternamente, contando Com gigantescas empresas ~tlltiDacionais,so
lidamente capi talizadas, e prontas a aceitar UlJ desafio que é nosso.

Constltuinte FLORICENO PAIXÃO
~

m
c=

- _ - _ - - ..I.'HAJlID/Co"ussio/sUIlCOlllSsio----------~

Comissão da Ordem Econômica

~
~

l'U.TQ/,jusTl~ICAlõio----------------...,

.".,.

Anteprojeto da Subcomissão VI-b.
No art. 2 2 , onde se diz: "justa indenização em dinheiro, ao preço de mexcadov., diga-se: Ujusta indenização metade em dinheiro ao preço de mercado, e
metade em títulos da dívida pública nas rneEma~ con
dições de pagamento previstas para a~ des~propri~

ção da propriedade rural".

§

Constituinte FLORICENO PAIXÃO
_ - - - - - - - - - p\.c:tu"f\\G(eGlllssÃG/&lJaeOl&luÃo

fi
C

COHISSÃO

DA

armE"

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA
600669·8

_

ECON(jlnCA

~----------------Tf;.TONu:nIf'IC"çio------

A desapropriação de propriedades urbanas será dif~

~

cultada se o respectivo pagamento for integralmente em

Onde couber:

dinhei~

ro. Daí a SOlução que propomos: metade em dinheime metade

Art. são privativas das empresas brasileiras a fubrica
ção e a distribuição de ~lcool carburante, em todo ~ território'

em

títulos da dívida pública".

nacional.
§ 12 Considera-se empresa

bra~ileira,

para to-

dos os fins de direito, aquela constituída e com sede no

País,

na formu da lei, cujo controle deci$óri~ e de capital pertença a
brasileiros, aquela cujo controle (art. 116 da Lei n 2 6.404, de
1976) seja detido por brasileiros ou pessoas jurídicas sob

trole de

Constituinte FLORICENO PAIXAO
_----------

• CO'lIss)io D1\
~_--- _ _-

"L["'Ã"IO/c:OI.lI~5i.o/suecO..l : s s Ã O - - - - - - - - - - - . . ,

fJRDE" Er.:Olll'lr'Tr.:JI,

~
~

_ _- - _ - - - - T r ; x T o /..u S T l ' I C A Ç Ã O - - . . : - - - - - - - - - - _ ·

con~

brasileiro~.

§ 22 A empresa que, à·data da entrada em vigor
desta Constituição, não se enquadrar no disposto no
ri~r,

a~tigo

ante-

terá o prazo de até 3(três) anos para transferir o $eu con
trale para brasileiros ou pessoa jurídica sob controle de bra-

·sileiros•.

Art.- ·Poderão ser desapropriadas, na forma da lei:
a) áreas rurais com mais de quinhentos
hectares
em amis ~e dez quilômetros dos eixos
das rodovias e ferrovias federais;
compree~didos
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b) as terras com mais de trinta hectares beneficia
dos ou recueprados por investimento exclusivo
da
União em obras de irrigação e drenage~ ou açudagem;

Parágrafo único - O monopóliD descrito no inciso I inclui
os risco~ e resultados decorrentes das atividades ali mencion~
das, ficândo vedado à União ceder 9u conceder qualquer tipo de
particip~ção, em espécie ou em valor, em jazidas de
petróleo,
ou gás oatural, sej~ a que ~retexto for.

Parágrafo único- A desapropriação a que se refere
M.r..\.~
estecMeõ1anrEfpagamento de jsuta indenização em tí
tulos especiais da dívida pública,com cláusula de
atualização, negociáveis ou reajustáveis no prazo
de vinte anos em parcelas anuais iguais e
suce~
sivas, assegurada a sua aceitação a qualquer tempo
como meio de pagamento de tributos federais."

JUS T I F I C A ç A O

JUS T I F I C A ç A O
As desapropriações para fins de reforma agrária de
vem atingir os latifúndios nas margens das estradas para esco~
men~o dos produtos agrícolas e assistêpcia social e
técnica
mais adequara aos produtores.
.' Em verdade, como acentua Osny Pereira, como essas
terras "se encontram reservadas para loteamentos e uso recre~
tivo dos setores abastados, os governos passam,então,à desapro
priação de latifúndios baratos, de terras p~ e longtn9uas,-s~
jeitas a endemias, onde o camponês não poderá vender o que prod~
ziu, dado o custo proibitivo do transporte, nem meSmo
alime~
tar-se, pois atacado por febres e outros males endêmicos, torna-se
inválido e isolado na floresta hosti~. Recebe o lote e foge pouco
depois."

Trata a presente emenda de restabelecer, em sua forma mais
rigorosa, o monopólio estatal da exploração de petróleo, compr~
metido seriamente durante os últimos anos, máxime através
dos
contratos de risco autorizados e estimul~dos pelos governos dos
últimos 20 anos.
Ditos contratos, quando mais não fosse a contariedade que
rerpresentem a dita r~serva em favor da Petrobrás, p~ecjsariam
ser denunciados, rescindidos, de qualquer forma, ante a simples evidência da sua nenhuma importância sócio-econômica p~
ra o País.

tJ Deputado

STf,LIO DIAS

1"::"1---------- ..Lt,. .."IO/CO.Il'siQ/'U.CO..I . s i o - - - - - C=comissão da Ordem Econômica

~~

V/-5)

" " c - - - - - - - - - - - - - - - - Tt:XTO/.IU'TlfICAçio

.
~ Constituinte
.

~iSSãO
~

--

Artº 20
.u'o.--------------~

Floriceno Paixão
... ~HAItIO/CO..I:lIsiohiuBeo..l s s i o - - - - - - - - - - - _ ,

da Ordem Econômica

r-=l

- Acrescentar " ; nas atividades pesqueiras"

_ Remunerar

" parágra fo llnico " para" parágrafo Primeiro

~

ti.

- Acrescentar " Parágrafo segundo "

---------TUTO/"uSTI'ICAÇio-----------------,

·Idem ao " Parágrafo llnico " do Art.

Onde couber:

21 , o qual teria nova redação, CDn-

Art. - Os reajustes das prestações mensais dos financiamentos
concedidos para a construção 'ou aquisição de moradia própria serão efetuados semestralmente de acordo com os índices de reajustamento dos salários ou vencimentos da categoria profissional dos mutuários.
JUS T I F I C A ç A O

forme a seguir:
Artº 21

- Reescrito

O transporte de cabotagem nacíonal. e a parcela na-

cional do transporte de cabotagem internacional são privativos
das embarcações de propriedade dos armadores de cabotagem ,sa!
vo caso de necessidade pública.

O Sistema Financeiro da Habitação além da complicação em que
se meteu com as dificuldades por causa da }.r~ de recursos, debate-se
ainda com uma variedade de planos de reajustes das prestações da
casa
própria, que certamente impõe os maior~ contratempos no momento do seu
câãcuí.o ,

Justificativa
A Navegação de Cabotagem vem sendo realâzada por um _sistema que_
preservou de forma preponderante a iniciativa privada genuinamente nacionaL

Assim, necessarlO se torna estabelecer, a partir da

própria

Constituição, mecanismo uniforme de reajuste das prestações mensais

de

Tal sistema se estrutura numa realidade bem característica no tocante a composição da sua frota e respectiva compatibilização aos fluxos de transporte

amortização dos financiamentos obtidos.

costeiro nacional e aos associados a países mais próximos do Atlântico SUL
~~ __-

__- - - _ - - - - ..tJTOIII'---------------,

Constituinte Floriceno Paixão
~

(:J

- _ .. L~NAI"o/co"'ISSÃo/sul!CCNI':5ÃO------------

Comissão de Ordem Econômica

~

~

~---------.A-.;NC;Tc;:E"P;';R:::O:;-J:;-E;::T:;::::O-:D::A-:S~'~~~~';~;·~~V I -a
Dê-se ao inciso I do art. 13 a segulnte redação:
"Acrescente-se ao item IX, do art. "C", os seguintes parágrafos 99 e 79:

Ressalta-se ainda os seus aspectos tari fários de atribuição e fixação pelo .
CCtlT!N.

Poder Executivo.
Pretende-se com a Emenda preservar o sistema evitando o
ingresso de embarcações da Armação Brasileira de Longo Curso
considerados os seus aspectos negativos de transitoriedade

e

do afretamento estrangeiro indireto gerando a prevísivel par~
.1

I - A pesquisa, a lavra, o refino, o processamento, a di~
tribuição, a venda direta ao consumidor final e o
transporte
marítimo e em condutos, do petróleo e seus derivados, e do gás
natural, em território nacional.

lização da frota de cabotagem com o inevitável colapso do sis
tema.

Deputado

o

ST~LIO

DIAS

r- - - - - - - - -

C

'LtNAIIllO/cOUI,SÃo/sUBCOlillssio

Com i s são da O.I.Q"'eo!m!....J;;E"'c"o!.!.n"ô"'mL!i"'c..saL-

--'-.:..:....=.J

..,.-------------.--n:XTotJUSTlflCAÇÃO-----_.

~
~

" Aditiva

PJ

CONSTITUINTE EYALDO GONÇAlVES

)

tfcOMISSllP. n\

EJ
=

PLENAfIll0/CONI:!lSÃO/SU'CO"I~SiO-------~~-_'I.
ola":/·L tCC'~"I:I ('1\
.

_________

TEXTO/.lUSllflCAÇio--------------

Inclua-se nas disposições transitórias do parecer da Subcomissão
de Princípios Gerais da Comissão
da Ordem Econômica.

tl

Art. 21 I -

11 - Concessão de linhas comerciais de

tr~nsporte

" Artigo
A Lei criará estabelecimentos de crédito especializados, destinados, eXflusivamente, ao amparo e ao . desenvolvimento
da agricultura e da pecuária, nas regiões subdesenvolvidas do País.

aéreo , marítimo , f Iuv el e de transporte i!2
í

terestadual de passageiros em rodovias fedérais , vedada a existência de monopolicios ou
qualquer tipo de exclusividade de concessão.

JUSTIFICAÇM
Justi ficati va.
o monopolio tem se mostrado uma prática que deteriora
o sistema de livre concorrência com prejuízo para o

CONSTITUINTE

r:'--

m----------

EVALDO GONÇALVES

PLENAAIO/cOM'S3ÃO/SUIICOMISS'\O

COMISS~O DA ORDEM ECONOMICA

usu~rio.

l~
---'J ~

Comó se sabe, Senhor Presidente, não
há,
neste País, nenhum banco destinado exclusivamente à agricultura
e
à pecuária. Via de regra, os recursos disponíveis para empréstimos,
o são, quase na sua totalidade, absorvidos pela indústria e pelo c2
mércio. Não é que sejamos contra tais atividades. Não .Queremos que
elas prospere~ sempre e sempre. Todavia, entendemos que sem tratam~~to diferenciado às atividades econômicas primárias, como é o caso da agricultura e da pecuária, não teremos o desenvplvimento des~
jado no comércio e na indústria. Este é o sentido desta minha Emenda Constitucional.

CONSTITUINTE GERALDO BULHOES
= - - - - - - - - - ' L t N A l I I l o / C O N 1 S s i o / l i l U l u " n..

'"'sÃO-------

_

ORDEM ECONOMICA
o Parágrafo 5º do artigo 6A09 fica assim redigido:

§ 5º - O planejamento da atividade econômica deverá incorporar a di

A;rt. 13

.São considerados de interesse da Regjão Metropo
litana e regiões homogêneas, entre outros, os seguintes
serviços, etc.

IX

Outros serviços considerados de interesse metropolitano ou interiorano por lei estadual.

mensão espacial, decompondo-se em instâncias regionais comp~
tibilizadas entre sí, e tendo como objetivo último o bem-estar
da população.
JUSTIFICAÇllo
O planejamento é atividade recente. Todavia, ninguém duvida
da sua eficácia. Há, porém, distorções que devem ser
corrigidas.É
que nos planos de desenvolvimento nacionais a questão
regional
tem sido relegada a dimensões secundárias, como se não interessasse
suas soluções ao País, como um todo. O que se pretende com
esta
Emenda é dar um novo enfoque ao desenvoÍvimento regional, com condi
ção indispensável para o de~envolvimento naci~nal.
"Só assim, repetindo a SudenÉ',a ação do poder público,inclusive atr~
vés de suas empresas e entidades da administração indireta,
poderá
ser regionalmente desdobrada, em benefício das áreas periféricas e
d~s. populações menos f'avor ec Ldasv • Enfim, basta de tanta
marginali
zação. O Brasil tem que entender que seu desenv~lvimento integrado
e harmônico do seu todo, não será a potê~a ~ue to~os/n~?
desej~
mos. A responsabilidade é nossa no sentido de acabar com as disp~
ridades regionais.

JUSTIFICAÇ~O

~ louvável que se cuide das Regiões Metropolitanas, entumecidas pela desordenada urbanização, mas não se
pode descurar dos interesses interioranos.

C:L!J CONSTITUINTE

AUTOII

GERALDO BULHOES

r . ; , - - - - - - - - - - PL[IoIAIIIIO/coUISSio/sUICOMIS:lÃO-------COMISS~O DA ORDEM ECONOMICA
n~ "n""",l\'" n""HTlhTi"I};!lAJ':I1ii,r.llli""="'''''--''

e:

Art 12

-,

LEI COMPLEMENTAR ~oderá estabelecer re~iõeslmetroP2
litanas e regiões interioranas homegêneas, por ag~ pamento
de municípios integrantes do mesmo Estado para Organização
e Administraçã~ dos Serviços públi~as 1nter-municipais, Se~
pre que ~ atendimento destes serviços ultrapa~sar o Territ&
rio municipal e impuser o emprego de recursos comuns.

m

ê

AUTO"

C<lnstituJ.nte GERlILDO BULHÕES

m::

'LIHAlllO/coIt155io/suaco.. I··.io

~~ISSI\O DA _OROEM ECONOMICA
SUBCOMISSIIO DE PRINC1PIOS GERAIS

11_1
600680-9

-------,1

_ _~

IN;r..,9,\Lí'.~J~Çl,qdREGIME DA PROPoOO SOLO E DA ATIVo ECON"

r--------------AUTClIl-------

_

f? VILSON SOUZA

)

fi[
Pl[HAflIO/cOIIISSÃo/sUIlCOWISSÃO
Ó;orUSSÃO DA ORDEi! ECONO;llCA

r ; r - - - - - - - - - - - - - - - - - 1CXTol.tus'l'lnc..,çi,o

_

~
~

- supr-rmt r- o § 2. do a r t i.go 6. do an t ep r-oje t,o d a Subcololl"c.~u J" Pl'inDê- se ao § ).., do Art. 6AIO, DA ORDEM ECONÔIIICA, a
gllJ.nte redação:

Intervenção do Estado, Re g i.me de Prop!·lcrj~l(.hJ do Sub-

c Ip i os Gerais,

se-

solo e da AtJ.vidade Econômica

JUSTIFICAÇÃO
A lei reprl.InJ.rá a formação de monopólios prl.v;ados, oligopólios, cartéic;, conglomerados financeiros e toda e qualquer forma de abuso do poder econô
mico. "
"§ 19

O d í.spo s a tivo sup r-mn do veda a concessão de r-eg no especial
às :mpresas organizadas pelo setor público, com isto, p r-ocur-ando su!!
mete-las ao mesmo tratamento que as empresas do setor privaUo.
í

Ocorre no entanto, que o modelo econêru co bras Ll c i co , .non t.a

.

d~ pelos falsos Lí be r-aa s que hoje ocupam alguns lugaces nesta

COIU1S=

sao, ocnstituJ.-se num pesado.ônus suportado por toda a sociedade.
Como a a.na cã a t va privada b r-a.s i.Le r-a não teve coupe t Snc o ,
recursos e diSPOS1Xào para iniciar o processo de lndust:r~[tliztlção ,
estes, com amenso onus para a naçjio, dr-enas-em recursos do e a t a lc para a implantação de um complexo econôli1J.co nos selores bás~cos da eco
nomia, hoje opera.dos com lmensoS prejuízos, para fornecer os lnsumo;
e as matérias pr-i.mas e s senc i a s para que a Ln i c i.a t va p rLvada oper-e
com grandes lucros, numa eVldente transferênc1.a de recursos Lio se _
í

JUSTIFICAÇÃO
Entendemos que a empresa prJ.vada é o susten~áculo
do
slstema capitalista, sem a qual este não teria razão de ser. Somos
qualquer forma de abuso do poder econômico.

No entanto, preferl.rnos dar nossa

CO~

tribuição, ao emendarmos o anteproJeto, deJ.xando explicJ.to que
a
lei não permitirá, também, a composJ.ção de grandes conglomerados,
como os que exitem atualmente.

~30H

~ '

por

'L(N,lR10/C.OIJI.SÃO/suBl;or,u'sÁo----------- __

C00SS/\O D \ ' C1HDS·! ECO!'!0 TCA

r . 1 - - - - - - - - - - - - - - - - TEXTONlJ .. TlrlCAÇÃO

._.

_

- Na repressão ao abuso do poder e conci.u co , :1 fOI'mação de monopólios ou o Li gopo Li o s c c::"':"Lél:',
..J
como meio de de.fesa da e cononu a b r-as i l.c Lr-a , POd2
rá O Poder Público, de sapr-opr-Lar- elUprê::;'t::i,
fundos e der.ia s bens dos r nf'r-a t.o i c s,
inv,JsLllll.l,)se imediatamente na poe se ;: dOlOl.'110 d,;s .ne o \?~ ,
me d i an t e o p agame n t o com 1~] Lula::, d.2~ t!.iv·q:'l .ub l :
e a , quando dev a do s , resgatáveIS no nr-azo de' vln:

específicas,

exemplo, acabarem atuando como financel.ra, seguradora,

l ~
~

]

SOUZA

Art.
Não tem cabl.mento os bancos, com funções

í

tor público para o setor privado.

O nobre Relator, no capítulo da Ordem Econômica, prevê
que a lei reprJ.mirá a formação de monopólJ.os prJ.vados, cartéi~
e
t'Jda forma de desmandos eccnômaco s . PoderJ.amos entender que a f0E.
mação de ,conglomerados financeJ.ros também seriam reprJ.midos,
de
acordo com o texto proposto.

í

í

pe~mitJ.r

favoráveis ao capitall.smo organizado, mas não podemos

í

corr~

:ço'-';,

tora de valores mobiliários, etc.

í

Neste sentido é que contamos com Q apoJ.o de todos
os
constituintes e com a sensibilidade do nobre Relator para impedJ.rmos de vez a formação desses verdadeiros "monstrengosll, que

te anos

acab~

rão por engolir a todos nós.

[lCONSTITUINTE

IVO

CERSOSTMO

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 'LlHAIIlO/cow."i.o/suacolllssio-------------,

~MTSSÃO

'VA ORVEM

ECONOMICA

r.:-r-----------------

~
~

§ 12

-

§ 22

-

vado , do o Lagopo Lí.o e cur-t e l , podendo o Podcr P;:;
blico e s t abe Lec e r- Lrn t e s oe a tuuçjio .; '.I":b·'Q
;í

d i v i sjio

I..ie oJ:lprBS..J..

UU

gL'UPO

1..18 er.ip i- ~rl ..

I": oi

:....::.1 "

situação.

T[XTO/JUSTI'lcaçÃo----------

AcUte--I>e ao aJlti.go 19 do an:teÇiíWjeto da SubeollJ.w~ão da QU('~ t.'io !/Ilbana e
TJlan-l>poJr-te, a <leglÚn:te d.L6po-l>.i.ção:

o

o

Na sua funçdo de con t r-o I o e fi5C:.tl~Z.lÇ3.v dr- .1 ... .1vidade eccnômí c,i , ;>o..::.~."5. o Poder Pub Lí.co , úlll c-r50S de infl"'uções às Leis de Repl''Jss3U no Abuuo /
do Poder Econcm i co e legislação de j,IClL2C1Co. t.!~onô
mica, r n t e r-d i tal' e s t abc Le c m.en t o , bW:,p'':,H.:'Cl'
c;
ad.nâ.n í.a t.r-ndoc e s e C~{p:'o!n'''lEt-l.:)S (~...t )0':;':': c c:.y.llnio de ações e cotas de empresa pri~uda, S~.11 ~c.::.
juizo das demais sanções.
A Lei d·.:fillll'5, ~l C[tl·...tct.=~'.LL.~lÇão do '1",..l!1l..lp01,ç P·.1.

JUSTIFICAÇÃO
A tendência do atual p r-ocenso l"COnÔllic,) e a da concoritraç50 de cap t ara I; consequen t.m-s-n to Jl" Úlilprc:::; ... lL que 11 lSr: 111 d J.;t ..::r
o monopo Li o ou o i.gopó Lí.o eru ampLo s 5ê to r~:. da ccono,u L" do n nan Jo os
mer-cados t! sup r-r.aí ndo d conc o r-i-Snc i n, 11 C.:I...I:,l:nb) ·1<.\ 't:I)l'J,I~ . . :)\)1' UII'i.S/
poucas el.Jp1"esa.s
ti
c
el o1 ame::lC;a lJ~l'o·h .
p.J. ..'...t .1 l,,',jPl·lD. d0mo
cr-acáa , pois acaba por- a t r-a bu r o. e s t as um podo r- mu t zu vezes superi;res ao Estado. O insucesso do Plano C~'uzouo ~ i~ Pl·ÚV:..a. ~vi.!·:>tlL~ da J.t~
ação desses grupos que, agindo sorrD.teiré..lllent..=: ~ &clll raoc.an t a ••iOS de cõn
tI'ale acbaram por ili1lJar-se sobre toda o. na. ~o.
'í

"paltágJta6o Wúeo -

O FGTS dev.i.do ao .tlta.baVtadolt e admi.n.<-5 tnaâo I'do Po

deJL Pi!bUeo -I>eJLéi dut.i.nado exc1u-l>~vaJ1ICltte ã eolt5.t!tu
ção de monadias Itegutado pon: lei.. eompicmel1tM."
JUSTIFICATIVA:

AM.tt,:Vmo-l> cü.aJúamen:te 0-1> dJum,cu, de .tlta.balhadoltelo _em bu-l> ca de moJtacü.a..
O de6.i.cLt ê .i.neotWta.cávei., e o FGTS Que podeJúa Itelopaldalt eMe cUlte~,to. eOlt5tUlÚn
do um cJtécUto ao -I>eu :tU:utM, mlLUa!> vezes vai. <lUPIÚIt a etU.xa do Gov('}[lto, 6.í.llancianda oblUU Que podem bl.L6caJt 0!Lt1UU ~onte-l> de lteeUJLl>o-l>. A eaJtêne-La de 1IJ0~adia qeJta
bziimeltO<I pltOblema5. um deCe1> é a eMJeeutacáo .i.mobiUã.'l-ta. como elo tamO<l vendo. 0-1>
tLfuouw exoltbLtantelo, cu, açãe.ó de dupejo, a5 açãe.ó de eOn-6-Lgnação em pagaJ1Icnto
v.lJr-twfe da /teel.L6a do /teeeb.imen:to pei.O-l> pltopJúdáJú.O-l>, .i.ncicUlldo pltejtUzo-l> ao i.nQlÚ
Uno, eom eneaJtgo-l> jucUciaiA, honoJtáJti.o-l> de advogado, uma gama tnteJLmtltiíveC de p~
ble~cu, eOm .impM-I>e6 de.óM.t!td-l>o-l> de /temoção e lte.óol.6.tênc0t.
0<1 /tecuMo& geIW.do& do CÜJtcWto do tJtO.balltadolt eon6.tLtll,(Jtâo gJtande nonte
paJta 6blanr;.i.aJt moitacLuu., eon:tM.blÚndo paJta Itemoção de um do-l> m<U.6 gltavu pltobCemM
e bl&at.iA 6açõu do momento.

ã

cons

í

tu

í

se
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t,c

í
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í

TCXTC/dUSTlfICAÇÃO _ _

- substit.ulr a redação do artigo 3 2 do J.ntcpl'ojeto U:'I :;Ubt:'..)·:d~~b:iO dos
Princíplos Gerais, Intervenção do Estado, Regl.llIc ....Ic Proj'H'ie<J.ade do

Subsolo e da AtivJ.dade Econômica pela seguinte:
Art. 3. -

empresa brasileJ.ra ou naclonal aquela
constJ.tuidà majoritariamente por capitals bl'aSllei
ros, com direção atrJ.buída majoritariamente a bl'a:

Considera~se

s~leiros e que tenha no pais o centro de suas dec~

soes.

VI • Comissãode Ordem Econômica

§ 13 ~,Aos benef~ciários da distribuição de lotes pela Reforma Agrárla serão conferldos títulos de domínio, gravados com ônus de

JUSTIFICAÇÃO

o

inal~enabil~dade pelo prazo de vinte anos, sendo nulos os documentos de transferênc~a do domínio antes desse prazo.
§ 14 ~ Na execução dos planos de Reforma Agrária, o Poder Público d~
verá dar prior~dade aos planos cooperat~ves, devendo dotar os
grupos de assentamente de toda ~nfra-estrutura técn~ca,e faci
l~tar o crédito e a comercialização dos produtos produzidos
nos assentamentos.

dispositlVO aprovado pela aub conu.e sjio cvn.!.hl~l"J UI,I:). Pl'!2.

funda desnac í.cnaf i aaçâo da economia br-as Ll e r r-a , ao ch.j."actc:"i~D.r
mo nac i onaa s todas as empr-esa cons t tua.das sob as Le i s do p a i s ,
í

co-

.

De conformidade com os termos do dlSPOSltlVO, ser~am. br~
sileiras, e como tal teriam o mesmo t r-at.amen t o que as eIilpl'e:;;~s lnteiramente n a c L o n a i s , aquelas que, rae smo c o n s t L t u i d a J.)o.=.' c a p s t a s est.l"a!!
ge i r-ca tivessem sua composição ac i onàr-í.a e d i r-e t Lva donu nada por es -

7

í

trangeiros.

-

JUSTIFICAÇÃO

trat.a de xeno rcb i s.ao , e s i u , de p ..ltr':".Jt.l:'lIo a. defesa Intransigente de nossas riquezas er de nossa e c ono-u a , ja violenNão se

Um dos grandes

tadas pela vo l up i a e ganância do capital_ i n t e r-nac aona L, c pOI homens
que, no comande do 'aparelho do EsLado, conve r-t.e r-am-csc no.i ~\nVO~~doD /
do interesse internacional, em detrimento dos ~nteress~s d~ naçao br~
sielria. í'lu~ tos deles estão par-t ac pando desta Const l tu i n t e , quando /
í

em verdade, deveriam responder pelos

e 179

cr~mes

praLicados.

desequilibr~os

que marca a sociedade bra-

s~leira concentra-se na absurda estrutura fundiária do país, onde pou

cos propr~etários detém ~mensas áreas de terras, matendo-as improdutl
vas, enquanto mais de cinco m~lhões de famílias de brasileiros viv~m
sem terra onde possam produzir.
Acima dos princípios e do d~reito de propr~edade, que em
verdade consagra, aumenta e aprofunda as d~ferenças sociais, está
o
~mperat~vo da função soc1al da propriedade, e entre os do~s valores ,
certamente o último fala mais alto, porque preenhe dos valores do humanismo.

f1VILSON SOUZA
•

'I.UAl'llO/COM1SSiO/SUICOlillldo---------------,

J

e:COMISSÃO DA ORDEM ECONOMICA
~

TEXTO/olUSTI'ICAÇio-------

~
~
--,

- substituir a redação do art. 1 2 , seu parágrafo único e alíneas do
anteprojeto ~ Subcomissão da polít~ca Agrícola e Fund~ária e da
Reforma Agrária, pela redação abaixo:
Art. 12 - Ao direito de propriedade de ~móvel cor~esponde uma obriga
ção soc~al.
1~ - O imóvel rural que nãe correspoder à obrigação social poder'
ser arrecadado mediante a aplicação do inst~tuto da desapro
priação por interesse social, para fins de Reforma Agrár~a ,
mediante inden~zação paga em títulos.
22 _ A pr~priedade de imóvel rural corresponde a obrigação socia
quando s~multâneamente:
a) é racionalmente aproveitado;
b) conserva os recursos naturais renováveis e preserva o me
, io .amb errt e ;
c) observa as disposições lega!s que regulam aS relações
trabalho e de produção;
d) não excede a área máxima prevista como l~mite regional.
32 - ~ indenização referida no § 1 2 , significa tornar sem dano
aquisição e os investimentos real~ados pelo propr~etár~o,s
ja a terra nua, seja de benfeitor~as, com a dedução dos vaI
res correspondentes à contr~buição de melhoria e déb~tos co
pessoas jurídicas de direito público.
42 - Os títulos da dívida agrária previstos no § 1 2 , terão cláus
la de correção monetária, serão resgatáve~s no prazo de • 2

-A-absurda concentração fund~ária de outro lado, contr~bui
para agravar a situação de abastec~mento do país, pois os propr~etari
os, apostando na especulação, mantém-nas 1mprodut~vas,em preJuízo
de
toda a sociedade. A comprovação deste fato está na realidade cruel da
atual estrutura agrárla da país, que com d1mensões cont1nentais,
produz~r

consegue

os
Para se

não

al~mentos

para sua população.
corr~g~rem estes males e pr~nc~palmente para
se
erradicar a m~séria de quase 2/3 da população brasileira é imperativo
que se real~ze de forma definitiva, séria e competente, a Reforma Agr~
ria, e para isso, é necessár~o que a Constitu~nte estabeleça os mecan~smos para que o Poder Públ~co a real~ze.
•

.OT"'-----)

flVILSON SOUZA

~COMISSÃO
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í

inclua-se no

tação a qualquer tempo como meio de pag~~ento de 50% (cinco
enta por cento) do imposto territor~al rural, do preço
de
terras públicas e dos d~bitos de crédito rural of~cial
do
expropriado.
- Decretada a desapropr~ação por interesse social, a União poderá ser'~mitida jud~cialmente na posse do imóvel, mediante*
o depósito do valor declarado para pagamen~o do ~mposto territorial rural, em títulos da dív~da agrária, limitada a 'con
testação a dis6ut~r o valor depositado pelo expropriante.

6" - A de_sapropr~ação de que trata este art~go se aplicará tanto
terra nua quanto às benfe1torias ~ndenizáve~s.

d)

à

O imóvel rural desapropriado por ~nteresse social, para fins*
de Reforma Agrária será indenizado por valor que tenha como *
parâmetros os tributos honrados pelo proprietár~o.
§ 8" - A desapropriação de .que trata este artigo é de competência ex
clus~va da União, e poderá ser delegada pelo Presidente da R~
pública.
§ 9 2 - Estão excluláGs de desapropr1ação por ~nteresse social, para*
fins de Reforma Agrár~a, os ~móve~s pessoalmente explorados *
pelo proprietár~o com d~mensão que não ultra~asse a três (03)
módulos rurais.
§ 10 2 - É dever do Poder Público promover e cr~ar as cond~ções de a~
cesso do trabalhador e da mulher à propriedade da terra,
de
preferência na reg~ã0 em que hab~tam.
§ 112- O Poder Público reconhece o d~re~to à propriedade da terra agrLcola na forma cooperativa, comdom~n~al, comunitár~a, associat~va,

~ndiv~dua~

ou mista.

dispos~tivo:

cuárias;
ass1stencla técnica, extensão rural e créd~to orient~

dos de preferênc~a no sent~do da melhor~a da renda e
bem estar dos pequenos e médios agr~cultores, para a
diversif~cação de atividades produtoras e melhoria t/
t.e cnoj.cga ca;
e) f~scal~zação e controle de qualidade e dos preços dos
insumos agropecuár~os;
f) armazenamento para -'os pFodutos agropecuários;
g) o ~ncent~vo, o apo~o e a ~senção tr~butár~a às at~vid~
des cooperativistas, fundadas na ge:õtão democrát~ca e

7"

§ 122- N~nguém poderá ser propr~etário ou pqssu~dor d~reta ou indire
tamente, de imóvel rural de área contínua ou descontínua su~
perior a cem (100) módulos rurais, ficando o excedente suje~?
to a desapropr~ação por interesse soc~al, para fins de Reforma Agrária. A área refer~da neste artigo será cons~derada pelo conjunto de imóve~s rurais de um mesmo propr~etár~o
no
Pais.

da Comissão o seguinte

- A União e os Estados reconhecem a importância do crédito rural, da pesquisa, da ssistência técnica agrop~
cuária e do segur agrícola, como formas de assegurar/
o bem esta da população e o desenvolv~mento social e
econôm~co do País. Os órgãos da União dirigentes
da
sua execução serão ~ntegrados por um representante da
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura e um Eepresentante dos empresár~os agrícolas.
§ 12 A política agrícola da União será estabelecida em Pl~
no Quinquenal de Desenvolvimento Agrár~o, aprovado pe
lo Congresso Nacional, e compreenderá:
a) preços mín~mos justos e garant~a prév1a de~Qomercial!
zação dos produtos agropecuár~os;
b) crédito rural, através de rede bancária of~cial e de
cooperativas para o custe~o e ~nvest~mento, devendo /
ser integral aos pequenos produtores rura~s;
c) seguro agrícola para a cobertura dos prejuízos advindos de ocorrências que comprometam, no todo ou em paE
te, o desenvolv~mento das atividades agrícolas e pe -

anos em parcelas anuais e sucessivas, assegurada a sua ace1

§ 52

Relatór~o

A~t.

na ausência de f~ns lucrativos, na forma da 1e1;
§ 2º - Toda importação de produtos agropecuários in natura,

exigirá p~évia autor~zação legislativa.
Justif~cação

o disposit~vo suger~do v~sa estabelecer os parâmetros para a
fixação de uma política agrár~a de méd~o e longo prazo, e ao mesmo /
tempo contribu~r para fornecer algumas garantias ao trabalhador e pr2
dutor rural, que têm s~do vít~mas das desastrosas polít~cas agricolas
implantadas pelo Governo. As disposições tornam cogentes e obr~gatór!
as ao gQverno a criação de dtversos mecanismos, e tem como vantagem a

de

obr~gar

a elaboração de um plano quinquenal para o setor agrícola.
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Estados que já tiveram o seu solo devastado pela mineração, ou inun
dado em decorrênc1a de barragens, são sobejamente conhecidas e reco
nhecidamente procedentes. O reconhecimento de seu domínio, ainda que
parcial, sobre essas áreas, dará ao Estado base legal para proteger
os seus legítimos 1nteresses.

Ao art. 1 9 do anteprojeto apresentado pela Subcomlssiío da P~
lítica Agrícola e Fundiária (VI-c), acrescente-se mais Um parágrafo
com a seguinte redação:
"§2 9 - A política agríçola será estabelcida em
QUinqUenais de Desenvolvimento, que estabelecerão:

Sala das Sessões,

Planos

I - zoneamento agrícola tendo em v1sta o melhor aprovei
tamento das áreas agr1cultáveis,
11 - seguro para a cobertura dos prejuízos adv1ndos
de
ocorrências que comprometam, no todo ou em parte, a produção
resultante da atividade agrícola;
111 - armazenamento para os produtos agropecuários;
IV - incent1vo, apoio e 1senção tr1butária js atividades
agrícolas de cocpe r-at i vas e errt adade s p r vada s sem I'r m lucra
t ívo"
í

tJ SENADOR CONSTITUINTE
;-

~
~

RONAN TITO

"L(NA"IO/cOlol.S,io/llU.CONlssio---------

[J COMISSÃO
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A redação do art. 3 9 do anteprojeto apresentado pela Subcomis
são VI-a" dos Princípios Gerais, passará a ser a s~guinte:
"Art. 39 - Só será considerada empresa brasile1ra para t!?,
dos os fins de direito aquela que, constituída no Pais,
nele
mantenha o centro de suas decIsões e cujo capital seja contro
lado por brasileiros residentes no BrasIl."

JUSTI FI CAÇÃO
Ao sucinto anteprojeto serão apresentadas certamente inúmeras
emendas aditivas. As enumeradas acima Já figuravam nd propo_ta dnt~
rior da Subcom1ssão, com exceçiío das I e IV, que por si só se
ju;;.
tificam: zoneamento agrícola e r scnçâo tributária pa ra o n t i da dc s sem
fim lucra ti vo ,
Sala das Sessões,

r : - r - - - - - - - - - - - - - - "U10"

e

JUSTI FI CAÇÃO
O dispositivo constitucional é absolutamente necessário
para
tornar transparente o que é empresa brasileira e o que é empresa e~
trangeira. Trata-se apenas de dar transparência a uma realidade que
a ficção jurídica proposta pela Subcomissão deixa obscura.
As normas reguladoras das empresas controladas por capital es
di
trangeiro terão destinação certa, da mesma forma que a elas não
rão respeito as normas destinadas a atingir apenas as empresas
bra
sileiras.

_

SENADOR CONSTITUINTE RONAN TITO
Sala das Sessões,

r : - r - - - - - - - - - - - - - - - - T E X T O / J U S T l F I C , \ Ç Ã O - - - - - - - ---_.

Ao § 2 9 do art. 29 do anteprojeto apresentado pela Suhcomiss:io
de Princípios GeraIs (VI ,a) se dará nova redação, suprllnindo-se a e~
pressão "mediante prévia e justa indenização em dinheiro" por "medi
ante justa indenização".
JUSTI FI CAÇÃO

DEPUTADO AIRTON SANDOVAL
'LlN.,UO/CONISSiO/.U.CO.IISSiO-----

~
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J

~
~

Emenda aos Artigos 6º a 13 do Anteprojeto da Subcomissão de Princípios'Gerais, Intervenção do
Estado,
Regime da Propriedade do Subsolo e da Atividade E~onômica.

A indenização prévia em dinheiro é limitaáora do d1re1to ã de
sapropriação por interesse público, Se se garante inden1zação justa,
nesta se compreenderá a indenização prévia em d1nheiro, se esta fOE
ma for justa. O assunto é polêmico, mas o que não é posslvel é est~
belecer um critério de indenização que virá inviabilizar, por
exem
pIo, a reforma agrária,

"Compete aos Estados,nas Regiões Metr§.
politanas, e aos Municipios, nos demais casos, explorar diretamente ou mediante coneessão, os serviços públicos d~ gás combustível
caííálizado. "
JUS T I F I C A ç Ã O

Sala das Sessões,

e

SENADOR CONSTITUINTE RONAN TITO

~
~

r : ; - - - - - - - - - - - - - - - - n X T O / J u S T l F t c A Ç Ã O - - - - - - - - -_ _

Ao artigo 9 9 do anteprojeto da VI, a Subcomissão de I'nncípios
Gerais, será acrescentada a expressão "pertencem em condomín1o
ii
União e ao Estado membro".
JUSTI FI CAÇÃO
O domínio do subsolo não pode ser apenas da Un1ão como
cons!!o
grado no reg1me j~rídico anterior. As reivindicações legítimas
dos

A distribuição do gás combustível can~
lizado e, historicamente, serviço público de natureza municipal.
Entendemos necessária a manutenção da
atual descentralização da execução dos serviços públicos de distrl
buição de gás combustível canalizado.
A emenda, além de preservar.e
manter
intocável o monopólio estatal na produção, exploração e trgnsporte
de gás natural, visa assegurar que se faça o atendimento dos ~eto
res residencial"comercial e institucional juntamente com o setor
industrial, de forma sensível e elquilibrada, e a substituição do
gás liquefeito de petróleo (GLP), hoje importado e subsidiado,pe10 gás natural, combustível nacional, e cad?, dia mais abundante no
território nacional brasileiro.

tJ Senador RICHA
r---------tJ VI- Comissão da Ordem Econômica

Deputado Constituinte AFIF DOMINGOS

JOSÉ

I'I.IE;NÂIIIO/COUIUio/su.COMISSio

_
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Os artigos 9 2 , 10 e 11 do anteprojeto da Subcomissão
da
Questão Urbana e Transportes passam a ter a redação abaixo e, em conseqiiêncra , fi
cam suprimidos os artigos 12, 13 e 14, renumerando os demais.
ART. 9º - Os Estados poderão, mediante lei complementar, criar dreas metropolitanas, constituídas por agrupamentos de Mumcípios
para integrar a organização, o planejamento, a programação
e a
execução de serviços públicos de interesse metropolitano.
§ 1º - Lei complementar nacional definirá os critérios básicos pa
ra o estabelecimento de Áreas Metropolitanas.
§ 2º - A união, .os Estados e os Municípws estabelecel"ão mecanismos de cooperação de recursos e de atividades para
assegurar a
realização dos serviços públicos de Interesse metropoli tano.
ARI. 10 - As atividades da União, dos Estados e dos
Municípios
nas Áreas Metropolitanas ficam subordinadas aos princípios de integração espacial e setorial no que diz respeito à sua localização e operação.
ARI. 11 - As Áreas Metropolitanas serão
Metropoli tano.

geridas por um Conselho

pARAGRAFO ÚIlICO - O Conselho Metropolitano será organizado e terá sua competência defimda em lei complementar estadual, assegurada a participação majoritária dos MunicíplOs abrangidos na Área
Metropolitana.

,.,.,----------------T[XTO/JUSTI.ICAÇÃO---

I~J,

~-~

Dê-se ao Art. 2~, a segulnte redação:
"Art. 22 - É assegurado o direito de proprledade, salvo caso
de desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por
int~
resse social, mediante prévia e Justa indenização em dinheiro, ao pr~
ço de mercado.
JUSTIFICAÇÃO
Não se pode subordinar o direlto de propriedade

~

uma função

cuja extensão e lim1tes são desconhecidos, nem pretender que ao alve-

drio da legislação ordinária se deixe essa caracterização.
Também a posse imediata, precedendo a qualquer pronunciamento Jud1cial, contraria os mais elementares principlos assecuratórios'
daquele direito.

JUSTIFICAçI\O
A emenda proposta compatibiliza-se com o relatório
apresentado pela Subcomissão de Municípios e Regiões, que assegura mais autonomia na
criação de Regiões Metropolitanas, corrigindo os erros da Legislação viqente.

tJDeputado Constituinte AFIF DOMINGOS

Deputado Constituinte AFIF DOMINGOS
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Suprima-se o Art. 1 2

Suprlma-se o Art. 12 e respectivos incisos I e II

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFIC}\ÇÃO

Nem a Constituição, nem a 2e1 ordinár1a poderiam assegurar

Dar-se autonomia administrativa a região metropolitana e com
petênc1a para expedir normas gera1s s1gnifica 2nserir no sistema fedg
ral outro ente político, além da União, Estados e Municíp10S, o

tal acesso, porque isso corresponderia a um direito de cldadão con
tra o poder público, que não terá cond1ções de atender a todos, mui
to menos com os requisitos ali expressos, cUJa interpretação
pode
levar às mais dlversas conclusões quanto à extensão desse dlreito.

que

contrar2a a estrutura desse sistema.

tJ Deputado Consti tuinte
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..",-'----------------TEXTO/JUSTlF'CAÇÃO

_

Suprlma-se o Art. 42 e seus parágrafos.

Dê-se ao Art. 3 2, a seguinte redaçãc, suprimindo-se seus p~
rágrafos .
"A lel disporá sobre as condições de aquls.tção e Icg1timação
da posse, usucapião ou coação do poder públlCO, de morad1a e imóvel •
urbanc'",

JUSTIFICAÇÃO

Fica prejudicado o art. 4 2 pela sugestão contida na emenda
proposta para o art. 3 2 , que já abrange esta matérla.

JUSTIFICAÇÃO

A nova redação visa:estabelecer as normas gerais sob as quais a lcgi~
lação orchnária se pr ocuz r
O anteproJeto, na verdade, versou mati
ria de cunho detalhista, imprópria à Constituição.
í

ã.

tfOMISS~O

PI..~H""IIO/co"'lSSio/su.COMlssio--------_··

DA ORDEM ECONÔMICA - VI-a
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_

~

§ único - A escolha da empresa concess10nária dependerá de
concorrência pública.

,JUSTIFICAÇÃO

TLX10IJU5TlfICAÇAO-

Dê-~e ao § 2 2 do Art.

72

,

Não deve incumbir necesoarJ.amente, ao Estado, dJ.retamente,
a exploração dos serv1ços púb11cos. A mod~f1cação proposta d1z re~
peJ.to somente ao regJ.me das empresas concessionárJ.as, sem dar possi
vel caráter de função estatal à exploração de serv1ços púb11cos.

a seguinte redação,

"§ 2.2 7' As pequenas e micro-empresas não serão abrang1.das
por normas federa1s, estaduais ou mun1c1pais que versem matér1a de
natureza trabalhista, previdenC1ár1.a, tributária, comerclal ou I ag
minl.strativa, exceto qua~do nelas expressamente rnenc10nadas, para
assegurar-lhes tratamento adequado."

Deputado Constituinte AFiF DOMINGOS

,JUSTIFICACÃO

o

tratamento diferenciado que Se pleiteia para as pequenas

e,micro-empresas

d1.Z

respeito

à

adequação de toda uma ~omplexa leg~

lização, sobre a matéria enfocada, em relação a tais empresas,

I

..,-------------

TIEXTO/.l\J5TIFlCAÇio-

,

que

não possuem infra-estrutura administrativa e finance1ra para:suportar as exigênc1.as legais apl1.cáveis de forma genér1ca, a todas
as
empresas especialmente as de ma10r porte.

Dê-se ao § 19 do Art.

6º, a seguinte redação:

II§ I!:! - As empresas públicas e as socJ.edades de economia rol.§.
ta somente sp.rão criadas por ~e1 especial, ficando sUJeitas ao d1rei
"UJOII---

~

-

Deputad~ Constituinte AFIF DOMINGOS
~-

to próprio das empresas pr1vadas, inclusive qUaú~o às 0~ri9ações trs
balhistas e tr1butár1as."

;~

.:_--.. -- -_.-- "'....0100.""'1'"'''.''''0

IssAo DA ORDEM ECONÔMICA - VI-a

JUSTIFICAÇÃO

r : r - - - - - - - - - - - - - - - - TLxTotolusTIFICAÇÃO---- ••

Dê-se ao § 19 do Art.

A redação proposta somente acresce o termo "especial"
para
qualificar a lei que deverá autorizar a constituição de empresas
py

7º, a segu1nte redação:

blicas e soc2edades de econam2a m2sta, 2StO é, deve tratar-se de

leí

com quorum especial.
"§ 19 - A lei reprimirá a 'formação dê monopó.La o s , 011gopQ.
lias, cartéis e toda e qualquer forma de abuso do poder cconônuco".

tJDeputado Constituinte AFIF DOMINGOS
JUSTIFICAÇÃO

PLt:NAIUo/cONI~sÃo/soacO
..I : ! l s i o - - - - - - - - -

...,-

tJCOMISS~D DA
=

ORDEM ECONÔMICA - VI-a
Tr:xTO/~uSTlfIC ...ç i o - - - - - - - -.. -

•. -

- - - - -- ---

A redação proposta retira o termo "pra.vados" do t ex co ,pc.;:
que I salvo os monopóã i.os expressamente prevJ.stos na

COll!'.

1

Lll

(~:ao,

não poderá haver qua~squer outros inclus1ve os púb11cos.
Suprima-se o § 19 do Art. 2º

do AnteprOJeto.

,JUSTIFICAÇÃO

t§eputado Constituinte AFIF DoMINGDS
O poder público não terá condições de tornar a propriedade s
r:r----------------T[llTO/~UST'FICAÇÃO---------

cessível a todos, por razão de impossibilidade rnater2al, pelo que

_

se

tcrna1nócuo o dispositivo em questão.
Dê-se ao Art.

8º, a seguinte redação:

J ~
~

tbeputado Constituinte AFIF DOMINGOS
"Art. 8º - A lei disporá·sobre o regime. das empresas cOQ
cessionárJ.as de serviços públJ.cos federaJ.s, estaduaJ.s e municJ.paJ.s,
estabelecendo:
I
II

r=-r----------------Tf:XTo/.JuSTlfICAÇio---------

a obrigação de manter serviço adequado;
- tarifas que permitam a remuneração do capital, o melhoramento

e a expansão dos serviços, e assegurem o equJ.líbrio econôrnJ.co
-financeiro do contrato;
III

a fiscalJ.zação permanente e

revJ.são perlóo2:a das tarifas,

·ainda que estipuladas em contrato anteri,?r".

,

Inclua-se um parágrafo ao Art.

"§

-

6º,

com a seguinte redação:

O preenchimento de cargos, nas empresas públicas

nas soc2edades de

econam~a

-,

e

m2sta se fará por concurso púb12co,vedadas

quaisquer admissões ou contratações não subrnetJ.das a este preceito".

VI • Comissão de Ordem Econômica
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JUSTIFICAÇAO

JUSTIFICAÇÃÓ

Por uma imposição das, suas ma t r zes ; sediadas emo~
tros países, as empresas estrangeiras, que atuam no Brasil,
ficam, na maioria das vezes, limitadas a vender os seus produtos apenas no mercado interno; limitadas no seu campo
de
ação no exterior e impedidas de competir no país de origemda
empresa.
Esta prática tem de ser aoolida para que as multinacionais que operam no Brasil, sejam obrigadas a disputartQ
dos os mercados em todo o mundo. Só assim o Brasil poderá e~
tabelecer uma política de exportação capaz de nos colocar em
nível de igualdade com outros países em processo de industri~
lização.
í

Torna-se neces~ário maior rigor no preenchimento dos ca~gos
das ~mpresas estata~s. Embora continuem sob reg~me de dire~to privado
nada obsta a que a admissão de seus empregados se subordine a concurso público, eis que a razão dessas empresas é o ~nteresse público.

l!OJ:

AUTOR

foeputado Constituinte AFIF DOMINGOS
'l.lJfAlll0/eD..l l'dO/SU.CO.. lnio---------~
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~I::LIO COSTA
Suprima-se o §

4~

do Art. 72.

=
JUSTIFICAÇÃO

Este dispositivo já se acha coberto pelo inc~so V do Art.
12 , pelo que se torna desnecessária Sua inclusão no texto.

tJ

MARIO MAIA

=

TfllTO/,JU'TII"ICAÇ,i,O

·

~
~

TEIlTO/,JUSTlFICAÇÃO

-

Inclua-se no Anteprojeto da Subcomissão de Princi
pios Gerais, Intervenção do Estado, Regime da Propriedade
do
Subsolo e da Atividade. Econômica, como Parágrafo do Artigo
6A16, o(s) seguinte(s) dispositivo(s):
Parágrafo:

I:: vedada a estrangeiros, a empresas estrangeiras,
bem como a empresas brasileiras de capital estra~
geiro a exploração de recursos minerais de qual quer espécie".

Parágrafo:

Será cobrado o imposto único sobre minerais desti
nado, por lei, aos Estados e Municípios de onde '
são extraídos os recursos minerais.

NO CAPITULO: DOS PRINCIpIaS GERAIS, INTERVENCAO DO
ESTADO, REGIME DA PROPRIEDADE DO SUBSOLO
E DA ATIVIDADE ECoNOMICA

JUSTIFICAÇI\O

Inclua-se o seguinte parãgrafo no artlgo 49
Parágrafo Dnico - As empresas estrangeiras instaladas
no Pals sõ poderão remeter para o exterior no máximo ate 10%
dos lucros auferidos em cada ano fiscal.
J USTl FI CAÇM

Por representarem o grande potencial econômico do
pajs, os recursos minerais devem ser explorados apenas por brasilei~os e empresas brasileiras.
O imposto único sobre minera~s v~sa a compensar
os Estados e Municípios que, por obra da natureza, sejam as fo~
tes desta riqueza.

Com o dispositlVO acima, dois objetivos prlncipals se
procura alcançar: evitar a evasão de recursos gerados no pals
e lmpedir a eXploração da mão-de-obra nacional, quase sempre,
menos onerosa que a do pals dos allenlgenas.
A1~m desses desideratos, lnerentes a~ sintimento de
defesa da mão-se-obra e da riqueza nalconais, procura-se, alnda,
com o dispositlVO proposto, fazer com que os lucros auferidos
no pals, aqui sejam reinvestidos.
tJHI::LIO COSTiI

r=T----------------TEXTO/JUSTIFICAÇio-------

f:J HI::LIO
1":'T

~
~

- - - - - - --- --COSTA

Inclua-se no Anteprojeto da Subcomissão dãs Princi
pios Gerais, Intervenção do Estado, Regime da Propriedade do
Subsolo e da Atividade Econômica, o seguinte dispositivo:
TEIlTO/olUSTIFICAÇio

--~

Inclua-se no Anteprojeto da Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção do Estado, Regime da Propriedade do
Subsolo e da Atividade Econômica e seguinte dispositivo:
As empresas estrangeiras, estabelecidas no
país,
procurarão exportar os seus PFodutos para todo e
qualquer país e não poderão excluir de seu objetivo de venda os seus países de origem.
Parágrafo único: A lei complementar, regulamentará
a matéria em questão.

A Lei imporá restrições econômicas aos países que,
tendõ· no Brasil empresas transacionais com signifl
cativa parcela do mercado, restringirem, de qual quer forma, o fluxo normal de produtos brasileiros.

JUSTIFICATIVA
São comuns as tentativas de países industrializados
que, dominando completamente o mercado interno de outros países com'as empresas multinacionais, e não precisando de
um
grande volume de exportação para aquele mercado.

184
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Inclua-se como Artigo no Anteprojeto da Subcomissão da Questão Urbana e Transporte, da Comissão de Ordem Econôml
ca , o seguinte:
Poderá ser instituído o pedágio nas estradas
de
qualquer nível para a construção, pavimentação e
manutenção das mesmas.

~

JUSTIFICAÇAO.

~,

DA ORDEM ECONOMICA

~_---_-_------_--

_

r:-r----------------TI!XTO/JUSTlFICAÇio-----

"Art ...

tJ HI:LIO COSTA

•

HELIO COSTA

São comuns as tentativas dos países Industrializados
de impor quotas e outras restrições aos produtos das naçõesem
processo de desenvolvimento sob diversas argumentações trabalhistas.
Tem de se levar em consideração que, através
das
multinacionais estes países industrializados já tem uma signl
ficativa parcela do mercado brasileiro e, portanto, não é ju~
to que tentem impor qualquer tipo de restrição ao fluxo nor mal dos produtos do Brasil.

TEXTO/JU!lTIFICAÇ;.O------.-

I: evidente que a União, os Estados e os Municípios não dispõe da verba necessária para a construção, pavimenta _
ção e manutenção das estradas de tsdos os níveis. A instituição
do pedágio, solução encontrada em vários países, é a melhor que
encontramos para este problema.

No Anteprojeto da Subcomissão de Princípios G~
rais, Intervenção do Estado, Regime da Propriedade do Subsolo
e da Atividade Econômica, substituir o Parágrafo Único do Artigo 6A2D, pelo seguinte dispssitivo:

A exploração dos recursos minerais nas terras
indígenas dependerá de prévia aprovação
dos
índios que ocupam as terras e do Congresso Na
cional.

NOEL DE CARVALHO
"LENA"lo/COllll"io/SUICON,,~io

__
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JUSTIFICAÇAO

r:-r.----------------

TIEItTO',lUSTIFICAÇÃO-------.

•

._

!'!!1~!1.~a, !lo.doi .fj c,ati.v,i1

I: evidente que se as terras são dos índios ca
be a eles decidirem se os recursos naturais existentes em se
us domínios podem ser explorados. Compete ao Congresso Naci~
nal fiscalizar a aplicação justa desta lei.

Art. 24
O acesso ao sistema de transporte públlCO de
passageiros. caracterizado como serviço essenclal. é um dlrelto do
cidadão. cabendo ao Poder Público. além do p Lan ej am en t o e do
gerenciamento. a. operação do sistema. diretamente ou mediante
concessão. autorlzação. permissão ou contrato.

tJ HELIO COSTA

S 1~

........................................................

S 2~

........................................................
........................................................

_ _ _ _ _ _ _ _ _ PLI[N .. Rl0/cONI5SÃo/sUICOMI5:!1ÃO
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~

TEltTol"'UH1'ICAÇio

_

JUSTIFICATIVA

Inclua-se no Anteprojeto da Subcomissão da Questão Urbana e Transporte, o seguinte dispositivo:
"Art ••• O Sistema Rodoviário, que compreende todas as estradas
país, será dividido em três categorias:
a}
b)
c}
§ lº-

Seria lníquo conferir o dlreito de acesso .po sistema de
transportes exclusivamente aos brasilelros que vivem nas áreas
urbanas.
Dlscrlmlnar os nossos patrícios do campo se~á compter
grave i njustiça pois para pstps o probl ema do transporte ;.. de\
certo modo. mais grave, com mais d t s t ãnc t as a per c or r ar .» a custos
maiores. tendo muito menos alternativas (às vezes npnhuma) do que o
hab it ant e d as c i d ad es •

do

O Sistema Nacional, que interligará os Estados da Federà ção.
O Sistema Estadual, que interligará as comarcas.
O Sistema Municipal, que interligará as comunidades das c~
'o
marcas.
Caberá a União executar o Sistema Nacional; aos Estados
com a ajuda da União e do Estado, executar o Sistema Municipal.

e:

NOEL DE CARVALHO

r . ; r - - - - - - - - - - PL.I:N.ullo/eOMls'lo/sulleowls5Ão
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JUSTIFICAÇAO

É desnecessário argumentar aqui que as estradas, no país,
são feitas atendendo a interesses políticos e que isto prejudica ,
sobremaneira, a execução de um plano rodoviário nacional que atenda as necessidades econômicas e sociais do interior.
Com o plano proposto, haveria a descentralização do poder'
de decisão. Caberia a União, juntamente com os Estados, determinar
onde se faz necessária uma estrada interestadual; caberia aos Est~
dos ligar as principais comarcas e aos municípios determinar
que
distritos devem. ser ligados com a cidade polo.

TEXTO/,JUSTIFICAÇ;.O---

Art. 19

_

_

(SUprlmldo)

JUSTI FI CATI V,,!

. O presente artigo deve ser suprimldo l~legralmentp. porque
farla. com que o Poder Leq t s l et r vo se er r-o l es s s compet;'ncla
admlnlstratlva, de gestão. íncita ao Poder Executivo.
Da simples leitura de seu texto depreende-se a absurdldade.
"data venia", que representaria o fato de o Con~resso Naclonal _ já

VI - Comissão de Ordem Econômica

sobrecarregado
autorizar toda
a concess~o de
ext ens ão t e r r i t

por suas atrIbuições constItucIonaIs
tpr de
p qualquer obra do Governo Federal e , a i nd a por c i ma
linhas das virias esppcles de transportes. em toda a
or t al de nosso Imenso País.

prioridade
esses transportes. que dIzem respeIto n~o apenas
conforto
e qu al t d ad e de vida. c omo t embêm ã segurança
col et t v i d ad e ,

e 185

ao
da

A acolher-se tal proposta seria ent~o necesslrlo extInguIr 0
Ministprio dos Transportes. e uma incontlvel sprle de órg~os
federais. es-.taduais e murn c t p at s • tudo em p r e j u f z o da au t o nomi a d os
estados membros p mum cd p t os ,

t:
t:

Ressuma
da
proposta uma t e nd ênc i a c e nt r al t z ad o r a
que
contradiz a aspiraç~o federatIva que nos move
todos. nest a
assembl pi a nacional c ons t t t u t n t e ,

NOEL DE CARVALHO

,-

o

momento P histórico precIsamente por repre'entar
o
reencontro do Brasil-continente com sua v oc aç ão f ..d .. r al , vl'rd"J~l r<l
"imposiç~o
geogrifica" no dIzer de Hermes LIma.
Preteoder
centralizar
P.' portanto. c ont r ar t ar- a nossa me r s r mpur t an t «
t d t a-f'o r e :
a do Estado fed-e-ral. p r ec on t z ad e a t nd a no unp ôr ro ,
pelo ínclito braSIleIro Aur;liano CindIdo TAVARES BASTOS ... por quo
se bateram nos campos de batalha tantos compatrIotas. U Congresso
Nacional
terl
os
instrumentos npcesslrios
ã
sua
miss~o
fiscalizador~.

PLfNAR10/COlollSSÃO/SUBCO ...I S S Ã O - - - - - -
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r!.llrO/JUSTlfICAçÃn---

-Art. 17

J~
J~

(suprImIdo)

ç

ê

JUSTI FI CATI VA
Trata-se. "data venia". d e r m c et t v a i nt e t r ement e d e s t i t u d a
qualquer fundamento. A prosperar dispOSItivo deste teor. todos
pl anos
urbanís1:icos
me r ec e r t amo
a
ex pr e s s a
proteção
c on st t t uc t on al ,
í

í

de
os

(l

~[-I
~"j

NOEL DE CARVALHO
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~

Pr ec t s ament e para p r e s e r v ar e desenvolver a obra Imortal
de
Osc ar Niemeyer e Juscplino Kublstchpk P quP postulou-se. durantp
mUIto tempo. a eut o nomt e do ür s t r t t o Fed er al •

I

•

Os dIgnos e pugnazes representantes do povo brasllipnse têm.
não só competpncla como espírito públICO para garantlr o plano
piloto de BrasílIa.

ffltTO/.lUSTlflCAÇio---.---------------

Em_enda Mod.i ficativa

!

f)
ordenamento t e r r I t o r t alo t ns t t t uc t o ne l t z enc o , c o ad j uv a ndo
e viabilizando planos e programas de ação Integrada concertados
previamente
por
consórcios dp municípios e
despnvolvlmento
regional.

t:

______________ AUTO"------------

·NOEL DE CARVALHO
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~USTIFICATIVA

I'LfH.....lo/tOIlISSÃO/SUllCO...I S S Ã O - - - - - - - "

ORDEM ECONOMICA / QUESTIIO

Ao contririo das Regiões Metropol itanas. que se c o ns t t t u i r i am
em t n admt s s Iv e l Intervenção' no Estado e MunicípIO. propusemos antes
que
a Constituição admIta e incentive o consorclamento
de
mUnicípios livremente concertado. nO modo. extensão e duraç~o que
melhor lhes convier. Agora. propomos. em conseqUêncla. qoe a UnIão
se 1 mt t e a 1 egl sl ar s ob r s o orden~"!-~J:...o__t~-!:!_,-t_,,",=-l_ill c o ns equ e nt r-,
ou implícito. nos planos e programas que os c o ns r c r os dpflnam"para
solucionar probl em as comuns ou de interpretação de estruturas e
serviços. metrnpolltanos ou não.
Legisl ação quo. assegurando
recursos tpcnicos e fInanceIros. instItucionalIze a ação Integr,ada
dos municípios p o o r d en am s nt n t e r r t t o r t al d e l a resultante.
'

URBA~A

,..,,

E TRANSPORTE

Y[".rO/JIlSflfICAçÃn-

~
~

~

Art. 16 (suprImIdo)
JUSTl FI tA TI VA

í

ô

A vIngar este artIgo. os constitUIntes estarIam atentando
contra o necessirlo carltpr lapidar do novo texto constItucIonal.
E que a subcomlss~o da educação. cultura e esportes. como n~o
poderla dplxar de ser. Ji contpmplou a matéria ao Inscrpver no
anteprojeto o dever de o Estado proteger e prp'servar o nosso
patrimõnio
artístico.
ar-qu t t e t n t c o , monumental.
documental,
hlstõrico e paisaglstlco. basicamente atravps do tombamento e
outras prOVIdênCIas.

A redação desta letra~. como proposta no an t ep r o j e t o , é
nac e t t âv s l
para os qu e v t mos , coerentemente. propugnandn a
r ec onqu t s t e da aut o nomi a mum c t p al , malferida por v t n t e anos de
aut o r t t ar t smo c en t r al t z ad or , Ao c o nt r r i o , p r o pu s r-mo s , 01'1 emr.nda
Isolada. q ue a legIslação ur o an f s t r c a s r-j a da "'''''I'rot''ncla
municipl0.
Nio ~ possfvel que a Unlio possa pncprrar nunla 56
"c amt s a-d a-Yo r a" mais de quatro 111 i 1 COIIIUllcl';)~ qllP dpc('sppLIIIll
es t âq i os
diferentes
de
d es e nv o l v i mont o ,
-s t r u t urss
t
lt
dt
f'
1550
bl
til' 'ISO

ô

t

ê

.,0

Vale _invocar, neste passo. à gUlza de exemplo. a cri ação do
"Corredor Cultural" do Rio de d an e r-o, que preserva a memõ r t a do
cpotro des~a cidade. implementada na admInIstração do PrefeIto
Marcello Alencar.
í
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P ocup aç o do solo q u e só p1ps p o d r-m oq u ac t o n a r
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Em conseqüêncla
desnecessirio.
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ECONOMICA / QUESTIIO URBANA E TRANSPOHE

~
~

tJ NOEL

DE

somos pela supressão desse artlgo.

tornado

CARVALH~

,..,,

I'Ll"""IO/CO...IS2ÃO/SUBCOMISSÃO---------

ORD'Ei4 ECONOMICA / QUESTi'iO URBANA E TRANSPORTE
TurO/JUSTlfICAÇÃO - - - . - - - - - - - - - -

rf;XTO/JUSTUtC"Ç;'O - _ . _ -

Emenda Modificativa
Art. 18. t r t
III
dar prioridade aos t nv e s t i me nt os nos
massa dos centros urbanos populosos.

transportes

de

JUSTI FICATI VA
---------Atualmente o problpma urbano maIS agudo em todo o mundo P sem
dúvida- o dos transportes d e massa. o que j us t i fica s e j a dada

Art. 14

(suprimIdo)

Rep o r t amo nos às c o ns i d e r aç s s pxpendldas em rel ação ã PlIlenda
mod t f t c'e t r v a
do ar t t qo Nono.
que 1 es t r e i am b as t an t r-m e nt s
a
~upressão ora proposta.
c

õ
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DE CARVALHO

I"LlHARIO/cONlssio/aUlcow,ssÃo

~--

~

rtxTO/JUSTlflCAÇÃO----

TUTO/JUSTI'ICAÇÃO-----------------,

E_eoda Modificativa

9?

Art. 13

(suprlmido)
JUSTIFI CATI V~

Reportamo-nos is consi~erações expendldas em relação 1 emenda
modiflcatlva
do artigo Nono. que lastrelam bastantemente
a
sup~e.são ora proposta.

Art.
Os Municípios que integrarem uma mesma Regi~o
Geo-econôm1co Metropolitana ou n~o. poder~o consociar-se. pela
forma e na ext ens ão que entenderem. com a f1 nal idade de, através de
programas.
planos
e projetos. organizarem, administrarem
e
desenvolverem serviços públicos e outras atividades de seu peculiar
interesse
que demandarem a conjugaç~o de recursos
humanos,
f1nanceiros e naturais.
JUSTIFICATIVA

e:

PELA AUTONOMIA MUNICIPAL E CONTRA A REGIXO METROPOLITANA
NOEL DE

CA~VALHO

--

~OEM

~
~

I"LI:HAIlIO/cONlssio/SUICOl"ssio------------,

ECONOrlICA / QUEST)\O

URBA:~A

~--------------_

E nANSPORTE

TEllTO/JUsTlnCAçÃo---.----

4_• •

_

E~enda

Art. 12

Supressiva

(suprimldo)
JUSTIFICATIVA

Reportamo-nos às cons t der aç as expendidas em reI ação 1 emenda
mo dt r t c et t ve
do artigo Nono. que l as t r e i am bastantemente
supressão ora proposta.
õ

A idéia da Reg1~0 Metropol1tana, como pessoa de d1reito
pÚbl1CO supra mun1cipal. é atentatória da autonomia dos municípios.
'A experiência, de mais de dez anos. em nosso país, revelou sua
~nviabilidade política
e econômica. como o demonstra a Regi~o
Metropolitana do Grande Rio. que n~o conseguiu afirmar-se e
institucionalizar-se a ponto de exercer real autoridade sobre os
municípios que a 1ntegram. tornando efetivas as suas dec1sões.
A condiç~o juríd1ca e h1st~rica do municíp10 brasileiro,
ali nhado em nossas diversas Constituições como pessoa política .. a
par da Un1ão e dos Estados-membros. e • p01S. dotado de autonomia _
poder de auto-organizar-se e auto-governar-se - é o pr1ncipal fator
impedit1vo do surg1mento da região metropolitana.
Como ~oderia
esta sobrepõe-se a tal autonomia. v1ndo a obrigar os municípios por
ela abrangidos a submerter-se 1 sua autor1tas? Ignorar este fato
basil ar. que n~o é mera h t p t es e t eõ r t c a , ou ex er-cf c i o intelectual.
porém. ao contrário, um fato concreto que _essa experiência do
Grande R10 está a demonstrar. será incorrermos em erro gr1tante,
contribuindo para aumentar o capítulo do que os constitucionalistas
eméritos
como Alcino Pinto Falcão
chamam de "fantasias
Const1tucionais".
õ

•

AUTOIl--------------

\

~--------------TEXTO/JUSTlf'CAÇÃO------------

Emenda Supressiva,
Art. 11

(suprlm1do)
JUSTIFICATIVA

Reportamo-nos às cons1derações expendidas em r~lação 1 emenda
mod1ficativa
do artigo Nono. que lastre1am bastantemente
supressão ora proposta.

~EL DE CARVALHO
.--------

,LlH""lO/cONlsdO/su.cONlssiO---------~l
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TllA~SPORTE

prõ'RDEM ECONOtlICA / O'JESTIIO 'JllBANA E
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Art. 10

.

== I

n;nO/JUSTlflC."çio--

(suprimido)
JUSTIFICATIVA

Reportamo-nos Is cons1derações expendidas em relação 1 emenda
modificativa
do artigo Nono. que lastreiam bastantemente
supressão ora proposta.

Ao legislador, sobretudo ao legislador const1tuinte, n~o é
dado deixar o terreno da realidade de uma experiência vivida,
concreta e palpável. para entregar-se a devaneios e especul ações de
gabinete.
Se há. neste país. anseios comuns às coletividades municipais
que compõem o vasto tecido sóc1o-político brásileiro. esse é, sem
düv i da , o, da recuperação da autonomi a munlCipal jugul ada por um
processo de crescente e autoritár1a central1zaç~0 do poder. que
culminou no regime d1tatorial militar. Todos os homens públ1COS,
'c1entistas políticos e juristas reconhecem. à unanimidade, que a
Federaç~o
tornou-se palavra morta. com os Estados e Mun1cípios
despojados
praticamente
da autonomia ind1spensável ao
seu
desenvol vimento económico e soci al , transferida para o poder
central e sua tecnoburocraci a pretenciosa e arrogante.
1I~0 se
trata de questão formal, da preservação, em suma, d~ um modelo (o
federal) mas. antes de tudo, do respeito a um mecanismo essenci al 1
a 'nossa c onc epç ão do Estado demccr ât t co ,
Contrar1ar tal anseio insistindo em violentar a autonomia
municipal. de cima para baixo. sem consultar as comunidades
mun c paj s , impondo-lhes entidade estranha às tradições históricas
brasileiras.
será
persistir
no
erro.
comprometendo
esta
Constituinte p'erante a Naç~o. A Região Metropolitana do Rio de
Janeiro. para citar apenas um exemplo. aí está. a ex i s t t r- apenas no'
papel. f1CÇ~0 1 egal, 1rremedi avelmente rejeitada pel a real idade.
í

í

Nosso pensamento, forjado na' exp e r i ênc t a s o f r i da do d i a a dia
de cinco anos de exercício do cargo.de Prefeito Mu~icipal de
Rezende. está sintonizado com o anseio da autonomia municipal.
compromisso maior que nos trouxe a esta Constitu1nte e do qual n~o
des ert a remos.
Ao mesmo tempo seria absurdo negar as 1numeráveis vantagens
do
consorciamento de municípios situados numa mesma
reg1~0
geo-econômica. para enfrentar problemas comuns. que extrapassem
suas
forças isol adamente. ou que só possam ser
e-ficazmente
solucionados.mediante ação concertada.
Raz~o
por
consorciarem-se.

que a nova
na forma e

há de possibilitar-lhes
que. livre e espontaneamente

Constituiç~o
ext~~são

VI- Comissão de Ordem Econômica

entenderem, para equacionar esses problemas e. através de planos e
programas comuns. dar-lhes as soluções que melhor atenderem a seus
interesses locais.
Trata-se. portanto. de uma faculdade que os munlcíploS
poderão exercer - até por decisão pleblcltárla • sem que se lhes
imponha. por leg1slação editada em esferas estranhas ao âmbito
munlclpal, determinada institu1ção (a Região Metropolitana) que não
funC10na para nossa realidade. Compete ao Poder Público estadual.
isto Slm. tão somente procurar estimular ta1s consorciamentos
de
municípios como forma or-q am z ac t onal t empor âr t a , simplificada' e
d~mocrátlca capaz de habllltá-10s a uma atuação conjunta ou
integrada. perante aquele e face ã União. O que passar d1SS0 será
inadmissfvel intervenção. fonte de conflitos instituciona1s. foco
de desarmonia e. com certeza. motivo de desperdíc10s e frustrações:
O municípIO brasileiro aspira maior autonomia. o direIto. em suma.
de utilizar em seu benefício as riquezas que produz. nos proJetos
que
eleger priorltariamente
em função das declsões de sua
comunidade. através de processos democráticos.
Por isso que votamos pela supressão. no anteproJeto. dessa
entidade esdrúxula em nossa t r ad t ão constitucional. já rejeitada
pela realidade brasileira como ·corpo estranho·. e abraç~m~s, a
solução flexível e democrática, que parte da crença nos mu nt c p t os
como
pessoas de direito público autônomas e
historicamente
amadurecidas para uma ação concertada. solidárIa e eficaz.

ab r anç

ê

nc r s

un e VPL que c o ns eur e , d o modo complptn. H'.:»
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prlncíplOS

c ar-de ai s que entendpmos dpvam nortear, a polftica do poder püb l i co
quanto ao direito à casa próprla. ao uso do solo urbano, às li,nhas
mestras da ur he m z eç âo • cru e há de d es e ncor a.jar a e s pec ul ação
r mob r l t r i e . .
aprovfli·tar dfl p1ano as ãrf'i't~ OC10Sõ~ I" e c o r r e r- às
c omum d ed e s
f av e l ad as ,
a l Pffi dp 1 nc e nt t v ar o c o o por s t i V1 SOlO.
ê

inlclatlva

prlvada

p

os esforços comunltirlOS

atrdv~~ d~

mutlr~o

etc.
r~nda

All 1 nt r oduz t mo s O
à casa próprla.

d t r er t

o de acesso das

p opul aç

õ

es

dI'

baixa

O Parágrafo
ll nt c o adota p ar c i el nrs nt o, dI'
111,)<10
me i s
simplIficado. a redaç~o do Art. 8? cUJo subStltutlVO fOI aClma
proposto e Justificado. garant1ndo os recursos oecessárlos a
Implementação
das p o l f t i c s ex pl t c t t ed as no c_al'~_t. '"
alnda
determina a criação de um sistema financelro capaz de dlsc1p11nar.
viabillzar e coordenar essas políticas.
ê

ç

í

Consorciados do modo que melhor Ih~s convier
empresa
pública. por exemplo. de duração t emp or êr r a e direção Coleg~al - ~s
municípios
unirão suas forças e grangearão recursos ad1cionalS
mercê de maior peso político ante as agências estaduais e federais
de desenvolvimento. Sem tutelas ou ingerências.
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Em~nda Modificati~a

6~

Art.

(Suprlmldo)

.'

I'

JUSTIFICATIVI\
r-

l:

AUTOIl7,

""

,

Os

ante-projetos de CõdlgOS Civil. e l aborados pelos ma i or-es
b r as t l e t r os ,
como Orlando Gomes, CalO Márlo da SIlva
Pereira e Mlguel Reale. tpm propugnado. à unanlmldade. a ~<tlnção
da
enfiteuse por tratar-se de lnstltuto ~nacrônico. desvestldo de
~ualquer
função social e. por isso. fonte de conflltos
e
p e r pl ex t d ades ,
perturbadores da ordem .i ur f o i c a , No BraSIl o
aforamento assumiu. com O tempo. felç~o de priVIlégio OdlOSO e
feudal. ao
ar r ep t o de sua p r t mt t i va d es t i nação soci e l , o que
justlflca a sua extinção.
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ORDEM ECONOMICA / QUESTIIO
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E TRANSPORTE

f[XTO{JIJSTlfICAÇÃO-------- - - - ' '"

~

Art. 8~ (suprimldo)

Entretanto. dada a sua natureza. de õnus reato repercutlndo
no ür r e t o de Propriedade. é curial' que a matéria v e nhe a ser
d t s c t pl r nad a no CõdlgO c i v t t •
sendo a i nd a de ressaltar que o
artigo. tal como proposto. i ns t t u i r r a o c onf t s c o atentando contra
o Direlto de Proprledade. consagrado. aliás pelo AnteprOJeto da
5ubcomlssão da Questão Urbana e ~ransrorte.

JUSTIFICATIVA

í

í

Reportamo-nos às conslderações expendldas em relação à emenda
mod t f c at t va do artigo Nono que 1 es t r e i am bastantemente a supressão
ora proposta.
í

P
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ORDEM ECONOMICA I QUEST)(O URBANA E TRANSPORTE

~
~

ltKTo/,llJSTlf\CAÇÃO---

Emenda ModIficativa
Art. 7~ Os poderes p üb l r cos promoverão e executarão pl anos
e programas habitac10na1s que vIsem proporcionar às populações de
baixa renda. o acesso a p r opr t ed ade , que ob j et r vem r mp ed r r
especulação lmobillaria. a promover a regu1anzação fundlaria c a
d es apr opr t ação
das
áreas
urbanas ocupadas
por
p opul ações
marginalizadas; e a apoiar a t nt c t at i v a privada. e das c cmum c ec es
locals. r autoconstrução e as cooperatlvas habltaclonals.
Parágrafo Onico
Os orçamentos anualS ~ plurlanuals da
Unlão. dos Estados. dos Terrltór10s. do ülstrito Fyderal ~ dos
Munlcfplos. conslgnar~o dotações especlals para a lmplpmpntaç~o
desses
planos e programas. que serão instltucl0na11zados
e
coordenados atravé d e SI s t em a fl n anc e t ro e s pec t e l ,

A

trabalho

presente proposta funda-s~ baSIcamente no Artlgo 309 do
da c cmr s s ão Arinos. dp tudo pm todo rpcompndávpl Jlor sua

PJ NOEL

f:J ORDErl

~
~

DE CARVALHO
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ECONOIlICA / QUESTIIO

URBA~4

E

nA~SpORTE

TEll~(JustlfIC ..t;iQ -

----

Emenda
Art. 5~

5upressiy~

(Suprlmido)

No que concernp ao Artlgo Quinto. somos por que SI' o suprlllla.
p01S a doutrina e a j ur t s pr udân c j a, há ma i s de me t o de século. com
o advento do CódIgo C1Vll (1916). aSSlm entendem lmpr~scrltfvels os
bens públlCOS. Ademals trata-se de matérla substantlva cabente em
l e i ordinária.
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,LUI,'UO/c:ONISSÃO/IUIlCOMISSÃQ

o Parágrafo Gnlco torna o lmõvel t n at t e n âv e t e l~une às
ex ecuçõ e s por dividas. dando-lh~ a qu a l i d ad e dI' "b em de famllla", e
impedindo destarte a d e s v i r tu amerrt o d~ alta f~nalldade SOCIal que
passa a revestIr essp InstItuto jurldlco. modlflcando seu perfIl
tradicional.

_

ECONOMICA I QUEST1I:O URB/\N/\ E TR/\NSPORTE

=---------------

lUTO(JIJ51"IClllli.o

_

Em conseqüência somos pela supressão dos artIgos 60. e
neste absorvidos.

Emenda Supressiva
Art.

4? S2?

(suprImido)

Se. como reza O caput. O requIsito fundamental para
haver o
título é. precIsamente. o de não ser proprletár]~.
torna-se
redundante. data veni a. e mesmo absurdo. que um parágrafo
t e nh a de
explicitar que o possuIdor somente exercerá esse dIreIto
uapf'nas
uma vez".

r------------r:or----------

AUlOR

Pl.l!,.ÂRIO/CO ...I";.o/sUDCONI'~ÃO--

r:-r----------------

TUTO/JVSTIfICA/fÃ.o

••

4? SI?

TI!)l:To/.Ju,tl'lC"Ç"O

_

JUSTIFICATIVA

• __

Emenda

_

ORDEM ECONÔMICA I QUEST1IO URBANA E TRANSPORTE
""

Art.

70 ..

~uprps~iva

Reportamo-nas às razões definidas na justificatlva da Emenda
Modificativa aposta ao artigo Quinto. adiante.

(suprimIdo)

JUSTIFICATIVA
_ _ _ _ _.

.t.UTOR

-

-

E

de suprImir-sI' o Parágrafo PrImeIro porque eXcepcl0na
contradItorIamente o caput do artigo. introdUZIndo requisito
Construção de Moradia Familiar - a11 não contemplado.
Nã~ há porque qualIfIcar a passe quando esta é ampl a no
caput. restrIngIndo a esta posse qualificada'o lnstltuto prevIsto
no artigo.

=

~TEllTO/JlISTIFICAÇ,iO-.

_

Art. 20. (SuprImIdO)

tJ NOEL

AOTOR

JUSTI FI tA TI VA

~
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r.-I---------------

H:.TO/~U51IfrC"'ÇÂn__

J~
----).~
~~enda Modificati~a

Art. 40. Aquele que não spndo proprietirlo dI' lmõve] urbano.
OCupar
por
cinco
anos
InInterruptos.
sem
oposIção
nem
reconhpclmpnto de domínIO alheIo. Imõvel urbano com irei não
excedente ~ Superfície médIa dos lotes uniresidencII1~, assIm
d ef t nr do s por lei num c i p aj , adql1lflf-lhp-á o domínio. medIante
s en t e nç a decl aratõn a d ev t d amsnt e t r ans c r r t e ,
Parágrafo Gnieo - A p r op r i ed edr- assim adqlllrida s r-r gravada
"Bem de Família" pelo prazo de qUlnzp anos. contados I partIr
da t r ans c r t ç ão do titulo. na forma da l e r ,

Quanto ao Artigo Segundo. trata-se de matprla que rpfoge ao
âmbIto d~sta ComIssão. devendo ser objeta das cogItações oa
ComIssão da Soberania e dos Direitos e GarantIas do HOIl1('m p da
Mulher. al r s , já por esta d i s c pl i nac e no InciSO u nt e I' Quatro ~o
anteprojeto do rel ator. Por isso que recomendamos sua s up r e s s ao
pura I' simples.
ê

í

í

ê

como

VI - c - SUBCO~IIS.S~lliL.POll1;U;A,uMi~M~OLA_l: fUNDI AIU A I. nA RI:}' AI;R-\R
EMENDA ADITIVA AO ANTEPROJETO APROVADO PELA SUBCOMISSiIO
DA POL1TICA AGR1COLA E FUNDI)\RIA E DA REFORMA AGRI\RIA

Sendo o usucapIão um dos mpios tradICIonaIs de aquIsIção da
pr-opr i ed ad e , é justo que plp se torne. iJ spm('lhança do us u c ap i ão
"pro-labor~". contemplado em nossa lpgis1ação para efeIto d e 11l1úv~1
rtlral. lnstrum~nto de cunho SOCIal emlnO'nte,
A redução' dos prazos da prescnção a qu i s t t i v a , c o n t smp t ad os
no CÕdlg0 CIvIl. tend~ncia quI' 50' acentUa0 npssO' s('ntidn. "t('ndO'ri
a
essa final1dadp SOCIal sobretudo consldprando o r~qulslto
lImitador da Superfície dos ImóvO'is o h j e t o d e s s r- u s uc ap i ân ,
Tal
llmitaçio ~ imppditlva do uso dpssr lnstlttltn Ilarct a ~\I(llS1Ç~11 dp
grandps irpas. O quI' se impõp face a vpróaó('lra ·yrllaYPIl1". sob
aparpncla j ud t c r et , a qu e plp 51' p r os t ou ,
aSSlm.

O

ocupantp

urbano

dI'

baIxa

r .. nd a.

dandO-lhe acesso I proprledade do Imõve} andp assentou moradIa.

EMENTA: Acrescenta ma is um artIgo
A União, os Estados e os Municlpios, criarão incentivos fiscais ã
industnalização dos produtos do solo e do subsolo,
realizada
no imóvel rura1.

JUSTIFICATIVA:

Trata-se da proposta que restaura o Justo tratamep"" 'ado pela
Constituição de 1967, no seu Título I, Capítulo V , .'l·C. 19 ,
§ 89. Alem de criar estimulas ã instituição d~ pequ~,'oS_
e
medIaS empreendimentos aqrrrindustr-í ats , prcprcra a geraçao ~e
novos empregos, bem como, a fixação do homem que VTVe no mero
r-llral.
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EVIDf:NcIA DE NÃO ou M1\ UTILIZArÃO DESSAS TERRAS DEVE CABER AO C<X'lGRESSO

NACIC1'lAL O PODER DE REVER OS REFERIDOS ATOS DE CONCESSÃO E ALIENArÃO, E DESrlNAR
O

soro Â

REALIZACÃO DE PROJETOS DE REFORMA AGRÂRIA.

_---------------nxTO/JUITI'ICAQAO------------------,

Proponho a inclusão, nos PrinoIpios Gerais, do seguinte artigo.

-.Q ~ realizado no ~ ~ !!!:!: !. oonsiderado i!. .!!!:12!:
econômioo .! será .aferido .E!!:!:! ~ i!. inclueã0.!!2.

oálculo

se~~~n.

tJ

, - - - - - - - - - - - - - - AUTOIl----------- -_.

CXlNSTITUINTE NEf...SO'lj WCDEKIN

. . , - - - - - - - - - - - - - - - TtXTo/JUSTlflCAÇÃO----

Justifioaoãoa

--

_.

INCLUA-SE OODE COUBER, EMENDA AO ANTEJ'ROJEI'O DA SUPCCMISSÃO DE PRINCI PIOS GERAIS,INTERVENrÃO DO ESTAOO, REGIME DA pROpRIEDJlDE DO SunSOID E DA ATIVIDADE

A. contribuição econômioa da. mulher no lar é totalmente excluIda
do oálculo do Produto llacional Bruto. GALBRA.ITH entende que o papel da. dona de OI'
SI' é de importância vital plw.l. a expansão do consumo na economia moderna. &. brasileira. DAllDÃ PRADO, em tese apresentada. perante a. Universidade de Faris, em 1977,
anota. que "a produção dtlméstioa fol'%lecida. pelas esposas representa. tl1lla soma por
demais importante, eoonômioWIlsnts falandtl, para que os poderes dominantes nas sooiedades queiram qualquer nudança. nesse estadtl de coisas".
Em 1973, OALBRAITII estimou em mais de TBEZE MIL OOLA.BES lUlllais
o valor do trabalho da. dtlna-de-casa nos J;l;tados unidos, enquarrto outros estudos oalculam o trabalho doméstioo em não menos de 25'f, do produto nacional bruto. OiL%cu
la-se que o trabalho doméstico na. FranÇa ocupa dois bilhões de horas a mais do que
~do trabalho remunerado de homens e 1II11heree.
O valor econômico, o ssntidoprodu'ivo dotrabalho doméstico
pode ser desconhecido pela Constituição. A acai~ dessa. verdade permitirá o r ....
oonheoimento dedireitos até agora. negados às IjIÚlhefes.

ECC.NCMICA:
- NJ CCNGRESSO NACIONl'L CABERÂ l' !1ESPONSAIlILlDADE PEIA REAVAL~

AR!'.

ÇÃO DAS CCNCESSÕES DE IAVRAS DE REC!JR..SOS MINERAIS, FEI'T'AS !\ pAro'IR DE 1960, ~D~
DO O CXlNGRESSO DECIDIR PEIA SusPENSÃO ou REVCX".J\('ÃO DE CXlNCESSÕES, MEDIANTE INDENIZACÃO A SER REGULADA POR. LEI.
JUSTIFlCA('Ã()
NESTE MC:NENI'O El" QUE O PAIs DISPÕE DE UMl' EXCEPCIONAL OPORl'UNIDADE PARA

mJEX:'AR DE NOIlO, PARA CORRIGIR OS ERROS DO PASSADO, sEM DE GRANnc U1PORTÂNCIA PARA O FVIURO DO PAIs DAR AO CXlNGRESSO NACIONAL O "DDER DE REVER DE:I'ERMINADOS ASPEC-

TOS ll'\ POLITICA MINERAL FEITAS NAS oiTlMAS nJ;:CADAS.
c:c.NFORME DE:I'ERI"INA O CÓDIGÓ DE MINERAÇÃO, AS EMPRESAS DE ~'TNCRArÃO ESTÁ

OBRIG1IDAS A APRESENrAR AO DEPAro'AMEm'ÇJ NAClr.NAL DE PRO!1lX'ÃO "lINERAL (rnPM) REIATORIOS ANUAIS SOBRE SUAS ATIVIDADES, TAT:EXIc;êNcIA REDUZ O PODER (1lTE TE"l {1Ml\ EMPRESA
DE OBSTRUIR POR UM PER10IXJ MAIOR DE TEMPO A 'EXPIDRArÃO DE UMA RESERVA M1NERAL,
TI\MB~ DE TRARALIlAR UMA J1IZIDA DE FORr-1A CXJN'l'RÂRTA AOS INTERESSES

m

PAIS.

APESAR DISSO, SERl\ DE C-RANnE VALIA DAR AO cnJGRESSO NACIONAL O PODER DE

fl

REVER CXlNCESSÕES DE lJ\VRA MAIS ANTlr.J\S. SARR-SE C1(JE A POI,TTlrA "lTNRRlII. U1PLF'~:NTA

CCNSTITUINl'E NEI.S<l'l WEDEKIN

m DURlINl'E o pERToDO DO RI'mME mLI'I'AR. CJ\Rl\C'l'ERl7.1WI'r-Sr. pr.l.O PRTVILf.r.!o fi CER1'OS

GRUPOS EC'ONé'.MTCOS, N~CIONfI TS E r.<;'J'R1INr.F:TROS, ~1{lI'1'AS VF7.1'S F.1" pnr,mT70 !XlS lN'J'r.RF.SSES E DA SOI3ERJlNIA NACICX'JAIS.
~---------------TUTO/JUSTlFIÇ"Ç.i.O----------------,

l\CRESCENI'E-SE AO Aro'. 69 !li\. SlJIlO,)'IISSÃO DA POLITlCA AGRlCOIA E FUND~

Cal

E

o 1ID\lD'l'O

MINE'RiIL seRÃo N'P[}llo!ENrr.

!li\. REFORMA AGRÂRIA O SEGUINTE PAPJ\GRAFO ONlCO:

DI\ ASS[)I"l'U::T~ NACTONAr. O'1NSTT'T'{JTN'11~. OS Rl1~nS DA PO[,TTICA

prrwrrros

E AS DTRL'I'HT7.r:s mN'J'111lIS NA NOVA ('('1NSTT'l'mc'i\o

I

SEpÃO DE CUNHO MAIS DEMXR1\TTm E MFL!J<1R Ao nJSTADAS iis NOSSIIS Nf.C'ESSTDAnES. FSPERASE, PORl'ANI'O, EVITAR MUrros ERROS INCORRIDOS NO PASSADO. "lAS NÃo IlIISTA APENAS aJl!

Aro'. 69 - AS TERRAS pOBLlCAS •••••••••••••••••

pARl\GRAro ONICX' - O CXlNGRESSO NAClOOAO PEElWIINARl\ TODAS AS CXlNCESSÕES

RIGIR O RllMJ,DE HOJE E1-l DIANJE. NOSSAS JAZID1'S MINERAIS, EXAUR1VEIS, SÃO TÃO PRE-

E

llLIENAçõES DE TERllAS DA rnIÃO, DOS ESTADOS E MUNIc11'IOS, CUJA AREA SUPERE OS QU~

CIOSAS, QUE l:l PRECISO CRIAR UM PROCEDIMENTO PELO QUAL AS =cESSÕES FEITAS SOB

ZE MIL IlECI'ARES, EFEI'Ul\DOS A PAro'IR DE 19 DE JIl.NElRO DE 1987.

CRITf:RIos DESATUALIZADOS POSSArI SER REVISTAS. E O MELHOR CANAL PARA AJUSTAR AS
CX1'lCESSÕES ANrIGAS ÂS NOVAS DIRErpIZES CXNITDAS NA ra:<lSTITUIrÃO 1::, ;J1JSTAMENrE, o

JUSTIFICArÃO

CCNGRESSO NACICNAL,LEGITTID REPRESEm'ANTE DE TODA A POpULI'rÃO. O CXlNGRESsn DEIIER1\
AVALIAR AS CXlNCESSÕES PARA VERIFICAR SE AS El'lPRESAS DE MINERA('.ÃO NÃo RECEBERAM

l:l ClARA, PARA PARCEIAS CAllI\. VEZ MAIORES !li\. poptJLA('ÃO URBANA E RURAL, 1'. NE CESSIDADE DE' IMPRIMIR ALTERAÇÕES PROFUNDAS Â ESTRUl'llRA

FUND~

DO PAIs. A

EXTR!:

QUI\DA RECURSOS ESCASSOS ou ESTRATllGlms, SE OS PAGIIMENI'OS FEITOS !\ SOCIEDADE PEIA

MA CXlNCENl'lW',ÃO !li\. PROPRIEDADE Jlll TERRA PROIIOCA, HOJE, A RUíNA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, EXPUISOS DE SUAS TER.llAS NA DIREC"ÃO DAS FRrnTElRAS AGRlCOIAS, J15.

EXPLORAC'ÃO DOS RECURSOS N1\o SÃO BAIXOS DEMAIS ETC.

~

QUlINDO AS CXJNI:ESSÕES ESTIVEREM Ei'1 DESACORDO a:M AS DIREl'JUZES ATUAIS r

PROCESSO DE ESGOI'AMEN'IO, E DAS PERIFERIAS, URJ31\J.'lA8. PARALELAMENTE, PORCÃO CXlNSIDERl\VEL DO SOLO J;: MANTIDA EM SITUArÃO DE IMPRODlITIVIDADE, PARCIAL ou CXMPLSl'A,

O PODER LEGISIATIVO PODEM,ENTllO, M2DIFICAR AS CXlNDlCÕES ou ATfl MESI-O REVOGI\R

AO

t n'rosSlvEL, A NÃo

SER 1'AR/\ os poums INTERESSArOS NA f"ANUI'ENÇÃO DESSE

A

CXlNCESSÃO, MEDII\NI'E UMA aJMPENSA('ÃO ou INDENIZArÃO !\ EMPRESA ~lINERAlXJRA, QUE DEI1§.

SI\l3OR DOS INTERESSES CXJNJVImJRAIS DE UM PEQUENO GRUPO DE PROpRIETÂRrOS.

TADO, ESCAroI'EAR OS EFEITOS QUE A DEKCRATlZACÃO DA PROPRIEDADE DAS TERRAS

B!

NEFICIOS HOJE G:JNSIDERADOS INl\CEITÂVEIS, SE Ni'iD ES'T'ÃO EXPIDR!'NDO DE FORMA INADE -

Rl\ SER REGUUIDA POR LEI ORDINÂRIA.

E§.

PEIAS RAZÕES EXPOSTAS, CERI'OS DA TIlPOJU>ÂNCIA DA INCLUSÃO DE TlIL NORMA

TERIA

NA NOVA CXlNSTITUIÇ'ÃO;ESpE!W'OS QUE A PRESENTE PROPOSTA REX:EBA O VALIOSO APOIO DOS

SOBRE A ABSORCÃO DE MÃO-DE-<lBRA NO CAI'PO, A REJ:lUf'.ÃO DOS FLUXOS MIGRATORIOS E O ~

ILUSTRES COLEC,AS.

CREMENl.'O DA pRODlX',ÃO AGROpECU1IRIA DE FORMA GERAL.
POR 0UrR0 IAOO,PROCESSO DE REFORMA AGR1\RIA Ei" CUR.c;o NO PAIs EST15. TRANSCOR RENDO NUI RI'lID MUITO AQUEM DO DESEJ15.VEL.
A RESl~CIA DAS CLASSES pROPRIF.TliRIAS, QlJE SE MANIFESTA, 1\"APF~, NO

tJ

CCNSTlTUINTE NELSCX'J

WEom<rn'-----------· --]

lNTERIOfl DO PRóPRIO ESTADO, CXlNSEGUTU IMPRIMI~ AO PROCESSO I-nROSTDJIl1E' QUE IMPOSS~
BILITA O ALCANCE DAS ME:l'AS MAIS /IODESTAS.
O OE'JEI'IVO DA pRESEffl'E EMENDI\ ~ ACELEMP o PROCESSO DE F:FE:!'IV]\rÃo DA REFORMA AGRÂRIA. SABEMJS QUE, NOS OLTlMOS 20 ANOS, MILHARES DE HECl'ARES DE TERRAS
rnIÃo,

DA

DE ESTADOS E MUNlr11'Ios FORAM CXlNCEDlDOS E ALIENADOS A pl'Rl'TCUU\RES.

J " : " 1 - - - - - - - - - - - - - - - TEllTot"IJ'l'tlfU;;AÇÃO------

~
~

INCLUA-SE OODE COUBER, El'lENDII. AO ANTEPROJEI'O DA SUI3OJMISSÃO DOS DIREI-

TOS DOS TRABALHADORES E SERVIOORES POBLlCOS.
ORA, NO MC:NENI'O EM QUE O PAIs CARECE DE TERRA PARA o ASSENrN1l:N'IO DE lNÚM§.

ESSE

soro CORR.ESPCNDE

li NECESSÂRIO VERIFICAR SE O USO QUE SE EST15.

AR!'.

- l:l ASSEGURADA A REPRESENI'C'..ÃO DOS TRABALHlIDORES NA GESTÃO DOS

Dl\NIXJ A

ORGI\NISI-OS !li\. AI:MINISTRAÇÃO POBLICA INCUMBlm DA FORMlJIN'ÃO E IMPLEMENrN'..ÃO DE NO

AO EXIG= NOS ATOS DE CCNCESSÂO E VENDA; VERIfICAR, AO ME-

MAS, POLITlCAS E PROGRIIMAS l\FE'IDS A SEUS INTERESSES-, NA FORMA QUE-VIER A SER ESr~

RAS FAM1LIAS DE TRABI\LIIADORES

NOS, SE ESSAS AREAs ESTÃO EPEl'IVl\MEm'E pRODUZINOO ou Ni'n.

BELECIDA E:<l lEI.

'90 • VI- Comissão de Ordem Econômica

REDlJÇÃD DE NOSSA DEPENDllNCIA ENEPGt:TlCA Em'EPNA, ~'AS TNIBêM NO AR/lSTECL"1ENTO

JUSTIFICAÇÃO

DO

l-1ERC'ADO NACIONAL DE DERIVADOS, EM CONJ"IIçõES DE SmlRA"lÇA Ê AOS I-lENORLS ClIS'lt>S pos

srvsrs,

A FINALID1'DE lll\. PRESENTE EMENDA ~ ~IIER NA NCNA CARJ'A MAGNA DIRE -

NESSE SENT=, CABE RESSALTAR QUE A pETROI\RI\s DISTRIBlJIOORA VE"1 MJNT1\NDO

POS'IOS PIONEIROS EM REGIÕES NÃO ATENDIDAS PELAS elPRESAS Io1lJLTINAC1aJl'.!S DO SETOR.

TRIZ QUE ASSEGURE A REP11ESENTA('ÃO DCS TRABALHl\OORES NOS COLEGIADOS ENCARREGAIJOS
lll\. AIlMINISTAAC'.ÃO DE POL1TIC'AS E PROGRAMAS DE INTERESSE DA CLASSE TRABALIlI\IJORA

ASSI/-!, TIVE A pREOClJPAÇÃO DE PROPOR A PRESENTE NOR/-lA, NO SENl'IDO

DE

TAIS CCMJ OI1GÃDS DO SISTEMA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, pIS/pASEP

o::NrRIBlJIR PARA O DECISIVO PAPEL QlJE A PETROBRI\s VEM EXERCENDO NO EDRI'ALEClMENTO

cnlSELHO CURADOR DO FGl'S, cnlSELHO DO INPC (IBGE), CONSEL!lO M:JNEI'Â.'UO NACIONAL

DA INICIATIVA PRIVADA, NOl'ADA."!EN.I'E A DE CAPITAL NACIONAL, c:a1 90% DE SlJlIS ENCCt4EN

En'C.

DAS FEI'UIS NO l-1ERC'ADO INTERNO E EM DIVEP.soS
TRATA-SE DE PRECEITO QUE "ENCERRA, A NOSSO VER, lJ.I PROFUNDO SIQlIFlCADO

EM 'l'ERMJS DO FORl'ALECIMEN'IO DA CIlll\.DANIA DO TRAI.1ALH1'.DOR, EIS
DO DIREITO

A pARl'ICIPAÇ'ÃO EM TAIS

(1UE

~ImS:

ENGENHARIA,

B~

CCM RELArÃO AO ~ARIIGF.AFO TERCEltn, OBJETIVAMJS ENCERRAR OS alNTRA'l'OS

o RECONlIEClMEN'IO

INSTÂNCIAS DEClSORI.l\S DO PODER POBLlCO HÂ

ssronss

DE CAPI'I7IL, INDOSTRIA NAVAL, QlJIMICO E DE PERl'ILlZANTES E:l'C.
DE nrsco CELEBRADOS PELA PE:l'ROBRI\s a:M EMPRESAS NACIONAIS E/OO ESTRANGE!RAS

DE

E

lMPEDIR QUE NOVOS aNrRA'IOS DA ESPfx::IE SETA/-! CELEBRADOS.

TRADUZIR, MAIS DO QUE A AMPLIAr.ÃO DO ELENCO DE DIREI'IOS SOCIAIS DOS TRAIl1\LIIADO
RES, UMh NOVA DIMENSÃO DOS DIREI'IOS POLITICOS DA CUlSSE OOS VERDADEIROS PRODUl'O -

ESSES CCNrRATOS DE RISCO

so FORAM AUl'ORIZADOS

EM RAZÃO DO REGTIlE.MIL!

TAR AUl'ORITÃRIO PERIolITINDO A QUEJ3RA DO IDNOPOLIO ESTATAL.

RES DE RIQUEZA EM NOSSO pAIs:

o:::M:l A C~IA POL1TICA ,lÁ HÂ MUITO DESVENDOO, o APARELHO BlJROCRIITlCO

TRATA-SE DE 1J!.I FA'l'O Ll'MEN'T'ÁVEL NA HISTORIA DO BRASIL, NA /-!EDlDA

EM

DO ESTAIJ(l ESTÁ lONGE DE OPERAn CCM O MJNOLITISMJ E A II-lPACIALIOlIDE A ELE ATRIBlJI-

QUE Á LEI N9 2.004/53, QlJE INSTI'I'lJIU O I-lONOPOLIO ESTATAL DO pErROLEO, RESUL'I'OU

DOS POR VMA DEI'ERI-lINADA CONCEPr.ÃO DAS INSTI'l'lJIC'ÕES ESTATAIS - SEGlJNDO A QlJAL

A

DA TCW\DA DE cnlSCrllNCIA DO 1'0\10 BRASITE1nD DA mPORI'ÂNcTA DO SE:I'OR CNERGÚI'I~ E,

I

BlJROCRACIA SE INCUMBIRII DA FIEL EXEcrTr.ÃO DAS LEIS E DECISÕES EMJINlIDAS DE INSTÂN ~

EM PARl'ICULAR, DA INDOSTRIA DO PSI'ROLEO NO DESENVOLVIMENTO ECONêMIC'O E SOCIAL DOS

CIA PROpIill\I-IENTE POLTTICAS. PAREeF MlIIS REALISTA VISlJlILIZAR o CIIMPO De 0A'1P~ -

POVOS.

CIA' DEêêES ORGANlfM:JS coo U"lA ESPfx::IE DE "ARENA", NA QlJAL ENTRA", E}' CO'lPE:l'IÇÃO
DIIIEEOOS INlERESSES D1.VERGENTE8, E DO Q.Jl\L PRO<Il'Nl'M DECISÕES 00 = 8 DE N'ÃO

TIlll\. NlJM CIRClJIO CADA VEZ /oII',IS TU'STRI'T'(), l' ARl'ICllLACÃO 00 G'lIINnE C'APITAL MlJLT~

QUE, AO ~ DE OBEDECEREM A UMh LOGlCA INSTRllMENTAL CCMlJMEN'J'E ASSOCIADA

o:::M:l A QUESTÃO DO pErROtro, NO REGII-lE AUl'O'lITÁRTO PASSOlJ A SER DISClJ-

AOS

CIONl\L INOOzru A 1\NULArÃO DO MJNOPCiLTO ESTATAL.

PROCESSOS DE EXE:COCí\D BlTRCCOOlCA, NA REALIlll\.DE SÃo PRODUI'O DE PROCESSOS POL1TI-

cos

DE PRESSÃO,NEGOCI.lIrÃO E BAR(',ANHA, IS'IO

a,

ESSA ESC'ALlIDA TEVE

EM NlIDA DIFERE21, EM ESSÊNCIA, DOS

rntcro

r:M 196'; ATM\'l::S nA f'RCMIT CJlc"iío De TRl'.s DE -

CRE'IOS-LEIS. O PRII-lElRO RE..<;TITlJIlJ 1\..<; REFINARIAS PRIVADAS NACICNALrZAD1IS lIOS SElJS

PROCESSOS DEClSORIOS TRANSCORRIDOS NAS INSTÂNCIAS FORMAIMENTE I'OL1TIC'AS.

ANTI-GOS PROPRIsrÁRroS; o SEC!JNr.O RETIROU A pP.T'I'(Y)[ITMIC'A

O~, SE ASSI/-!~, PARECE PERl'INE:m'E INDAGAR: SE A BllRCCRACIA DISPÕE DE

m

f"ONoroL10 r: o 'l'CRCEIRO

CERrA MARGEM DE AUlWCMIA PELA QlJl\L PRODlJZ - POLITICN!OO'E - SUA pROPRIA INTER _

REl'IROlJ O XIS'IO DO /-lONOPOLIO.
EM s=JIJll\,A PARl'IR DE: 1970, SEGUINDO ORIENTArÃO GOVERNJ\IIlI!'IT'AL, A PE-

PREI'AÇÃO DO QUE ~ "R»I" PARA A 60CIEDAflE EM GERAL, o:::M:l SE ARl'IClJIM\ OS INTERES-

TROBRI\s FOI INOOZlDA A REOOZIR REIATIVAMENTE O ESFORC'O EXPWRAT6RTO r:M TERRrrO RIO NACIONAL, CO'lPRa"EI'ENDO O SE(l OBJETIVO ~\AroR, QlJE ~ CONC;eGPIR A AlrrG-SIJFIClf!:!

SES DOS TRABALI!l\DORES NESSF,s LOClJS DE RESOLOCÃO DE CCNELITOS?
~ POR ENI'ENlJERK)S QUE'A RESPOSTA A ESSA INIlAGAC'.ÃO APrnTA NO SENTIDO

lll\. IIEGE!.QIIA PEBMANEm'E DOS INTERESSES VINCULAIOS

CIA NACIONl\L NO CAMPO DO PErROLE:<'l.

xs CLASSES ECONOMICAI-IENTE rx:M!

EM 1972, A DIREI'ORIA DA PETROBRI\s DECIDIU ASSOCIÃ-LA Jis Io1lJLTIN1\ClaJAIS

NA!i/I'ES, QUE DISPÕEM DE /-!ElOS POL1TlCOS PARA Av1\NC'AR SlJAS DEMANDAS NAS DIVERSAS

NA EXPlORAÇÃO, PROD1x:'ÃO E REFINO DE pEI'ROiEo FORA !Xl pAIs (CONTRA'l'O DE RISro) .FOI

INSTÂNCIAS IlUROCRÃTIC1'S, OOE CONSlDERl\M)S FlJNDA.MENTl\L CRIAR I-lEC'ANISfUS DE REPRE-

A PREPARAÇ'ÃO DO ARGU1ENTO DA "<XNI'RAPARl'IDA", PARA JUSTIFICAR OS CCNl'RATOS NO BR~

SErilrAC'lio DCS TRABALHl\OORES NAS ESFERAS DEClsORIAS DO APARELHO BlJROCRI\TlCO, CCM O

SIL.

ESCOPO DE ABRIR UI-! ESPAÇO INSTITOCIONl\L PlIRA

cos

CICNAIMEW'E ALIJlI.DA DOS PROCESSOS POL1TlCOS EJcr'RA-PARLM1ENTARES - PASSE A TER

'.

VOZ E PRESENÇA EFErIVA NO EMBATE DE INTERESSES CWl'RADITORIOS (1UE cnlSTITlJEM

O

CANPO DE

N;NJ

FINAIMENI'E,EM 09 DE O!1I'UBRO DE 1975, A N1'ÇÃO ASSISTIlJ PERPLEXA O ~

A CLASSE TRABALHl\DORA - TRADI -

RAL GEISEL, ATRAm DE REDE NACION1'L DE Moro E TELEVISÃO, INFORIo'ANDO QlJE A PARTIR DE ENTÃO AS EMPRESAS I-1lJLTINACICNAIS ESTAVA/-! AlJIORIZóU1AS A EJ{DlORAR PE:l'ROLEO'

DA BlJROCRACIA ESTATAL.

NO BRASIL, BAST1\NDO QlJE ASSINASSEM OS 0lAJI!I\D0S "CCNl'RII'l'OS DE SERVlCO DE EXPlORAÇÃO DE PE:rROtro CCM crJl.lJSULAS DE PISCC".
ERA O FI/-! DO M::tilDPOLIO DE FOR/-lA AUl'ORITÃRIA,

tJ.

CCNl'RASTANOO CÇ(>l A FOR-

MA DEMOCRIITICA c:cM QlJE FOI INSTI'I'lJIDO. EM 11 ANOS, ESSES CONTRATOS NÃo aN!'RIBlJ!

cnlSTITlJINTE Nl':LSON WEDEKIN

RAM a:M UMh rorA SEQUEP. DE OLEn PARA A NOSSA AU'mSlJFICI~CIA, PER",ITIlJ O INGEES-

SO DE IRRIsORIOS lJS$ 350 MILHÕES - CO'lPARADOS c:cM OS INVE.<;Tlfo1ENIDS DA PE'!'ROBRI\s,
r:r

TEXTO!JUSTIFICAÇiO

ENTRE 1978

_

e 1985, DA ORDEM DE lJS$ 5,9 BILHÕES - E

Nl\TlJRAL PELA PECTEN-SIlELL QUE

D~SE A s=JINTE REDAçÃO AO ARl'. 13 DA StlBO"MISSÂO DE pRINCIpIOS GERAIS

so TERI\ CONDlCÕES

=

nNlCA DESCCRERI'A DE G1\s

DE PROlJlIZIR El" 1990.

INTERVENÇ'.ÃO 00 ESTADO, REGII-lE M PROPRIEDADE DO SlJBSOlO E DA ATIVIDAlJE ECONCiIIlCA,
ACRESCEl.'lT1\NOO-SE OS P1'.RAGRAFOS 19, 29 e 39:
"ARl'. 13 - A PESQíJlSA, A IAVRA, A REE'!N1\C'Ão, O pROCESSAI-lEN'IO, A II-lPOR_
TAC'ÃO, A EXPORl'AC'ÃO, O TRANSPORl'F.
VADOS, E JX)' G1\s NA'IURAL,

e'

I-'AR1TIMJ

E EM CX1NDt1I'OS, DO pErROLEO E

sais

DER!.

CONSTI'I'lJINTE NCLSaJ WEDEKIN

TERRITORIO :NAGIONAL, CONSTITlJEM 1-lON0POLIO DA lJNIÃO.

§ 19 ~1AL1ZArÃOE DISTnIBlJIrÃO DOS DERIV1'lXJS !Xl PE:l'ROLEO E
00

1II.cooL CCMBTJST!iíEL

sERII FEITA CCMENTE POR EMPllESAS NACIONAIS.

- ~- § 29 - 1'S EMPRESAS NACIONAIS A QUE SE REFERE O CAPlJT ro ARl'Ir:<>

RIOR, SÃO AQUELAS CUJO CONTROLE DE CAPITAL PER1'ENC'A A BRASILEIROS E
TlJ'[lll\. E c:cM BEDE NO PAIs, NELE TENHA' o CENTRO

De

oor;

!IN'I'!!:

CflNITI -

SlJAS DF.CISÕES.

c:eMERCIALIZArÃO E DISTRIBUlCÃO DO PEI'ROLeO E sais DERIVAIXJS E ro G1\s NATlJ-

RAL, INCLlJI 'l'ODOS os RISCOS E

RESULTADOS DECORRENTES, fICANDO VEDIIDII A CESS.iío OlJ

CONCESSÃO DE QlJALQlJER TIPO DE PARl'ICIPAÇÃO, EM esp~CIE 00 E" VALOR, EM ,JAZIDAS DE
PEI'ROtro~,O\J

DE G1\s NNrDRA1.., SE.1A A QUE PRE:rElcrO mR.

C'O'1O C'JlRZ\N'T'TR

INCLUA-SE ONDE
"ARl'.

crlmER:

- ~ OBRIGATORIA A p{IRl'ICIPArlio DE EMPREGADOS NA GESTÃO

DE

EMPRESAS POBLIC'AS, SOCIEDADES DE ECONCt1IA IUSTA, AIJrARQ.JIAS E FUNDAC'ÕES Ml\NTlDAS
PELO PODER pOBLIC'O.
PARIIGRAF'O nNlCO - A C1'TEOORIA PROFISSIONAL RESPECTIVA, 011SERVADAS

A PRESEm'E EMENDA TEM POR FINALIlll\.DE AJI'I'LIAR E MELI10R EXPLICITAR o MO-

Be'

EMENDA AO ANI'EPROJEI'O DA SUBCl:MISSÃO DOS DIREITOS DOS TRA!1I\LIll\DCRES E

A

PROPORCIONALIlll\.DE E A FORl-lA QUE A LEI DETEJ1MINA'l, INDICAPÁ OS EI'P!1ECJ\DOS DEST~

JUSTIFICN'ÃO

NOPúLIO ESTATAL m PP.I'FfJLEO,

TE:XTO/JUSTlfICAÇÃO-----

~
~

SERVIDORES POBLlCOS.

§ 39 - O MJNOPOLIO DA lJNIÃo NA pESQlJISA, Ll'VRA, REFlNAC'ÃO, pROCES~

1-1El=,

=

al4ISSÃÕ ORDEt'CEom.tICA~S~oSSAO"'DCÁllpRINCIPIOS·GERAIS I
VENC'ÃQ 00 ESTADO REGII-lE DE P1<CJp.
S(1BSOlO E DA ATTV. E

IIs E:M!'qp,sM NIICTl1NII1S A mr-u :W'JAL.!,

DOS A pARl'ICIPAREM lll\. CD-GESTÃO ESTABELECIDA NESTE ARl'IOO".
JUSTIJ;'ICArlio

ZArÃO E DISTRIBlJIr.ÃO DOS DEFIVADOS DO pE:l'ROI.ECJ E ro li.U.XXJL CO"1Ilf'STlIn:l••
NÃO OBSTANTE A f'E:l'ROllF1\S JI\ DF:l'L.:R 31", DA f11STRTH[J!CÍÍn, "IN) IIií POH

flHe

OS EMPREGAIlCS DAS CHAMl\DAS El''l'RESAS EST1'.TAIS, NOl'ADNIENTE NOS OLTII-lOS

PEl1MITTR A pARI'ICIPAC'.ÃO DE EMPRES1'S 11lJLTINACIONATS NESSI\..C; ATIIJIIJIIDE..o.; (llJE I<liO

RI; -:

TEMPOS, SE Tl!M ORGANIZAm EY ASSOCIAr'ÕES INTERNAS DE ELEVAIlA REPRE..SENTATIVIDADE,

QlJL:REM TECNOLOGIA DESCONlIECIDA 1\0 PAIs, OBl'ENOO I.!lrROS rnR"Tmvr-rs, I"M DCTRJMI'N'm

lll\. pROpRIl\ E'1PP.ESA ESTATAL

()(J

A NECESS1Ol\DE DE FORTALECIIIr:NTIJ E AMJ'LIAC'~O m M::Nflror.IO ESTATAL, EXER
CIIx) PEIA PEmOBAAs,RESULTA DO SUCESSO QUE VEM OBTEN!Xl ESTA E!'1PRFSb, NM

QUE, POR ISSO /-!ESMJ, PRECISA", SER PRESTIGIADAS.
AS REFER!lJ1I.s EMPRESAS, DE üUI'RA PARTE, A~

DF: OUTRAS r;MP!1ESAS NJlCIONA1S °rm'lll'lIIs.

se

NA

<nu

DECO~CIA DA PARl'I-

CIPAC'ÃO I-lAJORITÁRIA DO J?()[1ER pOBLIO') EM SElJS RESPEX:TIVOS CAPITAIS SreIA1S, NECE§.

SITlIM, c:cM URdlNcTA, SER DEMlCRA'l'IZADAS.

VI - Comissãode Ordem Econômica

dos Estados, Mu~icípios OJ empresas não federais, sem prévia autorização do CongressJ Nacional pelo voto da maioria absoluta de
seus membros.
parágrafo único. Nas operações financeiras internacionais, as instituições bancárias não repassar30 empréstimo exter10
a pessoas de direito público ou privado não federais, a menos que
se contrate a obrigação de pagar com expressa exclusão de qualquer responsabilidade do ~esouro Nacional."

o:M ESSES OBJETIVOS, ESTA/lOS SUGERINJXJ A NORMA ACII1I, CXJNSUIlSTlINCIAOA,
NA QUAL ESTABELECEMJS A OBRIGATORIEDADE OA pARrICIPArÃO OOS EMPREr,/\lX)S SEJA

NA

GESTÃO DJlB EMPRESAS pÚ8LICIIS E Si'CICDADES DE EmNCMIA MISTA, SrJlI, TlIMBlJIl,

NA

GESTÃO DAS AIJrARQUIAS E DAS FUNDAC'ÕES MA>JTIf\l\S Pl".LO MnER PÜBLICO
A M:)DALID~E DE CO-GESTÃO A0UI SUGERIDA, Sr:r;UNDO CNTL'NDI:MOS, lILCM DE
INEGÂVEL FATOR DE DElVOCRATIZA'"'ÃO I>JTERNA, CONSTI'l1JIM INAFASTI\VEL G/\RANTIA

DE

CXJNTINUIDADC AllMINISTRATIVA, POIS CO-RESpONSABILIZARA os mPI<CCJlIXJS PCLJI I30A 00

MÂ GESTÃO DESSAS ORGI\NIZArÕES.
DE RESSALTAR, POR FIM, QUE A MEDIDA SOB CXJMENT!\RIO

SCl'ICNTÉ

GERAM

EFEITOS ESpEl1AlXlS SE OS J:1'PllEGArOS DESTJ:Nl\ll0S A PARrICTPAIID1 DE co-r;r:STÃO

OS

JUS T I F I C li T I V li

A'lJI

AVENTADA FOREM ESCOLHIDOS, CXlNFORME ACIMA pROPOS'TO, PELOS SEUS pRQPRIOS PARES.

éf i l r - - - - - - - - - - - - - ,.,...

TEXTO/JU5TlfICAÇÃO

A ~aior tragédia econômica do Brasil foi seu endividamento externo.
Concorreu para isto a extre~a facilidade na obtenção 'do aval do Tesouro Nacional.
Esta emenda propõe u~ sistema eficaz de defesa do Tesouro, sujeitando seu aval ou co-obrigação, em dívidas dos Estados e Municípios e empresas não federais, à prévia autorização do
Congresso Nacional pelo voto da maioria absoluta.
Cuida-se, igualmente, de proihir o repasse a pessoas de
direito público ou privado não federais, de empréstimos meramente
financeiros na atual modalidade da Resolução n Q 63 do Banco Central.
Com isto, evita-se o endividamento dos Estadós e Munlcípios, ~ respectivas empresas, afastando a hipótese da Unlão vir a
responder por tais empréstimos.

~
~

"'UTOII---------- - - -

CXJNSTTIUINTE NELSCN \'/EDET<IN

---

Dll-SE AO ARr. 49 DO ANI'EPRnJEl'O DA SUBCOMISSÃO DE PRINCIpIOS GI.:RI\IS, IN'1'r;R-1

,

VENÇÃO DO ES::ADO REGw.E DI\. PROPRIEDADE DO SUB-SOLO E

1)1\.

e 191

ATIVIDADE EOJNã\IICA A SC -

GUINTE REOAÇAO:
ARr. 49 - OS INVESTIMENI'OS DE r.APTIAL ESTRlINGEIRO sERÃo REGULJllXJS POR LEI

E

REGIME ESPECIAL.

§

19 - A LEI REGULADORA DOS INVESTIMENTOS DE CAPITAL ESTRANGEIRO DEVeM '

l:

SER APROVlÍIJA PELO CONGRESSO NACIONAL NO PRAZO MM= DE UM ANO APOs A PRO'1ULGA<;ÃO
DI\. CONSTITUIC'ÃO, DEVENDO CONSTAR OS SEGUINTES pRINCIPIOS:

DEPlITADO fiJ\RLOS SANT' AN'IA

I - F!JNrÃo SUPLETIVA 00 CAPITAL ESTRlINGEIRO;

Ir - LIMITES MMllIOS pl'RA AS RE1'1ESAS DE JUROS, DIVIDENDOS, BalIFICAC'ÕES,

,.,...

TEllTO/JUSTlflCAÇ.i.O .......

_

RÓYl\LTIES, PAGAMENTOS DE ASSISTÊNCIA TllCNICA E QUALOUER OUTRA FOR"1A DE RCMESSA 00
REPATRIAI'ENI'O DE DIVISA.

Onde couber:
JUSTIFICArÃO
O CAPTIAL ESTRlINGEIRO EXEP.CE PA!'EL I1'1PORl'ANTE NO DESENVOLVIMENTO NACIONAL
WlPLETl\NJX) A POUPANCA INTERNA E pE11MITINOO AUMENTAR A ESC'AIA OOS INVESTIMENTOS, O

QUE RESULTA NA ACELERAÇÃO 00 CRESCIMENTO ECONôMICO.
EM QUE PESE ESSE PAPEL DE RELEVO, o CONI'R0LE tos FLUXOS DESSES CAPTIAIS

E:

~

"Art.
Não poderá a União conceder subsídios de
qualquer especle, direto ou indireto, a bens de consumo e serviços, públicos ou privados, salvo se autorizada por lei complementar em cada caso.'1

Jll\MENTAL PARA QUE O PAIs POSSA SE BENEFICIAR DO SISTEMA FINANCEIRO INTERNACIONAL S·
S~

JUS T

POLITICAMENTE SOA SOBERANIA.

ESSE CONTROLE NÃO IMPEDIRÂ QUE o PAIs CONTINUE pARrICIPANm DC flMA cx:MllNTI'JA-

=

DE DE NAçõES, CADA VEZ MAIS IN'I'ERDEPENDENTES ECXJNO/lICAMENTE, E, CERl'IIME."l'IT.tn l'Erll-lTTIM EVTIAR CICLOS RECESSIVOS

CONSEQ(lf:NCIA DE CRISES DE r,rOl'TOE7. NO SrSTel-VI rr

NANCEIRO INTERNACIONAL.

CONSTITUI ENTE OSWALDO ALMEIDA

EMENDA
600741-4

DA ORDEM EéoNoM'icii:'s'UBC'Õ'M'fSS/lODAPOC ITICA
E FU~OIARIA E OA REFORMA AGRARIA
r.1r---------------TEXTO/JUSTlFICAÇÃO-

i

F I C AT I VA

O~ inúmeros subsídios concedidos pela
Uniãn a varlOS
produtos e serviços tem sido causa permanente de lnflação e de
déficit pjblico.
São hoje concedidos por simples portarias de Ministros
ou de órgãos públicos. A facilidade leva às concessões desnecessárias que, depois, tornam-se difíceis de ser canceladas pela
pressão dos beneficiários.
É preferível que qualquer suhsídio seja concedido por
lei complementar do Congresso, caso a caso. Por esta forma, somente o subsídio extremamente necessário será concedido.

tJ CONSTITUINTE PAULO M~C~RINI

_

PL["'''~ro/Col,l'$sÃo/$U8CCIl15Sic

EMENOA SUBSTITUTIVA

r.1r----------------

o parágrafo único, do Art. 1~, do anteprojetq
passa a ser o paragra fo 1 Q do Art. 1 Q, por nós propos to, mantendo-se a mesma redação.

TEXTOIJUSTlfICAÇÃO------------

so~re:

a) concessão ou autorização para
DEPUTADO CARLOS SJ\NT 1 ANNA
PLEIU.Fuo/cOUISSÃo/SUBCOlIIIIlssio

_

COMISSÃO DA OROEM ECONÔMICA
r . r - - - - - - - - - - - - - - - - T l ! : X T O / J U S T l f I C.. çio-

.

~
~

Onde couber:
"Art.
• É vedado ao Tesouro Nacional prestar garantias ou assumir obrigação de pagar dívidas, externas ou internas,

~

~
J~

O item VIII do artigo 18, do Relatórlo Final da SubcomlS'du dd
QuestãJ Urbana e Transporte, passará a ter a seg'Jinte redd,Ju:
VIII - legislar

l:

- -_ _- -

COMISS/lO OA OROEM ECONOMICA

deriva~ão

em

CUl~O~

d'á~Ud,

mediante projetos prévios de múltiplo aproveltõmellto lnt~~rddo que
preserve o equilíbno ambi en t a L, salvo em c as os de ao r ove t ameut o de
energia hidráulica de até 20.000 KVA. para uso industrIal PIÓPI lq
í

JUS T I F I C A T I V A.
A propositura visa disciplInar as medIdas inerentes aos lproveitamento h t dr áu I Lco aliminando, i nc Ius ve , da e x i qênc i a de' .r o L "lia
ção prévia o aproveitamento de ~nergia hidráulIca de pequena potência.
í

192

• VI· Comissão de Ordem Econômica.

CONSTITUINTE PAULO MACARINI

EMENDA
rl.th#.AIO/C(\II.I~!.i.o/suoC;OIlISS;;O

tJcõ~ílSSÃO--DA OROCll ECONÓ~IICA

1":"1----------------

,-,,-

Art.

é

r

a

o

Subccm

í

s

s

da

ào

PoLí

t.Lc a

A9.!-í

- Ao direito de propriedade de imóvel correspond, um] obrigação
social.
-

Art. 13 - A gleba ou área rural recebida em virtude de reforma agrária aerá inal1enável e indisp~nível pelo prazo de
vinte
anos, podendJ, contudo, servir de garantia para emprést1mos
agrícolas destinados à realização de projetos agro-pecuár~
os.

I

A propriedade de ímóvel rural correspo~je a obrigaçã~
social
quandJ:
a) é racionalmente aproveitadaj
b) COnberVQ os recursos naturais renováveis e preserva o meio
ambiente;
c) observa as disposições legais que regulam as JzJaçõ&s de tra
balho e de projuçãoj
d) é área prod"tivaj
e) está revestido de reservas nativasj
f) é projeto de florestamento ou reflorestdmonlo;
g) é projeto de colontcaçã~.
- Estão excluíd~s de desapropriação por interesse sO~lal,
para
fins de Reforma Agrária, os imóveis explolodos pclo ploprlctárlC
com dimensã~ que não ultrap3sse dez (10) módulo" rurai" ou
75
(setenta e cinco) hectares.

§

§

JUS T I F I C A T I V A

§

Em caso de morte do t1tular o domínlo desta área será
ferida aos herdeiros legalmente constituíd~s.

o dispositivo proposto objetiva assentar o agric~ltor à
sua
propriedade evitandJ-se aeu o mesmo uma vez recebida a área a ve,da a
terceiros.
Evista~~s, assim, que a área recebida sirva de instrumento
de
especulação fund1ár1a por parte de falsos agricultores e pecuaristas.

pr________ - ------

AlITOR

ÉC'Õ'N'O'MI·CÀ" " O.'~'_"_-

~CONSTlTUINTE PAULO ~ACARINI

P-COMISSÃoôÃ-õR-õEM

A presente emenda objetiva classificar como abrangentes da obrigação social, as áreas produtivas, as reservas nativas e os projetos de,
floresamento, de reflorestamento e de colonização.

CONSTITUINTE PAULO MACARINI

TElITO!"USTlFICAÇ.i.O-----

Subco~issão

da Política

I := I

_

S~b~o~issãJ

da PolítIca AgIl

Art. 14 - A União e os Estados reconhecem a importância do crédito ru
ral, da pesq"isa, da assistência técnica agropecuália,
d
cooperat1vismo e do ,seguro agrícola, como formas de asseg~
rar o be~ estar da população e o desenvolv1mento social e
economico 60 País. Os órgãos da União dirigentes da sua ex
cução serão integrados por um (Dl) representante da Confederação Nac10nal dos Trabalhadores na Agricultura e um (01)
representante d~s empresários agrícolas.

EMENDA

Acrescente-se ao Relatório Final da
grícola e Fundiária e da Reforma Agrária:

;

T[XTO/JU"Tlfl~lÇÃO-

Acrescente-seao Relatório Final da
cola e Fundiária e da Reforma Agrária:

600746-5

1":"1----------------

tran~

JUS T I F I C A T I V A

•

l:J

_

Acrescente-se ao Relatório Final da Subcomissão da Política Agri
cola e Fundiária e da Reforma Agrária:

O imóvel rural que não correspnder à obrigaçã~ soclal poderáscr
arrecadado mediante a aplicação do instituto da desa~lopriação
por interesse social, para fins de Reform3 Agrárta, mcdJante in
denização para em títulos.

§

n::XTO/.JUSTlfICAÇÃO

TEXTO/JUSTIFICAÇÃO

Acresccnte-se ao
t
Fin31 da
cola e Fundiária e da Reform3 Agrária:
Re La

600745·7

- - - - - ------

A

JUS T I F I C A T I V A
Art.

Aos proprietários de 1móveis rurais de área não excedente a
três (03) módulos ruaris que os cultivem, neles residam e não
possuam outros imóveis rurais, e aos beneficiár10s da Reforma
Agrária,"serão assegurados preferencialmente, créd1to e assis
tência técnica.

Parágrafo único - É insuscetível de penhora ou qualquer outra forma d
ônus ou alienação, a propriedade rural até o limite
de três (03) módulos rurais, ou 75 has, explorada d!
retamente pelo propr1etário que nela resida e
não
possua outro imóvel rural. Nesse caso, a garantia
pelas obrigações limitar-se-á à safra, aos animais

O cooperativ1smo também se insere como form3 de a""eguldL o be
estar d3 população e o desenvolvimento social e econômico do País.

pu

CONSTITUINTE PAULO

MqCA~INI

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ P'l.lN.Ul0/r:ONISSÃo/SUIlCOlllISSÃO---------

P?COMISSÃO DA
r=l

ORD~M ECO~OMICA

TtxTO/JUSTtFICaçio

~
J ~
-,

e às máquinas.

JUS T I F I C A T I V A
Visa a emenda fixar que, para determinadas regiões, o pequeno e
médio

proprietár~o

configura-se até 3 módulos, mas, nunca à área infe

rior a 75 has.
Por outro lado, além da penhora, a propr1edade rural do pequeno
e médio, fica excluída de qualquer outro ônus ou outra forma de alienação.

Acrescente-se ao Relatório "inal da
cola e Fundiária e da Reforma Agrária:
Art.

Subco~issã~-

da Política Agri

- A imJortção de bebidas e de p~odutos alimentícios depende
prévia e expressa autorização do Congresso ~acional.

JUS T I F I

de

C AT I V A

A redação proposta que ser mais abrangente, alcançanjJ todos
os
produtos industrializados ou in natura, inclusive bebidas, com reflexos
na agropecuária.

VI - Comissão de Ordem Econômica

É prudente que a matér1a fique vinculada ao Parlamento, eis que
ouso af1rmar ~ue o dinheiro utilizado na 1mportação de cerveja em lata,
permitiria incentivar o cultivo da cevada, para a autosuficiêncla
das
nossas necessidades.
Por outro lado, a importação, desnecessária de carcaç~s de suinos
do leste Europeu, acaboJ desorganizando a suinocultura nac10nal,sem fa
lar nas intempestivas aquisições de arroz e milho.

e 193

nados ao Fundo ~acional de Desenvolvime,to da AgriCultura,
sitado mensalme~te, no Banca do Brasll S.A.
§

dep~

- O FNoA será ad~inistradJ pelo Banco do BraSil S A., su~erv1s10
nado pelo Ministério de AgriCultura, sob a fiscalização do Trl
bunal de Contas da União.

JUS T I F I C A T 1 V A

e:I..-.:--::":":'::":"~.:..=.,..c-~--'---------=-------~)
CONSTITUINTE PAULO MACARINI

tJ

____ ]

• PLI!:HAFlIO/cON1S5io/SU!lCQlllSsio

COMISSÃO DA

o~OEM ECONÔ~ICA

O crédito rural passa a ser preceito constltucional e norma orçamentária.

EMENDA
600750·3

Acrescente-se ao Relatório Final da Subcouissão da Política
cola e Fundiária e da Reform3 Agrária:
Art.

Agrf

Estão excluídos de desapropriação por interesse social,
para
fins de Reforma Agrária, os imóveis produtivos; revestidos
de
florestas nativas; com proJetos de florestamento, de reflorest~
mento e de colonização.

§

É dever do Poder Público promover e criar as co~dições do trab~
lhador e da mulher à prapr1edade da terra, de preferênc1a na abertura de novas fronteiras agrícolas, urbanas e industrlals.

§

- O Poder Público reconhece o direito à propriedade da terra agrl

EMENDA
. . , - - - - - - - - - - I'L(NAJlIO/cONlssio/sUICONlssio

_

600753-8

egoMISSÃo DA ORDEM ECoNoMICA

Acrescente-se ao Relatório Final da Subcomissão da Política Agrl
cola e Fundiária e da Reforma Agrária:
Art.

É vedada a inC1dência de ~ribJto sobre glebas ruralS de área
não excedente a setenta e cinco hectares, quando as cultive,só
ou com sua famílla, o proprietário que não possua outro imóvel.

cola na forma cooperativa, condominal, associativa, empresarial
industrial, individJal ou mista.

JUS T I F I C A T I V A
JUS T I F I C A T I V A
A emenda exclui da reforma agrária as áreas produtivas, assim ~o
mo os imóveis revestidos de reservas florestais nat1vas, de projetob de
florestamento, de refloresta~ento e de colonização.
Por outro lado, reconhece o dlreito à propriedade também aos
em
preendimentos empresar1ais e 1ndustriais.

e: CONSTITUINTE PAULO MACARINI
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I'L(HA.Uo/cQIIISsio/suSCONtSSÃO

~
~

_

pêOMISSÃo DA oQoEM ECONÔMICA

Acrescente-se ao Relatório 'inal d3 Subcomissão da política Agrí
cola e Fundiária e da Reforma Agrária:
Art.

- A remuneração do crédito rural, para custeio e invest1mentos ,
destinado às cooperativas de'produçãQ, aos pequenos e
méidos
produtores rurais, não será superior à variaçãJ dos índices dos
produtos financiados.

A protosta tem em vista introduzir alterações em dispOSitivo cons
ti tucional em vigor, segundo o qua-l são d i sp ens adas da cobrança do im
posto sobre a propriedade territorial rural as glebas' com área at-é vin
te e cinco hectares, quando cultivadas pelo propriec'rio ou por sua fa
mília.

e:

CONSTITUINTE PAULO MACAqINI

EMENDA

, - , , - - - - - - - - - - l't.EHA"lo/COI,II:5sio/suecOius,io

_

600754-6

tUCoMISSÃD DA ORDEM ECONÔMICA
r.1----------------TEXTO/.lUSTIFICAÇio---

_,

Acrescente-se ao Relatór10 Final d3 SubcomissãJ da Polít1ca Agrl
cola e Fundiária e da Reforma Agrária.
Art.

Os proprietários ficarã~ imunes a quaisqJer impJstos federais ,
estaduais e municipais que iocidam sobre ,a transferêncIa da pr~
priedade sujeita à desapropriação.

Art.

A medida judicial de desapropriação será precedida

üe sumá

entendimento de conciliação administrativa entre o

expropriatlt~'

r o
í

e o expropriado que, no prazo máximo de trinta dias, poderão,de
comu,n acordo, estabelecer o valor da

JUS T I f I C A T I V A
O dinheiro passa a ser instrumento de promoção de r1qJeZa, de a~
menta do poder aquisitivo do peqJeno e médio produtor e a sua fixação
ao solo.

J

U·S T I F

injeniza;ã~.

I C AT I VA

As emend3s objetiva~ estabelecer imúnldad~ fiscal sobre as áeras
desapropriad3s e um3 tentativa de concilia;ão administrativa, na esp~
rança de se eliminar os infindáveis

tU

CONSTITUINTE PAULO MQCARINI

.)

pro~essos

jujiciais .

EMENDA
600752·0

J

t:CoNSTITUINTE PAULO MQCQRINI
~

n:XTO/~USTIFlC"Ç.iO---~---_-_------_,

Acrescente-se ao Relatório Final d3 Subcomissão da Polít1ca Agr!
ria e Fundiária e da Reforma Agrária.
Art.
Do produto da arrecad3ção tributária da UnlãJ, dos Estados , do
Distrito Federal e dos Municípios, 10% (dez por cento)serão des

e:

r . l r - - - - - - - - - - PL.(NAIIIIO/coloussÃo/suecOllllssÃO-CoMISSAo DA ORDEM ECoNO~ICA
r=-r

_

EMENDA
600755-4

TElI:TO!oIUSTlfIC ..çio

Acrescente-se ao Relatório Final d3
bana e Transporte.

,,"o,••,,,, " "',.,,

~

194

• VI· Comissão de Ordem Econômica

AUTO" - -

Art. A União, os Estados e Municípios destindrãu obrigaturiamentc
um mínimo de 10% (dez por ce~to) de suas recéità~
orçament~
rias, durante um periodJ de dez n305, à execu~dJ d~ proglanlas
habitacionais.

CONSTITUINTE PAULO MACARINI

-

--

._~.

EMENDA
600758-9
_ _ TEXTO/"USTlFlI:AÇÃO -

Segundo estimativas o f i c e i s , ex s t e a t ua meut e um défl
cit habitacional d3 ordem de dez milhõ.s de moradIa,. Eb.e dado !
penas já justifica a inclusão no texto constltu:ion.l de gdrdntla
de habitação digna 'e adeqJaja aos cIdajãos.
No entanto dada a gravidaje do pro~lem' e d u,gencid de
sua solução, entendemos da ma í-or Imuo r t ãnc i a ns e r i i t,J'lIbéol d ob,~
gatorledade de dõfações orçamentárIas específicas pdld p'oJeto5 ~~
í

í

í

Art.

bitacionais. Estamos propondo sua inserçdo

na~ Dispo~içõ=s

prioridade p Lí t
o

í

c

a

e fi

nanc

e

i i

a

,

í

o s n vc
í

Objetivamos evitar a evasão de diVISaS que ocorre atualmente em
nossa economia, a título de remessas de lucros. Esta é uma prátIca d!
nosa aos interesses nacionaIS, qualquer que seja o enfoque da análise.
Para a economia interna, porque reursos deixam de ser aplIcados,
e~
pregos de serem gerados e tributos de serem recolhldos; para o galanço de pagamentos, porque torna-se necessário o recurso aos deno~lna

é;I

.JIdVt:

qu

e

s

t

ãu

slgniflcdtiv~m,~

que boje afeta milhões de brasileirus pode,d be,
te amen z ads , contribuind:J p a r a meLho i ar

G~rdl~

AClejita~Js que,

e Transitórias, por um período mínimo de dez anos.

i ,

11L

bt U-l::ll...iL

- Durante dez anos os lucros das empresas estrangeiras serão in
corporados a seu capital.

JUS T I F I C A T I V A

í

como

~

Acrescente-se ao Relatório Final da SubcomlssãJ de PrincípIOS G
rais, Intervenção do Estado, Regime de ProprIedade do Subsolo e d3 atO
vidade Econômica.

JUS T I F I C A T I V A

se tratado

-

'U

cial.

dos mOVlmentos compensatórlos de capitais, até mesmo com o aUffi=nto do

endividamento externo.

~-------------

l:

AUTOIt-------~--

. __

CONSTITUINTE PAULO MACARINI

..".,~_-_ _- _ - -_ _-

-

J~

T(xrOIJuSff,-ICAÇÁO----_

Acrescente-se ao Relatório Final da SubcomIssão de P1IncípIOS
Gerais, Intervenção do Estado, Regime de ProprIedade do Subsolo e da
Atividade Econômica:
Art.

Art.

A União pagará, em partes iguáis, um por cento sobre o valor do
faturamento, aos Estados e aos MúnIcípios, a título de IndenI
zação sobre as áreas inundadas em decorrênCIa da construção de
usinas hidroelétricas.
- As empresas exploradoras de minérios, de qualquer natureza,
cuja atividade seja decorrente de concessã~ da União, pagarão
em partes iguais, 3% (três por cento) aos Estados e MunIcípios, a título de índenização, sobre o valor do faturamento,me~
salmente.
JUS T I F I C A T I V A

As medidas visam assegurar uma necessárIa e IndIspensável indenização aos E~tados e MunIcípios pelas repercussões econômicas e saci
ais na construção de hidroelétricas e na exploração ~e mIné,Ios.

~_----_-_--__ AUTtJlt------------

CONSTITUINTE PAULO MACARINI

EMENDA
600757-1

~

~ TEXTO/JUSTIFICAÇÃO----- - - - - - -

Acrescente-se ao Relatório Final da Subcomlssão de PrIncípIOS
Gerais, Intervenção do Estado, Regime de Propriedade do Su~solo e da
Atividade Econômica:
Art.

- É dever do Estado incentivar em caráter prioritárIo as atIvi-dades econômica produtivas.
JUS T I F I C A T I V A

A emenda visa prestigiar as atividades econômicas promJtoras de
aumento do pojer aquisitivo e da melhoria de condições de vida do povo brasileiro, excluindo as atividades meramente especulatlvas,
tão
próprias da atualIdade, como a ciranda financeira.

tJ

COMISSÃO DA ORDEM ECONOMICA

J

~.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~ _ _ TEXTO/JUSTIFICAÇÃO _ .

Inclua-se no Relatório Final da Subcomissão de P'lncípIos Gera
is, Intervenção do Estado,Reglme da ProprIedade do Subsolo e da Atividade EconômIca:
Art.

- As tarifas de serviços prestados pelas entidades públicas não
serão inferiores aos preços de custos.

JUS T I F I C A T I V A
A remuneração dos serVIços prestados por empresas, por entidades, órgãos ou departamentos públicos tem-se revelado uma questão p~
lêmlca na SOCIedade e na economia do país.
Por isso, a presente proposta visa dOIS objetIVOS fundamentais:
a) _ assegurar a justa remuneração dos prestadores de serviços,
para a manutenção da qualidade, assim como da preservação
de seu patrimônio,_ capaz de garantlr a expans~o de' suas atIVIdades de acoldo com o fluxo da demanda;
b) _ evitar subsídios, ou mesmo .edução de preços de deternimados seruiços, em favor de grupos, .s vezes de capItal
es
trangeiro.
É eVldente que, se a polítlca social do gove,no pretender não o
nerar usuárlos e consumidores, com redução parcial das tarifas, as e~
presas prestadoras de servlços não poderão ter seu caoltal complomst!

do. Nada impede que IStO ocorra, desde que haja dotação orça~entária
específica para tal desempenho de caláte' social.
Por outro lado, subsídios ou benefíclos com ,edução ~e tarlfas
para empresas ou grupos econômicos, pojerão ser constituidos em subscrição de capital em favor da União, mas, nunca em benesses pura
e'
simples.
Finalmente, tenha-se em conta que esta emenda que visa__r~ua~
dar os interesses dos prestadores não isola o dever do Estado em apll
car uma política rígida de contenção de custos e despesas, para demon
trar a eficiência e a qualidade dos serviços colocados • dISposição d
público.
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EMENDA
600760·1
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Acrescente-se ao Relatórlo Final da Subcomissão de Princípios
Intervenção do Estado, Reglme de Proprledade do Subsolo e da
Atividade Econômlca:

Acrescente-se ao Relatório Flnal da Subcomissão de Prlncípios
Gerais, Intervenção do Estado, Regime de Propriedade do Subsolo e da
Atividade Econômica:

Art.
As empresas estatais de objetivo econômico e flnanceiro, inclusive as de prestação de serviço, seráoconvertldas em sociedade an~
nima de capital aberto, representado por ações ordlnárias e preferenciais.

Art.

~erais,

§ lº

§ 2º

- Cinquenta e um por cento de capital votante permanecerá em
der da União, Estado ou Munlcípio.

- Constitul monopólio da União Federal, a pesqulsa, a,lavra, o
refino, a importação e exportação, o transporte marítimo e em
condutos e a distrlbulção do petróleo e de seus derlvados e d
gás natural, em território naclonal.

p~

Os recursos provenientes da venda de ações das empresas estatals será destinadas ao pagamento da dívida interna da União,
Estado ou Município.

JUS T I F. I C A T I V A
A emenda visa assegurar o monopólio da Unlão Federal.

JUS T I F I C A T I V A
A presenta emenda visa democratizar o capital, incentivar
o
mercado acionário e carrear recursos para a amortização da dívida in
terna.

tJ CONSTITUINTE PAULO MACA'lINI
fi COMISSÃO DA ORDEM ECONÔMICA

'LUU'''10/co'''rssio/SUBCC'''15'~O_----------l

tJ CONSTITUINTE PAULO MACARINI

EMENDA

Acrescente-se ao Relatório Final da
la e Fundiária e da Reforma Agrária:

__

Subco~issão

~
~

da Política

Agríc~

600761·9

r : ; , - - - - - - - - - - - - - - - - TEXTO/JUSTll'ICAÇÃO-------Acrescente-se ao Relatório Flnal da Subcomissão de PrincíplOs G
ralS, intervenção do Estado, Regime da Propriedade do Subsolo e da Atividade Econô~ica.
Art.

- Constitui monopólio da União Federal a pesquisa, a lavra, o
enriquecimento, a industrialização e o comércio de minérios n
cleares e materiais férteis e f6sseis.

JUS T I F I C A T I V A
A emenda visa assegurar o monopólio da União Federal.

CONSTITUINTE PAULO MACARINI
_ _ _ _ _ _ PLf.~4AIO/cONIS5Áo/sulJco
...lssÃo

t:~~~ISSÃ~ DA ORDEM ECONÔMICA
r : ; - - - - - - - - - - - - - - - - - TEll,J"OIJUSTlflcAçÃo---,·,--

EMENDA
600762·7

Acrescente-se ao Relatório Flnal da Su~comissão de Princípios
Gerais, Interve,ção d~ Estado, Regime de Propriedade do Subsolo e da
Atividade Econômica.
Art.

- A privatização de empresa estatal de qualquer espécle
rá de prévia autorização d~ Congresso Nacional.

depend~

JUS T I F I C A T I V A
A presente emenda Vlsa democratizar o capital, incentivar o me!
cado acionário e carrear recursos para a amortização da dívida lnterna.

Art.15- A'.Política agrícola da Unlão será estabeleClda em Plano Quinque
nal de Desenvolvimento Agrário, aprovado pelo Legislativo,
e
compreenderá:
a) os preços justos e garantia prévia de armazenamento e de cumercialização dos produtos agropercuários;
b) o crédito rural, através da rede bancária oficial e de coope
rativas de crédito e de produção, para o custelo e investimento, devendo ser integral aos pequenos e médios produtores
rurais;
c) seguro agrícola;
d) acrescente-se pequenos e médios agricultores;
e) fiscalização e controle da qualidade e dos preços Jnsumos ~
gropecuários;
f) armazenamento, inclusive à nível comunitário e coopertivo,p!
ra os prodJtos agropecuarlos;
g) fomento e apoio as atividades das cooperativas, o ensino do
coopeativismo, a liberdade de constituição, atua;ão em todos
os ramos da atividade humana, livre administração, autocontrole, acesso aos lncentivos fiscais e a formação de
órgão
de representaçã~ legal, com função delegada de arrecadar co~
tribuições para o custeio de seus serVlçOSj
Veda à União, aos Estados,.ao Dlstrito Federal e,aos M~nicí
pios instituir imp~st03 s03re o ato co~perativo e considera
ato cooperativo aquele praticado entre o assoc}ado e a COOp!
rativa, ou entre cooperativas associadas, na reallzação de se~
viços, operações ou atividades que constituam seu objeto social
JUS T I F I C A T I V A
A redação proposta qJer estabelecer cond~ções justas de remunera
ção, co~promissos com armazenamentos e comercialização dos produtos ~
gropecuários.
Por outro Lado , inclui o méo i o proprietário e instltui o' seç.rr o ,
sem adjetivos.
lmA:

Na letra d, onde se lê: acrescente-se

pequen~s e médios agricult~
res, LEIA-SE:
a) - assistência técnica, expansão rural e crédito orientados de pref~
rência no sentido de melh~ria de rnda e b~m estar dos peque 105 agricultores, para diversificaçã) de atividades produtoras e melh~
ria tecnológica.
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EMENDA
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600765·1
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.

TEXTO/JUSTIFICAÇÃO - - - - -

•

tJ CONSTITUINTE PAULO MACARINI
rrco;rsSAO DA
=

-

§

n:xTo/JUSTIFlCAÇÃO

Não dependerá de autorização ou concessão o aproveltamento de
energia hidráulica de potência até 20.000 KVA para uso lndustrial próprio.
Não dependerá de concessão a captação de água em pequeno volu
me.

Art.

_ As

_

em~resas

estatais, públicas, autarquias, sociedades de

~

cono~ia mista e demais tipos de administração pública, dir~

ta e indireta, terão obrigatóriamente a participação admini~
trativa de representantes da classe operária e dos empregad~
res.

JUS T I F I C A T I V A

JUS T I F I C A T I V A

A democratização das empresas pú~licas lnicia-se com a partic!
pação dos representantes da classe operária e dos empregadores no c~
mando de suas atividades.
Por outro lado, é salutar estabelecer o contradltório administrativo, para a melhor transparência da administração pública.

A medida elimina entraves burocráticos, alivia a máquina admini
trativa e libera a lniciativa particular para a consecução rápida de
suas atividades.

tJ

8

600768-6

PLENARIO/COlollssio/sU6CO.. , S S Ã O - - -

ECONOMICA

Acresce~te-se ao Relatório Final da Subcomissão de Prlncípl0S
Gerais, Intervenção do Estado, Regime de Propriedade do Subsolo e da
Atividade Econômica;

Acrescente-se ao Relatório Final da Subcomlssão de Princípios
Gerais, Intervenção do Estado, Regime de Propriedade do Subsolo e da
Atividade Econômica:
Art.

ORD~M

CONSTITUINTE PAULO MACAR'í'NI --- --

EMENDA
600766-0

ratson
..,.-----------------TEiltfQIJUSTlFIC4Ç.io

_

!

Acrescente-se ao Relatório Final da Subcomlssão de Prlncíplos Ge
tais, Regime de Propriedade do Subsolo e da Atlvidade Economica!
Art.

=

Art.

-,

O poder de c-ntrole e-presarial é exercido em coerên
cia cem as exieências do ir-teresse social

Justificativa:

o disrositivo rrorosto te~ a virtude de, estabelecendo a di~
tinção ent~e a rroptiedade do capital das eMpresas e o poeer de
'controle sobre as MeSMas, subordinar este Último às exig8ncias do
interesse social.

A emenda consiste, justamente, e~ reverter a atual situação em
qJe a reserva de mercado é a exceção e o regime da livre empresa a re
gra.
Tal princípio é mJito confortável para as empresas multlnaClona
is e nada interessante para os interesses genuinamente brasileiros. ,
conforme é fácil de constatar presentemente.

=----------------TEXTO!JUSTIFICAÇio---- ------

TUTO/JUSTI'ICAÇio

~
~

Como parte do anteprojeto da Subc~issão de Frinc!pios Gerais, i~
clua-se, onde couber

- D mercado interno é patrimônlO lnalienável da Nação e a sua ~
cupação será norteada pelos.superiores lnteresses do povo, co
politicas de proteção à tecnologia brasileira e às empresas de
capital genuinamente nacional, na forma da lei.

CONSTITUINTE PAULO MACAR"I'Ni-----------

JOBTI·!

r - - - - - - - - - - ..L~NAIUO/co .. llllo/.u.COIllI ••i o - - - - - - - - - - tJ Comissão da Ordem Econômica

JUS T I F I C A T I V A

h situa-ão de prorrietário do capital empresarial não confere masi, ~oder~E~ente, a e,te, a titula~idade do aludido poder.
Tal roder, que efetiva~e~te importa à direção e condu~ão das ativ~.
da~es e-presaiiais, ,é exercitado pelos gestores da e~Fresa, em regra, sobretudo na macroe~presa, pessoas distjrtas daquelas que são
proprietárias do carital da so~iedade. gesde essa per~pe~tiva
,
pois, o ent'm~-do c cns ubs t anc ado , junto cc> outros, "a função so-

~
~

Acrescente-se ao Relatório Final da Subcomissão de Prlncípios
Gerais, Intervenção do Estado, Regime de Propriedade do Subsolo e da
Atividade Econômlca.

í

cial da

'~:'orriec1r:.de

e da e ...presa".

tJ CONSTITUIt-."fI: OSWAl.DO ALMEIDA

m,.

I

Art.

§

§

·

EMENDA

_ Constituem propriedade distinta da do solo para efelto de ex
ploração ou aproveitamento industrial, as jazidas, mlnas e de
mais recursos minerais.
_ A exploração e o aproveitamento das jazidas, mlnas dependem
de autorização ou concessão federal, que somente poderá
ser
atribuida a pessoas físicas e jurídicas, exclusivamente brasi
leiras, assegurada a preferência ao proprietário do solo.
_ É assegurado ao proprietário do solo a participação nos resul
tados da lavra; quanto às jazidas e minas cuja exploração con~
tituir monopólio da União, a lei regulará a forma de indeniz~
ção.

=

TEXTO/JU5TII'IC.lçio

-- -

----

EMENDA ADITIVA
Acrescente-se o parágrafo 29 ao Art.1!?, com a seguinte rcd.icâo:

§29 - A função econêmica da propriedade compreende a apl icação de uma política agrícola que crie as condições necessárias ã dagni f icncfio
da atividade no campo, com adequado crédito rural, s,,:!Wro agrícola, paridade efe
tiva entre trabalhadores rurais e urbanos, flxação de justos preços mínimos
priorização na construção da infra-estrutura e valorização dos recursos bumanos

do campo.

VI • Comissão de Ordem Econômica

JUSTIFICATIVA

[J CONSTITUINTE

Em todos os debates desta Subcomissão, ficou notória a rmportfincân de

uma interdependência profunda entre reforma agrâr ia e pol It.i.ca agrícola. As dUJS
são indissol!:iáveis. Daí nossa constituição não poder deixar suhtendado um fato
que deve ficar explícito, relevando assim a função social e econónuca da propriedade territorial rural.

•
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OSWALDO ALMEIDA

, - , - - - - - - - - - - - - - - - TIUTO/olusTlrlcAçio,-

---,

EMENDA ADITIVA
O Art. 29 do anteprojeto será renumerado, e o novo texto do Art.29
será:

l!J

auTOR

r:CONSTITUINTE PAULO MACARINI
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Art. 2Q - O exercício da função social da propriedade territorial
permite à União a desapropriação do Iat ífúndro improdutivo, em áreas prioritárias
para assentamento de brasileiros, que tenham pendor para a atividade rural "través
de cooperativas ou outras formas associativas.

~
~
-,

JUSTIFICATIVA
Acresce~te-se

ao Relatório Final da Subcomissão d3 Questão Ur

AS TERRAS AINJA IH'R0PUTIVAS, ESTAO SUJEITAS A DESAPROPRIAÇAO,QUE

bana e Transporte:

SERAO DESTINADAS A INJIVI[U)S (;i.E (;i.EIRAM PRODUZIR, E (;i.E O FAÇAM, COM UMA ESTRU=

MA DE APOIO DAS COOPERATIVAS OU OUTRAS ASSOCIAÇOES CAPAZES DE LHES OFERECER CO!:!.

Art. - Fica criado o Plano Nacional de Desenvolvime~to Urbano _ PNDU.
§

OlÇOES MINlMAS DE su:ESSO, INCLUSIVE CCf.I A SELEÇAO ADEQUADA DOS QLE SERAO

a - integrará as referidas atividades com o desenvolvimento do
Plano Viário Nacional;
b,- limitará aplicações de recursos públicos na construção de
moradias ha?itacionais em cidades com população superior a
duzentos mil habitantes e inclusive no Distrito Federal;
c - disciplinará a expansão dos atuais centros urbanos;
d - constitui m3nopólio da União Federal a criação de novos ce~
tros urbanos, que serão organizados e instituidos com
e~
trutura básica, destinada a fixação do ho~em ao ~olo e
~
desestímJlo às migrações.

JUS T I F I C A T I V A

, - - - - - - - - - - - - - A t . l T O I I - ' - - - - - - - - - - - -__
CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA

tJ

0/\

a - desapropriação, para reforma agrária, de um3 faÍ
xa, em am?os os sentidos d3 estrada de ferro, num
raio em torno de trinta quilômetros;
b - a criação de cidades, a cada CInqu:nta
quilôm~
tros, pelo menos;
c - a abertura de novas frentes agrícolas, urb3nas e
industriais.

1'0UrlCII

~
~

EMENDA ADITIVA
Acrescente-se ao anteprojeto o seguinte artigo:
Art. 32 - A desapropriação referida no artlgo 22 t~
rá uma indenização que signifique tornar sem dano a aquisição e os
investimentos realizados pelo proprietário, seja da terra nua, seja das benfeitorias.

o desenvolvimento dos centros urbanos em nosso país
deve soltar-se ao exemplo de Paris, cujo crescimento e3tá contido faz
'muito tempo.
Por outro lado, não pojer~s concordar com a expan
são astronô~ica, desmensurada e desorg3nizada dos grandes centros
urba,os como São Paulo, Rio de J3neiro, Belo Horizonte e o
pr~
prio Distrito Federal, dentre outros.
De igual modo, é preclso reconhecer que constitui-se
em medi~a salutar a União Federal o monopólio da criação e,da in~
t a Lação de novos cent r cs urbanos, 'a fim de que se criem no las fro.!:!
teiras agrícolas e o zoneamento industrial do país.
Como prin=ípio gerai, subordIna-se o Plano Nacional
de Desenvolvimento Urbano - PNDU ao·Plano Viário Naclon3l, a fim
de qJe as ferrovias, hidrovias, sejam també~ utilizad3s para a ~
bertura de efetiva ocupação do s~lo e de seu àpro,eitamento em b~
nefício da coletividade.
Como exemplo, a construção da denominada ferrovia Nor
te-Sul deveria ser precedida de:

ASSENT~

DOS.

p~
pulação e das atividades agrícolas, industriais, econô~icas e
sociais, assim com3:

- Lei complementar disp3rá sobre a distribuição espacial da

JUSTIFICATIVA
UMA INDENIZAÇAO ÀS BENFEITORIAS EM GERAL,
FEITAS
NUMA PROPRIEDADE, SE JUSTIFICA AO INDIVÍDUO QUE INVESTIU DENTRO DE
UM REGIME CAPITALISTA DE LIVRE EMPRESA.

EMENDA
600774-1

.

~---------------TE.TO/
U5TlfICAÇAO---- - -

-

-

EMENDA ADITIVA
Ac~escente-se

ao anteprojeto o seguinte artigo:

Art. 72 - As terras devolutas públIcas disponíveis da
União, Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, somente
serão transferidas a pessoas fí~icas brasileiras que se qualifiquem
para o trabalho rural mediante concessão de direito real de uso
da
superfície, limitada a extensão a trinta (30) módulos rurais, excetuados os casos de cooperativas de produção originárias do processo
de Reforma Agrária.
JUSTIFICATIVA
NADA MAIS JUSTO DO QUE A RESERVA PARA BRASILEIROS, DAS
TERRAS QUE O PODER PÚBLICO VENHA A DISTRIBUIR. NAo SERIA AOMISSÍVEL
QUE O PRÓPRIO ESTADO EM SEUS DIVERSOS NÍVEIS DE PODER E DE AÇAD, ~
A BENEFICIAR ESTRANGEIROS EM DETRIMENTO DE NACIONAIS, CONSIOERANDOSE AINDA QUE O N2 DE TRABALHADORES SEM TERRA ELEVA-SE A MALS DE
MILHílES.
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~ISTITUINTE OSWALDO ALMEIDA

EMENDA
0'1 POI

COMISSÃO
AGRICOl/\
"",-

-'-

j

600775-9

I 11'1\

TIE:ll.TO/olUSTlfICAÇ;,O>

,-

t: CONSTITUINTE

OSWALDD ALMEIDA

• COMISSÃO DA ORDE

DA POLÍTICA

r.;-,----------------

-,

EMENDA ADITIVA

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao anteprojeto o seguinte artigo:

Acrescente-se ao anteprojeto o segulnte artigo:

Art. 5º - O capital exercerá sua parcela de contribuição na racionalizaçã" da polít~ca agrárIa através do crédIto fun
diário integrado, previsto em lei, que incluirá desde a aqUIsição da
terra até o financiamento das atividades de produção, habitação e educação, prioritariamente através de cooperativas.

Art. 6º - Aos beneficiários da dlstribuição de lotes
pela Reforma Agrárta serão conferidos títulos de domínIo, gravados
com ônus de inalienabilidade pelo prazo de vinte anos, sen10 nulos
os documentos d~ ~ransferênciâ do domínio antes desse prazo.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

AS COOPERATIVAS, JÁ CDM UMA INFRA-ESTRUTURA INTEGRADA A COMUNIDADE, TÊM TODAS AS CONDIÇOES PARA RACIONALIZAR A POLÍTICA AGRÁRIA ATRAVÉS 00 CRÉDITO FUNDIÁRIO QUE VIABILIZARIA, DE MELHOR
FORMA, O ACESSO DO TRABALHADOR As ATIVIDADES AGRÍCOLAS.

A INALIENABILIDADE DOS TÍTULOS DE DOMÍNIO PELO PRAZO
DE 20 (VINTE) ANOS ~ FUNÓAMENTAL PARA A ESTABILIDADE SÓCIO-ECONOMICA NO CAMPO E DEVE CONSTAR DAS DIRETRIZES BÁSICA DA CARTA MAGNA.

g - - - - - - - - - - - - - AUTOII---------------,

L

Tlxro/"lUSnf"ICAçÃO>-

~
~

CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA

""

~
~

e:

CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA
DA POLÍTICA

TUTO/olUSTI'ICAÇÃO------------------,

~
~

EMENDA ADITIVA
EMENDA SUBSTITUTIVA:

o

Acrescente-se ao ante-projeto o seguinte artigo:

artigo 2 2 do anteproJeto passa a

Art. 4º - A propriedade improdutiva será tributada
de maneira progressiva e~ função de sua área, na forma que for esta
belecida por lei.

const1u~r o artigo 10 2 , com a

mesma redação.

~.

JUSTIFICATIVi;

AUTOIllI---------------,

L

CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA
EMENDA
COMISSAO DA ORDEM 'w.M~'oI~míi'r'ô~t~'~S~S~A~O~D'""'A--.<===~-~
600777-5
AGRÍCOLA E FU~DIÁRI~ DA REFORM~ ~GRÁRI~.
r : : - r - - - - - - - - - - - - - - - - n:xTO/"'U5TlfICAÇio>-----------------,
I~MENDA

NAO TENDO O ESTADO RECURSOS SUFICIENTES PARA DESAPROPRIAR TODAS AS ÁREAS IMPRODUTIVAS, QUASE TODAS MANTIDAS PARA VALDRIZAÇAO E ESPECULAÇAO, NADA MAIS JUSTO DO QUE TRIBUTA-LAS, DE F~
MA
PUNITIVA, fDRÇANDD INDIRETAMENTE, SEUS PRDPRIETARIOS A'TDRNÁLAS PRODUTIVAS.

SUBSTITUTIVA

Acrescente

-~e

ao anteproJeto o seguinte

art~go:

CONSTITUl~TE

t=

OSWALDO ALMEIDA

EMENDA
600780-5

"Art. 92 - Os orgãos da l1n~ão encarregados da política aqrícola
"",-

serão

~ntegrados

por um

(1)

representante da Confederação

nal dos trabalhadores na AgrÀcultura

empresárl.os agrícolas.

TU.To/olunu'lcAl;io-----------

--,

Nac~Q

e um (1) representante dos
EMENDA ADITIVA,

1I

Acrescente-se ao anteproJeto o

segu~nte

art~go.

"Art. 8 2 - Pessoas físicas estrange~ras não poderão pOSSU1r terras

JUSTIFICATIVA

no País CUJO somatório, a1nda que por interposta pessoa, seJa sup~

A participação de representantes das duas classes essenciais

à

rior a três (3} modulas rura1S.

atividade rural se impoe como medida adequada ao melhor desenvo~

vimento de uma política agrícola efetiva.

Parágrafo

Ún~co

- Esta norma aplica-se às pessoas

pital não pertença ma]or1taríamente a brasile1ros.

Juríd~cas

cuJo

c~

VI· Comissão de OrdemEconômica
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por parte das populações municipa1s, na medida em que a mesma

JUSTIFICATIVA

tg

rá, inequivocamente, um elo com a comunidade, ao cr~ar novas oportunidades de gerar empregos e tributos no próprio município. Evennão mostrar possib~lidades de

tualmente, se o município

to de posse e domínio da terra por estrangeiros, regulamentando

invest~

mento econêmico que suporte o volume de recursos f~nanceiros ~era

Visa-se com a presente prescrição constitucional limitar, o direi-

dos por tal iniciat~va, a sua obr~gatoriedade poderia ser e tendl-

a

da para a respectiva m1crorregião geográf1ca ou para o Estado como
aquisição de propriedade, sem impedir o acesso dos mesmos as nossas

um todo, antinuando a representar um relevante papel

terras.

social.

11-1
J

-

- - - - - - - - - - - -

o

-

-

-

600781·3
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tJ
'-1---------tJ

--- . 1

Dep. ARNALDO PRIETO
~l.UIA'illO/co.. ,55ÃO/SU.CO.. l : s : s Ã O - - - - - - - - -

COMISSÃO DA ORDI:M ECONOMICA

r:-r----------------

TEXTO/JU5TlfICAÇÃO--

_

econêmico-

~

~.

O art. 13 passa a ter a seguinte redação:
Proposta de emenda ao AnteproJeto do Relator da Subcomissão de pr~ncípios Gerals,

art. 13 - Constitup.m monopólio da Un1ão:

Intervenção do Estado, Regime da Pro-

priedade do Subsolo e da Atividade Econômica da Comissão da
Econômica.
Dispõe sobre a aplicação de parte dos lucros

I

A pesquisa, a lavra, o refino, a importação e exportação

Ordem

do petróleo e do gás natural, bem como O transporte mar!
timo e em condutos dessas matér~as-p~1mas e seus

gerados

com o aproveitamento dos bens minerais no Município onde

der1v~

dos.
II

est~ver

- A pesquisa, a lavra e o enr~quec~mento de minér10s nucl~
ares.

situada a m1na.

parágrafo Único - Ficam excluídos do monopól~o de que trata
Acrescente-se ao AnteproJeto o seguinte artigo:

o item I deste

art~go,

o

as refinarias em func10namento no país,

amparadas pelo art. 43, da Le1 n9 2004, de 3 de outubro
Art.

As empresas de mineração

aplicarão

anualmente parte dos lucros gerados com o aproveltamen

to dos bens minerais no munlc1plo em CUJO

de

1953".
JUSTIFICAÇÃO

território

A Constituição em v~gor (Emenda Constituc10nal n9 1/69 )

estiver situada a mina, em atividades econômlcas perm~
nentes não relacionadas com a m~neração, conforme dis-

prevê que a pesquisa e a lavra do petróleo const1tuem

monop§

puser a lei.

l~o da Un1ão

refino

(art. 169). O monopó110 das at1vidades de

e transporte marít1mo ou por me10 de condutos encontra-se
Parágrafo único.

Se, comprovadamente, na

de oportunidade de investimentos,

não for

aplicar no próprio município os recursos

falta

visto no art. 19 da

possível

Le~

pre

n9 2004, de 3 de outubro de 1953.

O que se pretende com esta emenda é elevar o mandamento

financeiros

const~tuc~onal o monopólio da pesquisa,

lavra, refino, 1mport~

previstos no CAPUT deste artigo, os mesmos serão inve~

ção e exportação do petróleo e do gás natural, além do

tidos, prioritariamente, na sua microrregião geográfi-

porte marítimo ou por dutos dessas matér~as primas e seus der!

ca ou, persistindo a impossib~lidade,

em qualquer

ou-

'vados, Já consagrado

tra parte interiorana do Estado respect~vo, ouv~das as

tran~

pela Lei 2.004/53.

Impõe-se, no entanto, ressalvar do monopólio -- çomo fez

autoridades municipais e estaduais competentes, confoI

a Lei 2004/53 no seu art. 43 -- as ref1nar1as pr1vadas que

me dispuser a lei.

se encontravam em operação naquela época. são elas a Ref1nar1a
de Mangu~nhos (Rio de Jane~ro) e a Ref1nar~a de Petróleo Ip~

r\

ranga (R10 Grande). Esta última,

JUSTIFICAÇÃO

p~one~ra

do refino no

Ja

Bra

sil, completa este ano o seu cinqüenten&r10 de fundação.
O atual texto constitucional, relativamente à exploração e aproveitamento dos recursos minera2s brasileiros, não atende

os elevados interesses do Brasil, na medida em que não

propicia

ao povo brasileiro o benefício que seria Justo esperar. Ora,

um

r~

curso natural finito, como é o caso do bem mineral, que possu~ por
esta razão um inequívoco caráter estratégico, deve ser tratado
maneira especial, de uma

form~tal

de

~LENA"'lO/CO..

,:s:sÃo/sUlICOJIIIs:sio

•

que o seu aproveitamento encer~

re um justo benefício à sociedade.
O conteúdo deste proJeto

manifesta urna

preocupação

das mais relevantes: garantir que o aproveitamento dos

recursos

minera~s do País reverta em benefíc10s continuados para a socieda-

nXTO/JU!lT1F1CAÇÃO-----'_':-_-

Acrescente-se ao art. l~ o seguinte parágrafo:
"Parágrafo dnicD. A concessão de licença para localização, abertura
e funcionamento de postos revendedores de derivados do petróleo

de brasileira. O bem mineral, por seu caráter f1nito, conduz inexQ

e de álcool etílico hidratado combustível será da compeLência exclu

ravelmente ao término da m1na, originando, em conseqüência?uma sé-

siva dos Municípios, nos termos qu~ a lei federal regulamnenLará:

rie de problemas SOC1a1S para os municípios mineradores. ~

extre-

mamente triste a visão atual de outrora poderosos centros produtores de ouro que

JUSTIFICAÇAO

mostram como única herança os buracos deixados p~

la mineração, sem falar na agressão ao me10 ambiente. O Justo aprQ
veitamento de. um recurso natural finito tem) necessariamente,
deixar algo útil como herança para os seus municípios

de

produtores.

Daí, a proposta em referência, que torna a mineração a origem

de

A p!esente emenda tem como objetivo incluir, de forma explícita,
na competência privativa dos Municípios a concessão de licença para
localizaççao, abertura e funcionamento de PQ~tos revendedores de
derivados de petróleo e álcool etílico hidratado combustível.

novas atividaàes econêmicas produtivas, de caráter permanente, nos

5e bem que, de forma residual essa atribuiçãu ainda pertença as

municípios em que estão situadts\as minas. Dessa forma, a

minera-

autoridades municipais, na realidade ela perdeu o caráter privativo.

hostilidade,

Em funçãu da crise do ~etróleo, em meados da década de 70, o Gove~no

ção deixa de ser vista com des~onfiança, e até com

~oo

•
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Federal avocou a si o poder de decidir sobre _ matéria, com base
na prerrogativa concedida ao Conselho Nacional do Petróleo (CNP),
pela lei nº 2004, de 1953, de "superinLender as medidas concernentes
ao ubastecimento nacional de petróleo" (art. ~º).
Verificou~se, posteriormente, que o únioo instrumentv eficaz de redu
çãv do consumo de combustível seria uma adequada política de preços.
não obstante, permaneceu o CNP com a incumbência do controle burocrá
tico centraJizador e ineficaz.
A matéria, pela sua natureza, é nitidamente da competência municipal
um,a vez que interessa tão-sõmente às normas de zoneamento local.
Aliás, anLes da referida centralização, a abertura e funcionamento
de postos revendedores dependia exclusivamente de autorização do
Município. interessado.
Além de inócua, a centralização, neste caso, traz indesejáveis con
sequências administrativas e econômicas. Sobrecarrega o CNP, des
viando-o da sua função mais nobre, que é a de órgão formulador de
políticas.
Finalmente é prejudicado o próprio Município, que se vê privado da
normal ampliação de um setor dinâmico e gerador de emprego e de
receitas financeiras.
A descentralização udministrativa - pressuposto do revigoramento da
Federação e da agilização da máquina administrativa - implica em
atribuir à autoridade local competência específica e exclusiva para
regular matérias que são do seu peculiar
teresse.

,--------------AUTOIII--------- - -DEPUTADO MARCOS LIMA
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Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção do Estado,
Regime da Propriedade do Subsolo e da atividade econômica.

~
~

Constituinte BRANDÃO MONTEIRO
l i J , - - - - - - - - - - Pt.EHAIUo/cOl.llssÃO/SUIlCO"'153io
COMISSÃO DA ORDEM ECONÔMICA

C-

Emenda ao art. 3Q e 5Q do Anteprojeto da Subcomissão dos
Princípios Gerais, Intervenção do Estado, Regime da Propriedade do
Subsolo e da Atividade Econômica.
Art. 3Q - Considera-se empresa brasileira ou nacional aqu~
la com sede no País cujo controle decisório ou de capital pertence
a brasileiros.
Parágrafo único - À empresa privada nacional será dispensado tratamento diferenciado no que concerne às compras govername~
tais e concessão de incentivos, na forma da lei.
Art. 5Q - A intervenção do Estado no domínio econom1CO,co
mo agente produtivo, normativo ou regulador no interesse nacional
e obedecidos os princípios e f~tos de arde; econômica.

Sala das Sessões,

f: c

ons t i t

J1

01

de

junho

de

1987.

; n t e BRnNDÃO MONTEIRO

r:"1

T

l!J

.......

[ XTO/ J USTl FIC. ç i o

Emenda ao artigo l~ do Anteprojeto da Subcomissão de Princípios

Gg

rais, Intervenção do Estado, Regime da Propriedade do Subsolo e

da

Atividade Econômica:

EMENDA Nº

Art. 1~ - A ordem econômica fundamenta-se no trabalho e

.Dê-se nova redação ao item I, do artigo 1º, nos
seguintes:

termos

rá organizada conforme os princípios do desenvolvimento

das forças produtivas, tendo como objetivo assegurar a todos justiça

"Art. 1º ••••.•••.•••.•.•.....••••.•.•...•..........•.•
I - propriedade privada dos meios de produção e garantia do emprego."

social e uma vida saudável e digna, subordinada aos seguintes princi

pios:
I - valorização do trabalho;

JUS T I F I C A T I V A

II -

Capital e trabalho, como insumos da atividade econômica, devem receber tratamento isonômico. Se a sociedade garante a
propriedade privada dos meios de produção, a propriedade em geral, deve, de igual maneira, garantir o emprego.
Assim, se se
explicita, em texto constitucional, a prime1ra garantia, há que
se explicitar a segunda, como contrapartida necessária daquela,
para que não se infira situação de desigualdade.

"'Ul'OIl---------------J

Constituinte BRANDÃO MONTEIRD

EJ
~DA

600785..6

. . , - - - - - - - - - , - - PI.UA"IO/COIIlssio/SU.COlIlssio

sg

harmônico

COMISSAO DA ORDEM ECONÔMICA

III -

função social da propriedade da empresa;
liberdade de iniciativa, 'nos termos da lei;

IV - redução das desigualdades sociais e regionai~, das desi

gualdades nas relações cidade-campo e na distribuição

ae renda

e ri-

queza;

v - repressão ao abuso do poder econômico, ~aracterizado pg
10 domínio do mercado, eliminação da concorrência e impostos arbitrá

rios;
VI - defesa do consumidor;

L.--==':"=:~'::":""'=::':':"""::=:='::":""'_---------'
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Emenda ao art. 2Q do Anteprojeto da Subcomissão dos Prin
cípios Gerais, Intervenção do Estado, Regime da Propriedade
do
Subsolo e da Atividade Econômica.
Art. 2Q - É garant~do o direito de propriedade, condici~
nado, nos termos da lei, a sua função social, e a sucessão heredi
tária, sujeita ao imposf~ transmissão progres~iva.·
§ 2Q - A lei estabelecerá o prrcedimento de

desapropri~

ção por utilidade pública, ambiente social ou para fins de Reforma
p,grária e os critérios de indenização.
Sala das Sessões,

01

de

junho

de

1987.

VII - plena utilização das forças produtivas e defesa do meio
ambiente;
VIII - coyxistêricia, como agentes econômicos produtivos, de eID
presas pr~vadas; de empresas estatais e de outros agentes;

IX - planejamgnto democrático indicativo para o setor
do e imperativo para o poder público;

x-

defesa e fortalecimento da empresa nacional..

priv~

VI· Comissãode.Ordem Econômica • 201
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DEPUTADO SeRGIO WERNECK

EMENDA
600788·1

COMISSÃO DA ORDEM ECONOMICA
r . - r - - - - - - - - - - - - - - - - Tt:ll."'I"O/JUS"t'lfIC-.çÂQ----o art. 14 do relatório da Subcom~ssão de Pr~nci
Intervenção do Estado, Reg~me da propr~cd~
de do Subsolo e da Ativ~dade Econômica, que passa a ter
a seguinte redação:

Art. 5º - No interesse nacional e segundo os objetivos, princípios
e fundamentos da ordem econômica, o Estado participa da atividade
econômica através das empresas estatais ou mistas, as quais regerse-ão pelas normas aplicáveis às empresas privadas no que diz respeito ao direito do trabalho e das obrigações.

Mod~fica

p~os Gera~s,

Art. 6º - As empresas públicas que exercerem atividade não privativas do Poder Público sujeitar-se-ão ao mesmo regime tributário das
empresas privadas.

Art.14 - A geração hidrául~ca para prestação de serv~ço
público
de energia elétrica, e a lavra de Jaz~das m~nera~s,
em
fa~xas de fronte~ra ou em terras indígenas, somente pod~
rão ser efetuadas por empresas públicas ou empresas
na

Justi ficativa

c~onais.

Just~ficação:

a alteração
de pequenas
vo.

suger~da v~sa poss~bil~tar
centra~s h~drelétr~cas

a construção
para uso exclusi

[bEP.seRGIO WERNECK
PLIENA.. rc/cc.. I S S Ã O / S U I l C O M . " i o - - - - - - - - - . -
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COMISSÃO DA ORDEM ECONOMICA
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Tf:XTO!.,I1l5T1FICAÇÃO

_

~
~

Suprime-se o art. 11 do relatór~o da Subcom~ssão de
Intervenção do Estado, Reg~me da Propr~edade
Subsolo e da At~vidade Econômica.

t~Ç9i1!!,.~São

~
~

WERNECK

COMISSÃO DA ORDEM ECONOMICA
r . - r - - - - - - - - - - - - - - - - TtllTO/,1U5TlfICAÇio-------------Modifica o art~go 10 do relatôrio da Subcom~ssão de pr~ncIp~os
rais, Intervenção do Estado, Reg~me da Propriedade do Subsolo e
At~vidade Econôm~ca, que passa a ter-a segu~nte redação:
Art. 10 - Compete ã União legislar sobre o uso do seu
representado pelos recursos hídr1cos,

tema

G~

da

patr~môn~o

def~n2ndo

S1~

um

nac~onal

d~re~tos

11

...

1,

_d_<l_ Ordem Econô_mica
fi

Suprim~r

Territór~os.

S~RGIO

de gerenc~amento e cr~tér~os de outorga
de uso desses mesmos recursos.

de

Justificacão: A melhor técn~ca redacional desaconselha a
aprese~
tação do d~spositivo com a util~zação de do~s
~nci
sos, send~, ademais, excrescente as orações que
ora
se sugere suprirn1r.

Tal supressão traz cons1go,

~dema1sl

a vantagem

ad!

c~onal

de ev~tar ~nterpretações dispares e
Jur~sd~
cionalmente confl~tantes sobre o poder de conceder.

-----------------r

EMENDA
600791-1
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•

do

Justificação: Sugere-se a supressão plena deste art~go, Já
que
ex~ste contrapart~da prev~sta no § 29 do inc~so
IX
do art. 39 do AnteproJeto da Com~ssão da Organização
do Estado, Subcomissão da Un~ão, D~str~to Federal e

DEPUTADO

IlIlHITr

Pr~~

c~p~os Gera~s,

Art. 11 -

A redação atual dos arts. 5º e 6º do AnteprOjeto da Sub~
comissão enfraquece sensivelmente a atuação do Estado na economia.
Ora, num país em desenvolvimento como o Brasil, sujeito às pressões
e contrapressões do capital externo e de interesses monopolistas
privados é fundamental que se atribua ao Estado poderes de intervenção no domínio econômico, sob pena de o processo de desenvolvime~
to econômico, que interessa a todo o povo, ficar dependente da lógica
do capital privado que só enxerga a rentabilidade imediata e deixa
em segundo plano os nossos interesses estratégicos de nação independente.
De outra parte, trata-se de restaurar dispositivos anteriormente contemplados na proposta original do Relator, somente retirados pela
ção i mpatrj ótica..de represenl:..anl:es.JjQs...irl..te.t~S.es pr; yados. e..t:Q!!!llromet; dos
,.-,_!!!.Y!.tinaciona-is ~
~.
,1,..... ,

------1

Alterar a redação dos Arts. 5º e 6º e parágrafos do Anteprojeto da
Subcomissão de Princípios Gerais.

lel.'',',

,'I'.'

.

.....

~
~'

Altera a redação do Art. 8º do Anteprojeto da Subcomissão de Princípiios Gerais .••
Art. 8º - Incumbe ao Estado a prestação de serviços públicos diretamente ou através de empresas públicas ou mistas.
Parágrafo único - A L~i disporá sobre o regime de concessão ou permisão para a prestação de serviços públicos e estabelecerá:
I - o regime das empresas concessionárias ou permissionárias, o caráter especial de seu contrato, as condições de caducidade, rescisão e rev~rsão da concessão ou permissão;
11 - os direitos do usuário e as formas de participação
e fiscalização das comunidades na gestão dos serviços públicos;
111 - o regime de fiscalização das empresas concessionárias ou permissionárias;
IV - tarifas sociais, que compatibilizem-a necessidade
de remuneração do capital com as características econômicas e sociais da população usuária,. prevendo-se o escalonamento de tarifas,
subsídios e fontes de financiamento, quando for o caso;
V - obrigatoriedade de manter o serviço adequado, contínuo e acessível, garantindo o melhoramento, a expansão e o equilíbrio econômico e financeiro dos serviços.
Justi ficativa
A redação proposta- visa assegurar caráter social e justo
à prestação de serviços' públicos. O anteprojeto guarda uma concessão
privatista subordinada à exclusiva "remuneração do capital". Inovamos também ao prever a participação da p~pulação usuárIa na fiscalização e na gestão dos concessionárlós de serviço' públICO, permitindo para a democratização e moralização da espécie.
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Comissão de Ordem Econômica

§ 2º - As empresas do Setor Públicq poderão admitlr participação

~
~

acionária de cidadãos brasileiros ou de pessoas jurídicas de capital integralmente brasileiro, desde que mantido o controle acionário pelo Poder Público e limitada a participação de cada acionista privado ém 5% do capital votante.

Substitua-se a redação do Art. lº do Anteprojeto da Subcomissão de
Princípios Gerais, intervenção do Estado, Regime da Propriedade do
Subsolo e da atividade econômica pela seguinte.
Art. lº - A ordem econômica tem por fim assegurar a todos justiça
social e garantir o desenvolvimento nacional, com base nos seguintes princípios:
valorização do trabal~o
I
II - função social da propriedade e da empresa
liberdade de iniclativa, nos termos da lei
UI
IV - desenvolvimento econômico e social orientado para
a redução das deslgualdades socials, setorials e
regionais, distribuição da renda e da riqueza e democratização da propriedade
V plena utilização e desenvolvimento harmônico das
forças prod~tivas com a adoção de tecnologias inovadoras e adequadas e expansão das oportunldades de emprego produtivo
VI - repressão ao abuso do poder economlCO, caracterizado
pelo domínio dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento abusivo e arbitrário dos lucros
VII - defesa do consumidor e do melO ambiente, preservação
da natureza e do equilíbrio ecológlco
defesa e fortaleclmento da empresa nacional
VIII

Justi ficativa
A definição dos três setores no texto constitucional
permitirá definir as áreas, as ações, os lugares, enfim, o papel
que o Estado, o capltal nacional e o capital estrangeiro desempenh~
rão na economia nacional.
Caberá ao Congresso Nacional, após amplo debate com a
Nação, fixar através de Lei Complementar a distrlbuição dos espaços eeonômicos entre os três setores princlpais. Assim, alcançaremos um desenvolvimento harmônico, com regras definidas, atendendo
aos reclamos da soberania nacional, do crescimento econômicoe da
satisfação das necessidades do nosso povo.

-

-

I
11
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Comissão da Ordem Econômica
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Alterar a redação do art. 2º e seuS parágrafos do Anteprojeto Constitucional da Subcomissão de Princípi~s Gerais:

Justificativa
A proposição visa dotar a Constituição de princípios que
assegurem um desenvolvimento econômico soberano e independente, vOl-1
tado para o atendimento das necessidades e dos interesses da nação
brasileira, Sem excluir a cooperação e a integra~ãO com outras nações, preservando a iniciativa privada mas dando-lhe função social. "

Art. 2º - O direito de propriedade, subordinado à sua função social,
e a sucessão hereditária são garantidos na forma da lei.
salvo o caso de desapropriação por necessidade ou utilização pública ou por interesse soclal, mediante indenlzação em títulos da dívida pública, com cláusula de atualização monetária.
§ lº - decretada a desapropriação, por necessidade ou utilidade
pública ou por interesse social, o poder expropriante será, de imediato, emitido judicialmente na posse,
mediante o depósito em títulos da dívida pública.
§'2º - A eventual ~ontestação judicial da desapropriação
limitar-se-á à fixação do valor da indenização.

i

No fundamental, a proposta restaura muito do que foi apre-,
o,entado no relatório original do Constituinte Virgildásio de Sena.
Entendemos que a adoção desses princípios assegurarão uma soc~edade aberta e pluralista, capaz de assegurar a prevalência do interes-I
se nacional.

I
i

I

Justificativa
Roberto Freire/Fernandó Santana/Augusto Carvalho
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EMENDA

O direito de propriedade não pode ser ilimitado. O seu
exercício deve atender à conveniência do interesse público e social,
razão porque o dispositivo que o garante deve também referlr-se expressamente à função social e aos casos de desapropriação.
A nossa proposta visa assegurar o Estado O poder de desapropriar quando o imponha o interesse público ou a necessidade so-

600794·5

cial, sem o que não será possível realizar as reformas sociais urgen
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Econômic~

tes como as reformas agrária e urbana.
Rcll.e..r..t.o. .EI.eJ.reLfer..ollDQo_ S,ª'1tª-Q.uA.ugvs_t.o. Carvalho ....
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Acrescentar o seguinte Art. 2º ao Anteprojeto da Subcomissão de
Princípios Gerais, renumerando-se os demais.

FI
Art. 2º - A Ordem Econômica estrutura-Se segundo lrês setoreS
fundamentais e tipos de propriedade: o Setor Público, formado pelas empresas estatais que exerça~ atividade do ~onopólio estatal
ou privativas do Poder Público;o Setor Misto, de caráter complementar e supletivo à atividade privada, formado por empresas públicas
ou associadas com empresas e capitais privados; o Setor Privado,
formado pelas empresas privadas, nacionais ou estrangeiras.
Parágrafo único - Lei Complementar estabelecerá as atividades econômicas reservadas à participação de cada um destes setores, ressalvado,o disposto nesta Constituição.

L_
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Ordem EconDmica
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Substitua-se o Art. 4º do Anteprojeto da Subcomissão de Princípios
Gerais pela seguinte redação.
Art. 4º - A lei que disciplinar a atividade econômica e os investimento~ por parte de pessoas singulares ou coletivas estrangeiras,
observará, entre outros os seguinte princípios:
I -- admissão do capital estrangeiro apenas quando não
prejudique o nacional, vedada a sua presença em atividades de mono-

VI- Comissão de Ordem Econômica

pólio estataJ ou privativas de brasileiros, ou ainda onde estiver
assegurada a reserva 'de mercado.
11 - regime fInanceiro especial, que, sem prejuízo da incidênCIa tributária pertinente, estabeleça:
a) limites máximos de remessas feitos para o exterior a
título de retorno de capitais, lucros, juros, dividendos, bonificações e quaisquer outros réndimentos oriundos de atividades econômicas permanentes ou eventuais, observado o princípio da anualidade, o do fracionamento das aludIdas remessas e do da publicidade
obrigatóriaj
b) nacionalização dos vaiores que excederem o permItido
para remessa ao exterior, incumbindo à União criar os critérios e
mecanismos de controle e aplicação desses recursos excedentesj
c) vedação a toda remessa para o exterior em pagamento
de patentes de invenção e marcas, bem como de despesas de assistência tecnico-científica, auditorias administrativas ou afins, quando
o seu titular ou credor for pessoa física ou JurídIca rpsidente, d01
miciliada ou com sede no-exterior, salvo nos casos expressa e taxativamente previstos em l~ij
I
111 _ proibição de toda espécie de partiCIpação, com fins econômicos, nas áreas de educação, habitação, informação, comunicação e
de prestação de serviços médicos, hospitalares e odontológicos, sem
proju~zp de outras proibições previstas em lei e na Constituição.

e 203

ConstItuinte EDISON LOBÃO

r:-r----------

PlEN,I,Rlo/cor.llssio/suaCOMI:uio--· - - - - . - '- -

COMISSÃO DA ORDEM ECONOMICA

m----------------

VI-C
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Emenda ao AnteproJeto da Subcomissão polítIca AgrárIa e
ria e da Reforma Agrária.
I~~ua-se

Fundi~

onde couber:

Art. A: compête ã União promover a desapropriação de pro
prIedade territorial rural improdutiva ou ociosa, para fIns de reforma agrár1a, em zonas pr10ritárias, mediante pagamento prév10 de Justa

indenização em títulos da dívida agrárIa, com cláusula de exata corre
ção monetárIa, resgatáveIS em até vinte anos, através de parcelas
;
nuais iguaIS e sucessivas. Será sempre paga preVIamente em dInheIro,
a indenIzação das benfeitorIas eXIstentes nas áreas desapropriadas:
a) somente se procederá a desapropriação de que trata es
te artigo nas áreas improdutivas Incluídas em zonas prIorItárias def!
nidas por lei:
b) o volume de emissão de títulos para os fins deste artigo observará o limite fixado em lei anualmente, por ocasião da
~
provação do Orçamento da UnIão;

JustiJicativa

c) é assegurada a aceItação dos títulos a que se refere
o presente artIgo, a qualquer tempo, corno meio de pagamento de qualquer tributo federal ou obrigações do exproprIado para com a União;

Faz-se necessário deixar claro na Constituição as restrições e a normativização relacionadas ao capital estrangeiro,
definindo com nitidez as áreas onde estará vedada a sua presença,
bem como as condições de remessa de lucros, regime financeiro em
que devem operar as empresas do exterior, entre outras questões
atinentes ao tema. É nesse sentido que apresentamos esta emenda.

d) os proprIetárIOS ficarão isentos dos Impostos federais, estaduais e municipais que incidam sobre a transferéncia
da
propriedade objeto da.desproprlação, nos termos do presente artIgo.
ART. B: A leI federal disporá sobre as condições de 'le~1
timação da. posse e de preferência para a aqUISIção até cem hectaresd~
terras públIcas por aqueles que através de posse mansa e pacítica, por
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um período de cinco anos, as tornarem produt1vas com seu trabalho e o

de sua família.
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ART. C: Dependerá de préVIa apro~ação do Se~ado Federal
a alIenação ou concessão de terras públIcas com área superIor a três
mil hectares.

EMENDA
600797-0

---I
Inclua-se onde couber no Anteprojeto da Subcomissão de princípios
gerais o seguinte artigo:

I

"Art. - A indóstria farmacêutica, a indóstria e o serviço
de telecomunicações e o serviço de transporte de massas, este óltimo nas cidades com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, serão atividades exclusivas do Estado."

~:

Fica condiCIonada a aprovação de proJetos agrope

cuár10s benef1c1ados com 1ncent1voS f1sca1s, a dest1nação de

cento de sua área total
tores.

p

v~nte po~

proJeto de assentamento de pequenos agrIcul

ART. E: LeI Complementar dIsporá sobre as dIretrIzes b~
Slcas de u~a polítIca agrícola ~h~i~anual, aplIcável a todo produtor
furaI, garantIndo-lhe condIções de acesso aos Insumos necessárIOS
à
produção, ao crédlto rural, à asslstência técnlca, à armazenagem,
ao
transporte e à comerclallzação de sua produção com preço rninl!Uo gara,!!
t~do pelo Governo Federal, aSs1rn como ao seguro agrícola.

Justi ficação

É de interesse póblico que todas as atividades relacionadas à saóde do povo brasileiro, tenham a participação di;eta do Estado e da União, bem como as atividades relacionadas com as teleco-

ii
i

1

municações.
Por outro lado, a ~xperiência dos últimos anos tem demonstrado que nas grandes cidades, o serviço de transportes de massas
i
concedido a particulares não tem funcionado a contento. O drama da
luta diária pelo transporte é um dos maiores vIvidos pela população brasileira. VIsando equacionar essas questões é que apresentaI1

I

mos esta emenda.

Parágrafo únICO: O Congresso Nacional f1xará anualmente
os recursos que a Un2ão dest~narã para a lrnplementação da polít2ca ~

grícola refer1da neste artIgo.
~ : LeI Complementar dIsporá sobre as diretrIzes

bãs~

cas de uma polít1ca fun~~árla permanente, bem corno as d1retrlzes

para

a dellrnitação das zonas ruralS prl0r1tárlas, sujeitas à

reforma agrá-

ria.

Parágrafo únICO: O Congresso NaCIonal fIxará anualmente
os recursos que a União destinará ao Programa de Reforma Agrár1a, para
pagamento das lndenlzações e custe~o da implantação efetiva ~os assen

amentos.
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~~: LeI Ordinária dIsporá sobre polítIca habItacIona
ser realIzada no campo, com o propósito de garantIr dign1dade de vId
o trabalhador rural e fixá-lo à sua ter~a.
•

JUSTIFICATICA

I
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Dentro do caráter de conc~são e obJetlvldade ~nd1spensã-

yeis ao texto e espírIto da Constltuiçao Federal, a presente proposta
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tem-se aos aspectos substantivos da questão agrícola e

1

fund~árla6

Neste sent~do, propoe-se a elaboração de le~ comple~enta
(art.E) que regula as açoes e ~nstrumentos de intervenção do Governo r
eral na agrlcultura, além de flxar os recursos que serão destlnadofi ,

nualmente, aos programas de a.nves t i.merrt.o píib La co no setor. Uma Lo a, 1\--

rícola é

normat~vo ~ndispensáve1

a

estab~l~zação

e aprofundamento uas

sensata como deve ser -

si~

nifica virar as costas ao Brasil-interlor, ensprdecer diante

do

Embargar a reforma agrárla -

clamor dos mais pobres, estimular o tormento das favelas; fazer
fenecer esperanças acalentadas por t,ntos irmãos nossos ~~nda ao
abandono pelas vast~dões do Bras~l muitas vezes mantidas
em
mãos imprópr~as.

elações entre o Estado e a socl.edade, no que tanqc as dl.rctrl.ZCS rcl~

uvas a preços, créditos e tnbutaçao, reduzmdo sucstanci.aurente o grau de llllpr5'.
vis ação e casu~smo que tanto têm prejud~cado o desempenho da produçã
agrícola.
A política agrícola traçada em caráter permanenta pela
lei orl.ará também urna nova segurança para os agricultores, ensejando

sua ma~or prof~ssiona1~zação, e em consequênc~a, o aumento da produção rural e a redução do preço f~nal de abastec~mento urbano.
Com respel.to à reforma agrárl.a, a par da l.nclusão de te
art~

mas consagrados pela tradl.ção jurídl.ca brasl.leira, l.nsertos nos

gos B e C, abordam-se os aspectos

bás~cos

da

desapropr~ação

da pro -

A presente proposta envia parte fundamcnta1 da~ po1íti cas agrícola, fundiária e agrária ãs leis complementar e ord~nã
ria para que ~e tenha maior mobilidade na sua execução e adequada facilidade de seu ajustamento ao longo do tempo. De
outro
modo seria tornar perrnanent~ acertos e equívocos, uns anulando

n
outros.
Parte substanc~a1 do que aqu~ proponho fora ~nc1uída no subst~tu
tivo do Deputado Rosa Prata. Prec~samente o que promov~a mais d~re
tamente a reforma agrária e atribui a cond~ções d~gnas e Justas.
ao homem do campo. Todavia, tudo ~sto foi reJeitado por ocas~ão da

prl.edade territorl.al rural, em defesa do l.nteresse públl.co, subll.n -

hando-se as
~m

cond~çoes

em que tal

desapropr~ação

será

votaçao na Subcomlssão da política Agrícola, Fundiárla e da Refor-

ma Agrár~a por proposta do Relator OSWALDO LIMA FILHO.

~mplementada.

~lS

coerêncl.al com o princípl.D da Justa l.ndenizaçao, o pagamento será

efetuado em valor

equ~valente

ao mercado, em títulos da

dív~da agr~

boração de lei complementar que estabeleça urna
espec~flcando

polít~ca fund~ár~a

cujo Relator , S~

nador Severo Gomes, não se de1xa dlrig1r pelo Vlrus da lntolerãn -

ria resgatávelS em ate vinte anos. Ao mesmo tempo, propõe-se a elapermanente (art.F), não somente

porque, melhorando-as, reapresento as mesmas sugestões,

Já agora à Cornissao da Ordem Econômlca,

-

cia.

des~

as modalldades de

propriação... corno tambêm defmindoos cr~tér~os de seleção de áreas
da al~enação e d~stribu~çao de terras públ~cas e priv~
das, e os invest~mentos complementare~ em lnfra-estrutura e asslstê~

prjor~tárias,

cia técn2ca necessárl0S a implantação de urna reforma agrarla coerent

e

hPm~

Propoe-se a criaçao de urna polít~ca hab~tac~onal para o
do campo corno meio de atribu~r-lhe d~gn~dade de v~da, promover

sua permanência na terra onde nasceu e até como forma de pratlcar 1aualdade de tratamento entre os bras~le~ros. Não se pode conéeber

que o brasileiro

que vive no campo não disponha de crédito favore-

cido para aqulslção da casa pr?pria, quando em verdade tem sldo poss
veJo atender aos que vJ.vem na cl?ade.

A sociedade d~spõe agora de urna oportun~dade s~ngular
para
resolver, em caráter def~n~t~vo, o grave problema da terra. A refor
ma

agrária que se pretende há de ser ampla e deflnltlva,

voltada aos

verdade~ros ~nteresses

da Nação

bras~le~ra,

vale

porém
d~zer,

munindo-se da necessárla precaução contra erros e equívocos

possam preJud~car o grau de produção e as taxas de
que o setor rural Já conqu~stou.

t

que

produt~v~dade

TEXTO/JUSflflCAÇÃO-----

~

EMENDA SUBSTITUTI~A - Ao Anteprojeto da Subcomissão de
Princípios Gerais, Intervenção do Estado, Regime de Propriedade do
Subsolo e da Atividade Econom~ca.
Suprima-se o § 5Q do art.
artigo e renumerando-se os demais:

6Q~substituindo-o

pelo seguinte

Art. 7º - O Estado poderá intervir no domínio

econômico

para:
a) em regime de monopólio, prestar serviços de interesse
público ou social e proteger ou explorar meio-ambjente
e recursos naturais cuja exploração possa privilegiar
pessoa de direito privado;

mister reconhecer que o BraSl1 é um país que alnda POSSU1,

inexploradas, imensas

fa~xas

de terras que pertencem ao Poder

Púb1~

co ou a pessoas físlcas e Jurídlcas. O latlfúndlo em nosso país
em alguns casos, chega a provocar espanto aos poucos brasllelros que

dele tém conhecimento. Que eles existam Já resulta numa grave anomal~a, mas que impeçam ou d~f~cultem a realização da reforma agrár~a
fi algo com que não pode ma~s conviver a ~onsciênc~a nacional.
~ oportuno, portanto, que a nova Const~tu~ção de urna vez por
todas consagre o pr~ncíp~o da ut~lização social da terra sem, todavia, em nome dessa lnquestl0nável necessldade, promover uma lndJ.s -

de terras ao ponto de provocar o desmantelamento da produção rural que com ~mensos sacr~fíc~os logrou obter

crim~nada desapropr~açao

a socJ.edade braSllelra.

Quem quer que conheça o ~nterior do país onde v~ve um
terço de nossa população, sabe das condições de extrema penúr~a
em que v~vem milhões de bras~le~ros. Possuissem eles o seu qu~ nhão de terras e fossem
es1:ar~am

conven~entemente

asslstidos pelo Estado,

não só v~vendo bem melhor corno contribu~ndo
tivamente para a expansão da riqueza nacional.

s~gnif~ca

-

A n~nguém é dado o direito de imped~r a rea1~zação do
bem comum. Por um dever até cristão é urgente a promoção
desta
reforma que ao longo dos séculos tem s~do neg1igenc~ada em nome
de conceitos e preconceitos que, se jamais deveriam ter existi do, pelo menos abolidos haveriam de ter s~do há tantas dêcadas.

o
as

e:=;EPUTADO ALUíZIO CAMPOS

progress~sta.

dema~s

campezino não é um párea. g pessoa humana corno todas
e, corno as demais, deve ser considerado.

b) em regime de concessão, autorizar pessoas jurídicas n~
cionais a explorar recursos do subsolo, espaço aéreo ,
do mar territorial, plataforma submarina, instituições
fiDanceiras, meios de comuni~ação e trnasportes coleti
vos;
c) em regime de assoclação com pessoas de direito público
e de direito privado, promover o aproveitamento de riquezas cuja exploração contribua para o desenvolvimento nac~onal.
§ lº - O Estado somente poderá subsidiar ou socorrer em presa pública de lnteresse social, não podendo, sob qualquer título,
aplicar recursos públicos a fundo perdido em sociedade de economia
mista;
§ 2Q - Empresa pública ou sociedade de economia mista controlada pelo poder público somente poderá criar subsidlária ou entid~
de vinculada, assim como dela participar, med~ante prévia autorização
do Congresso Nacional em cada caso.

§ 3º - Os órgãos da administração direta ou indireta somen
te poderão pagar a veículos de comunicação o custo de publicações legais atinentes ao exercício de suas atividades.

JUSTIFICAÇIlO
Nos termos do § 5º do art. 6º do anteprojeto, a intervenção do Estado no domínio econômico encontra-se regulada de forma ex tremamente tímida.
Convém explicitá-la melhor e também definir de modo mais preciso os campos de atuação da empresa pública ~ da sociedade de econo-
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mia mista, inclusive para evitar que o Estado desperdice recursos púbJicos através de empresas que, pelos seus objetivos, não devam
ser
deficitárias nem socorridas nas suas dificuldades ou em caso de in solvência)por terem sido criadas para competir economicamente, segui~
do as regras do mercado.
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JUSTIFICAÇAO
O objetivo da sugestão supra é expressar em dispositivos constitucionais o princípio do entendimento e harmonia entre os fatores
da produção - capital e trabalho - com o propósIto de, ao longo do
tempo, tornar superados os conflitos que se vêm agravando entre as
categorias sociais.

Se houver ressalva, as exceções viram regras.

O grande suporte da democracia deverá ser essa filosofia
de
ação que já está contribuindo para mudar definitivamente as tradici~
nais características do capitalismo liberal e do marxismo revolucionário.

DEPUTADO ALUIZIO CAMPOS
r-----------

J!J

O que importa fundamentalmente a todos é uma boa qualidade de
vida mediante a pacífica superação das desigualdades chocantes. E a
empresa comunitária já vem funcionando como principal fulcro da boa
distribuição de renda em alguns dos países mais desenvolvldos do mun
do, como o Japão e a Alemanha.

PI..(NA",oICOAl/-,sÃo/sU8COII/ssÃa

EMENDA SUBSTITUTIVA - Ao art. 29 e seus parágrafos do Anteprojeto da
Subcomissão de Principios Gerais, Intervenção
do Estado, Regime de Propriedade do dp Subsolo e da Atividade ~conõmica.
Art. 22 - ~ garantido o direito de propriedade em consonância
com o interesse público.
A Lei estabelecerá o procedimento de desapropriação
por necessidade pública, utilidade pública ou ~nteresse social, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;

t:

Constituinte BRANDAO MONTEIRO

§ 19 -

§ 29
A desapropriação de imóvel rural para a reforma agrária poderá ser indenizada em títulos da dívida pública, com poder II
beratório para pagamento de tributos e outros fins legalmente admitl
dos;
§ 32 Lei Complementar regulará a modalidade e condiççoes
da desapropriação conforme o destino do bem expropriado, assim como
os casos do seu perdimento, sem indenização, por falta de uso compatível com o interesse econômico ou social.

PLENAAIO/cOI.lISSÃo/sUIlCO"USSÃO----------- -~

__J

ttOMISSAO DE ORDEM ECONOMICA

~
~

Dá nova redação ao artigo 13 do Anteprojeto da Subcomissão de
Estado, Regime de Propriedade do

Principios Gerais, intervenção do
Subsolo e da atividade econômica.

Art. 13 - Constitui monopólio da União:
I

~USTIFICAÇAO

-

A pesquisa, lavra, refinação, transporte e comercializa-

ção de petróleo e de gás natural;

A propriedade não é mais um direito absoluto, devendo o seu uso
ajustar-se ao interesse público sob
suas diversas modalidades.

11- A pesquisa, lavra e o

Não se pretende desagregar ou enfraquecer a exploração legítima
do patrimônio individua~mas simplesmente controlar a sua utilização
sem ofensa a direitos mais legítimos da coletividade que não deve s~
portar os efeitos de especulações odiosas.

enriquecimento de minerais nuclea-

res.

A emenda visa a estabelecer esse ajustamento à semelhança
do
que têm estabelecido as modernas constituições doS países desenvolvl
dos.

pr Constituinte

BRANDÃO MONTEIRO

_ _ _ _ _ _ _ PL[NARIO/cOl,l.ssÃO/SUIlCOMISSÃO

tJ-~~~SSAO

EMENDA
600803·8

_

DA ORDEM ECONÔMICA

Dá nova redação ao art. 14 do Anteprojeto da Subcomissão de
Principias Gerais, Intervenção do Estado, Regime da Propriedade

tJ

do Subsolo e da Atividade Econômica

DEPUTADO ALUIZIO CAMPOS
EMENDA
600801-1

Art. 14 - O aproveitamento dos potenciais de energi hidráulica e a lavra de jazidas minerais em faixas de

TEllTO/"uSTlfICAC.i.O--·_--~

EMENDA ADITIVA - Ao Anteprojeto da Subcomissão de PrlncíplOS Gerais,
Intervenção do Estado, Regime de Proprledade do Sub
solo e da Atividade Econômica.
Inclua-se onde couber:

tJOOconstituinte BRANDAO MONTEIRO

Art.
A função social da empresa será assegurada pela participação dos empregados no capital 60cial e na administração.
§ 12

lo menos,

20%

A participação far-se-á mediante
dos efetivos lucros anuais.

distr~buição

de,

p~

§ 29

Da percentagem atribuída aos empregados cinquenta por
cento (50%)- serão incorporados ao vc ap t a l social, recebendo cada i~
corporador os títulos ou quotas correspondentes ao valor da partIcl
pação.
í

§ 39
Lei Complementar estabelecerá o estatuto da empresa
nacional, fixando critérios para a sua constitUIÇão, admInistração
e funcionamento de conformidade com o dlsposto no artigo anterior .

fronteira ou

em

terras indígenas somente poderão ser efetuadas por empresas públicas, na forma da lei~

____________

P

...ISS .. o/sUIlCOMISS.iO

PL["I~I'lIO/co

COMISSAO DE ORDEM ECONÔMICA

_

~
~

r:""I---~-----------TEXTO/JUSTlFICAÇio------------

Incl~i

-,

O artigo 8" no Anteprojeto da Subcomissão de Princí-

pios Gerais, Intervenção do Estado, Regime da Propriedade do sub~
solo e da ativ~aade econêmica

Art. 8" - O Tribunal Administrativo de Defesa Econômica,
composto de 5 membros, de notório saber jurídico ou econêmico
de r~putação ilibada, eleitos pelo Congresso Nacional, para

e

um
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mandato de 5 anos, se incumbirá de reprimir

05

A repressão ao abuso do poder econõmico ~ norma em
todo o mundo civilizado, não podendo deixar de ser tratado no Brasil ,
particularmente no momento por nós vivido, em que a sociedade reclama
uma mudança nos rumos qá Administração e a Economia Pública, a fim de
que a transferência doS· negócios públicos, a cr(dibilidade na gestão da
coisa pública e a fé na própria sociedade pacifiquem os ânimos do povo
e façam-no voltar a ter esperanças no Brasil.
Contudo, urge que o Estado assegure direi~os m2n2mos ao cidadão em sua atuação econômica, seja como consumidor,' seja co
mo poupador.

abusos do Poder

Econômico e promover o conjunto de princípios constitucionais de

Ordem Econômica, na forma de Lei Comp~ementar.
JUSTIFICACÃO

A criação de um Tribunal Administrativo autônomo, independente, semelhante

à Federal Trade Comission Americana e sem

05

entraves que impediram o funcionamento do CADE - Conselho Adminí§1

é o meio mais eficaz de

trativo de Defesa Econômica -

garantir

-,
I

L--

a :repressão ao abuso do Poder Econômico, assegurar a liberdade de
mercado, impedir a formação de cartéis, oligopÓlios ou monopólios
privados.

Er---'- --.-----.- - -----'"'00---

------.----.---.
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§ 3n -
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Nos termos do artigo 18, do regimento Interno da
Assembléia Nacional Constituinte, altere-se o artigo 10 do A~teproje
to da Orpem Econômica, para a seguinte redação:
Art.

À i~iciativa privada compete, com o estímulo e

apoio do Estado,
econômicas.
§ ln -

-

GQJ1Lll;;ÃQ_~c:!ª___ºLt1"_']U;_C__9I[1J_t_ª

Nos termos do artigo 18, do Regime~to I~ter~o, da
Assembléia Nacio~al Co~stitu2~te, altere-se o artigo 6n do A~teproje
to da Subcomissão do~ Pri~cípios da ordem Econômica, para a segui~te
redação:
Art.

-

- -.

o
e explorar as atividades

- A Ordem Econômica fundamenta-se no trab~!ho e no
desenvolvimento harmônico das forças produtivas ,
tendo como objetivo realizar a Justiça Social
e
assegurar a todos uml existência d:gna, com base
nos seguintes princípios:
I - Liberdade de Iniciativa;
11 - Valorizaçãó do Trabalho;

Supletivame~te, o Estado participa da atividade produtiva em setores ~ão atend2dos pela empresa privada,se~
pre em caráter provisório, isoladamente ao
associado
com empresas privadas.
Na exploração, pelo Estado, da atividade econõmica, as
empresas estatais reger-se-ão pelas normas aplicáveis
às empresas privadas, inclusive quanto ao direito tributário, do trabalho e das obrigaçôps.
A criação 'e a extinção de empresa~ estatais e
suas
subsidiárias depe~dem de lei autorizativa, que fixará
suas normas e limites.
Como ágente normativo e regulador da atividade econômi
ca, o Estado exerce as funções de controle, fiscalização, incpntivo nos tprmos da Ipi.
A le1 reorimirá o abuso do Dod8r econômico, PGfdcterizado pelo domínio dos me r c adn s , p l Im naç ão dn concor r ênc a p aum-nt o a rb i t r r i o dos lucros, spndp ''1 p da da a
formação ctR monopólios privados e cartéis.

Irr - Função Social da Propriedade e da empresa;
IV - Fortalecimento da Empresa Nacional;
V - Superação das Desigualdades Regionais e Sociais.
JUSTIFICAÇÃO
Sugere-se d alteração da redação aprpspntada pelo
Anteprojeto no art. ln, de forma a sobrepor o trabalho, como valor f~
damentar, a qualquer outro princípio norteador da Ordem Econômica.
Eliminam-se, ainda, a defesa do consuml~r e
do
meio-ambiente, esta por ser objeto de tratamento específico em outra
subcomjssão e aquela que por se cuidar de tema tratado no desenvolvimento do Capítulo da Ordem Econômica em norma próOrla, não SP tradu zindo a defesa como princípio, mas como instrumento ordpnado para
o
exercício dos direitos.

í

í

ã

I - É garantida a proteção ao consu~idor, nos termos da
lei.
11 - O Estado protegerá a poupança em todas as suas for mas.

~t-;;;~

''''"""..".. __
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de Ordem Econômica
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111 - A lei apoíará e estimulará o cooperatIvismo e outras

formas de associativismo com incentivos financeiros,
fiscais e creditícios.

JUSTIFICAÇÃO
A intervenção do Estado no domínio econômico
questão de relevo inconteste nos trabalhos desta Subcomissão, COnSt2 tuindo ponto basilar da atuação tanto do estado quanto do particular na

Nos termos do artigo 18, do Regimento Interno da
Assembléia Nacional Constituinte, suprima-se o artigo 52 e respectivo parágrafo, do Anteprojeto apresentado na Subcomissão do
Princípios Gerais da Comissão de Ordem Econômica

JUSTIFICAÇÃO

atividade econômica.
Na esteira do princípio da livre 2niciativa, f~~a
da no Anteprojeto, sugere-se a atuação do estado como agente econômico
'produtivo apenas em caráter suplementar da iniciativa privada, quando
esta não atue eficientemente.
.
A empresa estatal prestadora de stiv2dade econômica se submeterá ao mesmo regime Jurídico que submete particulares,
~
fim de não se criarem distinções que desaqueçam o setor produtivo pri-\
y ado •

Trata-se o artigo a que se refere a presente eme~
da, de interve~ção do Estado no domínio econômico, matéria exaustivamente tratada nos artigos 6n e 7 n, do referido projeto pelo
que
tem-se aquele dispositivo com repetição em débit~ do tema a comor omet e r
a clareza dos demais preceitos, donde apresento sugestão para que Seja ele excluído do texto em debate.
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Deixa-se a lei, nos termos da proposta, a normatização minudenciada da forma e garantias do contrato de concessão
sua
duração e casos de extinçãç forma de exercíoio dos direitos do usuário
e etc.

r.-r----------I'LfNAAlotCOIolISsÃotl:UaCOlU!lsÃO----·-----

~Comissão

de Ordem Econômica/Subcom. Questão Urbana

r.:-r---.-----'--------- TEXTO/olllsTlrlcAçÃo------------- -

-------

Nos termos do artigo 18 do regimento interno da Assembléia Nacional Constituinte, suprima-se o artigo 99 ~o ante-projeto
da Sub-Comissão da Questão Urbana e Transport~.

J ~
~

SENADOR POMPEU DE SOUSA

JUSTIFICAÇÃO
Sabido ser a constituição sistema de normas jurídlcas fundamentais de um povo urge que não se sobreponham dispositivos sobre
um
~smo assunto em capítulos apart?dos.
O artigo 99, do antepro~eto apresentado na Sub-comissão
da
Questão Urbana e Transportes, cuidou do problema das regiões metropoll
tanas, acatando, em fermos gerais, o disposto no arttgo 164, da Emenda
Constitucional n 9 01/69 em vigor.
Ooorre que a matéria é afeta à Organização Nacional, conforme amplRmente divulgado e 8ceito pela so~iedade brasileira,
conforme
demonstrado nas manifestações havidas lnclusive perante
esta Assemhl~ia Constituinte.
Em consonânoia com estas demonstrações, cuidou o nobre Constituinte Relator da Sub-comissão de Organização do Estado de apresen tar sugestão de regulamentação da matéria, da qual cuidou no
artigo
20, 'do Anteprojeto, sob o título de Áreas Metropolitanas, sonr e R qual,
de resto, discorreu com mais amplitude pela topografia constltucional
mais P"I"op.í~ia.
Esta a razão pela qual se oferece a prespnte Emenda, a
fim

r.r

TEXTO/JUSTlfICAÇÃO

_

Acrescente-se o seguinte Artigo após o Art.l8
do Anteprojeto da Subcomissão VI-b, renumerando-se os subseqUe~
tes:
"ART. 9 ~ Compete ao poder municipal,em cons~
nância oom as diretrizes e bases fixadas pela legislação federal, elaborar e implantar plano de uso e ocupação do
solo
urbano, aprovado pelo legislativo local, assim como a legislação urbanística no âmbito de seu território.

"§ 19 - O poder municipal exigirá que o
proprietário de solo urbano ocioso ou subutilizado promova o seu
adequado aproveitamento, podendo in~tituir a tributação
progressiva em relação ao tempo da ooiosidade e a extensão da pr~
priedade.
"§ 29 - Todos os oidadãos terão amplo aoesso às
informações relativas à gestão urbana, cabendo ao poder público
munioipal a expedição dos atos administrativos que regularão ,
sem qualquer restrição, o exercício deste d r e Lt o"

de se suprimIr dispositivo Que repete o trato da mAsma mat~ria consti-

tucional.

í

JUSTIFICAÇIlO
--

- ------ -- -- - - ---- --- - '"',"---- ------ -- --- -- - - - --

JALLES FONTOURA
~ Deputado
------------------- - - - - -._------

---
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_ ••

~

A emenda busca assegurar ~ necessária descen'tralização dos instrumentos institucionais da gestão
urbana,
assim eomo, por outrp lado, tem o objetivo de democratizá - la
através do reconheoimento do direito ao amplo acesso da popula
ção urbana às informações sobre projetos e planos urbanísticos,
de modo a evitar que grupos de interesses possam auferir vanta
ens em razão do eventual acesso a informa ões rivile iadas.-

~

~.

_

---- -1

Nos termos do artigo 18, do regimento Interno da_I
Assembléia Nacional Constituinte, altere-se o artigo 8 9, para a seguii
te redação:
Art. 89 - Compete ao Estado, diretamente ou sob o regime
de]
Concessão ou permissão, por prazo determinado e sempre precedido de licitação pública, a prestação
de
serviços públICOS.

I

----~~---

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PI.E:NAAIO;COI,IlS,Ão/suOCOMISSÃO ....-

..,-

COMISSIIO DA ORDEM ECONOMICA
TElI:TO/JUSTIFICAÇÃO---.-._

~
~

Substitua-se o Art.29 do Anteprojeto da Sub
comissão-VI-b pelo seguinte:

Parágrafo Únlco - P lei disporá sobre:
I

0,--------------AUTOII:--SENADOR POMPEU DE SOUSA

ê
tJ

- o regime das empresas concessionárIas de serviços pú -

blicl3s;
11 - Os direitos do usuário;
111 - O regime de fiscalização e controle das empresas con -

cessionárias;
IV - Tarlfas que permitam a remuneração do capital, o melh~
ramento e a expansão dos serviços e assegurem o equilí
brio econômico e financeiro do contrato;
V - A obrigatoriedade de manter O serviço contínuo,
do e acessível a todos.

adequ~

JUSTIFICAÇÃO
O serviço público é dever do Estado e direito
do
cidadão, daí a necessidade de ser tratada e regulamentad~ constitucionalmente a matéria~ optapdo-se, como ocorre tradicionalmente em nosso
sistema jurídico pelo seu oferecimento diretamente ou através de con cessão ou permissão, sempre precedidas de licitação pública, procedi do
mento através do qual se seleciona a melhor forma de contratação
prestador imediato da atividade em causa.

"ART. 29 - A desapropriação de imóveis urbanos, por utilidade pública ou interesse social, será
paga em
em títulos da dívida pública com base no valor cadastral
do
imóvel para efeito de tributação.
"Parágrafo Dnico - Constitui exceção ao disposto no oaput deste Artigo a desapropriação da moradia,
que
será feita mediante plena, integral e prévia indenização em di
nheiro, ao preço de mercado':
JUSTIFICAÇ~O

O objetivo é permitir que efetivamente
a
função da propriedade tenha predominância sobre os interesses
individuais. Na forma da redação do Anteprojeto a desapropriação dos terrenos urbanos ociosos, por exemplo, estaria,na prá
tica, inviabilizada pela exigência do pagamento "~m dinheiro ,
ao preço do mercado". Tal condição apenas estimularia a espec~
lação imobiliária que se busoa, pela emenda proposta,combater.
Fioam ressalvados os imóveis destinados à moradia, no resguardo
evidente do interesse social.
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Nos

termos

do
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SENADOR POMPEU DE SOUSA

r.:1

§ I •• do Artigo 17. do Regimento Interno da

Ar t so s

Os
~tID,l;9-,!!lillQ
BQgj~

ç1.~

(VI-A),

encaminhado

14.

~..L

E.r,J..n-ci.P..l..2.J!

ttQJl.IJ..~il..~ QQ

ctll

e

3

j

í

'ª

fu!Jli..Q1.Q

~M.I.sJiAJJ

q

Nos

do

Anteprojeto

lill.ll.L'L!ill.çiio

a

transporte

lavra,

a

marítImo

derivados

e

do

e

gás

o

Un i âo

a

o

da

condutos,

do

"§

2·

rll~trihulçào

União pode r a au r o r r za r
os

~Art.14.
a

Mp

FPfV1ÇOS

a

em

lndu~trializdção.

O~

rs t.ido s e

rAl1,11i~nçnn

pacíficos,

do gás natural ubedec~rfi

monopólio

produção.

todas

as

o

suas

minérios

dos

,1

da

a

nucleares
cabendo

em

todas

dos

as

minérios

União

fases.

bem

o

o

da

f~&es,

suas

bem

materiais

e

e

a

como

a

nucleare~.

aq _ Congresso

cabenrlo

Congres.o

o controle

n'\.clUS1'ldlllf'ote

Naclonal. alem de Outras

JUSTIFICATIVA

a

a

O AnteprOJeto da "Subcom~ssão de Pr~ncíp~os Gerais,
Intervenção do Estado, Reglme de Propr~edade do_§ub§919_~__ da

como

a

Atividade Econôm~calf, rernet~do.à Com~ssão da Ordem Econôm~ca,

com o respaldo do nobre Relator, Constltulnte VIRGILDÂSIO
SENNA, estatul:

nucleares.

aLé~

IIArt.l3. - Const1tuem rnonopó11o da União, nos

das

mos
I

das 0utras

sobre essss

quezas nacionais, O Estado não pretendeu cercear a

da lei:

-

a pesquisa, a lavra e o

enrlqueclme~

to de rnl.nerios nucleares".

O evidente objetivo de elevar
à condição de norma
constitucional o monopólio do Estado sobre essas rlquczas na
cionais estratégicas - já estabelecldo pela Lei n94.118/62-,
"data ven1a ll de S.Excl.a., ·se é louvável pela promoção

r~

Pesquisa, lavra e enrl.quecl.mento de rninér~os

iniciati

prospecção geológica e a pesqu~sa m~neral.
Com isso,· a Nação investiu e continua a

trialização metalúglca, pode resultar em letra mortn.

e humanos na procura,

investir

mo - e não de um "socialismo estat1zante", corno às vezes

se

quer insinuar - que urna at~v1dade econômica se real~mente,com

sua própria lucratividade.
Tanto no caso do petróleo quanto dos m~nér~os n~
cleares, o monopólio ser~a tão-só um ônus do Estado e, porta~
to, social, caso não tenha a garant1a própria de financ~ar-se

Dai a necessidade de alargar-se o instituto à

teireza dos c1clos econôm1cos dessas reservas

naC10na~s.

i~

do
c~slC~

1ndu§

A lacuna é compreensível, tratando-se de matérla

na lavra,

e no benefic~amento primário do óleo e dos minérios de uránlo
e tório. Com resultados plenamente satisfatórios.
Não faria sentido, portanto. ·que tal dlspênd~o so
cial se bornasse a fundo perdido d~strlbulndo-se os custos e
estreitando-se os ganhos.
Ademais d1SS0, é da natureza do próprlo cap~tali~

nu

desenvolv~mento

cleares, são apenas parte do processo de

Programa Brasl.le~ro para o setor. Mono'po Li.z â-e Losa, som
der a med~da a outras etapas de produção rnl.neral e da

mater~ais

hl.erár

quica normativa que propõe, f~ca lmcompleto no que d,Z respe!
to à abrangênc1a do ciclo econômlco que envolve.

va privada, mas preencher uma lacuna que permunec1n aberta,
em face dos grandes custos e dos altos r~scos que envolvem a

vultuosos recursos

DE

e~clusl'an1ente

NaGIOn~lt

exclus~vo

das

Ar r 19d'.

JUSTIFICATIVA
O monopólio estatal do petróleo, dos mlnér~os e
dos materiais nucleares não const~tul um caprlcho dos legi~
ladores que nos antecederam.
assum~r

objetivos

terá

ao
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Alterar a redação do Art.
plOS Gerais e Intervenção
único:

de~tc ArtJ~~.

Art. 14 - O aproveitamento dos potenciais de energia, renováveis
e
não renováveis, e dos recursos hídricos, bem como a pesquIsa e lavra
dos recursos minerais, dependem de autorização ou concessão do Poder
Público e somente serão autorizados ou concedidos, na for~a da Lei,
a brasileiros ou a empresas constituídas com capital e acionistas
brasileiros.
Parágrafo Onico - Nas faixas de fronteira e nas terras indígenas essas atividades somente poderão ser exercidas bela Uniã9'
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JUSTIFICATIVA
a
Desde a Constituição de 1934, em seus arts. 119 §§ lQ e 4 Q, e
Constituição de 1937, nos seus arts. 143 e § lQ, o poder público vem
reconhecendo a imperiosa necessidade de recobrar para brasileiros a
exploração do subsolo. A presença do capital estrangeIro nesta área
s6 tem servido para carrear para o exterior, a preço vil,
minérios
até essenciais ao desenvolvimento nacional como o manganes, obrigando-nos a importar esse minério do Gabão, na Africa.
Em geral, são empresas estrangelras detentoras de minas no exterior
as que requerem o obtêm o controle de nossas jazidas e somente
as
exploram quando esgotadas as que detem no exterior. Por isto mesmo,
o consumo de minérios no Brasil, em 1983, atingiu a US$ 12,3 bilhões,
O País importou 85,9% desse total (O Globo, de 03.02:85). Além disso,
são conhecidas as fraudes, como empréstimo flctícios das
matrizes
às subsidiárias e o achatamento do preço no mercado internacional
de modo a tornar sempre gravoso o produto. A exploraçBo das jazidas
tem sido, inclusive em Carajás, sob modelo colonialista tradicional
que gerou a miséria do Terceiro Mundo.
Por isto todos os grandes estadistas, desde Artur Bernardes,
alertando contra essa prática impatri6tica.

vêm

E imperioso retificar o art. 14, eliminando claramente a presença
das multlnacionais de mineração do processo produtivo de minérios
para o qual o Brasil já dispõe de tecnologia e capitais suficientes,
como tem demonstrado no petr6leo, na siderurgica e tantos outros setores da economia nacional.
.
O Parágrafo Onico destina-se à proteger de forma especial a fronteira e os indígenas, pelo que ali s6 a União poderia atuar.

t o que se espera desta Subcomissão que já deu tantas provas e
triotismo e clarividência em outros temas do Projeto.
Precisamos ser dignos do momento hist6rico que o Brasil vive. Estamos pleiteando para n6s brasileiros, o que o General Mark ClarK pro-
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porcionou ao Japão, sobre os escombros deixados pela Segunda
Mundial - uma democracia forte e independente.

Guerra

[i] ----- ---_._--- -------- AU'"
~rnando

- --- - - -

------------- -

Sant'Anna
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TEXTO:
Acrescentar ao Art. 9º do Anteprojeto da Subcomissão ... um parágrafo nestes termos:

~
~
- - TEXTO/Ju:::TlfICt;i.O-----..

. __ •

Substitua-se o Art. 3º pelo seguinte:
Art. 3º - Empresa nacional, para todos os efeitos de direito, é aqu~
la constituída de capital integralmente brasileiro.
JUSTIFICAÇAO
A emenda visa a evitar qualquer burla do conceito de nacionalldo~e '
brasileira às empresas para as quais 6 exigido esse requIsito.
O
anteprojeto insiste em atribuir nacionalidade brasileIrú a empresas
com participação de capital de multinacionaIs, para que estas tenham
direito aos financiamentos dos bancos oficiais, em igualdade de condições com as empresas brasileiras.
Essa fraude que transferiu para empresas multinacionais grandes
so
mas de recursos financeiros não deve permane~er num país poure como
o nosso e vítima já de tantas sangrias internaiconais.

Parágrafo único: O regime de exploração de recursos naturais com o
aproveitamento de minérios, energia hidráulica ou térmica a carvão
de qualquer potência garantirá a participação em seus resultados
aos Estados e Municípios onde a operação se efetuar.
JUSTIFICAÇAO
Trata-se de lacuna no Direito anterior que deixou impunes
abusos
dramáticos cometidos contra comunidade em regiões de represas,
de
mineração e de produção de energia térmica a carvão, gerando moléstias pulmonares, sacrificando até a morte e provocando o nascimento
de seres humanos com deformações irriversíveis. O poder Econômico e
interesses inconfessáveis, a pretexto de conveniência de ordem pú _
blica, mantiveram e mantêm essa enormidade do sistema político vi _
gente.
Além dISSO, na própria medida em que a Nação se enriquece
com o aumento do potencial energético, os pequenos municípios, so _
bretudo, entram em crescente decadência ante o despovoamento e
a
formação de aldeias de empregados do concessionário, imunes a impo~
tos e onerando as prefeituras locais, obrigadas a fornecer os servi
ços p~blicos essenciais, sem qualquer compensação.
Há mais de uma centena de municípios em todo o País, vítimas do De
senvolvimento econõmico. Enquanto o Congresso Nacional instituiu O
pagamento de compensações aos Estados e municípIoS onde se realiza
a extração de petrólelo, incompreensivelmente, as comunidades
de
áreas onde se realiza outros tipos de mineração e a produção de ener
gia hidráulica e térmica a carvão permanecem sacrificadas,
gerando
revoltas, resistências e sabotagens sempre que o Poder Público proj~
ta construir novas represas ou usinas poluentes.

f: Fernan~o

_____-_=~J

Sant' Anna

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PLf .. UllD/colJl~:;ÃG/!:UBcOlUr:JÃtl---~--···

!::comis.:.~o da O:~_em

Econõmica -

---

--

Sub_~issão_ Princíp_i.E~~er:':!~~

-

_.

_

J

EMENDA
600817-8

_ _ _ _ _ T[XTO/JUSTlrlCIl:;;,O------.-.-.

_.-

--,

Alterar a redação do Art. 13 do anteprojeto da Subcomissão de Princi
pios Gerais:
Art. 13 - Constituem monopólio da União:
I - a pesquisa, a lavra, o refino, o processamento, ~ im portação e exportação, o transporte marítimo e em condutos, de petróleo e seus derivados e do gás natural ,
em território nacional;
11 - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, a

industrializ~

ção e o comercio de minérios nucleares materiais

fér

teis e físseis.
JUSTIFICATIVA
O monopólio da União sobre as reservas de energia, do petróleo e dos
minerais estratégicos e essencial para a soberania da Nação. E
não
basta o monopólio nos termos do Anteprojeto apresentado, reservando
as atividades mais lucrativas, a industrialização e a comercializa ção, para as atividades privadas. Neste caso, ao Estado caberia ap~
nas a parte mais onerosa, ficando os lucros para o capital prIvado .
A medida que propugnamos, e que fôra contemplada no Anteprojeto original do Relatot, busca assegurar a soberania e a independência econômica da Nação, retira~do da órbita privad~ o que há de essencial à
matri~ energética.

.

TCXTO/.rtI:'TIFICAÇÃO- •• -

-- - - - - -----

_

Acrescentar ao Anteprojeto da Subcomissão de Princípios Gerais .•.
o seguinte artigo:
Art. 15 - A lei definirá e protegerá a atividade de garimpagem
disporá sobre:

e

I - os estímulos à organização cooperativa ou associativa
dos garimpeiros;
11 - a fixação e a proteção das áreas reservadas à
gemj

garimp~

111 - as condições para a habilitação dos garimpeiros e
ra a melhoria das condições de trabalho nas áreas
garimpo.

p~

do

ParÉgrafo Onico - A unIao será compradora exclusiva do produto do '
garimpo e para este efeito estará presente nas áreas de exploração,
onde também atuará no sentido de discipliná-la.
JUSTIFICATIVA
Trata-se de dignificar uma atividade que em muito tem contribuido '
para o engrandecimento do país. A medIda proposta, semelhante àquela contemplada no relatório original do Constituinte Virgildásio de
Sena, destina-se a proteger os garimpeiros da ação dos intermediá rios~ estabelecendo a criação de cooperativas, a preservação
de
áreas e a garantia de compra.
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In::lua-se onde couber:
Inclua-se onde couber:
Art. - "Fica vedado as acões de despejos e de re;lntegraéão de
Art•••

"t

vedado as pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras a

se contra trabalhadores rurais que lNlntenham relações de produção, em área

aquisição de :lJnóveis rurais".

não

superior a trés nódulos de exploração agrícola, em lllÓvel alheio.

JUSfrFlCATIVA
"A

po~

JUSTIFICATIVA

proposta pretende evitar a desnacionalização do território,

o nOOre relator ao propor no seu anteprojeto a e>a::lusão de de~
propriação dos lllÓveis que não ultrapassem aos três nódulos, assegurou garantia
ConstitucJ.onal ao pequeno proprietário, segu;Indo, neste particular
orientação
cx:nsagrada no Estatuto da Terra.

vedando a aquisição de te=as por estrange:u:os cuja apropnação é mcanpati-

vel can a soberania do país.

Por isoncmia, estarros estenden10 esta pretensão aos parceiros, ar
renda.tários e ,outros trabalhadores que mantenham relação de produção, em
ãrea
alheia; não superl.or a três mSdulos, una vez que esses trabalhadores, na explora
ção da terra, cumprem a cbrigação social e garantem a sua soorevívêncía e de ~
farnllia.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ rU'rO/JU!lflrJCA.çÃo

_

rnclua-se onde couber:
Art. - Os títulos da dívida agrária serão resgatáveis no prazo de
v;lnte (20) anos, a partir do quinto ano, em parcelas anuais sucessavas , assegurada a sua ace.rtaçâo a qualquer tenpo cano meio de pagammto de 50% (cmquenta

,.",..

TUTO/JUSTI'ICAÇÃO-----

por cento), do In'pOsto Territorial Rural.
rnclua-se onde couber:

JUSfrFlCATIVA

legislação atual, Já prevê o prazo de carêncaa de doas
anos,
para o inicio do resgate. Pretende-se anpll.ar este prazo para cinco anos, acatando proposta da c:ooTAG e demais entidades ;Integrantes da Campanha
Nacl.onal
pela Refoma Agrária, bem COll'O do I Congresso Nacl.onal do PMDB realizado
em

~. _ "Decretada a' desapropriação por mteresse social, a união

A

deverá ser de imediato, inu.tide JtlC1lCl.a1lrente na posse do OOve;l, rnedumte o de-

pósito do valor declarado para paganento do in'posto terrl.torial rural, em título
da divida agrária, IJ.mitada a contestação a discutir o valor depositado pelo expropriante" •

agosto de 1986.

JUSTIFICATIVA

Por outro lado, a presente errenda zetara do texto constitucional
o ;Instituto da correção M::metána, proposta pelo em;Inente relator, cujo caráter

A

efl.các1.a da Refoma AgrárJ.a, está vmculadc ao processamento

rápido das desaprClpnaçÕes. Deve se ter senpre em conta que a desapropriação por
mteresse social, para f;lns da Reforma Agrária consiste em medl.da sancaonadoza

é transitório, porisso não ~ve estar ;Inserido na carta Magna.

de :im5ve1 rural, que não esteja cun;>rindo a dJrigação socaa.l ,

__________

IoUTO/l----------------

constits. Fernando santana/A

sto carvalho/Roberto Frel.re

c -- - -- . -- . -

-p' -

PLf.HAnl0/C,U.ll"'\o/lOUOCOloU,, ...o - - - - -

CC<tU.ssáo da ordem Fconânica (Subcam.ssão da Reforma
~

A

~
~

o aperfe~çoanento sugerido estabelece que a inussão Judl.c1.al, da
União na posse do .im5vel serã~, ficando limitada a contestação apenas a

fixação do "quantum" da l.denização, caro admite o relator no anteprojeto,

- _ - _ - T[)lTO/Ju'TI'IC"Ç...O - - - - - - - - - - - - - - - - -

rnclua-se onde couber:
Art. - Os Im5veis rurais cauprovaàamente abandonados serão mcor-

porados ao patrirrônio da união, mediante a aplicaçáo do ansta.tuto de arrecadação de bens vagos, e destmados a Reforma Agrárl.a.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1uro/.. U~Tlrle ...t;i(

mcorporado ao patrimÔluo' da união, para f;lns de Refoma Agrár1.a, o que

------.-

Inclua-se, no anteprojeto constitucional da Subcomissão da Política
Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária, onde couber:

JUSfrFlCATIV1\

caracterizado o estado de abandono do lIlÓvel rural, este

- - - - -••- - - - - . - - - -

será
resu.!

tará no estimulo a utill.zação das áreas ocaosas,

Art. - Será constituído o Fundo Nacional da Reforma Agrária,
com
dotação mínima de 5% da receita prevista no Orçamento da União.
JUSTIFICATIVA
Com esta medida, visa-se garantir recursos para realização da Refor-

Tal instituto já encontra abrigo legal no Estatuto da Terra (art.
17)

e

00

próprio CÕdl.go C~vil (art. 589, alterado pela Iel. no;> 6.969/811 sob

disciplina de arrecadação de bens vagos.

a

ma Agrária que esta Constituição estabelecerá e que hoje é um
grandes reclamos do nosso povo.
Fernando Sant'Anna.
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Inclua-se, no anteprojeto constitucional da Subcomissão da Política
Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária, onde couber:

Inclua-se, no anteproejto constitucional da Subcomissão da Política
Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária, onde couber:

Art. - todo aquele que, não sendo proprietário rural, possuir como
sua, por cinco anos ininterruptos, sem justo título, área rural pública, particular ou devoluta, contínua, não excedente a cinco mód~
los rurais e a houver tornado produtiva com seu trabalho e nela tl
v~r sua morada permanente, adquirir-lhe-á o domínio mediante sente~
ça declaratória, que servirá de título para o registro imobiliário.

Art.
- D imóvel rural que não corresponder à obrigação ,social
poderá ser arrecadado mediante aplicação do instituto da desapropri~
ção por interesse social, para fins de reforma agrária, medlante in
denização paga em títulos da dívida agrária e em valor que tenha c~
mo parâmetro os tributos honrados pelo proprietário.
JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA
Esta proposição já estava no anteprojeto origina~ do Relator, Constituinte Oswaldo Lima Filho, que mantinha desta forma o
instituto
do "Usucapião Especial", que certamente beneficiará milhões de tra,balhadores que já produzem na terra, ,embora não lhes seja dado nenhum direito ou garantia da titularidade da terra, injustiça
que
cumpre à Assemblé, ~acional Constituinte reparar, permitindO~
pacificação do campo.

Esta~os

propondo a forma de desapropriação das terras que não
cu~
pram com suas obrigações sociais, mediante o pagamento em TDA's
como já previsto na legislação atual. A inovação refere-se à fixação clara dos critérios de fixação do valor da indenização, evitando, deste modo, a especulação com a terra improdutiva. Além disto ,
evitar-se-á que a indenização, como tem sido feito até agora,
b~
seia-se no valor de mercador, configurando uma premiação ao propri~
tário absenteista.

Fernando Sant'Anna
Fernando Sant'Anna
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Incllua-se, no anteprojeto constitucional da Subcômissão da Política
Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrár ia', onde couber:
Art.
- o poder público poderá reconhecer a posse pacífica
imóveis rurais públicos, sob condições impostas ao beneficlário
em área que não exceda a cinco módulos rurais.

em
e

JUSTIFICATIVA

Art.
A política agrícola da União será estabelecida em
Lei
e objetivará garantir e proteger ~ propriedade rural produtiva, estimulando o crescimento da produção, da produtividade, da renda e
da oferta interna de alimentos e matérias primas, a geração de em pregos e o bem estar social geral, e compreenderá:
a) preços mínimos adequados e garantia de comercializa _
ção da produção;
b) crédito rural para custeio e investimento;

Fernando Sant'Anna

c) seguro agrícola para a cobertura dos prejuízos advindos de ocorrências que comprometam, no todo ou em par
te, o desenvolvimento das atividades agrícolas e pe _
cuárias;

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AUTOIt

d) assistência técnica, extensão rural e programas
apoio nas áreas de educação e saúde.
TrxTO/.lU"iõTI'ICAÇÃO------- -- -

--,

Inclua-se, no anteprojeto constitucional da Subcomissão da Política
Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária, onde couber:

Esta medida visa a regularização da posse, pelo poder público,
de
milhões de famílias que a detêm em condições precárias e que tiram
aí o .seu sustento.

L

..

-

-

e) fiscalização e controle da qualidade e dos preços dos
produtos agropecuários;

-

Inclua-se, no anteprojeto constitucional da Sucomissão da Política
Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária, onde couber:
Art.
- Ninguém poderá ser proprietário ou possuidor, direta ou
indiretamente, de imóvel rural de área contínua ou descontínua superior a cem módulos fl'-ais, ficando o excedente sujeito à desaprQ
priação por interesse Se 'al, para fins de reforma agrária.

JUSTIFICATIVA
Esta medida se justifica para barrar o processo secular de concentração da terra, existente no nosso país, e que se acentuou
nos
últimos anos.
Fernando Sant'Anna

de

(Cont. )

f) infra-estrutura de armazenagem e trnasporte e apoio à
eletrificação e irrigação que melhore as condições da
produção;
g) incentivos ao cooperativismo e outras formas de associativismo, principalmente nas áreas de reforma agrária.
JUSTIFICATIVA

A adoção deste dispositivo objetiva tornar imperativo que a política agrícola seja voltada para a efetiva proteção da propriedade produtiva rural, estimulando o investimento produtivo e contribuindo p~
ra o fortalecimento do setor agrícola.
Fernando Sant'Anna
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Substitua-se a redação do Art. 12 e seu parágrafo único do Anteproj~
to Constitucional da Subcomissão de Política Agrícola e Fundiária e
da RefoTma Agrária pela seguinte:

Acrescente-se ao Art.1 2, do relatório da

Subcomissão VI-a,

o seguinte item VII:
Art.12 -

Art. 12 - ~ garantido o direito de propriedade de imóvel rural e
ele corresponde uma obrigação social.
Parágrafo Onico - A propriedade de imóvel rural cumpre a obrigação
social quando, simultâneamente:

a

VII- desenvolvimento regional equilibrado
f

JUSTIFICAÇ/lO

a) é racionalmente aproveitada
e mantêm níveis satisfatórios de produtividade e utilizãção;
b) conserva os recursos naturais renováveis e preserva o
meio ambiente;
c) observa os dispositivos legais que regulam as relaç5es
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.

Não se pode compreender que, em sendo a redução das dispari.
dades regionais de renda hoje um grande objetivo nacional, nenhum

cípio a esse respeito se faça constar da ordem econômica, como no relatório original da Subcomissão VI-a. A proposta visa, pois, a repa rar essa lamentável lacuna.

JUSTIFICATIVA
Entendemos que à propriedade rural deve corresponder uma obrigação '
social, como preceitua o direito moderno, em lugar do conceito clássico ~e que "deve" cumprir uma função social. Quanto à simult~neida
de 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 realizados. Aliás, essa simultaneidade já consta do Estatuto da Terra e e sua não inclusão na
nova
Con~tituição significará um retrocesso em relação à l~_slacão ordi<)ªria existen

pri~

f:

AUTOIt--=---------

FIRMO DE CASTRO

j

,

~
~

r;-r--------------- Tr:xTO/~USTI"C"çio---------------....,
Inclua-se no texto constitucional relativamente à

interve~

ção do Estado o seguinte dispositivo:
Art ••. {ou §)- A intervenção estatal visará, em especial, o
fortalecimento econômico e social das regi5es menos desenvolvidas do
País.

pr-- --------------'"'''------------ ----- --1-I
FERNANDO SANTANA
Co"~titui"te
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JUSTIFICAÇIlO

A ordem econômica e social deve ter por fim a realização do
desenvolvimento nacional, sob a égide dos princípio? da liberdade

Subst Ltua-se a redação do Art. 22 do Anteprojeto pela seguinte:
Art. 22 - ~ assegurado o direito de propriedade, subordloadc ~ sua fu"ção social. Nos casos de desapropriação por necessidade ou ut i Lidade pública, ou por interesse social, é assegurado aos desapropriados, sem prejuizo
da transferência imediata da posse ao poder deseproprlante , justa indenização,
segundo critérios que a Lei estabelecer, em títulos especiais da dívida públl
ca, com cl ãusula de atual raação, oeqocl ãve s e resgat~veis, no prazo de vínte
anos em parcelas anuais e sucessrvas ,

e

da justiça social.
Ao tempo em que se deve garantir o·livre exercício da cid!
dania e preservar, em toda a sua extensão, a

dig~idade

humana, ao

E~

tado hoje está reservado papel fundamental na construção de uma soei.
edade economicamente forte e socialmente justa, espremido que

vivep~

í

Par~grafo

Onico - Quando a desapropriação incidir sobre imóvel urbs-o
que
constitua a casa de mor ecí a do oropr let ãr to e de sua famí lia, e desde qüe este não possua outro imóvel residencial urbano, ser~ asseg.':!.
rada préVIa Indenização em dinheiro.
JUSTll' rCATlVA
As desaoropr ações visam a promover obras sociais e reforma agróiria, empreendimentos que interessam ~ estabilidade da própria classe detentora de bens imóveis.
Subordin~-las 3 prévia indenização em dinheiro, como até aqui, na ms ior a dos casos, importa em impedir'os efeitos benéficos da obra social em tempo hóibil, salvo
se o poder desapropr i aote ceder 3 extorsões imorais que tal requisito estimula e
amplia os desníveis soc aí s ,
Na Alemanha, Espanha, Estados Unidos, Inglaterra, .Ispão, MéXICO e Portuqal ,
para c;tar apenas alguns, não é exigida a prévia indenização mas a justa indenização. No Brasil, a propriedade vem sendo ameaçada, juntamente com a vida nos assaltos a mão armada, cada vez ma s frequentes. t: tempo de ter classe de oropr iet ãríos
mais inteligente e menos eqoi st a.
í

los graves e alarmantes conflitos sociais que caracterizam e põem em
risco o futuro dos países, especialmente do Terceiro Mundo.
Os livres mecanismos de mercado, sem embargo de sua preser
vação, têm de ser acompanhados da intervenção estatal voltada para a
neutralização das distorç5es econômicas e sociais que lhes são ine rentes. Dos seus efeitos regressivos e cumulativos resultam, com efei
to, desigualdades de toda espécie, mercê da tendência concentradora e,
muitas vezes, anti-social do sistema de liberdade econômica essencial

í

í

í

mente puro.
No Brasil do presente, a ordem econômIca e social

precisa

ser alterada, ante as injustas desigualdades prevalecentes. Dentro

de~

se objetivo a presente proposta defende a intervenção estatal visando,
particularmente, o fortalecimento das regi5es mais pobres do País, o~
de estão instalados os seus maiores bolsões de pobreza e onde estão ,
como que instituídas,condIç5es de vida sub-humanas.
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Inclua-se no Texto Constitucional, onde couber, o

CON~TITUINTE

No Anteprojeto da Subcomissão da Questão Urbana e
Transporte, substituir, no art. 19, item II, a expressão "transporte

fundações instituídas pelo Poder Público reger-se-ão por normas de

JUSTIFICATIVA

di

reito público quando seu objeto for a prestação de serviço público, se
ja qual for o regime jurídico de sua outorga.

JUS T I F I C A ç

AO

Na atual Constituição (Emenda 1, de 1969), as

A expressão transporte aquaV1ar10 é bem ma1S técnica
e abrangente do que a utilizada pelo anteprojeto. Assim, com esta emenda, estaremos concedendo ao Congresso Nac10nal a faculdade de autorizar, previamente, todo e qualquer tipo de concessão de linhas comerciais das d1ferentes modalidades de tranporte c1tadas no refer1do
item II do art. 19.

entidades

na proposição, à exceção das fundações que não são

nadas, são reguladas pelas normas que incidem sobre as empresas

menci~
priv~

das. Mas, em caso de prestação de serviço público, não se justifica
incidência de tais normas, mas sim as de direito público, dada a

a

nat!!

reza da atividade prestacional, que é eminentemente pública.

f:
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No Anteprojetc:' da subcom;ssão"d~ Questão Urbana e
Transporte, de-se ao art. 18, 1tem IV, a11nea b esta redação:
Art. 18 ••••••.••••
IV •••••.••• : ••• :..

b) a navegaçao aerea,

_

aquav~ar1a, ~eroesp~

eial e a utilização da infra-estrutura portuaria e
aeroportuária.
JUSTIFICATIVA

SANDRA

CAVALC';:~-I---

~
~

No AnteprOJeto da Subcomissão da Questão Urbana e
Transporte, dé-se ao art. 23 a seguinte redação:
Art. 23. Os serviços de transporte aéreo,
terrestre e aquav1ário de pessoas e bens, inclus1ve
as atividades de agenciamento, dentro do terr1tór10
brasileiro, somen~e serão explorados pelo poder público, por

bras~le1ros,

ou por empresas am que o ca

pita1 com direito a voto seja maJor1tar1amente bra=
sileiro, e que tenha sede e centro decisório no Bra
silo

-

JUSTIFICATIVA
Além de aperfeiçoar a técnica legislativa do artigo,
esta emenda inclu1 os serviços de transporte aquav1ár10 que somente
por um engano deve~ter sido deixad03de lado. Não se compreende que um
setor tão vital às exportações brasile1ras possa ser comandado por
alienígenas ou por firmas mult1nac10na1s. Outrossim, dentro do ma10r
espírito nac1ona11sta, a emenda eX1ge que as empresas que atuem nes-

O texto do Anteprojeto omitiu-se quanto à navegação
aquaviávia e à infra-estrutura portuár1a. são que~tões_que, a exemp!o
das demais contempladas no 1tem, devem pertencer a Un1ao a leg1slaçao

~ep!!tada

--,

aéreo, marítimo, fluv1al e .. pela seguinte " transporte aéreo, aquaviário e ..

Art ••••••• - As sociedades de economia mista; as empresas públicas e as

~encionadas

CAVALCANTI

r : T - - - - - - - - - - - - - - - - T~XTO/olUSTI'IC"ÇÃO-------

segui~

te dispositivo:

~ANDRA

ses setores tenham sede e centro dec1sór10 no País. Com isso, eV1tase a atuação sempre pernic10sa das mult1naciona1s, que Já trouxeram
tantos prejuízos ao País.

- -----
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CON~TITUINTE ~ANDRA
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CAVALCANTI
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( Subcomissão da Questão Urbana e Transporte )

No Anteprojeto da Subcomissão da Questão Urbana
Transporte, inclua-se no art. 23, apõs a expressão carga aérea o

e

segu1nte : e marít1ma.

Emenda supressiva:
Suprima-se o Art. 15 do Anteprojeto.
JUS T I F I C A T I V A

JUSTIFICATIVA
O art1go do anteprojeto contempla a carga terrestre
e aérea. Creio que somente um lapso pode exp11car a ausênc1a à carga
marit1rna, ela também merecedora das mesmas exigênclas que são

Esta proposta, embora encerre objetivos altame~
·e louvávpis. n~e em risco todas as atividades normais do
poder Legislativo local.

al~ fe~

tas. A aprovação desta emenda eV1tará que um dos setores ma1S 1mportantes da econom1a nac10nal- o que d1z respe1to ao comérclo marítlmopossa ficar em mãos de pessoas ou flrmas estrangelras, geralmente rnu!
tinacJ.onais.

.== .,=_-------
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Deputada SANDRA CAVALCANTI

r:-r----------------

TUTO/.lUnlfIClçÃO-----------------

~Modifica o art. 14 do anteprojeto da Subcomissão de Princípios Ge-

rais, Intervenção do Estado, Regime da propriedade do Subsolo e da
Atividade Econômica:

Art. 14. O aproveitamento dos potenciais de energia h1dráu1ica e a
lavra de jazidas minerais em faixas de fronteira somente
poderão
ser efetuados por empresas públicas ou empresas naciona1s.
JUSTIFICAÇz\'O
A emenda preserva a cautela que or1entou a redação do dispositivo,
quando às faixas de fronteira, retirando, contudo, de seu alcance
as terras indígenas que, por terem outras características específi
cas, merecem tratamento diferenciado, conforme emenda própria que
é oferecida conjuntamente com esta.

e 215

pios Gera1s, Intervenção do Estado, Regime da Propr1edade do Subsolo
e da Atividade Econôm1ca.
A exper1ência histór1ca tem demonstrado, à sac1edade, a magnitude e
irreversibilidade dos preJuízos causados às sociedades 1ndígenas pela imposição de restriçôes à posse exclusiva que devem deter em relação às terras que habitam. Esta exclus1vidade incorporou-se à tradição jurídica brasileira, em sede const1tuc10nal, desde 1934, perm~
necendo'inalterada, em seu espírito, até hOJe. A verificação de inúmeras situações de agressão aos diré1tos terr1toriais garantidos aos
índios informou a redação da Emenda nQ 1, de 1969, onde no art. 198
o legislador cercou o preceito de garantias outras que visavam dar-lhe concretude. Não ao acaso, a norma mencionada refere-se à terra
ocupada pelos índ10s,-e não apenas ao solo. No ensinamento de 11ustres juristas, corno Pontes de Miranda e Raymundo LaranJe1ra, a exclusividade do usufruto e da posse 1ndígena, necessariamente, abran
ge o subsolo. Ass1m não o fosse, esvaziar-se-ia a posse constituci~
nalmente garantida. Portanto, ao se tratar da exploração do subsolo
indígena, é necessário prover cautelas espec1a1s que mantenham o e~

pirito da Lei Maior, de proteção às comunidades autóctones. Daí pr~
por-se' o desdobramento do art. 14 do anteproJeto da Subcom1ssão de
Princípios Gerais, Intervenção do Estado, Regime da propr1edade do
Subsolo e da Atividade Econômica; através desta Emenda cujo
texto
inspirou-se no do anteproJeto da Subcomissão dos Negros, Populações
Indígenas, Pessoas Deficientes e Minor1as,

na proposta-nQ 1737-0,

do deputado const1tuinte Mozarildo Cavalcant1, e no texto próprio
da Comissão de Estudos Constitucionais, pres1d1da pelo senador con~
tituinte Afonso Ar1nos.
-::-:-=-=-=---:::-:AUTOR-- - - - - - - -

r:-r

CONSTITUINTE

~ANORA

CAVALCANTI

_ _ _ _ _ _ I"ltNAJUO/COMI'3ÀO/SU.COMIUÃO - - - - -

~;São DA

ORDEM ECONOMICA

CON~TITUINTE SANDRA CAVALCANTI
1'":"1---------- 'LI!HA"IO/cONI'sio/sUICO"lssio

TlXTO/.lU5TI'ICAÇio----

No Anteprojeto da Subcom1ssão da Questão Urbana e
Transporte, no art. 20, caput, 1nclua-s= a pesca entre as at1v1dades
ali mencionadas e suprima-se,em consequenc1a, o caput do art. 21.

OMISSZ\.O DA ORDEM ECONOMICA
r;-r----------------rurO/.lUSTI'ICAÇio-

~
~
-,

No Anteprojeto da Subcom1ssão da Questão Urbana e
Transporte, dê-se ao item VIII, alinea "b" do art. 18 esta redação:

JUSTIFICATIVA
nadas no
caput do
tram ali
ção mais

_

Se for incluída a pesca dentre as at1v1da~es menC10caput do art. 20, não have~á necess1dade da ~x1:~enc1a do
art. 21 pois as demais h1poteses desse. art. 21 Ja se enconenunciadas. Assim, estaremos escrevendo a futura Const1tu1s1ntét1ca e dentro da melhor técn1ca legislat1va.

viãria.

Art. 18 •••••••••••••
VIII ••••••••••••••••
b) regime dos portos e da navegação aqua-

JUSTIFICATIVA
_

Os textos constitucionais anteriores sempre falaram
~ nav 7gaçao de cabotagem, fluv1al e lacustre. OCorre que a denom1naçao ma1S adequada, frequentemente uti11zada pelo próprio M1n1stér10
dos Transporte, é navegação aquav1ária p01S ela, por ser ma1S abran~ente, atende melhor a novas s1tuaçôes, como por exemplo, a relat1va
as plataformas continenta1s para exploração de petróleo.

MAGALH~ES

Senador Constituinte JUTAHY

m

C-

AUTOR

Deputada SANDRA CAVALCANTI

r':"lr-----------------

1;1,---------------

TlXTO/.luSTlfICAÇio--------------- ---,

Acrescenta um artigo ao anteprojeto da Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção do Estado, Regime da Propriedade do Subsolo e da
Atividade Econômica:
Art.
A pesquisa, lavra ou-exploração de jazidas minerais em teE
ras indígenas somente poderão ser efetuadas corno privilég10 da un1ã~
no caso de O exigir o interesse nacional e de ine~istirem
reservas
conhecidas e suficientes para o consumo interno, e exploráveis,

em

outras partes do território brasileiro, medi~te prévia autor1zação
das populações indígenas envolvidas e a aprovação do Congresso Naci~
nal, caso a caso.
JUSTIFICAÇz\'O
Esta emenda deve ser considerada conjuntamente com a que modifica a
redação original do art. 14 do anteprojeto da Subcomissão de Princí-

T[llTOI.luSTI'ICAÇÃO----·- - - - - -

ANTEPROJETO DE PRINCIpIOS GERAIS, INTERVENÇ~O DO EST~
DO, REGIME DA PROPRIEDADE DO SUBSOLO E DA ATIVIDADE ECONOMICA. VI-a.
De-se

ao item I do art. 13 do Anteprojeto a sequinte

redação:
Art. 13 - Constituem mOnOpÕ110 da União, nos

termos

da 1ei :
I - a pesquisa, a lavra, o refino, o processamento. a
importação e exportação. o transporte marítimo e em
condutos, de petrõ1eo e seus derivados e do gãs natura1, em território nacional;
11

...................................................
JUSTIFI CAÇ~O

Trata-se de restabelecer dispositivo constante
do
Anteprojeto original da Subcomissão, que mantinha o monopõ1io estatal do petrõ1eo.
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A redação final, inoportuna e desarrazoadamente,veio
restringir o monopólio ã pesquisa e lavra em território nacional.
Deixa de lado histórica conquista do Brasil no senti
do de manter com alto nível de nacionalização o setor petrolifico:
que se reveste e sempre se revestirã de grande importãncia para a
ec~nomia nacional.

combustível é privativa de empresas nacionais, como tal entend~das as pessoas
jurídicas de direito privado cujo
efetivo
controle do capital votante pertença, direta ou indiretamente,
~o r.stado ou a brasilcj~os
As cn~rcsas sob con~role e&trange!
ro não poierão aumentar sua participação no mercado de distribuição das combustíveis além dos volumes físicos atuais.

Por outro lado, o Anteprojeto que se pretende alterar, nessa parte, confere ã União as etapas mais onerosas earrisca
das, financeiramente, retirando a exclusividade do Poder
Püblic;
quando se trata da exploração de atividades em que o lucro se torna, na prãtica, infalível.
Não podemos deixar de assinalar, ademais. os vulto
sos investimentos que jã foram alocados pela Petrobrãs e suas subsidiãrias nos setores de refino e transporte Que, se tiverem
a
concorrência da iniciativa privada, poderão sofrer serias perdas,
ainda mais se empresas estranqeiras vierem a participar desse me~
cado.
A Nação brasileira espera que se mantenha, por disposição constitucional o monopólio estatal do petróleo, obtida atra
vês de ãrduas lutas contra o capital estrangeiro em ãrea eM que o
Pai. sempre demonstrou capacidade e eficiência para mante-lo nacio
nalizado.
Esperamos Que prevaleça, nesse relevante ponto para
a economia brasileira, o verdadeiro patriotismo dos Senhores Constituintes, fazendo com Que permaneça como património estritamente
nacional o setor petrolifico.

~;enad~r Constituinte
,

~~ssão da

JUTAHY MAGALHÃES

f'LIENAIlIO/CQNI5SÃo/.u'cOlflnÃo-----------

Ordem

Econõm~ca

~
~

r;"T---------------- Tr:XTO/~u'TI'ICAÇio------------.----....,
Dê-se ao art. 39 do anteprojeto da Subcorn~ssão de
gerais, intervenção do Estado, Regime da propriedade
do
Subsolo e da Atividade Econômica a seguinte redação:

p'r~ncip~os

Art. 39 ConsJdera-se empresa bras~leira ou nac~o
na1 aquela constituída sob as leis brasileiras, que tenha sua
adm~
nistração sediada no País e que a maioria das açôes com d~re~to
a
voto pertençam a brasileiros natos ou naturalizados.

JUSTIFICAÇÃO

A presença de empresas estrangeiras no setor de distr!
buição de combustívei: just~ficou-se, de início, pela auséncia
de tecnologia nacional capaz de dar segurança a esse tipo
de
transpor~e. Essa tecnolog~a encontra-se hoje amplamente domin~
da sendo que, no caso do álcool etílico hidratado combustível,
foi ~nteiramente desenvolvida no Brasil. Por outro lado,
a
indústria automobilística já produz a totalidade dos veículos
util~zadcs no transporte espec~alizado desse tipo de carga.
Ass~m sendo, é do interesse do desenvolvimento nacio nal que se ampl~e o acesso de empresas genuinamente nacionais
ao setor hoje a~nda controlado, cm sua maior parcela, por e~

Não se trata, na hipótese, de uma proposição de Indole
nacionalista radical ou de restrição à presença do capital e~
~angeiro no país. Apenas entende-se que o investimento alien!
gena deve ser direc~onado para setores careQtes de capital
e
onde a empresa pr~vada nac~onal não tem condições de atuar iso
ladamente.
O disposit~v~ rroposto =oacuna-se com a no~a do art.
do ante~Jeto, que adm~te o ingresso do capital estrangeiro no intevesse nacional. Ou seJa, estabelece na Constituição
o critério-.a seletiv~dade do ~nvestimento oriundo do exterior.
4~

Por ~utro lado, garante-se às empresas estrangeiras a
preservação de suas atuais participações no mercado interno.Na
mel-ida em que se amplie o mercado - fruto inevitável do cresCH"ento ecmlÔmico - haverá oportunidade para que as
empresas
pr~vadas nacionais, hoje sub-representadas, aumentem sua part!
cipação, propiciando, assim, o desejável equilíbrio entre
o
setor ~gta~l, o setor pr~vado nacional e o capital estrangeiro.

SALA DAS COMISSÕES, Em 01/06/87

JUSTIFICAÇAo
A inspiração da presente emenda ê fruto de reflexões à vista da alarmante desnacionalização da at~v~dade empresar~a1

Deputado Hélio Duque

bras~leira.

~ hora de se pensar nas mudanças de fundo
que
produzam resultados palpáveis na econom~a do País. Este é um dos po~
tos fundamentais para a consecução de tais objet~vos.

Esperamos ver aprovada a proposta que ousamos

)~

apresentar.

nA
ECONÔMICA (VI-h)
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D;-5. a 5.gu,nt. r.daç~o ao Art. 23 do Ant.proj.to

Art. 23 - Os

s~rvlços

de Transporte Terrestre

d~

Parágrafo único. A d~stribuição de derivados do petr§
1eo e do gás natural, assim corno do álcool etílico
hidratado

dE'

pCSSOuS

bens e d~ carga a;rQd, d~ntro do Terrlt~rio Nuclonal,

Acrescente-se ao art. 13 o seguinte parágrafo:

d<1

Subcomiss~o da Questão Urbana e Transporte •

inclusive"

as atividades de dgcnclamC"nto, serão exploradas pelo poder

p~bl~

C~, por brasi leiras, ou por pessoas Jur;dlcas de dlr~lto privado,

constitu;das de conformidade com a

leglsl~ç~o vlg~nt~ no pais.
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U.S T.l

J

I.C A T I V A

f

§ 19

A

concessão de direitos minerários em reservas

indIgenas, reservas biológicas e parques
Esta medida visa a garantir a contlnuldud~ d~

funciona

m~nto das empr~sag qll~, embora de capital n~o g~nuln~mrrlt~

ndelO

na I, v;;;m, h~ i on qc tempo,

Pu; S,

prestando

I

ne e't I mevc

s o rv I c o e

I 5

Integradas que C'Rt~o a maqlllna aC'rovi~rla qu<' ~91 t lZ~ a

QO
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naci~

nais fica sujeita ã legislação especIfica.

JUSTIFICATIVA

manlput~

çao de toclo o volume de carga, refletindo, tamb~m, bc"nc"flcarnente,
nas ('xportaç~('R orusl 1('lru~.

A mesma apresentada anter10rmente.
mundo

est~,

hOJE' I

I

C'xportaç~o

U('

nt I memo n t c

I. guuo

seUK prod'lto~ 0

cl

dp

~lhl

CI.1Pc.H· I dc.Hh·

v I c.lh I I I :.U'

dl'

I'ul·~tv~r o ~'J~to li~~t~~

u

0xpor·t~

çoC"s.

É relevante na compos.çao do custo final dos

~

exportados

produtos

pois muitas vezes um cent dC'

d~lar

con

manutenç~o ou perda de um.mercado. Da; a Import~ncia

pr~

ponderante do agente de carga possuir uma rede de fi I Idl~ ~

ag~~

m,----------

r-
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tes no exterior com capacidade de fornecer ao exportador d~sde as
informaç~es b~slcas dos palses

log;stica do transporte que

importadores e,

prlnclpalm~nt~,

contrlbuir~ decisivamente na

a

ANTEPRaJ~TO

DA

~

----_._-_._--....,

EMENDA AO
DA QUEST~D URBANA E TRANSPORTE

SUBCDMISS~O

reduç~o

Suprima-se o inciso 11 do art. 19.

dos custos do frete e na otimização de rotas.
No ca~o brasi lelro,

J~

DEPUTADO PAULO MINCARONE

no

de um produto pode ser fator dctermlnantC' pura u

preço final
quista,

peso do frete,

as ag~ncias no exterior das

('mpr~

JUSTIFICATIVA

sas Instaladas no Pa;s, representam 4.573 cIdades atendidas pelos
mesmos.
sem esse tipo de apOIO,

Assim; que,

s09ur~m0ntQ

res de empres~rios brasileiros exportadores teriam que,

ml Ih~

no

mais

das vezes, prescindir de sua participaç~o no m~rcado ~xt~rno, tra
zendo, como consequ;ncla,

risco ao desenvolvimento econ~mlco

do

nosso Pais.
Por

isso reprQ~enta, ~s~~ setor, lJm ponto

Importante ~ eXigir a ~doç~o de m('dld~s no ~~Iltldo J~ 4 l JP
serviços sltu~m-5e sob a proteç~o do E~t~do 4\l~, ~~~'m,
me rrt e r- toda a

I

nfra-C'struturü dos ec-r-v I ços de- tr~"ln~pOl'·tC'...:;

hOJ<'

eXistentes, para que as exportaç~es brasileiras não sofr~m
ção de continuidade em seu desenvolvimento, eVitando-se,
graves prejulzos ao Pais,

ficando ainda preservado os

solu
assim,

Interesses

das empresas nacionaiS que atuam no segmento da carga aC'r~a.

O inciso 11 do art. 19 dispõe que compete ao Congresso
Nacional dar prévia autorização para "Concessão de linhas comerciais
de transporte aéreo, marítimo, fluvial e de transporte jnterestodual
de passageiros em rodovias e ferrovias federais, vedado o monopólio".
Mantida a redação do disp:Jsitivo, uma linha dc ônibu&
B18sília-Cidade O~idental teria que depender de prévia autorlzação do
Congresso Nacional, o que implicaria, na maioria dos casos, em face
das próprias peculiuridades do processo legislativo, mante·
'·status
quo". O mesmo seria ex'rido para uma ligação Rio-NilelGi, ;ravés da
sistema de harcas, ou para uma ligação ~~ ca Rio Branco-Cruzeirc
do
., Sul, no Acre.
No caso específico do transporto aéreo, DS implicações
são ainda maiores, jé que as ~ancessões para vôo. intern~:io'Jis nã:J
sã:J 1isciplinac1~5 Jnilateralmcntc pelo govcrnn brasileiro, was sim m~
diante aco r do-s b nac í.ona I s
í

f'stC'lj:>

ainda suj e t c .... no ras o das empreí

sas filiadas à lATA ( Assacla;ão Internacional d! Transp:rtes Aé.~~s~
a normrs
procedim?~~oJ acordados em conferências multilaterais. No
caso ~o transporte aéreo doméstico, as concessões obedecem à proporcionalidade da participação das empresas no mereado, estando portanto
ft

Por outro lado,

al;m de preservação dos

Inter~ss~s

Pais nas -suas exportaç~es, h~ tamb;m que se consid~rar o

ord~na
empr~

mento jur;dlco vigente, que ãssegura direito adquirido das
sas que operam hOJe no setor, mesmo com capital de

orl9~m

gena, que deve ter, nos termos da lei n 2 4.139,

3.9.1962,

temento jurídico

id~ntico

de

do

ai ieni

ao concedido ao capital nacional

tra
em

Igualdade de condlç~es.
Pelas consideraGões expostas, estamos apresentando

a

pres~nte proposiça~.
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Art. - A lei estabelecerá o reqime e os prazos pelos
quais

O

subsolo e os recursos minerais serão

destinados para exploração e aproveitamento.

(continuação)
submetidas a normas reguladoras que visam a preservar os padrões de
segurança e rentabilidade das diferentes companhias, requisito sem o
qual não seria possível manter os rígidos requisitos da segurança da
navegação aérea.
O transporte marítimo internacional, por sua vez, se
regula por acordos negociados nas Conferências de Fretes, o que também pressupõe a negociação bi ou multilateral entre as Nações interes
sadas.
Não podemos esquecer, por outro lado, que a legislação
ordinária já disciplina, na maioria dos casos, todo o sistema brasileiro de transportes. Assim, por exemplo, no caso do transporte aéreo,
além do Código Brasileiro do Ar, recentemente aprovado pelo Congres-·
so Nacional, dispõe o Poder Executivo de um sistema orgânico que estuda e acompanha, de forma sistemática, toda a evolução comercial e
tecnológica do setor, através da CERNAI (Comissão de Estudos Relativos à Navegação Aérea Internacional) . .
O que deve ser da competência do Congresso, portanto,
em sua dupla função legislativa e fiscalizadora, não é a concessão,
mas sim a aprovação dos C6d~gos, leis e normas que disciplinem e estabeleçam os requisitos a serem observados pelo poder concedente e a
competência decorrente dessa prerrogativa de fiscalizar, permanente-
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C"·

se

as concessões obedeceram às normas e requisitos nelas preSâla de Reuniões da Comissão,
de junho de 1987

Em

1!J

c=

Art.
- É assegurada ao proprietário do solo a participação nos resu!tados da Lavz'a inclusive das. J?zidas e minas, cuja exp.~oFação constituir mo
nopólio da União, e que será igual ao dízimo do Imposto sobre Minerais.

DEPUTADO PAULO MINCARQNE
"LIt:NA'"0/COU1SSio/IUICOM'5Sio

_

COMISSÃO DA ORDEM ECONOMICA
1TT----------------TUTO/.rU5TI'ICAÇio

~
~
--,

EMENDA AO ANTEPROJETQ DA SUBCOMISSÃO DA QUESTAo URBANA E TRANSPORTE
Dê-se ao art. 19 a seguinte redação:

§ 1º - Na lavra de petróleo ou de xisto betuminoso e na extração de gás em terra firme, são devidas as seguintes indenizações,
calculadas sobre o valor do óleo, do xisto ou do gás extraídos: a) 4% aos Estados
ou
Territórios; b) 1% aos Municípios.
§ 22 - Na lavra de petróleo ou extração de gás na plataforma
continental, é devida aos Estados confrontantes e aos Municípios, por igual situados na orla marítima, a indenização, respectivamente, de 4 e 1% sobre o valor do óleo ou do gás extraídos, para aplicação nos setores de saúde
pública,
educação, saneamento, sistema viário, eletrificação, irrigação e abastecimento
de água.

JUSTIFICATIVA

Art. 19 - Compete ao Congresso Nacional:

-

I
dar prévia aprovação para a implantação de
0bras federais de grande porte, conforme determinar a lei;
II
aprovar os princípios e diretrizes para o Sist~
ma Nacional de Transportes e Viação.

O objetivo da presente Proposta .'te Emenda
é o de dar
ao problema das compensações pela exploração de jazi das minerais, uma
redação
mais consentânea com a realidade atual, corriginrll 4"::::l'las cue ocorrem e cue redundam em prejuízo, não somente para os particulares, bem assim, para os Esta-

-

dos e Municípios.
JUSTIFICATIVA
A atual redação dos §§ 2º e 3º, do art. 168 da Constituição, assegura aos proprietário do solo, participação nos resultados da lavra, ressalvando
que, quando a exploração constituir monop6lio da União, a lei regulará a forma
de indenização, e que tal participação será igual ao dízimo do imposto sobre m!
nerais.

As concessões no sistema de transportes não devem ser
dadas a linhas específicas, mas sim a empresas autorizadas a operar
no território nacional, dentro dos padrões e requisitos estabelecidos pelo poder concedente, de acordo com normas genericamente estabelecidas na legislação ordinária, pelo Congresso Nacional.

Ocorre, entretanto, que, até agora, jamais foi efetivada qualquer medida no sentido de estabelecer a compensação a que se refere o § 2º do art. 168
do atual Diploma maior, apesar de que teria ampla justificação, no que se refere a exploraçãodo petr6leo, sujeita a monop6leo da União, cujos trabalhos
de
prospecção e lavra caúsam danos consideráveis à propriedade superficial.

O próprio art. 18 do anteprojeto aprovado pela Subcomissão já estabelece que compete ã União "estabelecer princípios e
diretrizes para o Sistema Nacional de Transportes e Viação". Logo, é
preciso deixar explícito no texto constitucional que essa competência se exercerá através do Congresso Nacional, não como poder conce
dente, que é atividade administrativa típica do poder executivo, ma;
sim como poder regulador, que é atividade legislativa típica do Con
gresso. O Legislativo, portanto, deve não só elaborar e votar ale:
gislação específica que regule, em cada caso, os requis1tos para e~

Desta forma, parece perfeitamente justificada a redação do § 2º
presente proposta.

( CONTINUAÇAo )
sas concessões, mas também exercer o seu poder fiscalizador para acompanhar, permanentemente, se tais concessões obedecem ou não aos
princípios reguladores por ele estabelecidos através da leg1s1ação
ordinária. As concessões em matéria de transportes no Brasil, são d~
das por diferentes órgãos que incluem os Ministér10s da Marinha, da
Aeronáutica, dos Transportes e, no caso da navegação aérea e marít!
ma 'internacional, abrangem também o Ministério das Relações Exteris
res, na medida em que dependem de acordos internacionais e das Conferências de Fretes.
Estes motivos, por si sós, já caracterizam atividades

I

administrativas típicas e especializadas que devem ser mantidas no
âmbito de atribuições do Executivo, reservando-se ao Congresso Nacional estabelecer, como já prevê o ~rt. 18, inciso I do anteprojeto, os "princípios e diretrizes para o Sistema Nacional de TranspoE
tes e Viação" reguladores de concessões nessa área.

Salas de reuniões da Comissão,
Em
de junho de 1987.

CONSTITUINTE ALBANO FRANCO

~
~

I~I~-", onde coucer,no ~t"'::;::':::'''o p," '"oco:~~~:: Pr.inc.íp.ics I

Gerais, Intervenção do Estado, Regime da Propriedade do Subsoio e da Atividade
Econômica, o seguinte artigo e seus parágrafos:

da

De outra parte, o art. 27 da Lei nº 2.004/53 estipulou que a sociedade que exercesse o monopólio da pesquisa e lavra de petr61eo, ou seja, a Petrobrás ficada obrigada a pagar aos Estados, Territ6nos e Municípios, indenização correspondente a 4% e 1%, respectivamente, sobre o valor do 6leo, do xisto ou gás extraídos. Tal dí socs.i t Ivo legal não deve ter caráter remunerat6rio
mas implicar no reconhecimrnto "e que a exploração de Jazidas petrolíferas aca.!:
reta prejuízos ao meio ambiente, além de que obriga a que Estados e Municípios
capaz
dotem tais áreas de utilidades essencfai s , montando uma infra-estrutura
de proporcionar à população e, em especial, aos trabalhadores dedicados aos tr.ê.
balhos específicos da pesquisa e lavra, o conforto de escolas, postos de saúde,
redes de abastecimento de água, sistema viário, redes de esgoto, energia elétr!
ca e outros.
Assara, a redação proposta

en-

contra, ali, sua illecYlal Justificação, devendo os Estados e Territ6rios,
serem indenizados em 4% p _r Municípios em 1% sobre o valor do óleo, do xisto ou
do gás extraídos.

No que concerne ao novo parágrafo
da Proposta, estipula-se que são devidas aos Estados, confrontantes e, por igual, aos Mumcípios situados na orla marítima da plataforma continental, respectivamente,
4%
e 1% sobre o seu valor, apra aplicação nos setores de saúde pública, educação,
saneamento, sistema viário, eletrificação, irrigação e aoastecunento de água.
Se a destinação aos Estados confrontantes é legítima, com maior razção o é para
os Municípios da orla marítima, diretamente expostos aos efeitos neqat ivos provocados pela exploração do petr61eo e gás, que recebem a poluição das águas, da
fauna e ada flora, notadamente no que diz respeito às atividades pesqueiras.
Em 1969, quando se iniciou a exploração do petróleo na plataforma CO!!
tinental, o Decreto-lei nº 523, de 8 de abril daquele ano, introduziu no art.
27 da Lei nº 2.004, o § 4º destinando 5% (cinco por cento) da mcenízação aos

Estados e Municípios, pela extração do óleo e do xisto, ao Departamento Nacional da Produção Mineral e ao Ministério da Educação e Cultura da Mineração e pa
ra o incremento da pesquisa e do ensino de nível superior no campo das geociên-::cias.
Apesar da nobilíssima destinação atribuição aos 5% (cinco por cento)
dos valores do óleo ou do gás extraído da plataforma submarina, parece evidente que o Decreto-lei nº 523 desviou essa importância dos fins a que se destina,
pois, se essa remuneração tinha o caráter de indenização, visava a reaparar algum prejuízo causado pela extração petrolífera. Ora, prejuízo pela extração petrolífera não tem o Fundo Nacional de Mineração, nem mesmo a pesquisa e o ensino no campo das geociências. Se algum dano provoca a exploração petrolífera,
mesmo na plataforma continental, esse dano é sofrido pelas populações dos Estados e Municípios confrontantes com a região onde se realizam os trabalhos
de
exploração.
Nem se diga que, no caso da plataforma continental, essa indenização
não seria devida, pois ela constitui domínio da União. Também o subsolo constitui domínio da União e, no entanto, a exploração nele reahzada enseja a indenização de que trata o caput do art. 27 da Lei nº 2.004, establecida desde
a
fundação da Petrobrás, no ano de 1953.

JUSTIFICAÇÃO

A Constituição, an princípio, não deve conter definições.

que concedem privilégios a empresas, com poder decisório de

brasileiros,

cuja definição é dIspare em cada um desses atos, convém que a

Constituição

defina empresa nacional, motivo pelo qual mantivemos

o capu t do Artigo al-

terando.
De outra forma, tal definição não deve contrariar interesses brasileiros, entre os quais o investimento estrangeiro no País;

lidade de lei complementar
trole brasileiro e as

no entanco, caso

preservar a soberania nacional através da po">sibi

seja necessário, deve-se

de con

estabelecer distinção entre as empresas

rip controle estrangeiro.

Assim é que propomos a inclusão de um parágrafo único ao
permitindo que lei complementar conceda privilégiosa empresas

artigo 32,

CUJO

controle

seja de brasileiros,' assegurando um desenvolvimento harmônico da sociedade.

o

motivo de somente se conceder ã lei complementar a faculdade

estabelecer privilégios, deve-se à sua forma de aprovação pelo

Mas o Decreto-lei nº 1.228, de 1º-11-73, editado em plena crise do p~
tróleo, resolve modificar a destinação do percentual de 5% (cinco por cento) s~
bre o valor do óleo e do gás extraídos da plataforma continental, estabeiecendo
que ele seria destinado à formação de estoques de comoustívers destinados a garantir a segurança e a regularidade de geração de energia elétrica.

No entan-

to, devido ao grande número de atos normativos legais ou administrativos,

de

Congresso,

mais elaborada que a da lei ordinária, e ainda ao fato de se impedir que v!,
rios outros atos normativos venham a conceder definições contradã tdraas ,

-,

Mais uma vez, o legislador ignorou o caráter indenizatório desse percentual, fazenos-o reverter a um fundo público administrado pelo Conselho Nacional do Petróleo e destinado à formação de estoques reguladores na área
energia elétrica.

de

Ora, apesar de inúmeros projetos de lei terem sido apresontaoos nos
últimos anos, procurando devolver aos Estados essa compensação pelos investimen
tos que realizam junto às áreas de exploração petrolífera, nenhum deles ainda Io
grou transformar-se em lei.
Além, do mais, temem as populações dos Estados e Municípios interessa
dos que circunstâncias de momento relativas à administração financeira da Petrn
brás venham a retardar indefinidamente ou impedir a obtenção desse direi to legI
timo.
-

CONSTITUINTE:

~
~

DJENAL GONCALVES

f=T""---------VI COMISSÃO DA ORDEM ECONOMI CII
"L!IlI.llIUo/c:oatlssio/su.COlussio

'="..----------------- T!.XTOI.JusTl'lc...., i o - -

_

Inclua-se no final do Anteprojeto aprovado pela Subcomissão de Pri!!.

cípi~s Gerais, Intervenção do Estado, REgime de Propriedade do Subsolo e da
Atividade Econômica, um artigo com numeração própria, com a seguinte

reda-

ção:

Por Isso, propomos seja incluída no texto constitucional, a garantia
dessa indenização, mediante a inclusão do artigo a seus parágrafos "O ;:mtc!,r~
jato.

"Art.

-

e obrigatóriA

rr prévia audiência

pelo

poder público das c.laases sociais interessadas,
atra:vés de suas organizações mais representativas, antes de qualquer deliberação em matéria
econômica, social, ou de previdência social".

JUSTIFICAÇÃO
A idéia de submeter as deliberações do Poder Público à prévia

~
~

DJENAL GONCALVES
PLiElII."IO/cDNlssio/sUICOllllssio

_

VI COMISSÃO DA ORDEM ECONOMICA

rnr----------------

diência dos segmentos da sociedade interessados na matéria não é nova.

auAs

Constituições da Espanha (Art. 105) e da Suiça (Art. 27 ~ e quinquies) já
consagram esta providência em caráter geral, e as Constituições da Itália e
França contemplam-na com relação especificamente à atividade econômica.

TIEUO/,1USTlflCAI;ÁO'---------_

De fato, é insito ao conceito de democracia a noção de

Dê-se ao Artigo 32 do Anteprojeto aprovado pela Subcomissão de Pri!!.
cípios Gerais, Intervenção do EStado, Regime da Propriedade do Subsolo e da
- Atividade Econômica, a seguinte redação, acrescentando-se um parágrafo úni-

co:

cão.

participa-

Se se pretende realmente inserir o regime do país num modelo

de Democracia Social, há de se prever, de maneira forçosa, a

moderno

intervenção

dos órgãos de classe na preparação das decisões do Governo, a fim de melhor
direcioná-las, conciliando, sempre que possível, os interesses

gerais com

os interesses e as liberdades de cada um.

1IArt. 32 - Empresa Brasileira ou nacional, para
todos os fins de direito, é aquela

constituída

Daí a emenda de norma que ora se propõe à Constituinte, apta a ins-

sob as leis brasileiras e que tenha sede e adm,!

crever na Carta política que irá reger os futuros rumos do país, incluindo-

nistração no País.

a no rol das mais modernas e liberais entre suas congêneres.

Parágrafo Onico - Lei Complementar poderá estabelecer tratamento

diferenciado~

em

determina-

dos setores da atividade econômica, em favor de
empresas nacionais cujo controle decisório pertença a brasileiros".

..
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EMENDA ADITIVA
Acrescente-se, como alíneas a e b do § único do artip,o
59 do projeto da Subcomissão de Princípios-Gerãis, Intervenq:it' <1<' Cs
tado, Regime da Propriedade do Subsolo e da Atividade Econom c,
o
que se segue:
.
a) ~ mantido o monopólio estatal sobre o serviço
pos

dente e ocioso, e tem a sobrecarga de desperdicio de materi"l e
de
dinheiro. Ademais, a empresa estatal, logicamente, não paga imposto.
\0 contrário, extrai do Erário Público as somas que, costumeiramente,
lhe faltam para cobrir os defficits. Passou a ser moda, ele uns
tem
pos a esta prte, os' governos implantarem a sua indústria gráfica, em
visível e condenável concorrência ã iniciativa privada, quando esse I,',
ramo industrial não apresenta características excepcionais que estejam a exigir a intervenção do Estado. O setor, no país, ';0 ,'PI"P';c"ta
com a mais moderna técnica e com os mais modernos equipamentos,
de
maneira que essa intervenção estatal é extemporânea, indébita e lesi
va aos interesses
da economia nacional. A desestatiz"çdO da indúS
tria gráfica é uma nces s í.dede e uma Obrigação.
-

í

tal-telegráfic~;

b)

~

mantido o monopólio estatal sobre o serviço de

ra

diocomunicação.

JUSTIFICAÇÃO
O monopólio estatal sobre o serviço postal-tele~ráfico
e de radiocomunicação é irreversível, por implicar até em necessidade
de segurança nacional. Se em mãos particulares, a empresa privada con
cessíonária, desde que o queira, poderá paralizar o Brasil, ~omo pode
rá isolá-lo do mundo, a serviço de interesses alienígenas, e tal ris
co estará afastado se prevalecer o monopólio em questão.

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se, como § 59 e alínea do art.7 dt1 pr-o ] .. ro
da Subcomissão de Princípios Gerais, Interven2ão do Estado, R~r,il1le
da Propriedade do Subsolo e da Atividade Economica o que ';,' ·;""tI.,:

[!'DEPlJTADO MAURiCIO NASSER AUTO'

~~'~A"O~.:"'illu,,";""O~
L.....-~QQ da ~.cIurn ~rrru.ra
"""

J~

§ 59 - O Poder Público assegura absoluto sir,lln"
fesa dôs direitos autorais no registro de marcas e patentes.
a) -

l:~

T&XTO/.lUSTIPIC,l,çio----------

.le

O Departamento Nacional de Propriedade
Indus
trial, e os órgãos similares, se organizardo coli
tra a espionagem no setor, respondendo pelo VdZ~
mento de informações que prejudiquem o inreresse
nacional.

JUSTIFICAÇÃO

EMENDÁ SUBSTITUTIVA
O item I do artigo 13 do projeto da Subcomissão
Princípios Gerais, Interven~ão do Estado, Regime da Propriedade
Subsolo e da Atividade Economica passa a ter a seguinte red,'çd":

de
do

I - Constituem monopólio da União a pesquisa, a luvra,
a refinação, o processamento marítimo e em condutos, do pctrólc>o
e
seus derivados e do gás natural, em território nacional.
§ único - O monopólio descrito no "caput" inclui
os
riscos e resultados decorrentes das atividades alí menc oned.rs , f icando vedado ã União ceder ou conceder qualquer tipo de participação,
em espécie ou em valor, em jazidas de petróleo ou de gás natural, fie
ja a que pretexto for.
í

Sabe-se que existe guerra declarada entre os
países
industrializados, com métodos de espionag~m~cada vez mais ~()fistic~
dos. Uns buscam descobrir os avanços tecnologicos de outro, <''''1''''''to trata de preservar os seus próprios segredos. Os paí~eG
.uLue:
senvolvidos e os em via de desenvolvimento são mais vulner~veis. lia
resíduos, entre a sua gente, da mentalIdade de colonizado, 'lU"
se
dobra ante as conveniências do colonizador. Por isso, toJa cdulela

é

pouca para resguardar os direitos nacionais que re~iqtram

e patentes de seus inventos e de suas descobertas.

marC~R

JUSTIFICAÇÃO
Atendendo a apelo do Governador Álvaro Dias do Cc;t-tdo
Antônio
Paraná e do Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado
dos
Anibelli, subscrevemos o apelo da Associação dos Engenheiros e
Sindicatos dos Petroleiros.
A idéia do monopólio estatal do petróleo n..l '';c't.:'tl

,jo

maior movimento popular da história brasileira, que terminou na cria
ção da PETROBRÁS.
EMENDA ADITIVA
Acrescente-se, como parágrafo 29 do artigo 11 do projeto da Subcomissão da Questão Urbana e Transporte o que se ser,ue:
§ 29 - Fica criada a Zona Franca.de Foz do Ir,uaqu, reg~
lados a sua organização e funcionamento por le~ complementar.
JUSTIFICAÇÃO

~Tjf~Illi.lil !J5"~R AUfO.------ - - -

L~wnjiiiil~oltltie;"·"f(fJnJfaru(~ ,
" ".......

TUTO/JUSnrICAção--------

:EJ

EMENDA ADITIVA
Acrescente-se, como parágrafo 69 do artigo 09 do proje
to da Subcomissão de Princípios Gerais, Irrt er-vençâo do [.1.1I1n,
me da Propriedade do Subsolo e da Atividade Economica o que r.o
§

69 - A União, os Estados, os Terri tóri05,

) ni

Federal e os Municípios providenciarão a de s e s t e t Lzaçâo d" ,.tI"
tria gráfica.

Rf'I~<I

~~t~í'.ue:
',I
í

T' i to

udíls

JUSTIFICAÇÃO
Está provado que empresa estatal é sempre mais onerosa

do que empresa privada. Isso porque tem a sobr-ecar-ga de ne-s so.i 1 oxce

Estrategicamente situad~ na confl~ê~c~a de três países-irmãos - Ar~entina, Brasil e_Paragua~,.- O Mun~c~p~o ~e Foz de Igua
çu, no Parana, oferece condiçoes prop~c~as par~ ~ fu~c~onamento. ~e
uma Zona Franca a exemplo da de ~anaus. ~ um pr~v71eg~ad~ pela l~gaçao
rodoviária com o Paraguai atraves da Fonte da Am~zade, 7 na uªurada ~~
lo Presidente Juscelino Kubtschek de Oliveira, e pela l~~açao ro~ov~~
ria com a Argentina através da Ponte Tancredo N7ves, ~ss~m denom1nada
por amistosa sugestão do Presidente Raul Alfons~n, e ~naugurada pelo
Presidente José Sarney. O funcionam:nto da Zona Franca.~m Foz de Igu~
çu garantirá o desenvolvimento economico de t~da a reg~ao, o seu .pa_
que industrial consumirá matérias-primas de Sao P~ul~, Mato Grâssod'
Paraná Santa Catarina e Rio Grande do Sul, gerara numero eleva ~
e
empreg~s, estimulará o surg!mento de ~ndúst~ias-sat~lites de apOlO e
dará novo impulso criativo a Tecnolog~a nac1onal. Ha um outro ~~pec:o
não menos relevante, qual o de acabar com o contra~ando ~e ~ercador~~
proibidas, que sangram o Brasil, a cada ano, e~ mu~t~s.b~lhoes

cruzados, escoados clandestinamente para os pa~se~ v~z~nh~s. Fo~ .de
Iguaçu dispõe de modelar infraestrutura, com a us 7na _ ludroeletrl.ca
de Itaipu, rede hoteleira a pleno con~ento, comun 7caçao por telefone,
rádio e teléllrafo aeroporto ãrrter-nac í.one L, r-odov a asf"l~,leI,., de ace,:!
so e navegaçao fl~vial. Preenche, portanto, todas as eXl.gnnclclB para
o funcionamento de concorrida Zona Franca.
í

VI· Comissãode Orerem EéoríÔmlca
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~
~
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EMENDA ADITIVA

Acr~scente-se, como § 19 do artigo 11 do projeto da Sub
comissão d~ Questao Urbana e Transportes o que se segue:

Fica criada a Superintendência de Desenvolvimenf une i onarnen
to e recursos f í.nance a.r-os por Le i, co mpLement.ar , de Ln í.c i.a t í.va uo Pre=
sidente ~a ~eEública, até cento e oitenta dias após a promul~ação des
§

19 -

to do Vale do Ili\uaçu, SUDEVAI, regulados a- or-gana.aecâo , o

ta

único - A Superintendência de Desenvolvimento do Vale
do Iguaçu ~erá direção bi-estadual, repartida entre o Paraná e Santa
Catarina.
Const~tu~çao:

§

e

221

f - O Instituto Brasileiro de Defesa Florestal, IBDF estimu
Iará, com incentivos fiscais, e prioritariamente, o reflorestamento com e~sências
nativas.
:JJSTlFICAÇAO

Possuimos vastas regiões do territ6rio nacional cobertas de
matas nativas. Em período de tempo mais curto do que se pensava, elas desaparece
ram, consumidas pela voracidade do fogo, do machado e da moto-serra. Madeireiros
criadores, agricultores e indústrias de papel se uniram na fúria dendroclasta "
do Brasil. Vieram, depois, essências
para promoverem a deser t
como eucalipto, o pinus e o kiri, em florestas homogêneas, empobrecedoras do so:
lo e sub-solo. O sul do país, por exemplo, se vangloriava dos pinhais compactos,
e Mato Grosso se orgulhava de seus mognos e jacarandás. O Paraná, celebrado pelos poetas, como a "terra das araucárias", não as tem, porque destruídas, e os tenta extensas plantações de pinus, que distorcem e despersonalizam a paisaqem
brasileira. O norte-americano nos induziu a acabar com as florestas nativas, para vender-nos mudas e sementes de pínus e eucaliptos, e o japonês, mudas e semen
tes de kiri. Está na hora do IBDF dar novo rumo à sua política de reflorestamento
e dar prioridade às essências nativas, embora de desenvolvimento mais demorado. '
Queremos que o Brasil seja mais Brasil, a fim de que as novas gerações continuem
a conhecer as florestas, como elas eram outrora.
íf'Icação

exót icas

JUSTIFICAÇÃO
O vale_do Iguaçu a~resenta aspecto gesolador, de pobre
za, em toda a extensao da fronte~ra entre o Parana e Santa Catarina.As dens~s m~tas desapareceram. O machado, o fogo e a serraria
pus e
r~m ~baJ.xo

arvores_seculares, e

nenhum~

riqueza foi

c~iada,

para subs

t~tu~-las. Populaçoes carentes vegetam em meio da miseria e das doen=
ças. A união tem o dever de voltar as suas vistas para a re"ião flage
lada de ambos os_Estados, tanto mais porque o r~o Iguaçu foi aprovei=
tado para produçao energét~ca, que alimenta o Rio Grande do Sul e
o
próspero eix~ de são Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gera~s e
Espírito
Santo. A U~iao tem o dever de injetar novas energias à rer,ião que for

neoa energla para o Brasil.

-

EMENDA ADITIVA
Acrescente-se, como letra h do § único do artigo 19 do
projeto da Subcomissão da política Agrícõla e fundiária e da Reforma
Agrária o que se segue:

~
~
EMENDA ADITIVA
Acrescentar, como letra f do § único do art.19 do pro
jeto da Subcomissão da política Agrícola e Fundiária e da
Reforma
Agrária o que se segue:
f - O Instituto Brasileiro de Defesa Florestal,

estimulará, com incentivos fiscais, e prior~tariamente, o
tamento com essências nativas.

IBDr,

reflores
-

h - O Senado se pronunciará obrigatoriamente sobre a
alienação de terras devolutas, a nacionais e estrangeirosr-m ~l igual
ou superior a cinco mil hectares.
JUSTIFICAÇÃO
Urge maior policiamento, por parte dos representantes
do povo, na posse e exploração efetiva da terra, com vistas a impedi
rem-se a formação de latifundiários improdutivos e a posse indiscri=
minadas por estrangeiros de grande parte do territór~o nacional.
A
intervenção da Câmara Alta no Erocesso fundiário visa a moralizaçâoe
a rigorosa verificação das razoes do interesse na obtenção de deter-

minada área de terras. Nem sempre está em jogo o exercíc~o da atividade agro-pastoril, maS a ocultação propositada, para exploracão pos
terior e clandestina, de petróleo, ouro prata, pedras preciosás
e

minerais estratégicos de importâncla nela existentes.O cuidado
. na
anál~se de cada caso contribuirá para a seleção melhor dos
contem

) plados, contribuirá, sobretudo, para evitar que as multinacionais se
assenhoreiem do território brasileiro, depois de haverem se apossa-

JUSTIFICAÇÃO

do de fatias crescentes da nossa economia.

Possuimos vastas regiões do terr~tór~o nacional cober
tas de matas nativas. Em período de tempo mais curto do que se pensa
va, elas desapareceram, consumidas pela voracidade do fogo, do mucha
do e da moto-serra. Madeireiros, criadores, agricultores e
indus
trias de papel se uniram na fúria dendroclasta, para promoverem
a

desertificação do Brasil. Vieram, depois, essências exóticas,
como
eucalipto, o pinus e o kiri, em florestas homogênas, empobrecedoras
do solo e subsolo. O sul do país, por exemplo, se vangloriava
dos
pinhais compactos, e Mato Grosso se orgulhava de seus mognos e jaca-

~'

,~

randás. O Paraná, celebrado pelos poetas, como a tlterra das
araucá
rias 11 , não as tem, porque destruídas, e ostenta extensas n1.ultcJ.C'ões

de pinus, que distorcem e despersonalizam a paisagem brasileira.

O

norte-americano nos induziu a acabar com as florestas nativas,
para
vender-nos mudas e sementes de pinus e eucaliptos, e o janonês,
mu

das e sementes de kiri. Está na hora do IBDF dar novo rumo à sua po=
lítica de reflorestamento, e dar prioridade às essências nativas, em
bora de desenvolvimento mais demorado. Queremos ~ue o Bra~l 1
- seja
mais Brasil, a fim de que as novas gerações continuem

d

('OI1!w('\'r

dS

florestas , como elas eram outrora.

EMENDA ADITIVA
Acrescente-se, como letra ~ do parágrafo único do artigo 19 do projeto da Subcomissão da polít~ca Agrícola e Fundiária
e
da Reforma Agrária o que se segue:
g - Para efeito da reforma agrar~a,a União reexaminará,
no interesse da soberania e da segurança nacionais, a concessão
de
terras a estrangeiros feita sem prévia autorização do Senado
Fede
ral, e na qual não tenha sido implantado o projeto agro-pecuário que
a motivara.

~

~

do-prOj~to

Acrescentar, como letra "f" do § único do art:-lQ
da Subcomissão da Política Agrícola e Fundiária da Reforma Agrária, o que se se gue.

JUSTIFICAÇÃO
As continuadas concessões a estrangeiros de
extensas
áreas de terras, em passado recente, puseram em sério risco a sobera-

nia e a segurança do nosso país. Cada indivíduo, ou empresa, que
se
propôs a executar projetos agro-pecuários, sobretudo na Amazônia,
mas, na verdade, informado, antes do próprio governo brasileiro, pelos Satélites-espiões, - se preocupou em assegurar-se o domínio e pos
se de áreas de terras onde se localizam abundantes matérias-primas

,

minerais nobres e estratégicos, petróleo e riquezas vegetais, a
serem exploradas no momento oportuno. Caso significativo foi a campanha
, anos atrás, para a formação de grande lago amazônico, defendida pelo
Instituto Hudson, ,dos Estado~ Unidos, e, agora, na região_indicada
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surgiu a rica jazida de petróleo de Urucum. Essas distorçoes
ram contra os interesses do Brasil, motivo pelo qual urge a

consp~

revisão~

- e cancelamento, quando for o caso, - de apressadas e irresponsáveis

concessões de terras a estrangeiros.
O Senado deve voltar a ser ouvido e acatado quando tratar-se da concessão, por venda ou doação, de terras igualou superior
a dois mil alqueires paulistas.

1':'1--------------

-,

oIUTO

I

MISSão e distribuição de energia, assim como das consideradas como
de segurança nas usinas nucleares.
~ necessário, portanto, que
essas populações sejam ressarcidas, para que, com esses recursos, os poderes
estaduais e munIcipais possam desenvolver atividades econômicas al
ternativas que compensem os prejuízos sociais e econômicos, decorrentes da inutilização das áreas onde são instaladas as usinas.

~'

~:
r.r----------------nITO'oIUITI'ICAÇio-----------------,

!.J

rr-~EPUTADD VALTER

PEREIRA

EMENDA ADITIVA
Acrescentar, como letra e do § único do art.19 do projeto da Subcomissão da política Agrícola e Fundiária e da
Reforma
Agrária o que se segue:

r : - r - - - - - - - - - - - - - - - - TUTO/,FUSTIFIC...Ç Ã O - - - - - - - -

e - O Plano Nacional da Agricultura e o Plano Nacional
da Pecuária fixarão diretrizes e normas, em todos os setores
para
o desenvolv~mento agro-pecuário, com prioridade para a agricultura
de subsistência sobre a agricultura de exportação.
JUSTIFICAÇÃO
O produtor rural está confuso, por perceber que
não
existe uma política nacional definida. Sente-se desamparado e
sem
garantias. Desde o engodo de que foi vítima com a campanha "Plante,
que o João garante", receia aventurar-se. Não se conforma com a fixa
çã? de pre~o mínimo para ~roduto cujo c~sto é superior. Clama contra
a ~mportaçao de produtos Justamente na epoca da safra, do que resul-

EMENDA N9

Inclua-se, no art. 99 do Anteprojeto"
Princípios Gerais, Intervenção do Estado, Regime de Propriedade do
Subsolo e da Atividade Econômica" o seguinte parágrafo:

"Art. 99 -

.

ta, baixa de preços, em benefício do atravessador, que, depois,
na
entresafra, manipula o mercado, para ganhar mais nas costas do consu

midor. Teme, que a produção apodreça na roça, por falta de armazena~
gemo Entra em banco, para cohseguir financiamento agrícola, como
o
bo~ que marcha resignadamente para o matadouro, porque o
banco
executa, e toma a propriedade hipotecada, se a colhe~ta não for boa.
As classes produtoras reclamam, desde há muito tempo, da falta de um
Plano Nacional Agrícola e um Plano Nacional Pecuário, como acham qu~
para não faltarem alimentos, temos de partir para o incremento
de

Parágrafo Unico - Lei complementar regulará a nacionalização progressiva das minas e jazidas minerais, a!
sim como das indústrias estratégicas ao desenvolvimento ~cQnõmiro
e à segurança nacional.

urna agriculta de subsistência.

JUS T I F I C A

ç AO

Visa, esta emenda, a qa r an t l r u

t: ~E~U~;DO

----;1:= I

VALTER PER[IRA

dl"~l'fl\'fll

vimento econômico soberano, controlando as riquezas que ~~o ,e~~~llciais à sua consecução e preservar um patrimônio que dpv~ o,rr q~
rantido às gerações futuras, a exemplo do que já fazem oulr~~ ~~
ções.

r.r----------------T(XTO/JUSTlflCAÇÃO------ -----

EMENDA N9
Constituinte FRANCISCO AMARAL
• "l.f""~IU/"'IIlI ... ~A'11 'õlJflCU .. I ........ U

Dê-se ao art. 11 do Anteprojeto "Dos Princi
Gerais,
Intervenção
do Estado, Regime da Pronriedade do Subsopios
lo e de Atividade Econômica" a seguinte redação:
"Art.

VI - comissão dõ Ordem Econômlcõ

_ A lei garantirá aos Estados e Mun!.

cípios o recebimento de dividendos quando ocorrer, em seus territórios, a exploração de energia hidrelétrica ou a produção de energia

Acrescent~se

ao Anteprojeto elaborado pela Suhco-

missão d<!. Questão Urbana e Transporte os seguintes r11spoc;it.!.

-vãS:

nuclear.
IIArt.
A União manterá um S~stema
Financeiro específico para prover a hab1tação e o
saneamento bás1CO no País, especialmente para
as

JUS T I F I C A ç A O
Os Estados e Municípios onde são instaladas
usinas hidrelétricas~ou nucl:=ares sofrem prejuízos de mOllt~, IId medida em que têm reduzidas suas terras férteis, e con s e qucn t.vmrnt

l'

,

classes de menor renda da população,

promovendo-

lhe a construção e a aqu1sição da casa
próprlõ,
através de uma política Nac10nal de HabItação e Sª
neamentO.

suas receitas reais ou potenciais.

Art.
A política Nac~onal "" Hahi
tação e Saneamento será formulada e coordenada
ã

Di mesma ~orma, promovem agress5ps ao meio
ambiente, comprometendo o equilíbrio ecológlco das áreas onde
são
processadas as inundações e as obras de instalação, geração, trans-

nível minister1al.

•

Art.

Os orçamentos

anUB1S 0

rianuais da União consignarão dotações

plQ

específi-

destinanas exclus1vamente ao f1nanc~ampnto de
pro~rarnas hab1tac10na1s e de saneame-nto hnO:::I<:o Pil-

cas

ra a população de baixa renda.

VI· ComIsaio ele Ordem Ec~

Parágrafo único.

As dotações orçamentrir i as

se-

rão complementadas pelos recursos do FGTS e

outras fontes de receitas específIcas

p

por

PXCll1S1va-

mente de s t í.ne de s às f r ne Li de de s de quo t r-n t <l
(>~te
e r t.i.qo r e Lec i.onade s em "n i spo s t.çêo s
'rr.irrs i tó-

• 223

Nas "Disposições Transitórias" as origens das

re-

cursos das duas áreas da política Habitac10nal (baixa e

mé-

dia renda)

ficaram bem definidas, princ1palmente os de

bai-

xa renda, que passam a ser exclusivos e não prioritflrios.

rias".
Art.
Os r e cu r s o s mio rlpc; t 1 nado s
a financiamentos à popu)..ação de baJ.xa renda terão
origem nos depósitos dp Cac1ernetnR dC' POllpança
e

nas fontes relacionadas em

l'nlSpOR]Ç~C'~

Transitó-

r Las ",
Art.

Os recursos do

S1StCllld

ll.lO

poderão ter quaisquer outras dest1nações.
Art.

No desenvolvimento da Polí-

tica Nacional de Habitação e Saneamento, o SIstema
70% dos
recursos nele gerados, distribu1ndo o restante
pelas unidaães federat1vas, compreendidas em regIões
de menor desenvolvimento econômico.
deverá fazer aplicar em cada Estado,

Disposições Transitór1as

=

_

INCWA-SE CNlJE COUBER, E1'1ENJll\. NJ ANI'EPI'OJEID f'l\ SlJI.1Ca.1ISSi\O

Art.
são fontes de recursos
suplementarep para financ1amento de programas habit2

cíona1s e de saneamento para a população de
xa renrta:

Tl:XTOIJUSfIFICAÇio

AGRIa:>IA E FUNDI1IR:rA E

ba1-

1)/\

1)/\

POLITI

REF011MA AGR1\RIA:

- A UNIÃO pB:)\1J\~ O DESENVOLVIME!'1TO DI\ JlGRIClJIlmM Nl\CIo-

"AR!'.

NAL, INSTITUINOO, PARA Tl\NI'O, UM" POLITlCA AGRICOIA DE CAR1\'l'ER PCI1!-1I\N1Nl'!:, 11 Sr.R

I
Fundos específicos Já
eX1stentes,
vedada qualquer outra destinação de seus
recur-

DEFINII)/\ POR LEI.

SOSi

P1IRAGRI\FD ONICO - A POLITlCA AGIlICXJIA DEllFR!\ CXJm'ElIlPll\R, PRrFF.Rr.NCTIIT,
~, OS PEQUil'lOS E MeDIOS AGRICULTORES.

II - Recursos por financiamentos contrai.
dos no país ou no exterior, especificamente
para
os programas de política Hab1tac10nal e de
~aneamento para população de baixa renda;

JUSTIFICAr.ÃO

111 - Recursos representados~pelo aproveitamento de terrenos de propr1e~a~e da UnIão, r.~
tados e Municíp10S, não ut1l1záve1s pelos
~erv~

ços púb11COS e adaptáveis
tos hab1tacionais;
IV

-

à construção de

SÃO 00 REGI'IE POL1Tla:> DE

pela

PO !l. DTSSEMINACÃO MllSSIVA DAS EXPLORN'ÕES

_ Outros recursos que venhalll"

nanciamento de programas hab1tac10na1s de
renda:

pl{D~

NQ.

1\ lIGRICllL-

PEQUENOS C Mt:D1OS l'"rnCl'r:mRrS, Sr.(J(J

VAlD'<J.;S PFlllS QUAIS

SE PRlPUGIE NlJ.I REGIMF; DEMXR!\TIa:>, SEJA NO SENTIlXl DE SF. EVITAR 11M C'ON,nNrO EX -

ser

PRESSIVO DE PI10BLEMAS C'ao1 OS QUAIS A

NAe:iD

TEM SE DEBATToo, NJ LONm DE SUl' HIsrQ

RIA, SEM TER CXJNSEr.!!IOO, A~ ENl'i\0, 11M ENCIII'INI1lI."'IlNm nr.STlIl> Ml\'I'r-'RIJI$.

(~-

são fontes de recursos para

ros

JA NO SENTloo lJE SE CRIAR lJM1\ BASE ECDi'~ICA !>'AIS EST1\VEL

criados especificamente para a construção de habitações populares e de saneamento básico.

-

(UlJ)

PAIs REQUER, ENrPE 0UI'RA.5 aJNSIDEPJ\('ÜCS, O PL:R!'lAt>lEN-

TlJRA, aJNSTI'IUI TAREFA PERMl\NEN"!: 00 PODER PORLICXJ, O psrl'1lJLO, O APOIO E O I\MPA-

á

I

{)!.!

MEro DE AGENTES PARJ'ICIPANI'ES. NESTE SrnrIOO, E I\PLICJ\Nl1() CSTr. CNrn'U\~

Recursos líquidos gerados

Art.

--

TE EXERClcIO DA EXPANSÃO Ili\S ATIVIDI\DES ~IIrA.<;, DIS'l'RIElUtDJlS ENTPE O MllIOR

conJuQ

alienação de terrenos da União, Estados P
Mnnicí
pios, não utilizados pelos Serviços P~bllCOH 0 tnrn
bém não ada pt ve as à construção de con 11m t 0""0
lIab!::
tacionais;
V

~

A EXISRENCJA E FURJ'ALEC'I"IENI'O DA DEXJCMCIlI REPRESENrATTVlI

r

111 PT.r:NO

CXJNliECT.MrnTO DE 'J'OllOS O t::I.FNcY) Dr. DIrIClTUJIIDFS CNrmNI'I\l1I\." II1WIlMI:N'11' 1'1'1.11 NlIrAo,

médIa

NO ((TE DIZ ReSPET'l'O 1\ l\mTCUl.'l'lIDl\, F.
MEROSO DCSTE ScrDR, f.xJITI\jlJINrE os

Depósitos de Caderneta de Poupança

PROCES..'>O DE EXPOSTr.ÃO E EXPUL..'1iin

11 - Revers~o de recursos ap11cados

MJ M; CIDl\DES

111 - Letras h1potecár1as

ou E"

Of1['

1I1'P.I'l\ DIRITII"lTNT'r. o mupo scY'TlIr, ~'lIT<; Nl...!

PQlIlrNO" E Mt:TlTOl> 1IC:IlTClIII1Y1RJ:S; [J.l ESpr.cTI\I"

sÃO os

MF.SmS. 'l'l'JINSFORl'l\N!X)-{)f;

t'}1

O

MIGR/INIT.S RU-

TRIII1I\IJ'IIIXlT'.T'$ RIIMTS I\.<;MIJllUAm<; ("i"lt"ijlll>-rQT'I.';;') TTINrNRIIN-

TES.

IV - Financiamentos contraídos no País
ou no Exterior, não destinados à população de ba1xa renda

ESTA NORMA a:Nffi'ITUCICl'lAL VISA EXATAMENI'E 11 IMPOR 110 SErrOP POnLIa:>

A

J:EI'E!1MINAC"ÃO DE APOIAR, DE PREFE:ReNcIA, ATRAvE;s lJE POLITlCA AGRlCOIA, OS PI::(llJr::NOS

V - Outros recursos remunerados. 11

E MIlDICS AGRIOILTORES,JA GUE ELES a:NSTI'l'UEJ-I, SIMllLTANFJ\MENl'r::, O GRUPO

soci~

NtM:I1OSO 00 MEIO RURAL E Ml'.IS Vt'INERAVEL .l\s NORMAS 00 ME1lCAOO JlGRta:>IJI.
JUSTIFICA
O obJet1vo desta emenda

é

çÃO

preservar o Sistema

nance1ro da Habitação, instl.tucionalizando-o

Fi-

constItucio-

nalmente.
A política Nacional de Habitação fica v1nculada

.

'EJ--~
EMENDA:

a

I

nível ml.nisterial.

60087().4'
Assim, o Sistema ter~ um comando ~nJco r ndptltJado,
PoI í-

no que respeita à formulação e coordenação do no s-.»

J

=

fEXTOIJUSTIFICAÇio

_

tica Habitacional.
INCLUA-SE CNlJE CXXJBER, E1'1ENJll\. NJ ANI'EPROJEro 1)/\ slJI.1Ca.1Issiio 011 l'OLITlCA

Com a ext1nção do BNH, o assunto passou a ser tra-

AGR1CDIA E E'UNDI1IR:rA E
AR!'.

tado pelo Banco Central, pelo Conselho Monctárlo Nnciono],pg

1)/\

- A

oos PRODUI'OS

REFORMA AGRIIluA.

UIIÃO

CCMPETIRl!. LEGISU\R SOBRe AS NORMI\S

cabendo ao MJn1stério do
Desenvolvimento Urbano ...... a formulação de propostas de PQ

FABRICAC'iD

lítica habitacl.onal e desenvolvl.mento urbano ll (art. 62 do O-ª

AS roIDlCOES ,DE USO EM SEUS TERRITORIOS.

10 Ministério da Fazenda, pela CEF,

nn I~IPORI'N"i\O

QU1MICDS t1I'ILIZl\DOS NA AGRICULTURA. li LEGIS!J\('i\o SWR[:

m1ERCIALIZN'.ÃO OOS MES"OS ~ DA AIl'JlDA OOS ESTAI'OS

em:,

E
A

TI\MR~, ESTlIP.EI.r.cElliío '

creto-lei n" 2.291, de 21.11.86).
JUSTIFICArÃO
A emenda dá tratamento especial aos programas
t~nados

à

mor~dia

para a população de ba1xa renda,

deg

consig-

nando-lhe dotações orçamentárias, complementadas pelo

FGTS

e por outros Fundos Já eXl.stentes, alguns dos quais com

apl~

O USO ABUSIVO DE AGI1CIrOXICDS

s,

REXXlNIIECIDI\MEN'I'E, tJl1A OIlS MIlronrs FCN -

TES DE a::Nl'AMINAÇÃO AMBIENI'AL, NO BRASIL. ~, INCWSIVE, RESPCNsAVEL POR NrNERO
SIGlIFlCATIVO DE MJRl'ES DE TPABALHATXJREs NA

AGRIOlLTlJRA,!'I.J:M DE cnrrRII1UIR PARA

A 1'ERI:\l\ IJE QUALI!1l\DE DAS AGUAS DE ALGUNS OOS NOSSOS RIOS DE IMPO~1iNCIA Nl\CIOlllIL.

cações desvirtuadas.

A DIVISÃO DE ATRIBtlICÕES AQUI PSOPOSTA
Um dos artigos veda a utilização de recursos
Sistema para qualquer outro fim.

do

nEVER1l ATUAR NO SENTIm nn PI10 _

PORCICW\R MAIOR GRAU DE FISCALIZJI('ÃO E awrPDLE DII..<; COMlJNIDl\DCS lITIN(;m~", DIrIa.!!!
TANOO PRl!.TlCAS PQU(X) !::rICAS DE

GRtJ!.'().<;

E:<X:NCloums DE PRESSií.o.

224

• VI· Comissão, de Ordem Econômica

lIA QUE SE ca-lSIDERl\R,

Esse instituto é, portanto, matéria própria da legislação ordinária,

AINTVI, OOE i\S mNmcflES F. lIS Nlx::I;Sc;TrlIlDI:S nn uso

que a trata com mais pccpr redade ,

IE PR::lDUI'OS QlJIlllIOOS NJ>. AGRICULTURA VARIA'l DE ACXlROO CCM AS PJX:ULTIIRTnIlDr:S REmo -

NAIS, 'rAIS

txro CLIMI\,

NÍ''EL TeCNOLómco, TTroS m; CUL'IURiI I': I1I'S'I'INn 11,\ l'I~lJ)lr(1io.

Er1 LM pllIs DE GRl\NDeS DISTINCÕes I''cGICX'JIIIS, o PL:Rl'] J. In: I :!~I'l\ln; NlI IM-

Não deve, pois a Constituição avocar para si tal tema, sob pena

pLCMf:NrJl('iío De LEGlSLl\rÕI:S lIDI:nUIIDI\S lis su-s P'1[()RTI1I\\)I;~;, NNl 1'(1111: :,II~ o.;lIl\J'SI'l~VIJXJ

REX::ENI'EMENI', V1\RIOS

=AI:nS

DERRUP.A!ll\S

de

A função da Conc;t1tuit.:ill

e

dar as diretrizes de uma soc-iedade e não descer a minúcias.

APRESENTl\RI\l>1 LL:IS SOIJllL: li Wl:l'ClUI\ U'1 QU];S-

IDes, JUICJID/IS INmNS'J'T'rur.ro;,"IS rem SUPRI-nJ 'J'RInlINlIT, I.,.nl'll1\l"
'IUICÃO E10l VICllR. C'CM ISSO, EYJM"

ser identificada com a legislação ordmâr ta ,

("'1 IVI<;I: NlI cnNS'J'.!.

Assim, os dispositivos que ora supr mumo s , tra.zem em seu bOJO

INIC1I\TTVI\S 1'0 "'1I\j()R IN'I'L:HESSE PÚBLICO

norCa r t a

mas pertinentes ao Registro da propriedade, que não devem constar da

CXJM) 00 CASO EXEMI'IlIR 00 RIO GRlINDE 00 SUL.

A PR:lIXY'.ÃO, REC'IDA POR LEI FEDERIIL, ATENDERIA ~ RlICIONJILl[)J\J)E INDUSTRI-

Magna.

AL QUE RECU\MI\ POR OORMII ONICA.

De outra forma, quanto ao mér-r r o ,

.J

p ropos r.r conr i d.i no ~11Hl-'

tio

artigo 3Q é mera transcrição mal feita da norma con t r da no ar-r-ruo 70 do

(ij-

digo caví.L.

~
~

CONSTITUINTE:
_ •

"LUI.~lo/C.O"ISslQ/sUIICOaussio

-

- - - --- -

• --

.-

Tratando-se a Usucapião de forma de aquisicão da p rop r i cd.rde ,

em

virtude de seu uso por determinado lapso de tempo, Lnj ur fd tcc c l n j u...tu
obrigar ao novo proprietário uma destinação nao desejada.

TUTO/JuSllneAcÃo - - - _ .

Por fim, o disposto no art. 4Q, também não passa de uma cilpi,l
xata da lei 6969 de 1981, que disciplina a usucapião

Suprima-se o artigo 62 do An,teprojeto aprovado pela Subcom r s, ...:in

da

especial,

ine-

pos su Lndo

normas mais pormenorizadas que as contidas no Ancep roj e t o ,

Questão Urbana e Transporte.

.,

JUSTIFICAÇÃO

o

artigo ora suprimido pretende extinguir o instituto da enfiteuse,

banindo-o do Direito pátrio., sem contudo se preocupar com as

consequênc í.as

nefastas de tal atitude, adotada tão abruptamente.

CONSTITUINTe:

A enfiteuse é direito real pelo qual se opera o desdobramento

domínio alodial (propriedade) em domínio útil e domínio dueto.

f!j----_-'--

do

~
~

DJeNAL GONçllLVes

.LI[ .. Ã"IO/cON"sio/&UflCO~"5,io

_

VI COMISSÃO DA ORDEM ECONOMICA

Modername,!',

=----------------TI:XTotol'Ustlrlcaçio---------

te, apesar do instituto fazer parte dos direitos reais, considera-se um co,!!

trato pelo qual o proprietário cede a terceiro o direito de pe rcepçjio de t~

Dê-se ao artigo 22, dõ Anteprojeto aprovado pela Subcomt s sâo

dEt a utilidade de uma propriedade, com o encargo de lhe pagar uma renda,pe.!!,

Princípios Gerais, Intervenção do Estado, Regime da Propriedddc do

são ou fôro anual.

de
Subsolo

e da Atividade Econômica, a seguinte redac;ão:

o direito de propriedade

e a sucessão hereditária.

No caso do Estado, é forma de aproveitamento útil de terrenos ou imóveis que
não estejam servindo adequadamente ao bem público.

e garantido

"Art. 2Q -

Tanto o Estado como os particulares, utilizam-se de tal Lrrs t f t ut'o ,

A utilização pelo Esta§ 12 -

do de tal instituto garante, muitas vezes, uma fonte de receita.

O Poder Público estabelecerá as formas de

tornar a propriedade accessível a todos.
A simples e sumária ext Lnciio de tal ín s r t eo ro , Il:ill ..,() r-et t rr dtl 1 ...ta do essa fonte de receita como o

fil?

§

perder o d t r e I r o ;l pr-op r t cd.rde , chmi-

nuindo o patrimõni~ público.
De outra forma, em se tratando de um contrato com efeito..... ohrl'
pt-op rdedede , extinguir o instituto simplesmente sem prever ou t r-u-

22 -

~

facultada a desapropriação por

neces-

sidade ou utilidade pública ou por interesse s~
eial, mediante prévia e Justa indenização

.1

em

dinheiro, ressalvada a possibilidade da

normas

União

desapropriação de propriedade territ~

quando aos direitos dos proprietários do domínio direto, é enriquecer ln]u!

promover

tamente e sem causa o enfiteuta ou foreiro, fato que é r'epud rado no d r r e Lt;o

rial rural através de pagamento em tItulos da d!
vida pública, segundo os critérios

pátrio.

ebt~beleci

-

_d!?~_ p.~s_ta QO.I!stit!:Ji~ão e f acu Ltando-ee ao expr~

Por fim, a matéria é próp~ia da legislação ordinárill não devendo

priado aceitar o pagamento em tItulos

a

públicos

com cláusula de exata correção monetária. Essa

Constituição legislar sobre a mesa.

indenização também será devi da sempre que,

c om

base em lei ou ato de autoridade Iude r a L, Cbtd-

.,

dual ou munr c pe L, eob r-cv e r em r-es r r r çoe s
í

.10

í

uso ou disposição da propriedade ou de qualquer
outro direito de conteúdo pa t r rmon r n L, qu e· .lcnE.
retem substancial diminuição de hCU valor.
Em
caso de perigo público iminente, as auror Id.rdes
competentes poderão usar da prop r Iedodc p.lrtlc.!:!.
lar, assegurada ao proprietário indenização ulterior.
Tr.:XTotol'USTlrlC:Açio- - - - - - -

Suprimam-se os artigo; 3Q e 4Q do Anteprojeto aprovado pe Lr

§ 3Q - O direito

Subco-e

ã herança é aasegur-ado

nesta

Constituição e não poderã ter seu valor onerado
missão da Questão Urbana e Transporte

por tributos, salvo o impostô de transmissão
causa eoec Ls",

JUS T I F I C A

ç ÃO
JUS T I F I C A

A Usucapião é insti.tuto conhecido desde o tempo dos r cmano s c
latim "usucapere", tem significado que exprime o modo pelo qual

pelo uso, determinada propriedade ou. domínio.

Se

ç Ã O

do

.ulqu l re ,

Não basta assegurar, prpgramãtica e genericamente, o direito
priedade e à sucessão.

à pro-

Para protegê-los enquanto direitos md ív tdua t s , ...em

VI- CoÍnIuio. c:w.

JUSTIFICAÇÃO

porém nunca perder de vista a funcão social que devem atender, impõe-se di,!

ciplinar ~a: própria Constituição os limites básicos dessas duas

' I..... ._

s i cuacôes ,
Cabe à iniciativa privada organizar e explorar a atividade econômi-

explicitando quando e em que medida o ante r esae particular deve cede r a in-

teresses considerados do bem comum.

ca, reservando-se ao Estado as funções de controle, fiscalização e r egu Iamen«
tação.

Não somente as hipóteses de desapropr Laçjio ,- devem ser

indenizadas J

como até hoje vem previsto na Constituição, mas também por Lden t Ld.tdu

de

,A intervenção e os monopólios são medidas estatais extremas,

motivos, toda e qualquer limitação que o Poder Público imponha ao exercício
do direito de pccpr tudade ,

Na des.lpropri.\ç:\t.l, .\::;o.;i.m

C\}I\\O

n..t-, Ulo\t~

todos.

.1

AqUI, como Li,

sI,

:Assim é que fizemos incluir no artigo Sg, notmas que

pela

disting~e

Aliás, a indenização é que

a desapropriação do puro e simples confisco, quando o Estado toma o
alheio para

dos mercados ou a preservação da soberania nacional.

..1

a ,de-~eparJção, ~-retribulç.JU,

idéia indissociável é somente uma:
diminuição do patrimônio individual.

g

sem retribuição;. exceção rara, que cumpre afastar..

em

casos exttaordinários, em que ficaT comprovada a necessidade de regularização

V.\fl..Hi,l:;'

formas de restrição ao direito de propriedade, não é justo que um só indiv!
duo arque com o preço do que vai beneficiar

as

quais devJm ser evitadas ao máximo, permitindo-se a sua utilização apenas

possibilitell

ao Estado la utilização dos meios intervE!ntivos, sem contudo tornar esse poder

bem

discricionário ou aribitrário.

im-

blictt e o prazo i~tervencionistil fazem parte das normas restritivas do

A iniciativa exclusiva do Presidente da Repú-

poder

estatal.

prescindível pôr a garantia de indenização a salvo de violações de iniciat!
va do legislador ordinário.

De outra forma, a idéia de submeter as deliberações do Poder Plibl ico ã prévia audiência dos segmen~os da sociedade, interessados na matéria não

Relativamente ao direito à herança, tem se verificado no Brasil uma

105) e da Suiçd (Art. 27 ~

tendência marcante de taxar a t~ansmissão da herança d~ maneira particular-

é nova.

mente intensa, em verdadeiro expediente de confisco da propriedade privada.

quinquies), já consagram esta providência em car.íccr ge rc L, e.lb

As Constituições da Espanha (Art.

ções da Itália e França cont empInm-an com relnc;.:i.o e spec Lf Ic.rmcaeu

o direito à

herança, como manifestação do direito à

;1 .rt iv rd.ule

econômica.

propriedade,

constitui um poderoso incentivo ã produção e ã acumulação de riquezas

c

CunHt 1Lul-

por

De fato, é insíto ao conceito de democracia a noçiio de r.lrt ic i p.It;:iO.

parte dos cidadãos, nem mesmo devem ser esquecidas as suas vantagens quanto

Se se pretende realmente inserir o regime do país num modelo de

às populações de baixa renda, onde o direito à herança viabiliza a transfe-

~, há de se prever de maneira forçosa a intervenção dos órgãos de classe

Demucr.lcla

rência, aos titulares de direitos sucessórios, de pequenas poupanças penos!,

na preparação das decisões do Governo, a fim de melhor direcioná-las,

mente amealhadas por chefes de famílias ao longo de anos de trabalho e

liando, sempre que possível, os interesse"s gerais com os interesses e

forços.

es-

A sobrecarga tributária nestes casos, a existir, acaba por conau -

conci1{-

.IS

berdades de cada um.

mir a ...ior parte do próprio pecúlio objeto da herança.

Daí a proposta de norma que ora se faz ã Constituinte, up t ..l a
Eis, pois, o alcance da proposição:

primeiramente, preservar o ca-

crever a Carta

ráter social do exercício do direito ã propriedade, sem porém perder a opo~

ins-

política que irá reger no futuro os rumos do país no rol

das

mais modernas e liberais entre suas congêneres.

tu~ldade de reafirmá-lo e melhor assegurá-lo contra os atos do Poder Público, eventua lmcnt e restritivos ao

direito

Lndavadua L, e, c.11~m da s so ,

ex-

cluir o confisca à sucessão causa mortis, através de iniciativa do legislador ordinário que tente sobretaxar dndev í.damcnee a herança.

DJDNAL
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Dê-se ao Artigo 13 do Anteprojeto aprovado pela SubcomisH.itl de !)ri.!!
cípios Gerais, Intervenção do Estado, Regime da Propriedade do Subso l o c da

,in!

Atividade Econômica, a seguinte redação, acrescentando-lhe um p.lr.i~r.l(ll
Dê-se ao artigo 5Q do Anteprojeto aprovado pe La Subcomisl:i:io de Pri!1
cípios Gerais, Intervenção do Estado, Regime da Propriedade do Subso Io e

co:

da

"Art. 13 - Constituem monopólio da Uní.io ,

Atividade Econô"lDica, a seguinte redação:

termos do disposto em lei complementar:
"Art. 52 - A intervenção do Estado no domínio econômico e o monopólio só serão permitidos quando necessários para organizar setor

de

I -

interesse coletivo relevante que comprovadamente não possa ser

de-

II-

senvolvido com eficácia no regime de concorrência e de liberdade de
Parágrafo Onico - A lei de que trata o cnput

iniciativa, assegurados os direitos e garantias individuais.

deste artigo assegurará indenização, não

12 - A intervenção do Estado no domínio econõ~ico e o monop~

infc-

rior a 5%, calculada sobre o valor do i)!cl1,

do

lia de determinada atividade, só poderão ser instituídos por lei de

xisto ou gás extraídos, aos Estados em cujo te!

iniciativa exclusiva do Presidente da República, a qual determinará

ritõrio ocorrer a ext rncjio ou que f or'em

o .pra2:o de vigência e os mot Lvos justificddores.

tantes com a plataforma continenta.l onde

('1111 rrtl!!,
.1

mes-

u.r I 11111.11,

mot ~

ma se der".
§ 22 - A intervenção ou o monopólio cessarão ass ím que des.rpa-

recerem os motivos que os determinaram independentemente do

JUS T i F i C A ç Ã O

prazo

estabelecido na lei instituidora.
Tratn-'ie de nt.1téri.l que cnvo l vv que ...t.io
3Q _

Não poderá ser estipulado

clua a. j us ru remuneração do cap t t a l ,
ques a preços correntes de merc.ido ,

t
í

abe Ltrnen t o de p reco ... que

nc l u-srvc

.1

relH1V.ll".i~l de

O tabc Lmu-n to de VI..' r.i

"'1..'

l ... ttl-

r fol t o

nos casos pr-ev Le t oa em lei e ser.i sempre de c.lr.iter tcmpl1r.iri ll ,
superior a seis meses.

1.."-

l1.il1

dl'

vobe r.tn

LI

:1

vo pelo qua L ac eeacen t amus j r edaç.Io do a r t Igo 13 do .mt ep rorc t o , dcv rdo
ccmpLex Ldade do tema, a obrigatoriedade de -seu d í-sc p l Ln.unvuro por- 1,-,1 Cum-'
í

p Leme ntia r ,
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Acrescentamos, ainda, um parágrafo no qual consolidamos

vídnde abso lutnnonto lndi spens.ivc l ã segurança n~
<':1 i:llI.l:i p.ir.t or gam r.u' setor que

.1

aspiraçã.o dos Estados Membros, de serem indenizados em relação à lavra

c.iona l c :iql~I.lS

de

petróleo realizada na plataforma continental.

não

Outrossim, o pagamento da. indenização pela prospecçao de

pc t ro l eo

na plataforma continental, tem. também, por objetivo. distribuir melhor
riqueza nacional,

po~sibilitando

aos

Estados-membro~

pOSS.l

ser dcscnvo lv i do

LOIll l·rll".iL 1.1

no Il~glllk:'

de competição e de Liberdade de i ru cl at rv.r, atendidas as seguintes nonnas:
- As empresas de que trata este l",r.:igr.,fo, e!!
quanto incidirem nas condições do § 1 9 dev~
rão obter, de dez em dez anos. auto ri zaçâo

<.1

aplicarem o pe r c en t u.t L

a eles destinados em obras públicas, tais como educação, transporte e sane~

menta básico, tendo por meta sempre o desenvolvimento nac Iona l.,

de Lei Federal para o prosscguínonto

de

suas atividades.
II - Expirado o período de 10 anos sem que a

.1U-

torização Iegís la tí vn tenha sido renovada,
será a empresa, no curso do exercício
ime

~
____ J ~

_ _ _ _ _ _ _ _ _ "Lit"A'uo/coWIssio/SUIICClNI!lsio

VI rOHl~:;Ã() nA O1WI ~l I (lI~{i~II(.\
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-

- . _ TtITO/JUSTI •• caçio

-

diatarrente seguinte, dissolvida ou transferida para o setor privado, mediante lici ta-

~

ção pUblica.
empr~

III - Antes do ténnino do decênio poderá a

sa ser dissolvida ou priv.it Lzuda, sob

as

condições do parágrafo anterior, se tiverem
cessado os motivos detenninantes de
sua
criação.

Dê-se ao artigo 6Q e seus parágrafos do ant ep roj e ro a p r-ov.rdo

pe La

Subco1"I1issâo de Princípios Gerais. Intervenção do Estado. Reg imo de Pnlpr iedade do Subsolo e de Atividades Econômica. a seguinte red~1l.:i.t1:

"Art. 6Q

JUSTIrrCAr;~

Às empresas privadas compv r e , com

o Estado.

(1

estImulo e o apoio do Estado. or~.ml.z.lt' e e;...pl~
rar as atividades econônucas ;

vedado a

este

substituir a empr~sa pr vada J. n.io ser p.lrJ. ate.!!

é do que a

olg,lII1Z~
ol

ele

e~

~ exatamente este papel do estado que procuramos conci c t i z.n- con a
modificação do art. 9 6~ e Seus pdr:igrafos do Eina l re lutór ro .mtcpt ojcto ,

í

der aos imperativos de segurança nac rona l ,

na suo conccpcão moderna. nada nu is

çâo da socieclJtle, Lími t.ida no tempo e no csp.ico , ne~ta 101'0101. n~o Ldbe
plorar a economia mas sim organizá-la, tendo.por objetivo o bem comum.

ou

para suprir setor que não se possa orgcru.aar com
eficácia no regime de competição e livre inlcl~

Assim é que alteramos o caput do artigo para dar compc tênc ia excl~

cava,

siva

ã

Iní.caatríva privada. de orgaru.zar e exp lomr as ativí.dadcs cconônu cus ,

§ 1Q - A participação do Estado na at rv rdade econêeu.ca , somente ~e

Modificamos, outrossim, os parágrafos para Int roduc i r

.IS

exceções

rã possível:

ã regra geral contida no caput do artigo 6ADG.

I - em caráter supletivo à iniciativa privada;

No Estado, porém, devem ser dadas as condições neccss.irí.is
para
poder regularizar a at i vrdade econômica, tendo em mira d justiça soc i.r l , bem ColOO

11 - através de empresas públicas ou sociedades de econcmt.r

m1.~td;

Ll I - por lei prúvi.l .iuto r tv.rr rv.i •• 1 I(tI.lI. ob r r g.rt o r Luncu t c ,

n'i

emlwl.'o."l'.. pi;'h' it.h

os

Ltm í t e e de p ru z o u de .rt u.u••il1;

LV - em

rug ímc

de .ib ... o

lut o

, .... ~\\I.~

l\·tl.\lk .... ~k'

equ l l Ib r

ro I

l'l

ouonu

I

1II1.l I. "

de defender a soberaní a nacional.

L I" L Ir.1
11011

Nesta linha de rací.ocfruo permi trndo que

i

r ru ;

-u ... t cut.ul« c vc l us

'1

§ 2 9 - Na exploração pelo Estado da at i vi d.rdc econômica,

De toda fonna é mprescmdfve L inserir no Capf tulo
mica normas ro lntivas ao con tt ole dos g.IStOS píú)li<:o~.
A idéio.! biis c.i desta cnonda 6 .1 tk~ c x l g i

í

t

.i l

to i ..r-

u..l

Ordem Econô-

de economia

mista reger'-se-âo pelas normas apt c.ivors às empresas privadas, pr ínctpaurcntc quanto ao direito

tributário, Civil, conercml , do

vt

r

vamente por rendas operaciot4l,is própri..ta . .

as empresas pÚblicas e .IS sociedades

at!.

gra poderá o Estado atuar supletivamente, ou seja junto com as enprcs.is pr ivadas ,
quando alguma atividade não estiver completamente C\Vl01.1U.I. conftn mc
ção Introduz ida no ~ 3?

Iu.uu c

d

vidade econômica estatal Só se dê em caráter supletivo, ou seja quando de termina
do setor não for explorado pela Iní cíur íva privada. Lxcepc.iona hncrrtc vi cs ta re-

í

}>1 inc ipro ,

ptcn.l

t

d.r

l·lIlpll' .....1

(ltíhl lL.I.

em

~rlLiênci.l ndmíni s t rnr iv,i,

rab.rlho , e r,'l!,

nentar, não podendo gozar de bencf'Icros ou prívílégIOS ou subvençõcs nJO extens í.vas p.rrí turmnen-

Cabe , ontâo , p.irn .rt ingí r-sc este ohjct i vo , sujo i t.u .1'" Cll1lHe~.l$
sob cont r olc do Lst.rdo ao pnndpio ti.! cconomícrdado , ou do oqui l Ibt ro fw,mcei.

te ao setor privado.

1'0, sob pena de sua dissolução.
As poucas exceções a tal princípio devem vi r contempladas em favor

§ 39 -

Em caráter excepcional, provisório e sup lenentur-

de empresas que exerçam atividades indissoluvelmente vinculadas ã se qurcnç a ntlcl~

rente ã iniciativa pr.ivada , o Lstado poderâ

na l ou daquelas criadas para organizar setor não competitivo, por razões óbvias.

par-

ticipar, da atividade ps cdutrvu , em setores não
atendidos totalnente pela írucí.at íva pr ívada , i50

Porém, rnesrro nestes casos. de modo a evitar des pe r-dl c r os ou malver-

Iadanente ou associado a empresas privadas, aten-

sação do dinheiro público. se impõe a tais empresas públicas de f i c r t ár Ias , enqua!,!.

dido o disposto nOS

~§

19 e

>0

dcs to urt i go ,

to não estiverem financeiramente equilibradas. a necessidade de obter autorização
de Lei federal. a cada dez anos. para prossegui rem suas ati VI dades, sob pena

49

-

li empresa estatal que

00

t6nnino de dois

cxerc f-

de

sua extinção em caso de negativa.

cios financeiros sucessivos apresentar déficit 01:
çamcntário será. no curso do exercício imedillta!rente seguinte, dissolvida ou tnmsfcriJ.l p.!r.! o
setor pIIV.ldo. 11x.~di.lIlt(' llci t.K:io plÍhl h..I".
§ 59 - ~J:'ío ~(~ :lplic.lI"'í o tll....pn... tn no ~ 1°
t.ltui~ qu:~.

:i...

<.~l1q)J·(''i.15 ('5

por fOl"\ t.k· lei fedct.L1. C\.L'l,am .It!

Assim, os gastos públicos geradores de déficit orçamentáriO

fica-

riam submetidas a estrit.o e periódico controle por parte do Legislativo. no interesse da coletividade.
Estas as razões para a criação do parãqrafo 5?

J
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Dê-se ao Artigo 19 do Ancep roj e to aprovado pela Subc(.lmis:-"io
Suprima-se o Artigo 2Q do Anteprojeto aprovado pe Lt Subc.um t ........ill d.r

Princípios Gerais, Intervenção do Estado, Regime da Pr op r í.edade do

Questão Urbana e Transporte.

de
Subsolo

e da Atividade Econômica, a seguinte redação, acrescentando-se um {tem VII:
"Art. 12 - A ordem econômica

JUSTIFICAÇÃO

dade de iniciativa

funda-se na libe!,

de mercado, de

contratação

e na valorização do trabalho, tendo por f am asA matéria tratada no artigo ora sup r Lmado versa sobre o d Lr e r t o
propriedade, sua função social e desapropriação.

de

,segurar a todos

Porém, tal disposit J. Vt) J,i

se encontra consagrado no Anteprojeto apresentado pela Subconu s ....io de pr

existência digna, segundo

os

ditames da Justiça social e os seguintes princ..!
pios:

tn-:

cípios Gerais. Intervenção do E~tado, Reg r.me da Prop r i.edade do Subao I o c d.t

I - propriedade privada dos meios de produção;

Atividade Econonu.ca ,

11 -

lI! -

livre concorrência;
igualdade de oportunidades;

IV - função social da propriedade e da empresa;
No Anteprojeto desta Subcomissão encont r.nn-s e d r vpov i t i.vo s qru
rantem a propriedade, sua função socaa L e a forma de de aap r'op r Laçao

JH!

g

1-

V - defesa do meio ambiente, sem p r c j uízo do de s envo 1 v Imcn t o

I tl Pn

"'IH'

Lt I

e tecnológico;
VI - expansão das oportunidades de emprego produtivo sem pe rd.r

der Público, de forma bem mais abrangente.

das

condições de competitividade e desenvolvimetno do setor produt!
vo;
~ p r rnc Ip í o de t ec m.c a Leg Ls Lac rva , que a Conbtlttll<..lll

n.1I1

de v.r ro r

VII - justo t rn t ameu t c do lucro".
JUSTIFICAÇÃO

a presente emenda supce s s tvn ,

Cumpre inscrever também dentre os princípios fundamentais que regerão, doravante, a vida econjinu.co-esocda L da Nação, os princípios da liberdade de mercado, da liberdade de contratar, da competitividade do setor produtivo, e do justo tratamento do lucro.

Tratando-se o Brasil de um pa Is

de

regime capitalista, a Constituição não pode deixar de contemplar r.gua Imen t e

r:==

~ONSTITUINTC:

- - - - - - - - - - - - . - - - AUTor-

-

--------------

-

---

J
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estes valores como agulhas, norteadoras da ordem econômica, sendo

.~

~
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Dê-se ao parágrafo único do artigo 18, do Relatório Final do An tcp r-oj c to

Contemplá-los significa reconhecê-los, sem prejuízo parei o adea L de
democracia social que se está unanimemente a perseguir, já expresso através
de outros incisos do próprio dispositivo, como, por exemplo,' aquele que al~
de ã "funçáo soca a L da propriedade e da empresa".

da Subcomissão da Questão Urbana e Transporte, a seguinte redação:

fechando

os olhos a uma parcela por demais significativa da realidade que nos cerca.

Signlfica mc Iu L-Lo s

no

rol dos valores imprescindíveis ao bom desempenho de nossa economia, na medida do interesse comum.

"Arti go 18•....
Parágrafo Onico - A competência da União nao e xc l u r

Desta forma, a presente emenda visa, sem alterar os ob je t Lvos da

il

dos Estados, Regiões Hc t ropc l i t ano s

dação original, incluir na Constituição institutos mais ab rungunt.es e

e Municípios, para Ieçr s l e r ~uplet..!..

efetivamente venham regular toda

vamente sobre a matéri a cons t an t e

sem prejuízo do desenvolvimento h.rrmiim co d.i e oc r ed.rde

do ítem VII J. A legislação

do país.

federal

têm sempre p r l or l dade s s ob re

<l

c~l~

dua I".

.1

r~

que

gama de .rt Iv i.d.idc s CCnnÕl1lll.l -, l" ...tl(. i.ll"',
L'

d.r prl;llrl ..1

_No que concerne ao prunc Ip ro da função bOClal d.l l!mprl!~ ..I ,

L'll'1l011l1,1

tl.ll.I-"'C

de outro postulado da ordem econômica e social, ao lado da funç.:io <;tl('}..:~l_E
propriedade.

JUS T I F I C A

À O

Com efeito, num contexto de democracia soe i.a L, nao é ao .1 pn;prlcd~

A Federação brasileira precisa ser repensada para fortalecer o... E... t ado ... c

co, está ade t r a t a ao atendimento do bem comum.

Municípios. Mas, do ponto de vista normativo, há superposição de ccrepe ténc l as
que tem permitido que mu r t os Estados legislem s ob re lIhJtérioJ:> r uu.rlmr-n t e
ladas pela União, num conflito de nor-mas c x t t oruamcnt.c p rc j udt cr a l

des pr l vadas . l s so

oco r r rdo I rcqucntcncnt c

leltl

l'H1

matei I,'

kqj·-

r vr d.r

;1', .rt

lllhul.ill,l ~'

de que deve cumprir funções sociais; também a empresa, como agente econômi-

>;

1.1..1'111\'

mente em relação a agrotóxicos e a melo-ambiente, e es tâ etu VI.J~ de ccor r e r .~
bre uso ,do

5010

urbano, principalmente com a dt spos fcjio con t t da no

p~'r,iqr,lfo

-

único do Artigo 18 do Anteproje to ,
Me I hor

é a

50 I ução

da Le i Fundamen ta I da Repúb I r ca Fede ra I da AI emanhe ,

que confere, nos arts. 72 e 74, ampla competência legislativa concorrente à F~
deração e aos Estados, mas estabelece no art. 31 que o direito federal tem se,!!!
-

p rc p r i o r r dadc s ob r-c o direito dos E::.tado~ [Bundcv r-cch t Bt r ch t L.lIHll"dt'Lht)
..

- - - - - ---

• -
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Desse modo, a União mantém a unidade normativa em todo o País, ev i tendo-s e
TUfO/JUSTIfiCAÇÃO

no âmbito local excesso de legislação pseudo-social e c l l en te l Is t rca ,
Trazendo para ~ direito_consti~ucional pátrio, a norma da República Alemã,
propomos nova redaçao ao paragrafo un l co ep l q re f ado ,
• _ - - - - - - - -

0

- - _ - - - - - -

~

_.

_

--

-

-.l

Art.
E vedada a realização por qualquer dOb Poderes, de despesas com salários, vencimentos, soldos, proventos, pen
sões e gratificações que excedam a cinquenta por cento dos re5pec~
ti vos orçamentos públicos •
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tos dos quais ainda estão vivos para nos julgar e outros já se
fo
ram para a outra vida, com a consciência tranquila do dever cumpr5do.
~ preciso pojs que nos comportemos com a mesma ~ravu
ra, a mesma coragem e a mesma determinação que norteara~ a lula
dos
brasileiros do passado.
Temos que enfrentar, decididamente,todas 1S
forças
visíveis e invisíveis que tentarem quebrar esse monopólio, porque se
esses objetivos subalternos forem atingidos, estará também
quel)rada

JUSTIFICAÇ1l0

o Poder Público no Brasil não pode mais con t nu.n a
eX1g1r eficiência do setor privado enquanto ele próprio não dl'r o
exemplo, e enquanto não tiver um freio const1tuc10nal que lImite a
sua volupia no setor dos servidores públicos, civis e mIlitares, a
fim de que, mesmo quando tenha de gastar muito, gaste bem, já que
os recursos que administra provém dos tributos que impe à popula ção.
~ justamente com essa preocupação que endossamos
,
plenamente, proposta recebida do Grupo de Estudos ConstItucionais
de Niteroí, no Estado do Rio de Janeiro, criado pelo InstItuto Abel e pela Associação de Pais e de Mestres de Alunos - APAMAIA
através de documento intitulado "Carta de Niteroi", consubstanCIando temas pertinentes à elaboração da nova Carta Conslilur;on~l.
Defendemos, por 1SS0, a inclusão na Ca r t a ~lJY"d ue
dispositivo que vede a realização, por qualquer dos Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciario), de despesas com salÁrios, vencimentos, soldos, proventos, pensões e gratificações que excedam a
cinquenta por cento dos respectivos orçamentos públICOS por constituir-se em eficiente instrumento de moralização da ,1tlnllllj'i!t.lt,;'O
pública.
í

]
________ J
nXTo/.,lUSTI"Cf,çio- - -

-- - - - -

a viga mestra de nossa economia e a espinha dorsal de nosso grande
vo.
~

evidente que

1550

não pode

acontec~r

p~

c pnra qac

aconteça não devemos nos satisfazer apenas com o monopólio sobre a
vra e a pesquisa cemo consta do dispositivo sob examp.N~s ~Jerpmns
monopólio total nesse setor, daí a apresentação da presente emenda,
ra cuja aprovação apelamos para o patriotísmo de todos os inlegrantes
dessa respeitável Comissão Temática.

~
~

~
~

.-

Dê-se ao art. 59

do An t e n r o j c t o d.l "'lIhl

Ill'li

,',.1.'

a ~ep,uinte redação:

EMENDA HOD!F!CATIVA
Modifique-se a redação do art. 13 do anteprojeto da SUBCOIHSS1l0
PRINCIP!OS GERAIS, INTERVENÇ1l0 DO ESTADO,REGIME DA PROPR!EDADE
SOLO E DA ATIVIDADE ECONOM!CA, pela seguinte:

DE
DO

Art.

usucap1aO

"Art. 13 - Constituem monopólio da União a pesquisa,
a lavra, a refinação e o processamento do petróleo,
sob qualquer de suas formas, inclusive a do gás na
tural e dos respectivos derivados, bem como o
seu
transporte marítimo ou em condutos.
Parágrafo Onico - Constituem também ~onopólio
da
União, na forma da lei,a
pesqui
sa, a lavra e o enr 5quec ! ncn to de

t

59

n iib Lt c o « n a o s e r ao

Bens

excetuando-c;~ o

caso

previsto no

art.

Vi .. a a nre.,ente
p

r on r i edade ,

n r t.n c i p a l rue u t e

desta maneira. o dlreito i

em

em~nda

vc

c r a t au d o

moradia iquelcs

terra e não têm condições mn t c r i a i s d o

da

nnrnlltlr

VI

r

I...,l r cto ,

do
qllC
.1

,.." .1'

111

lIl<lt\-~H

IlO..,C,UI1"

!lI'1 tI

I vm a

J

\
m~

ref!~açn0 ~~ ~ pr~~cs

samento do petróleo, bem como do gás natural e seus deriv~dn~, nlém
do seu transporte, até por uma questão rle respeita ii 1'11' f'mprpC'nrli-

m-=--------- - ---- - -

da pela nação, nesse sentido, que culmInou com a cd ~ .;flC' .1[' 1(';

'--_-.-.:..::.::.-_------ ---------

nO

2004, de 3 de outubro de 1953.
Não se trata de um privilégio ou

~x

ROSENMANN

Comrssão da ordem
hcnpr,5P,

m3S

de

uma imensa responsabilidade nacional,já que o monopólio do petróleo
visa assegurar o futuro desenvolvimentista de nosso país que,
por
possuir todas as características de uma grande potência internacional
não pode ficar sem o controle total dessa importante mola prnpulsora
de nossa economia.
A história nunca perdoa uma má ação.E é por isso que
os. líderes do movimento, no sentido da efetivação do monopól;o,desencadeado no início da década de 50, são lembrados com carinho e respe!
to da nação inteira.
rl.~
Por iss~\l<ldemos assinar um atestado rte incompetênci
perante aqueles bravos brasileiros que lutaram na dura campanha intitulada "O PETRDLEO ~ NOSSO", para resguardar essa nossa riqueza, mui

I

1It111

1111 IH''''
lll'"h

E fundamental e indispensável que seja mantido o

I

da

c~tüll n.1 PI''''...,'

JUSTIFICATI~

~

1 1 1 tl t l'

JUSTIFICACÃO

minérios nucleares".

nopólio da união, sobre a pesquisa, a lavra,

IIICl1l

4~.

Trans orte

Econémi'ca ("':"'~Sübcõ~I'ss"ão

da Questão Urbana e

TEXTO/JUSTIfICAÇÃO - - - -

--

Inclua-se o seguinte parágra fo único ao Art. 11 dJ
redação final do anteprojeto:
"Parágrafo único - As atividades da União, dos Estados e dos Municípios nas Regiões Metropoli tanas ficam suho t d I n.nín-.
aos princípios de integração espacial e setorial no que diz respeito a sua localização e operação".
JUSTIFICATIVA
Por oportuno, convém inser1r no art. 11 do ant~pro
jeto (redação final) o texto da emenda apresentada, dado que se tra
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ta de princípio importante para a instituição das Regiões Metropol~

Quanto ao órgão técnico, parece-nos impre",cinolív,'l 'lu"
o Conselho conte com o assessoramento próprio, para não deppnder
de
estudos de outras repartições estaduais ou federais. Cumpre', .1 n,,,,"o
ver, preservar a autonomia do Conselho.

tanas.

A propósito cabe ressaltar que, na Comissão da Org~
nização do Estado, Subcomissão dos Municípios e Regiõ0s, JCU Rpi~
tor, o ilustre Deputado Aloysio Chaves, já o incluiu nG anteproj~
to apresentado, art. 21.

(:CONSTITUINTE

M/\X ROSENc:..:M;.;;AN-"-N:..-

~
~

_

t{0MI SSAO õi\ ORDEM- -Et'ó~'õ}'.fí'~A"" """,.,.",
UBCOMISSAD DA QUESTAO URBANA E TRANSPORTE
• __ TE_rO/JI1ST1rlCAçio--

Dê-se ao Art. 19 do Anteprojeto d segUlnte
redação:

f:lCõN-- ----- ------- --- -

~
~

"tlrOR

CONSTITUINTE

MAX ROSENMANN
-- -

-

----------_.-

r::-r----------------- TIDtTO/JUSTIF1C ...ç i o - - - - ..

Dê-se ao parágrafo único do Art. 21 a seguinte redução:
Parágrafo único - O Conselho Metropolitano, integrado, pelos prefei tos de todos os morücfpios abrangidos pela Região Metropolitana, por um
rr-presentante do Governo do Estado, pelo Deputado Federal e pelo Deputado Estadual, ele.!.
tos com o maior número de votos na Região Metropolitana, será orçanízaoo f' ll'r,í sua
competência def íruda em Lei Complementar Estadual, e será presidido por um
dos
prefeitos Metropolitanos eleito entre se.is pares.

Art. 19 - Os estados poderão, mediante l e i Cllmpl,'ml'ntar, criar regiões metropolitanas como entidades territoriais d.. natureza administrativa, constituidas por agrupamentos de
municíplOS
para integrar a organização, o planejamento, a programação e a ex"cução de serviços públicos de interesse metropolitano.
JUSTIFICATIVA
A emenda objetiva apenas, primeiro, adotar a termlno10gia já consagrada de "regiões" em lugar de "áreas" metropoiltdn,15,
e, por outro lado defini-las como erit i dade s t e r r i t or a l'. oi,' u.i t u t ,'/.1
í

administrativa.

JUSTIFICATIVA

~ fundamental que se descentralIze a adminlstração
da
grande cidade na direção dos municípios e do cidadão. A metropolizaçã
dos aglomerados urbanos de vulto é um fato, cuja repercussão sobre as
~opulações que os integram necessita ser controlada por um órg~o
capaz de possibilitar a organização, localização e operação dos serviços públicos de forma integrada. Por isso, o Conselho Metropollt"no
necessáriamente, deverá constituir-se dos legítimos r ep r e i.cn t cu r-:
dQS municípios, os seus prefeitos a presença de um representante
do
Governo do Estado, do Deputado Federal e do Deputado [~l,ltJu,,1
mais
votados na região contrIbuirá para dar participação a ol,trno Ol'qmpn-

tos da sociedade, representantes que s ão de d i vr- r s a

tf'rH1t"ll'ld

lI'!

~
~

[?CON? r I_T_~J!Nl f .MilY RD';rNMANN
litOMISSAO DA ORDEM EC'Ó'NOMIC/\ '"
CSUBCOMISSAD PA QUESTAD URBAN~ E TRANSPORTE
_ _ rrXfO/Jl,,,fIFIC"ÇÃO·

-

Substitua-se a designação do Capítulo IV por:

"Das Regiões Metropolitanas"

l

Jol1'i

torado, diferente da que motiva a escolha de um prefeIto.
Quanto à presidência ser de s t na da
í

d

um du

I

p i it c i t u., ,

dado o óbvio dessa escolha, poderia, até ser dIspensada a sua indicação no texto con s t i t uc Lona l . Conhecendo-se, porém, .l t r ud i c nn.i I ll'ndência centralizadora dos executívos estaduais, melhor será que
se
consigne o princípio, desde já para evitar distorções futuras que
o

JUSTIFICAÇIlO

í

Trata-se apenas de compatibilizar a designdção
pítulo com a tradição já consagrada, substituindo "Areas" por

do ca"Regi-

ões".

[1CONSTI
rUINTE MA\ IlnsóNI·IMHi
---------------

~-_.

P.fÓMISSIlO DÃ ·ORDEM ECO'N'OMICA" """ .' ,'o
SI IAcnM I 55An DA OllF5IAD IIRBANA F TRANSPORTE

3"------

i

~
~

Dê-se ao Art. 21 a seguinte redação:

1

e:~ON~;;;~INTE

M/\X

ROSENM~NN
TEXTO/JUSTlrICAçÃO _ _ o

Art. 21 - As regiões Metropol itanas sr- r ân '1,'r id 'o por
um Conselho Metropolitano, de caráter deliberativo, assessorado diretamente por um órgão técnico a ele subordinado.
JUSTIFICAÇIlO
Entendemos que esse Conselho necessita ter cdrátf'r deliberativo, pois, se não se assegurar, como princípio, essa qUdliddde

a tal órgão, corre-se o risco de vê-lo, depois, transformddo pm ml'ro
órgão decorativo, s~m função decIsória específica, podendo trun~rür
mar-se em mais um foco de sinecuras.

_

~
~

"A realização dos objetivos da Reforma Agrária ímp l Ica na participação das cooperativas desde o assentamento dos agricultores, ass rstêocIe técníca
creditícia, organização da produção, sua comercialização, distribuição e industrialização" .
JUSTIF ICAÇAO
Em 1986, a OCB 'Organização das Cooperativds Urdslleiras, ao encaminhar ao Digní?simo minIstro de Estado da REFORMA E
DO
DESENVOLVIMENTO AGRARIO, Protocolo de intenções, argumentou da segui~
te forma:
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"Ao juntar-se ao esforço encetado pela sociedade brasileira,
de
aberta,
promover uma reforma agrária por meios pacíficos, em uma estrutura social
o cooperativísmo agrícola está convicto de que oferece condições excepc lonal., para
conduzir este modelo a bom termo.
A cooperativa encontra-se, por sua natureza, Int imírru ntr- r"].l~io
nada aos objetivos de uma reforma agrária. Por se tratar de uma orqaruzação composta, na maioria, por pequenos produtores, a cooperativa está afpit.l ao trato rJp probl.emas que, cotidianamente, os atingem. Reune condições, portanto, de selecionar e
treinar famílias de trabalhadores sem terra que possuem e l evado oot-vic íc l p.ir 1 integrar-se aos projetos; de acompanhar o seu desempenho, ajust.uuío-.» rur , ,1' p,'l'!o'.
técnico e socIal; de admíní st rar o uso dos ínvest lmcntrrv <or-r.i l-. di' I, 11 f rlllHH,I: tifO
promover o benefíciamento dos insumos e serviços de interesse CUII\UII\.
Ao real i zar tais funções, a cooperativa reduz drast ícementr- ar, ~lJc,tns soc l.i i s r-nvnl
vidas no processo de reforma agrária, a par de aumentar d ::;'U,J t'rlcit'IICLl. nu nu-i.mo
tempo, diminui o prazo para emancipação dos beneficiários, integrando-os a uma atividade econõmíca por seus próprios meios.
Acresce a estas vantagens, o fato de várias cooperat ivas haverem,
recentemente, desenvolvido, com sucesso, importantes trabalhos de assentamentos em
regiões tradicionais e de fronteira, acumulando uma expeuência que não pode deixar
de ser aproveitada no momento em que se pretende, simultâneamente, ensejar
maior
acesso à terra e fortalecer as estruturas de participação social".

ram ma n t.e r sua idcntldadc e s pac i e L ao longo da h a s t r i a r nc o rpo i a ndo
v

ó

manif0staçõcs [orma1.5 dus

gcraçõ~s

que por elas

pas~dr~~.

Não .se recomenda, portanto, que se e do t c
celto cst~tico de cldade,

cUJo

plano não fossa ser

{.')n-

UIlI

~.()

5l1bnI0lt(10,

go do tempo, ~s adapLaç~es espaCta1~ üdequada5 ao processo de

1"11-

('volu-

ção soclal e econômlca de sua população.

f:J

~
~

Constituinte LUIZ

r . - r - - - - - - - - - - - - - - - - T U T O I J U S f l ' I C I , Ç Ã O - - - - - - - -_
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No Antepro]eLo da Subcomissdo VI-B
Renumcre-sc o l\rt ..2!:! pax:a o I!:! dando-se-lhe

.3eq ll i n.

il

te redação:
Artw I!:! - É assegurado a todos, na forma da 1",':1, o d.i
reito à propriedade imobiliárla urbana, condicionada pelcl

lunç5.o

::.11t1

social.
urh~no

§12 - A propriedade e a utilização do Mola
submetcr~o

se

às eX1g&ncias fundamentais de ordenação urb~n~, cx~r~ssas

em planos urbanísticos e de desenvolvimento urbano, bem Gomo em outC'as

l:ôJ

COtISTITUrNTE LU:? Sr,Lmtl1D

~

---)

- -J ~

(=1~;~~~H~~'~I-;~'~~;;;~~';""","."'i'

exig5ncias específIcas, tais como: habitação, transportes, sIl1ide, lazer, trabalho e cultura da população urbana.

§2!:! -

r.l-------------~--Tt:.lTO/.lus'I'IC"çio----------

ced rdo

Inclua-se no

bana e Transportes,

An

t

epr o

j

e

t.o

da

subcoma

suâo

d.l

Ç1lh".L:io

U!:

direito de construir na área urbclna scrd conpr opr i ednde

Imob

i

l

i-i r

i a

u rbu>

nü, na proporção compatível com o interesse social do emprncndllUcnto.
§3~ -

Art. 18, inciso VIII, a segul.nte r ede âo , e r o nu ç

Os planos urbanístlcos c de dcscnvolvllUcIlto \lr-

bano ficr.;o elaborados e exccuL.. rdo s pela'; nu t o r Ldo de s 1lI111l1Clpu~S,

mere-se o atual inciso VIII para IX:
- estabelecer os planos ne c i.orie a s de OrdCOIhJf;.IO <.lu Lc.,r,

ritórlo, meio ambJ.ente e desenvo.lvimento urbano e regIonal,
autoridades estaduais, regIonais e

O

pelo Poder Público ao titular da

OlIVlc11S

no

Oistr1 to Federal, das Reg13es Metropoli t.a ne s e das Ag Lome r ..l çàes Urb!!
nas e, quando for o caso, COfTl a colabo1aç5o da União e do Lstüdo.

as

JUSTI[o'ICATIVA

m~nicipals.

Ao con t r r i o do que ocorre

JUSTIFICATIVA

é

com ou t ro s

t

i

po-, de 1'10 -

prlcdade - a do subsolo (Código de Minas), a das marcas c pntentcs in
dus t r e i s (Código da ProprlC'dndc Indl1~Lrinl), cJt.l propr a cdcrtc
ruroI
í

A emenda tem por obJetivo explicitar a cOmpel;;IlCld da

(Estatuto da Terra) - o legislador ordinário não chegou a

definir os

União Federal em matéria de' ordenação do território, desenvolvll11C'nto

contornos da propriedade imobiliária urbanu .. A situação da urbaniza -

urbano e regional e meio ambí e rit e , As constituições bru"'311nlrd'~, iltf~

ção no pais,

hOJe, padecem de uma aguda carênc1a de d1SpoS1tlvOS relativos ao Cbp~
ço territorIal e às condlç3es concretas de organizaç50 da vld~ IlclCio-

nal _ 'a distribuição da população

e suas atividades no t e r i

i t

ó

(a população urbana, hoje, rpprescntcJ. cerca de 72% di] P2.

pulação total) arnpóe que se a nc Lue no texto cons t
adequada da propriedade imobilIárIa ulbüna.

ri o

6

O quP caracterl~a essa proprledadp

a utilização dos recursos naturais e equipamentos produtivos do país.

ela se acha

a

nac

r

a

da

,

mu

r

t.o

i

m"1S amplo do que o

r

r.uc i onu t

uru.;

noção

o COtlLa'Lu (~I" que
n

p

t (HC'"",,,

r i v u

do

do seu lltular. A utlllzaç50 de cada parcela e5pccr[ic~ ~0 Lc'rreno
urbano sofre r e s t r i çõe s especiaIS em função do

t

nt-o r-os vo

[llíhl1CO.

No p La no u r bo n I s t aco , po r t a n t o , o I n t e re s s c púb La co (10 C-011 j rm t o deve prevalecer sobre o 1nterc5SC privado e é nesta pcrspecLlvd
que
se determino o uso a ser dado ao terreno urbano.
d amen t a L,

rrr------------ ,..
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No Anteprojeto da subcomissio VI-B

fície solo coedit" que ainc1il hOJe pernlilnccc em nos;-.;o CÓdlqO clvil
(u r t , 547) .. O solo urbano po~:;ui,atualmcntc, no cn t.o n t.o ,

l.1I1

moro vª,

lar instrumental, ou sc j a , sua Lmpo r t ânc i a se de tt no proL1 ,·,,,:p.lt':idu.Up dp se bdiflcur.
A propriedade t

mob í.Lí.ei

r

a

e

u

r cana é

unta

propr lt"r1 ..

isto é, r oc obe umn f o rm.r , sua dc f i n i ç.io , do r p Li no

10.'1,

supr ame s e do anteprojeto da aubcorm s s So QllC'~t:iO Ur-

co s

bana e Transportes o Art.17

pois,

e

Na vlsão tradICIonal, o solo tInhd SPtnPlC o t Ítuln [U!l
romano define esta r e t.e ção pela m i x t m.r "c;lIppr-

O coric e a t o

e

d~

rd c

[o!:.

u rn.m l s t i>

desenvolvimento urb.lno .. O título de p r o p r t o dn d e do vc estar,

~llhordlnt.1do às tlctcnnll1'H;ÕCS que os

r o f o r i do . . p l.u:o

VPT1 I.Im a

o s t.o oo Lcce r ..

JUS'l'U'ICII'l"I VA
A

orgDnizaçâo soelal. O espaço
c a.e Ls

Os planos urb.1IIÍ·.L1COf:. c ele de- .. e n vo Lv i nu-n t.o

cidade reflete uma da s formas rno r s ('11ll1 1 P",d·
tlrb~rlO

c sua forma um reflexo disto,

6

o rcstl1Lcldo de ccrlf!lttJ'
Apenas a Lqun.e s c r do de ( t I l !

(C'

,)0('(Jdl-

ulbolllll

l·on.§.

t1tucm 1nstrumentos que visam à ordcndção fíS1co-cspaclal das cida -

de s , o controle e a o r i cn t e ç.io do proc on-io de cxp.mu/io u r b.in.t , <l pr.Q.
scrvaçio c v~lor1zaç5o do p~11'im8n1o urbano c dos recursos Il.:llurais.
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Como modelo orientador, os planos urbanísticos também computibili -
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do, ao dIspor sobre estes entes, poderá fazê-lo de acordo com a5 pccll

zam as características físicos das cidades com a necessidudc de uso

Li a r i dade s locais e r eq a one s que as ca r e c t e r r z am , adotando

1"01'n1.1

..J

â

do espaço em função das ativiclndcs econ6micas c sociais c da ~\lstcn
tação da vIda humana nos centros urbanos.

de gestão ma is conveniente, obedecidos os c r i t r i o s bás icos f1 rmudo s
é

em lel complementar federal.
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No AnteprOJeto da Subcomlssao VI-H
Dê-se ao Art. 12, do An t.e p r o j e t c da SlIhcOIIIl·,·;.lO

de

Quest50 Urbana e Transportes, a seguinte redaç5o, ~uprlm1tl(lo-';(~

50US

parágrafos 1 2 e 2 2 :

.&i1=--...........- - _ -
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~
~

_
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No AnteprOJeto da Subcomlss5o VI-B

Art. 12 - Lel Complementar Estadual diHpord ~obre
au t onorn e , a organização e a compe t ênc i e da Regliio Netropoll

tdlhl

da Ag lomeração Urbana, como eo t;dades púb La c a a e t e r r i tor

-s,

í

Llll

a

Dê-se ao Art. 9 2 , a seguInte redação:

e

podc n -

do atribulr-1hes:

Art. 9 2 - Os Estados, mediante lei complCm{'llt~r, poderão estabelecer Reg16es MctropolitanD~ c Aglomcraç50s Vrl~),).J·, ('Oll~

I - dplegaçào para promover a arrecadüç~o de tu~us ,
contri~uiçio

de melhoria, tarIfas e preços,
fundamento na prestação de s c r v t ço s plíbl L(.0':>

t i t

com
de

Urb~nn;

interesse metropolitano e da Aglomeração

u i da s por aq r uparnon t o s de mun a c p i o s , para o r qa n i z açjio , pl a nr- jruuorrí

to, programação, ildmIn15tração ~ expcuçio de funç6es
resse metropolitano e da Aglomeração Urbana.
§l!! - Lel Complementar

II - competêncla para exped2r normas em mulérl~ de In

teres se comum da Região

~1ctropollt,1n.., c

~qln

el..,

meração Urbana.

Pdrlltjrofo

ÚnICO

-

Cada Regl:1o 'lc'Lropol1I

01:1

mC'r.l(;;O n r o.rn.i "'llII<11 f.i

\',1 u-

1 0'1
I

I: \'1'~

p r i o o s t.e t ut.o , que !:lerá. c pz ovudo pela l\s.:..cmbl~ld l.l~q i s Let iva do Estado,

r

e spe i

t.oõn s

li

leÇJlsltlç5.o ap I i czivo I e au s cqu r-edc

cons t

â

t u i c.io I~

§2 2 - Atendldos os crltérios b~sicos mcncion~dos n~
parágrafo anterior, os municíplos lnteressudos poderão Scllcltdr
à
As scmb Ló i a Lcq i s La t

i

va seu e s t abe Lc i.me n t.o como HCgliio

JUSTIFICATIVA
A experiênciü obtlda com o Art. 164 da ConslltulÇão
v rq cn t.e c das Lo i a Comp l cmcn t a r e s n 2s 14.

JUS~'n'ICATIVA

A Emenda,

além de pr ec i sa r a ne t u re ze c111 1 C'1 r . . . t.uclu.r L
IIILJd-

nAC;, pretende a elIminação da expressão lide Governo Nelropollldnú"

vez que não se cogita atribuir uos cntes metropolltdtlOS <"' di dqlQ
muraç6es urbanas uma autonomlü que v~nha a caracterizar um 'lll~tto 11íL.lilu

vel de governo. O que se pretende é pôr em relevo a conc'l<;~n p()lí~ica

metropolitana, sem que se fira a

subst~ncla

s t en t e s - um êo , I:stados e Mun i c Lp i o s - aos quo 1 '3 o

,
merecer

r.

cst~o

il

::.~ 1 ~ t.oma

-Fio

(1 ...... l l l I'

urbanas que se asssemelhiJm :''3 t<"'ljiÕeS

metropolitanas e tim presença disseminada no Lerrit6rl0
que

0rlto~ pI)l (-

dos

metropolitano deve se vinCULar organicamente.
Outra lncl~são pretendida pela emendo

aglomeração urbana, formações
,

l)r~'~lll'ilo p

rcco~hecilncnto

conbtituclo:lal.
No lnci~o I,pretende-se acrescentar a cxprcss~o I'C da
Aglomeração Urbana" pura a t cnde r a Lnc l.u sjio das '\<JlOIllI.!I rH.~H
t : l'dlltl·~.
No inciso rI

I

a emo ndn p r opôr- ,

c i a com o r e s t an t o dn propo s ção , a
í

i

por '1uro,t,i, .. d,'

nc Lus âo da o x p r o

;~;jn

OI

o1

l( l '

CtI'!I"'l
li'

I

";.H)

u r be na " •
A

e

xct uaâo dos pareÍgrn tos 1 2 e 22

c;c pt {'Il,Jf'

.J

niência de se evitar um modelo único para a gestão das RC0iõcs

r~OlJ\

("0-

M~Lro

a na s e Aglomerações ur-bo no a , A o xpe r i ôric aa ob t i da com o n t 11.1.1 dl~
pOSltlvD constltucl0ndl (art. 164) e das LelS Complementares n 2 ]4, de
po La t

08.06.1973 e n 2 20, de-01.07.1974 prova, sobeJamente. o inconveniente
de se optar por esta solução,

incapaz de enquadrar-sc à

de o d vr-r-s dndo que cn rnc r o r i znm o s t a n form,lçõP'" u r b.ru.t-t ,
í

í

20 e 27, que cou t rn l

i

v.un na

Unlão a competênciõ para crIação de Regiões' Metropolilanas, mostra que

quo deverá d r s po r sobr-e as ReglÕe:5 l\tctropolllunus e 1\9lo'lleldIJ)0~

t lCQS ex r

:-leLLopollt.<1lld

ou Aglomeração Urbana.

c.1

ria.

gest~o

dcf an i rri os critérios

Urbanas.

Municípios que as integram e a partlcipaç~o comunit~

da

lllle-

bé s a co s para o c s t e be Lc i.men t o de Reg1ões r-1etropol1tanas e ~lJllllll"l~'lções

rcpnHJl'nLd!s'-Ic) do'

..l

Na;~~nbl

p~b1 iC~3 (10

complcxidtlCd(1.1

1:··I.l-

não e possível tratar s a t.uoç ôo s mc t r opo Li t ano s d i ve r se s como

cl(~ B~

elO:;

lém e são ,Paulo, dentro de um modelo único. As falhas constüt<Jdas

no
estabelecimento das atuais nove regiões metropolitanas s50 atrlbuídas,
com razão. ao modelo único decorrente da L~i Complementar n 2 14,
08.06.1973.
A emenda procura ev i t e r

de

este Lnconvan on tr...io lr<.ll1sfg
í

rir aos Estados o estabeleclmento de regiões metropollLul1.~S c ~glome rações urbanas e 130 ampliar a finalidade desses entes. ReCOllhC't.p-··H~
no entanto. a necessIdade de resguardar a conceituação (le~5CS entrs na
conJunto do terrltório brasileiro, atrlbuindo ~ Unl~o u d~rinlç~o de
critérlos básicos para guiar seu,estabelccimcnto.
A emenda Introduz o reconhecimento constitllciolll1.1 dab
aglomerações urbanas, formações urbunas que se assomelham ~s reglõos
metropolitanas e têm presença dlsscminada no território br~silclr(). E~
ta expressão deslgna as forrndç5es urbanas caracterizadas pelo cnlrolaçamento da malha urbana de dois ou mais munlcíplos, ou pelo

~'(trilV~~u

mento da malha urb~na de um'sobre o territ6rlo de outro, bC'm com0 pela
eXlst8ncia de intensos fluxos in;ermuni~ipais, repre~0ntlldos por do~ locamentos dIários de pe s s oa s e por domnnda r e-n t r e tamo o t o if1tl~qr'd.l0 de
diversas funções p~blicas.

Finalmente, a emenda procura

resgllGr~llr

o lntcr0'3:30

dos munlClploS Integrantes, quer de regiões metropolitanns, quer OQ a-

glornc:raçõfls urbanas, frente

fi

tebelecimento corno RegIão

.io

possível omissão do E':>tl'ltlo-IIH'1II1no,

assegurar-lhe o dlreito de plelteilr,

~

Asscmb16ia f.cgl·31,lllvn. seu

Metropol i t a na ou t\glomcrllçJo

tI I bdthl,

c~

dl~"dc

que atendidos os requisitos básicos determinados em

le~

complementar

nàcional.

m---------N=o-;Ac:nc:l-:e:cp"'r"'o::-7J-=e-=t-=o r~~o/ol~ta;~"Ó~liS5ãõ-\,-t::B---- ._- - - - - Renumere-se o Art.

l~,

para o Art.

2~,

rt~nllo-~r-lhc

a

seguinte redação:
1_

~_~-J
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600894-1

O~~

de

mais aspectos urbanos: saneamento, transporte e sistema v i zir io , LISO do

5010 e propriedade imobiliária urbana, saúde, educação, recrc.\ç~o, la-

..J_

"";--

Art. 2" - 11 Habitação será tratada denlro elo r:onlexto
do desenvolvimento urbano, de f o rma con junr a e articulada com

zer, entre outros.

TlXTo/olUSTIFlcaçÃo---::---,-----

No Anteprojeto da SUbCOI01ssiío VI-B
Dê-se ao caput do Art. 49 do An t ep r o j o t.o c..1a SllhGomil!

Parágrafo Único - É dever do Estado ussegur.. r

são da Questão Urbana e TransporLes, a seguinte redação c i"JcrC':.=a~cnte

se-lhe os parágrafos 3" e 4", abaixo transcritos:
Art. 4 9

-

privacidade, salubridade , boa qualidade ambiental e

Adquire o domínio de terreno

.1qllcle

IlrbdllO

todo o

..

cidadão a oportunidade de acesso à moradia em condições de scql1rnnça ,
mobil~d"dú.

JUSTIFICATIVA

que, não sendo proprietário de imóvel no mesmo Município ou Nunicípio
v~zinho, o possuir como seu, co";tínua

e Lncon t e s t ad.unour o , r-o r I; (cin

ré
podendo requerer ao JU~Z que assim o declare por sentença, a qllõ\1.-lhe
servirá d~ título para a transcrição no Registro de Imóveis.

co) anos ininterruptos, independentemente de Justo título e

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.

A habi uaçâo

é um di rei to fundamenta 1 de

1 ocfo

o c: icl.Hl.io

sendo por isso dever do Estado assegurar a todos o acesso à morndin em

hO.l

condições de segurança, pri vacidade, aa Lub r i d ade , bon qu.i I i d 1C1co .11111' i (~n

tal e mobilidade.
Por outro lado, Le ve ndo-cs e em conta <In"

.

III I

i . L1t" In

d~l

população brasileira vive hOJe em cidades, a que5tão hoJblLoJclonal n:io
§ 32 -

Para efeito do previsLo ne s t,o .Jrtl<jo, '-ol1~~idg

ra-se vizinho o município limítrofé ou qualquer outro
integre a mesma região metropolitana ou uglomc"CõJç5o

\Irhl1),)

o-:

pode ser desvinculada da questão urbana como um todo,

0\1

o

,("]0:'\:

·t.UlCn,

'lue

manto béÍS1CO, o transporte c o s l s nome viário, oa oqu t p.uuc n t.o s de soJú-

\\)1'\1'<;.1.

de e de educação, os espaços para a recreação e o lal:er e as oportuni-

mlln~ClplO

dades de trabalho, entre outros.

da por lei.
§4" - ~ vedado ao possuidor uStlcapir mais de um imó-

vel e área maior do que a indispcnseÍvel à sua moradia

C'

dI' ~dl<l

1.1I11í

-

lia.

JUSTIl'ICA'l'IVA
----AUTOIt

A emenda pretende corrigir,

11.

• posição que exclui os cidadãos de

~.bcllefic;iarClll"

r1i'~-

no c.rpu t, do c r t.Lqc ,

do usucepífio

(1r"[X)"l()~("n/ll

e-.

- feito, adQtada a redação atual, todo aquel~ que for proprielário
de
imóvel, urbano ou rural, em qualquer ponto do po f s , n50 t o r rn d i r-o i t.o

fJconst.:. tu in te i.urz S~LO·1~O

_____-_---J]_

- .".À.." •••,,,••,,",,.,,,,,.conrssxo
o=,;-

I ~'f,
vvvu.......

DO ORDc.M ECONÔNICA

rr:.rO/olusTI',CAÇlo---------

No AnteprOJeto da Subcomissão VI-B

à aquisição de outro imóvel, por usucapião. Este enlendinJl'llt() tt'nJ ou -

Suprima-se o Art. 3 g e seus parágrafos.

tro inconveniente sério que, na prática, o Lnv Lab i Lí ze r i a , P,lrn exer-

cer o

di~eito de usucapir,

cumpridas as exig~ncins deLemill.ld~:5 no ar-

tigo, ao pretendente caberia o Cous. da prova de não ser p rop r i o t

ú

JUSTIFICATIVA

r io

de imóvel, urbano ou rural, em todo o país.

O artigo proposto, ao mesmo tempo em que prclpndC' ga-

Para tornar cx~qü{vel o dispositivo, propõe-se dclc~

rantir à população de baixa r onde o direito à mor ad i a , re~trin~JC' C·:jLl.l

minar que apenas o proprietár1.o de i~óvel no mesmo município ou lI1unl-

população quanto a um outro direito seu, o de possu~r e dispor <1e >'ua

C~p10

vizinho estaria impedido de usucapir. A emenda _determina, ali"]",
se entenda por vizinho, o município limítrofe ou qualquer ou t ro intQ
grante da mesma aglomeração urbana ou região metropoli nano cstc111"1 rci
da por lei.
2.

propriedade. Subentende-se, portanto, da referida proposta, um.i d i s crirn~nação do direlto de propriedade por classes de rendimento,

flGc.lJ].

do as populações de renda ma~s baixa impedidas de disporem de

snus

bens imóveis em determinadas circunst.âncias.
Faz parte -da nossa cultura, a utilizi'Jçno cl~1 prop)-ioA emenda procura exp t

i

c I tar que a func;3o b.l~. U: ..l

Ud

da de para finalidades outras que não a da moradia de forrnd exclus1va.

propriedade imobil~ária urbana é sUa efetiva utilização. ASSlm senno,
a transferência de domínio em caso de posse, seja ela s.oru opo·dr,.;'io ou

Ela

.com ba se em Justo título ou boa fé, deve corresponder ao r nt.e r e s so de

se propõe modificar) a como garantia de empréstimos para cnfrpulflr e-

que a propriedade cumpra, efetivament~, seu papel social. N50 11~ in -

ventuais contratempos ou, mesmo, para investimentos produLivos.

tercsse, porlanto, em se distinguir a origem da posse.
3.

Dada a diversidade de padrões h..b

formas de moradia vjgcntes

de nossas cidades,

n~o

nos tlglom('rildo~ .df"' hn b i

parecer ser conveniente

í

t

ac i on.t i s-

t.H.. ÕP··

c~t~belcc(~r,

111

e
li'"

no

d.IO;
'111 •

L~xLo

constitucional, a área do imóvel obJeto de usucapino. É prcff"'rívcl rq

meter esta questão para a legislação ordinária, delxanno pxplíc~LO
no entanto, no texto constitucional, que não se adquiriró por uSUCapião área. menor do que a indispensável à _~oradia do possuidor.

é utilizada, comumente, pelos integrantes das camada s de

m.i i

xa renda, como local de trabalho ( o que seria vedado pelo texto

«

1>.11.

que

tI

AUTOIt--------~_==_-_.:
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EMENDA MODIFICATIVA AO ART. 6 e DO ANTEPROJE'rO APROVADO PELA
SÃO DA QUESTÃO URBANA E TRANSPORTE:

No AnteproJeto da Subcomissão VI-B
Suprima-se o Art. 10.

SllIlC()I'll~

JUSTIFICATIVA

o

estabelecimento de Região r-1eLropol~lün,J il11põ(,,-~;C' L~l

da vez que se apresenta a necessrdade de organizar e a dmt n r as t r u r

l'IV..!.

ços públ~c05 de inLeressc comum. Oral a organu!:ação e ndmlt11strt11.,lO dO.:2

n~lJ 1\)05

ses se rv i ços púb l i co s não Se dá de mane r a un1forme em- todas tP3
í

metropoli t.ana s .

A

2

ll,

â

cons t r tu rçêo-

Este dlspositivo, ao un i ve r s.r l t v o r pn ro

,IS

rC'giões mo t r-o po L'i t.o ne e um rol de serviços, contt'dria ~l d lvcr,;i.c.1,ldp

C'

comp l c v l dcdc que cut"llctcri.luffi o s

[arlOações Ut"band:3 bt"c"311111Id',.
Há que se assinalar, alnda, a inconveniêncJ<l de

c i e s s a r a ca r como so rv i ço

transportes,

a

público, ao ludo do snuoument o \1';'

ocupação e uso do solo metropolittlllc;

c r L ()car no rol constante do a r

t

â

qo ,

il

n

s s.Lm

c'{clu~,iio (1.1 h.lhil

V,:ill,

du .•

Cl1f{

,;

1111'

~ONST!1UIN1E

~
•

í

face a

LUIZ SI\LmWl

]
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EJ
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í

í

O Lna tn t ubo , pouco conhec i do por falta de dlVU1l'.cu;:io.;' o
•
un i co que I;ermi te assegurar a concessão de terras, p r r nc i pn Imvn t l' p~
lo poder publICO, com fixação do usuárlo ao solo.

,11;

mais c~ndonles problolOilS das c1dades.

tJ

A extinção pura e sImples do Inst~tuto da EnfiLeusc
s"m
um suce dáneo , mob r i aar-i e a uru c a forma disponível no n i r-c I ~ ,I<' os
u:uar:os de terr:nos poderem adqu i r-a r- ° lmóvel que ocupam,
lju,tIIdo
nao .. tem d r-e i to a usuc ap i ào , como no caso das terras pub I i c as l', quan
to as part~culares, nao gozarem Justo título e boa fé.
í

se

l'

\1. ("l
("('J[J\l1

JUSTIFICAÇÃO

(10

08.06.1973, da qual consta ~ discriminação de serviços p~blicos d~ 1nteres se metropoJ t eno ; mostra a Inconvcn í.ênc re de se lncol-poe'I'- ("~l "

à

-

A

exper1ênC18 cõlhl.da com o estabelecirncn to da o:; d L\1.1 i.s

reglaes metropolitanas, segundo a regra da Lei Complcmentnr n

dl.SpOS1Ção

Art. 6 e
Ficam extintos os aforamentos das frações ideaIs dns unidR
des autonomas de terrenos, em condomi ru o s de ed r f i c f os r('Hlci,"nci 11::;;
comerc~ais~ medIa,:te r-enu çjio do foro, com aquisição do domínio (li r<'
to, dos i move i s publicos e de pessoas fís~cas e ju r i d i c as do dI"!' 1 L;
privado, s~tuados nos perímetros urbanos.

-

NO AntapIoJeto dn Subcomlssio VI-O
11, a exprcs::;5o "J\g1o:l\ptado.; tJrbanas" por uJ\glornerações Urbanas u.

i

O problema não está no Lna t i t u Lo , mas no sr-u r-onhor-t mr-n t o ,
nadequada adm i ru s t r-aç áo de t.c-r-r-as na III L r mn s d('Collid·,.

r."1r-------- - - - - - IX r~1I11\1l SN111l 1\C1 Ril\

AUtOIl

--]

_

]
!J----

------~-.--------- '(1l'o/Ju~tU1C.l.I;.i.D

subs t a cuo s e no Art.

• -------~

e

JUSTIFICATIVA

rncíua-se

A emenda objetiva ment e r coerência. c unlflILlIIH.i.h.ic· na
denominação das formações urbanus. A ~xpressâo "aglameraç5o \11-1),lI1~" J
ut1117ada para designar as formações

consLltuíd~= P(\l,l

urbanus

COfl-

tInuldade da mülhü urbuna de dois ou maIS munIcípIOS, ou pplo (':-"lrtl\.~
snrne n t o da malha de um deles sobre o t e r r i t
~actcrizam

ó

no I\nteprojelo

da Suhcom i~J~=to

c1l'

I 'I i 11l~ í-

pios Gerais, Intervenção do [sLadD, Regime da Propriedade do Stó-snlD e da 1\1 'vitla
de Econômicn, o seguinLe artigo:

U

A lei di sc ip.l Jnará o stst.enu de'

;ÓJ',:('cihll~nL()

forma a gclrantir a part.Icípaçõo til ret.a
tes econõmí cos pr'ivades n

d(1~)

de

<lUl'n-

r o do outro, c qur- -so c:.!.
í

pela presença de ,fluxos intermuniclpals, compro\~d;,~

deslocamentos diários de pessoas e pela demanda de trutamcnLo

do de serviços e funç6es p~blicaH de interesse comum.
A expressão lI a g l o mc r a ç ã o u r be rie " á,

t cmbóm .

da pc r c c Ce r tos estutísLicos, pelo IBGE, com O cn t cnd i.monr.o a c

i

por

Llllr'lJl".0..

Pl'lpl

m.r

f'q~!

l'_tjlS

trado.
A norma husca Q\1!-tHllir a pmtic'plr..ào UI'. 11 , \ '

1"

l',

pr ívadas , especialmente as micro c pequenas, na dí st.r huf.ção de. tll'netos a l illl"l1t 1í

c.íos , oriundos dp proqt nmas Inst.Ltuc.iona.is de ô!..hJ5lccjmenlo.

,2M •
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~
~

do" em sua voracidade pantagruélica os imóveis dos pequenos
t: médios produtores rurais. Na década dos 70, a nnção assistiu estarrecida a um novo "ensilhamento lf , quando os recursos
do PreS-Terra e "empréstimos" tomados no exterior a juros
e
spreads eseorchantes, frequentemente deixados ao a Lvedr Lo o!.!.
zemhlcs dos agiotas interncionais acolltados pelo famigerado Fundo Monetário Internacional (FMI), foram desviados criminosamente dos seus verdadeiros fins para servir aos interes ses escusos, quando não tií.ei tos, dos "marajás" aoao tçuatios "de L'anclen régime". O povo ainda clama, impotente, por
Justiça para os criminosos "White col1ars" que cc reaoccee i~
punes, Quando não premiados com indenizações vultosas, exto,!
quIdas da bolsa popular. A Impunidade contcmporãnea t cr-ncu-.
se, com freqüência, estimulo à dêllnquência ••.
Em conseqüência das politlc;ts discricionárias e pe!.
'Versas dos governos autoritários e da ação nefasta do latifúndio aliado ao capital financeiro internacional em suma ótIca da terra como bem de capital, quando não mero
garante
cadastral, para especulação financeira, a concentração fundi
'ria exe eceeeu-ee ao ponto 'de tangenciar a unidade absoluta
do Indlcc de Gini, provocando, em eonseqcênc La , o recrudesci
.ento do êxcoc rural em proporç~cs j aoo í s vistas o Calcul,a-se
que cerca de 30 ml1hões de rur!colas foram obrigados a emigrar para as periferias dos centros ,,!rbanos ou ditos urbanos
'nas últimas ?UQS décara.s. Também Di (01 o Norde~te quem 5U-

r;,r-----------';--------TlltTOIJUSTI'ICI.c;io-----------------,

Inclua-se no' Anteprojeto da Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção do Estado, Regime da Propriedade do stb-solo e da ativid~
de econômica o seguinte artilJO:

" A lei disciplinará a exportação de produtos

alime~

treios básicos ".

JUSTIfICATIVA

suportou a maior sangria, nret.ex t andc-ee , mais uma vez,
o
flagelo da seca.
Segundo dadoS oficiais da Fundação Getúlio Vargús
(anexo). o Nordeste recebeu apenas 24,7X do que O
s.roes te ,
2',7'; do aplicado no centro Oeste, 1 Ui dos valores moceecs
no Rio de Janeiro e 3,5:1: do aplicado em BrasIlia, em despesas sociais, de fomento econômico, despesas feit~....s nas empr~
S8S estatais e despesas administrativas o As despesas sociais
-per capita" no Nordeste, que deveris.m ser as maiores do Dr,!
511, por ser a região mais pobre, foram as menores efetuadas

o d~,soos~,t·.vo visa evitar a exportação indiscrimi. nada de Gêneros alimentícios básicos de furma a garantir o abastecimento interno /.
eI épocas de escassez

no paI s ,

Corno não poderia deixar de ser, estas

m--~

11-1
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TI:XTO/olUSTI'lcaçio

:.~

r_

;~.

V'll~
~ ~f3

<i

t;;:)::

::E~c»

desigualdaaberrantes que se traduzem em indicadores soc1als somente co!!!.

des na alocação dos recursos da União ger~m disparidades

par~Yels àquele,' das reglões mals pobres da Arrlea ou da 'Asla.

600902·6

Pedimos vê'n14 e pe rmf s s ãc ao Autor para Juntar
presente JUSTIFICAÇAO o excelente e sucinto trabalho do oep!:!
TADO LÚCIO ALCANíARA que vem em abono da nossa proposição o

_

UNInD oeCRETA OtVIO,1 zcno DOS

ESTADOS 00 NOIlOESTE E IIlSTALA AUOITOlllA,

•."

""'lJI
.
11 •

&I :;: Inclua-se no anteprojeto de texto constitucional"
Qãrte das DJSPOSJÇOES FIUAIS E TRANSITORIAS o sLgulnte
dJ sãsltlvo :.
'
<

na

...

"Art •••• A UniDo Jncorpnre râ Imcdf a t enent;e ao seu I
passivo todo o Ilont;mle da dívida consolidada dos as t ccos do
Nordeste.

S

,

rl.IHlolllo/clam.S4.o/sUICOU.,sio------

EgõMISS~O DA ORDEM ECONOMICA
..,-

_______

1a - Após absorver as dIvidas dos Es t.adc s do Nor-

S

2S1 - Ao constatar in:egularld.ldcs, Lrcno Lr ccucs /

OU fraudes no curso da auditoria, o 6rg;10 do Hinic;tlrlo Públi-

co inslaurará, no p rnz o de cinco dr as , o dev ruc nr cccu sc le _
oa1 para colheita d3S provas indl!>pens.1v{'is à propo~ituri:l cu
açDo de responsabl11d:Jde contra o autor ou autores dos ilícitos epurcccs , sob a garnntlõJ cons t Lt uc Ionn l da m:Ji.::; aep La de _
tesa. A hipótese de omlr.s:lo elo Hlnl~tério Publico, qun l quc r / dos membros da coni:.sJo de Auditoria terá lcgJl.lmldade subsidJ4rJa pc r a os r fns previstos neste p.1rJlJr:J(o.

JUSTIFICA,Ao

Durante 05 unos sombrios da ditadura militar, sob o
Quante da vro êocf e e do arbítrio, a Inépcia e incúria adminl:-tratha~ aliõ:lda'5 h corrupção e venõ:ll!dade \lOS usurpaocxes
do Poder e seus áulicos e sátrapas, dilapidaram o erário público e hipotecaram aos banqueiros internacionais as riquezas e õ ru~urc da nossa Pátr.1~o
Os Estados nordestinos °foram os que mais sofreram,
transformados Ct:l empórios fornecedores de Itlatérias-primas e
mfto-de-obra farta e barata. O latirúndio, aliadO ao capital
flnanceiro internacional, agigantou-se mais e ~LIo'''' I -grl1a n í

---------- ----

ia do tema, o conteúdo da emenda~proposta ab~9Á
Ilflpêie às empresas rurais, agro!!!
c asse'M~lhndas a obrigação de
destinar aos seus t r-aba Ittado r e s
é r eas
pr6prias à implantúção de proJetos COll!:!.

deste do Oras!l, cce rssae de Auditoria composta por r cp eesentantes do Congres!oo Nacional t do ccneo n.c de E.. t ado , do Canse
lho de f.{inistros, do HinistérJo Pi)LJlico, da ür dr-m dor. Advoga:
dos do Orasil e do Cun:a.lho rcdelal de Auditores, sob a pr cs j e
dOneia do primeiro, submeterá a rigorosa é1udi t aqem os gastos /
publicas dos E~t.,dos nordestinos nos últimus Vinte encs de ditadura lI1il1tar.

TtJ.TO/JlJ~Tln:~çÃo---

Inclua-se, onde couber, pela relevância da matérla e pertinên-

dustri"i~

nitárlos.

Inclua-se no anteprojeto de texto c cns t Lt uc Icnu I r
na parte relativa à OROE.M ECOUO~iCA e REfOftHs\ ACRf.RIl\, a seguinte norma:
-Art ••• As empresas r c ra.í s , aqr o í orrus t r Ia i s e QSsecnelhadds dcs Lfna cãc dez por cento (1C:t). no mínimo
das
suas lerras õJgrlculLáveis mais férteis à J.Mplantação ce proJetos comunitário-laborais hortl-fruti-granjciros ou pccuá-'rios, cujos frutos r cvc rt.crüc en benefício doi, t rnba n-coores ,
S lQ A cada exercício rioancciro. refcrido1~ empresas alocarão ob r ig;! t o r-f amcnt c r sob pe-ra de 5("J elll rr( nntlf'cJ..-1
das 1n:Jt,lliladas li ublençdo de uenc r Ic f o s , f occnt Ivus
evcu
isenções rf sco t s c/cu t r-Ibut é r r as , nor-cr-ntua I nunca Jn re r Ic r
Q vj nt c- por cento (2C%) dos ~I'US rc:;ultoJJQ':> (lul·ru".)
.:inuais
DOS ecnc Lonado s nr oj c tc s cceum r t a r Ic s , 1\ rClncldi~ncJa cmf s s Le
'VD por tres anos acarretará par.J a empr cs a a perta de coeu s ec ,
§ 2g as projetos de que tratam o "canut," du t.trC',:>c!:!.
te di~positivo scrJo administrados elO reOgime cuopcral1vlsla
pelos próprios trnh.llhadorcs da':> resoectlvas cmprcs::ls org;:lO!
zndos cm C'clllités sindlc:Jl!> clllprcs:Jriais.

slst~ncl;:J
prQJc~o"i

§ )SI OS poderes públIco':> cornprlcnl c'; d:Jr:'io toda ll::'
t~cnlcô1, crcditIcJõ] e oper.Jclou:Jl ;)00; rf'rlorJdo-..
l"t:l c3cáll'l priorilário.

VI- ComIuio ele Ordem Eêon6mlca

•

JUSTIfI CAÇA0

(JCONSTITUINTE ULDURICO PINTO

o conceito moderno de propriedade fundiária conem princípio jurl:dico constitucional o p r ece Lt o-rro rmusanção de que ao direito de- proprIedade co r reaccncc uma abri
gação social definida, cujo inadimplemento acarreta a perda
da propriedade rural por desapropriação por interesse social
p'ara no::. de Reforma Agrária (a~t. 161, §2 Q da Emenda Const.!
tuclonal n Q Cl, de 1969, ainda em vigor).
lodo de medidas drástIcas que visam a cne r acionallzar o projeto de Reforma Agrária que se impõe à modcr
nlzaçao da sociedade brasileira co-noc te , cUfilulat!va1lentc, 8daptôlr outros mecanismos que possam melhorar a quaLrdcde de
Y~rte

~-.~!

Z
1:J
O

Institui o monopólio rstat3l
serviços bancários c financcl r os ,

~~~

Ao

dos

<i~ . •

::E: --o

rncrua-se no anteprojeto de texto constitucional, na
'fParfj~:e!ativa li orcee Econômica, o seguinte dispositivo:
>-III
Z
"Art. ••• As atividades e serviços de bancos e inslitulJ!es financeIras passa.. a cansL1tuIr .. onopõ Ho e s t a t a L,

vIda das massas trabalhadoras d~ nosso p·ais.

Admitindo-se que a eorrelaçao de forças

EHEUTA

políti-

"'.

cas no seio da Assembléia Nacional Consti tu!nte, mani r cs tese favoravelmente à preservação de empresas p r Lvada s no meLo

Par~grafo único- Lei complementar regulamcntilrá o pro
cesso de es t.at Laeç ãc dos bancos e Instituições financeiras
privados iltualmcnte em funcionaõlen'to no país.

rural, ao lado das exigências impostas pela lei e s oec ru I pa0_ seu reconhecimento pelo Poder Público e funcion.lllIcnlo I
impõe-se o acréscimo das obrigações ac Ima propostas pa r a CO!
patibJlizã-Ias com o postulado eens t t rue r one mouc rnc , segu!).
do o qual ao direito de propriedade cor r e spcmíe U1Il,1 ub r Lqaçllo social que se traduz concreta c objctJ vrmen t e 1105
ônus

I

ra

í

.'IUSTIfICAÇAo

qtle lhe são impostos.
•
Somente assim. construiremos em nosso país
uma
sociedade pluralIsta mais democrática e justa. A medida preconizada visa, por oulro lado, a fortalecer o mer cadu Int c r ,
no brasileiro com a elevaç::lo do poder aqo s Lt Ivc dos rurico-

Durante o período vigente do "modelo econômico"
implantado pela dItadura militar e, maJ.s r-ecerrt eecnte ,
entre
1981 c 1985. observamos que o setor mais rent6vcl dn econolata brasileira forám os bancos, com uma r cntntu t Idcdc
mvchíl
de 34,62:: contra 17.42:: na const ruçno civIl, 3.3S na agropecuJrln e 12,6S na lnctalurgia.
Vale dcs t aca r , t3rnbém, que dos 10 hancc s av.l1lacJo... I
(ver tabela O, em 5 anos e ee Ic , lucraram 26,4 bilhões de d!l
lores, isto é, um quarto da dIvida externo brasileira.
O enADCSCO, no 1Q semestre de "05, aumentou o seu II
quldo em 52"1: em r c t cçac ao mesmo período do ano anterior, e!!
quanto o OI\HER[UOU$ Leve um c ec sc revo tc de 2.17CX nnquc Le ano ,
Ora, como pode ser que. t!III um nc f s em c r I sc , r-em hIpe..rlnrlação e eeccs sac acene uadc , os bancos tenham c
eente-,
nhall'l taxas de lucro oJo só e f cvadas , mas, IlícItas?

í

las.

Assl'll, JJserv~mos que, criminosamente, 0$ bancos I
privados atuam corno agentes de cooccnt ruçac de can t c
impe
dtndo que esse mcsmo cap Lt a I reverta para outros selores
economia, contribuindo para o desenvolvimento dc s t e s setores'.
Tal acumulação de capi tal, garantida pela manutcnçllo de altas taxas de juros e da chamada "ciranda fInanceiro", se reflete na recessão e innaç~o que causam a paulat!
na pauperização do povo brasileiro.
Além disso, devemos salientar quc a dómlmll;;:iO pol!tlco fundamenta-se, essencialmente, na dominação econômica.
E são os grandes bancos. assessurados pelo fundo Hont't<irlo
l'nternaclonal (f'.M.I.>, que garantem a sublOlss3.o do Terceiro Mundo ao capItal financeiro internacional; e mais,
sac
os pr6pr'ios bancos "brasileiros" que, através de emprésti1I0S ruinosos, com cláusulas dúbias, incluídllS através
de
eoc runçãc , exportam capitais para o exterior, contribuIndo
para a miséria e empobrecimento de povo brasileiro,
I! através dos bancos estrangeiros c dos próprios I
bancos "nacionais" que atuam como testas-de-ferro de grupos
capitalistas transnacionais que se garante a espof Iuçãc c a
dOl:!inação do nosso povo.
. Assim. somente através da intervenção estatal. por
lnt'errnédio do mecanismo do monopólio, será possível snrmareste setor econômico, extinguindo a co r rupç ão c pondo
um
rIr:l na exportação de cap I tais e contribuindo para a corret;)
canalizaç30 e dt s t r Ibu.tção dos rccur-sc s nac Icna r s entre os
dIversos setores da economia brasi Ie I ra , garantindo o
seu
descnvolvimento cqu1l1br3do c eeeoceõ t ree,
í

EHENTI\

Define como c r rmc s O',> n tcnt.ouc s ç z
ogressõcs e danos ao meio amb Lent.e ,
Inclua-se no anteprojeto de texto cons t a t uc c nal, na parte r e La t Lva à üe re s e do nc r c I\mbicnte, o $cgulnte
í

d.í spos Lt í vo e

"Art •••• Os atent edo s , ágrc,;sõcs c dnnc s ao melo /
ambIente serão defInidos corno crimes, soj c Lt o s os seus au t or e s
ãs penas da leI.
§1~- O Poder Púb Lí cc e os p a r t i cu Lar r s Li c am 0-/
brigados a justificar os atos que licenciem a t v r dcde s ou~aPL"'~
vem c/ou promovam projetos que oo s s ae c aus a r danos. ao ae r o drl~/
b Iente vo impacto amtrLent e L,
í

§2R_ 140 exame dos nr o jc t o-, que POSS~r;I ('1I~.1r c::.-nos ao melo amtncntc, o poder Público e x r q l r â , na forma da Lc
8 elaboração de estudos de Impuc t o aeb Leo t e I que permita" definir p r Ior oade-s e a Lt e rne t rva s , a s s eçor cce sempre a nc r t i c rcc-o"
çào democrática das populações envolvidas e o r qan z ada s em cole
glndos paritários na e Labo r aç ãc e ava Lr ação de t a r s e s t uuo s
í

,

í

,

í

í

§3 Q .. As cmore s e s Inuus t r r a i s , aç r o mduvt r a s
simiJ:lrC's. cuj ac n t í v j dcdc s possam c au:...rr d.100'" ;)(1 1'lUllitJC10 I
CCOJOljH'O, s c r o ob r r qadn s ~a m..lntér uma .ill'a vc r dc r r r cu oj acvnte à p I ant a Indu s t r r a I ou e s t obc l cc Iecnt c eenr c eor i;'l I , v(.·rCl;'ldcl
ca harrelra antipolui .. Jo. cuJ.1 largura sera calcuJal1;'l !Jor l'SPC~
ciaJJ.!ot.J~, tiOS tl~rmo~ !JJ l('l."
í

í

ê

li]

ê

AUTOIt
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JUSnfICAçAO

o

Ecossistema tem um equilíbrio complexo c mui-I
to delicado. Desde que o hO'TIcrn tornou-se ser racional, ele io-/
terrcre e altcra tal equilíbrio cm proporções crescentes ••.te
ácordo com O avanço do seu,domínio na ciénc13 e lecnoJog.l.a. l\ssim, torna-se necessário o estcdo c a compreensão desta lnlLr-/
Y~nção no ecossistema dc for'TIa a assegurar a sua continuidddc c
o seu equilíbrio, pois, o seu fim trará o fim do próprIo homem.

T[XTOlolU5TlfICAÇÃO--------

• EHENTA

Cria o laboratório Nacional c ga.-rante o monopólio na importação de eJelIlO!!
tos essenciais à indústria farmacêutIca.
Inclua-se no anteprojeto de texto consti tucio .. /
na1, na parte relativa à Saúde Pública. o seguinte disposItivo:
-Art •••• A União e os Estados manterao um Laborat6rJo NacIonal para a produção de medicamentos básicos à ~aúde

d;

235
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pública, assegurando-lhe o eonooé l a o na Imac r t aç ao de dr oqe s , '
substâncias c insumos essenciais à indústria farmacêutica. ti

~
l~

.'IUSTIFICAÇAO

As políticas de insumos para o setor saúde, cone
de eedrcaeent os , Imunob Lo Léqa cc's , sangues e hemoderivados, cqU!
paeentos c desenvolvimento cientifico e t ecno Iôqrcc , assim r-oere

'I

de recursos humanos, deverão sempre se aubo r df nu r aos

Lot.cr

r::1,.----------------

TUTO/.,lU~TI'ICAÇio,----------------__,

crescente-se onde couber:

C"'Art.
- Ds Bancos de dep6sitos, as Empresas
e de Seguros, em todas as suas modalidades, deverão ter a
seu. capital com direito a voto pertencente a brasileiros.

5CS da política do sc to r , O conlrole estatal, a t rnvcc do 51stcIDa Unificado de Saúde, sobre a nr occcao de insumos do sc t.o r , c.Q.
mo sangue, medicamentos c lmunobiolóqlcos, deve ser obJ('Uvo. I
permanentemente co Lf mado COIl1 vistas à p r e s e r vaç ão da soberania

Financeiras
maioria de

naclona14

JUS T I F I C A T I V A

w=

A emenda renova dispositivo do Anteprojeto da Comissão Afo~
so Arinos, que ~stabelece defesa fundamental da Economia Nacional ho'
je ameaçada a total entrega a grupos f:nanceiros internacionais, de m~ do a manter no ex.erior as decisões vitais para a nossa economia.

.
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EMENTA

Implle bs empresas o ônus da rel1uncrDç:io pela dupla jornada de lrõ1b~
.Lho das m3es-dc-fDmIlia Que laboram /
fora do lar e a obrigatoriedade de assegurar às trabalhadoras sobre as lI/
sobre as quais recaiam as principais /
tar.efas doméstIcas d Lr-er t c a emprego /
ea pé de igualdade com os homens.

Inclua-se no anteprojeto de texto constftucional, /
na parte concernente à ORDEM SOCIAL ( DI,REITOS OA HULtIER TRADALHAOORA ), o seçurnte dispositivo :

.Art .•.• As eães trabalhadoras e nut r aes , bem assim
í

como as conas-ue-cusu sobre as qua Ls recai3m as p r IncIpn r s tarefas do lar t r-aba Ina ruc uoment.e um turno ( mrJo-t!).pcdicntc )/
da Jorndda normal de trabalho, sem prejuízo da pur cepçãc integral dos seus salários c quaf sque r outras vantagens.
Parágrafo único. As empresas mantcri'Jo a mesma prCJpo!,
Çao de empregados de ambos o~ sexos écnroree a natureza,

noe

ã-

rios c locais das suas ativldõJdcs.-

des constituídas por brasileiros.
§ 29 _ A lei poderá atribuir aos Estados a concessão de uso de

o princIpio constitucIonal da Leoncmf c ley:tl deve ser
apl1c:tdu segundo a m.iximil de nuv nnrmO$A : "O pr-Lnc In í c da 1 gUõJldadc nJo rr:õldc ~cn1n eM qu Ln'ron r drr.l!Juallnt.ntc aos d~.. i dc~iguaJôlm."'

poten-

ciais de energia elétrica, existentes no seu território, obedecidas as normas deste
artigo.
§ 39 - São consideradas caducas as concessões anteriores feitas em desa
cardo com as normas deste artigo.
§ 49 _ E: assegurada ao proprietário do solo a participação nos resultados da Lavea; quanto às jazidas e

.'IUSTInCnçAO

OU:l15, na 1l1clJ!da em flue se

Art.
- As jazidas, minas e demais recursos minerais e os potenciais
de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do sole, para efeito de exploração ou aproveitamento industrial.
§ 19 - A exploração e o aproveitamento das jaz ídas , minas e demais re
cursos minerais e dos potenciais de energia hidráulica dependerão de autorização ou
concessão da União na forma da lei, dadas exclusivamente a brasileiros ou a socaeda-

minas cuja exploração constituir monopólio

União, a lei regulará a forma de indenização.
§ 59 - A participação de que trata o parágrafo anterior será igual
dízimo do imposto sobre minerais.
§ 62 - Não dependerá de autorização ou concessão o aproveitamento

da

ao
de

energia rudréul íca de potência reduzida.
JU5TIFICAÇ1lD
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Acrescente-se onde couber:
Art.
56 poderão ser consideradas empresas nacionais aquelas em
que oitenta por cento (8D%) do capital pertencer a brasi
Ieiros natos.
JUS T I·F I C A

ç

A presente emenda procura restabelecer a soberania nacional inteiramente alienada a empresas multinacionais, que hoje detêm a maioria das concessões de mi
nas no território do Brasil.
56 uma empresa, a "British Petroleum", possui área superior a três
concessões de minas.
A Assembléia Nacional Constituinte tem o dever de

resgatar
nacional, alienada pelos governos autoritários nos últimos 2D anos.

3

mil

soberania

Ã D

D princípio acima consta da
ção americana (AMERICAN BUY ACT).

Legisl~
~

AUTOIt---------------

A sugestão procu=a cor=ig~r o a~uso g~
neralizado de firmas ou sociedades organizadas no Brasil
com maior:a ou totalidade de cap:ta: estrangeiro (SHEL de
Brasil, 5tandar Oil do Brasil e congêneres que, para fra~
dar a Lei, adotam a pseuda nacionalidade brasilelra.

110 DO ESTADO
ECDNOMICA

Art.

~
~

_ A lei poderá estabelecer diferença em favor dos

quanto à atividade econômica.

nacionais

VI • éomIssio de Ordem EcaII6mlca

r:fi

JUSTIFICAÇAO
Desde as lutas pela independência, a defesa do emprego e da atividade
econômica dos nacionais foi preocupação constante dos her6is que fundaram a
Nação
brasileira.
Frei .caneca reclamou o pri vilégio do comércio para os brasileiros e Nunes Machado, que viria a morrer na Revolução Praieira de 1848, apresentou projeto
nesse sentido à Câmara do I~pério.
Diversas constituições brasileiras têm legislado no sentido de
proteger a atividade econômíca dos nacionais:
Art. 157 da Constituição de 1946:
XI - Fixa a porcentagem de empregados brasileiros nos serviços públicos
dados em concessão e nos estabelecimentos de determinados ramos do comércio e indústria.
Art.

aUTO.
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Acrescente-se onde couber:
"Art.

- São extintos os títulos ao portador e as ações ao

portador

qu<, poderão ser convertidos em títulos nominativos e endossáveis".

JUSTIFICAÇAO
A maioria das Nações capitalistas cria obstáculos legais para emissão e
circulação dos títulos ou ações ao portador, o legislador brasileiro também não f).cou alheio à tendência universal quando fixou no caput do art. 112 da Lei 6.404, de
15 de dezembro de 1976:

"Somente os -titulares de ações nominativas, endossáveis e es-.

72 da Constituição de 1891

crlturais poderão exercer o direito de voto".

b) As minas e jazidas minerais necessárias à segurança e defesa
nacionais e as terras não podem ser transferidas a estrangeiros.
§ 172

Constituição de 1934:
Art. 119
§
As autorizações ou concessões de minas e jazidas serão

confiadas

Na Inglaterra, pátria do capitalismo, s6 o título nofminetivo é consid~
rado como ação.
As ações ao portador em face da maior facilidade de negociação - a tran,2.
ferência se dá por simples tradição - circunstância que permite, especialmente à pe,2.
soa física, furtar-se à observação do Fisco, constitui uma grave lacuna legal a permitir que grandes fortunas fiquem à sombra do controle fiscal através da aplicação

exclusivamente a brasileiros.
Art. 125
Concessão de usucapião decenal a brasileiros.
Art. 131 - !ô vedada a propriedade de empresas jornalísticas, políticas
ou noticiosas a estrangeiros.
A responsabilidade principal, a orientação intelectual ou administrativa cfa imprensa política ou noticiosa será de brasileiros natos.
Art. 132 - Dois terços dos proprietários, armadores, comandantes de navios nacionais e dos tripulantes devem ser bras Iaí.ros , assim coro os práticos.
Art. 133 - Salvo os profissionais liberais na data da Constituição e os
casos de reciprocidade internacional, s6 brasileiros natos e naturalizados poderão
exercer profissões liberais.
Art. 134 Privilégio do cônjuge brasileiro na sucessão de bens de estrangeiro no Brasil.
Art. 136 - Nas empresas concessionárias de serviços públicos a maioria
da diretoria será de brasileiros.
í

maciça em ações ao portador.
O PM:JB, que incluiu no seu programa a redistribuição da renda e a trib.t:!.
. tação preferencial dos ganhos de capital, não pode recusar este antigo pIeito de ju,2.
tiça fiscal.
lacuna

No momento rendemos nossa homenagem a quantos tentarem preencher essa
legal pela via da legislação ordinária como o Deputado B'rabo de Carvalho do

PMDB do Pará. (Proj. 1.666179).

Constituição de 1937
Art. 51 - Os senadores serão brasileiros natos.
Art. 143
§ 12 - A concessão para exploração de minas s6 será concedida a brasileiros ou empresas constituídas por acionistas brasileiros.
Art. 145 - Os bancos de dep6sito e as empresas de seguros só poderão
ter acionistas brasileiros.
Art. 146 - S6 brasileiros administrarão as empresas concessionárias de

Acrescente-se onde couber:
Art.
- Só poderão ser consideradas empresas nacionais aquelas
~m que oitenta por cento (80%) do capital pertencer a
brasilei
ros natos.

serviços públicos.
Art. 146 - Usucapião cecenaí para bras Ie rros ,
Art. 149 - PriviléglO de armadores e t r ipulantus brus l lc ius ,
Art. 150 - Privilégio de brasileiro para o exercício de prof rssões libe
í

JUS T I F I C A

í

ç ÃO

rais.
O princípio acima consta da Legislação

Decreto-lei 1.202 de 08.04.39:

de terra por qualquer prazo a estrangeiros ou sociedades estrangeiras.
Art. 40 - S6 brasileiros natos ou naturalizados podem exercer

Ame

ricana (AMERICAN BUV ACT).
A sugestão procura corrigir o abuso gener~
lizado de firmas ou sociedades organizadas no Brasil com
maio
ria ou totalidade de capital estrangeiro (SHEL do Brasil, St3n
dar Oil do Brasil e congêneres que, para fraudar a Lei , adotam
a pseuda nacionalidade brasileira.

Art. 35 c) é proibido aos Estados e Municípios ceder ou arrendar qualquer área
funções

ou cargos públicos.
Decreto-lei n2 7.518 de 03.05.45:
Art. 12 f) só brasileiros natos ou naturalizados podem exercer funções ou cargos públicos.
Constituição de 1946
Art. 153 § 12 _ As autorizações de recursos minerais, de energia elétrica ou c~
cessões de minas serão conferidas exclusivamente a brasileiros ou a sociedades organizadas no País, assegurada ao proprretár ío do solo preferência para a exploração.
Art. 155 _ A navegação de cabotagem para o transporte de mercadorias é
privativa de navios nacionais.
Parágrafo único _ Os proprietários, armadores e comandantes de

tJ

DEPUTADO GERALDO ALCKMIN
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navios

nacionais, bem como 2/3 pelo menos dos seus tripulantes, devem ser brasileiros.
Art. 156 - Os nacionais terão preferência para colonização.

Nos termos do art.18 do Regimento Interno da Assembléia Nacional Constltulnte,suB,
meto a essa Comissoilo a seguinte emenda,
O § 21l do art.71l do anteprojeto da subece eaãc de Princípios Gerais, passa a v19B.
í

rer com a seguinte redaç:lo:
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Il§ 3S2 - A lei apoiará e estimulará a cons t I t u i

ç

assegurando-lhes

liberdade de atuação em todos os ramos da a t r v r dade
ca, bem como acesso aos incentivos financeiros,
di t Lc Lo s s

IH - A concessão da execução dos referidos serviço~~6articulares
somente será admitida quando da impossibilicJade absoluta de sua prestação pelo
Poder Público competente , hipótese em que o ato , devidamente motivado , deverá
ser objeto de autorização legislativa.
IV - Na hipótese do parágrafo anterior , a contração dos serviços deverá ser precedida de licitação , nos termos da legislação aplicável.
V - Em qualquer hipótese , os serviços públicos concedidos deverão ser amplamente controlados e fiscalizados pelas entidades representativas
dos movimentos sociais organizados ,devendo ser as tarifas aprovadas em lei e
fixadas de forma a garantu o caráter social do serviço prestado.

ão de sociedades coop~

r at Lvas , reconhecendo a sua função social e

econômi-

fiscais e

Cf.!:.

"

JUSTIFICAÇAO
Não se pode deixar de reconhecer a função social do cooperativismo,

nem

prerrogatIva de atuação em todos os ramos da atividade econômIca.
Tal prerrogativa deve ser instituída constitucionalmente,

de forma a não se

permitir a menor tergiversação em termos de lei o r d i ná r La ,

ce r Iru do

Em todos os congressos Int ernac t one r s o cooperativismo foI

como o

sistema econômico que mais se adapta às nações em fase de desenvolvimento, morme!2
te por suas potencialidades em iniciativas de reconhecido caráter social.
Em nossa legislação o r d nã r i a , as sociedades coope r a t i vas JiÍ foram con t emoIg
í

das e reconhecidas cama modelo econômico constitucional superior que as

reconhe-

ça, faz com que se registrem distorções com relação à sua c once r u ..H;Ju,

bem como

í

DEPUTADO
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da atividade
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se restrinja a sua atividade, estabelecendo-se não raros e qu ívoco s com outros tipos societários, t Ip í

PAULÇO PIRES DE VASCONCELOS

JO~O

.

- - - - - - - - - - - - - - - f[lIfO/Ju<;TIFICAÇÃO_· • • •

Na verdade o cooperativismo ocupa o espaço econômico em que o Estado não po-

Suprimir do artigo 4º " de até duzentos e cinquenta metros qua-

de e não deve intervir, e em que a iniciativa.capitalista se torna imprópria.

drados de área".
Tem assim o c oope r a t v r smo uma estrutura p r õpr i a dentro dd o ru.un z ,«••tu ecullQ.
í

mica das nações, circunstância que se manifesta tanto nos sistemas

r ap l t a l r s t a s

JUSTIFICAÇAO

como nos sistemas socialistas.
Em nossa proposta de emenda, procuramos separar o cocpe r a t Lv r smo ç p o l s a f'qU.!.

pa r aç ão proposta no anteprojeto menc r onandc qene r i c amen t e "outras

furmas

c La t Iv Lsmov , além de não ser correta - porque o co ope r a t v i sno não se

enfraquece o caráter programático da d r sp os Lç ãu

Não há porque se limitar o dispositivo constitucional ao tamanho

<1<;50-

da propriedade.

con funde

í

com associativismo

de

cons t i tuc rq

nal sugerida.
A nossa sugestão veIcula matéria cons t r tuc Icna j

,

tendo amplos p r ec ede n t ee, no

direIto estrangeiro, devendo ser ressaltado como p a r ad i qma os arts.61 a 84

da

DEPUTADO JD~O PAULO PIRES'OÉ-VASCDNCELOS

Constituição da República Portuguesa e o art. 45 da Constituiçdo Lt a Lr ana

~
~

Dê-se a seguinte redação ao artigo 5º:
Terão direito a requerer a usucapião ou alegar

i
~I-I

prescrição aquisitiva em litígio judicial, aque1l5que durante

600915·8

05(cinco) anos ocuparem, de forma mansa e pacífica, toda e
qualquer área de terreno urbano, seja ele de propriedade pú-

&primir do Artigo 24 " ou mediante concessão,

lica ou privada.

missão ou contrato"
'----''---

---.--'-

a_ut_or_i_za_''=J

JUSTIFICAÇAD
Reconhecida a função social do solo urbano, a proposta contribui
para a solução de grande parte dos problemas existentes.
Se

.0Ao PAULO PIRES VASCONCELOS
-

.L[ ... UIIO/COl,IlSsÃo/SUICOIUSSÃO

a propriedade privada pode ser adquirida através da usuca-

pião, o terreno de propriedade pública com muito mais razão,
•

pois ao poder públlco cabe fazer com que a Justlça social se

OA ORDEM ECONÔMICA

faça, mormente no que se refere à propriedade do solo urbano.

f[lITO/JUSTIFICAÇAO_

ACRESÇA-SE AO § 5º , item 6a09.
§ 5º - Os serviços públicos essenciais deverão ser prestados p!:
lo próprio Poder Público , pelos seus órgãos e entidades administração direta e
indireta.
I - Consideram-se essenciais para fins deste artigo , dentre ou

tros a serem estabelecidos em lei , os servíços públicos de habitação popular
transportes, saúde pública, educação e cultura, fornecimento de água, enerqra ,
telefonia e correio , dentro do âmbito das competências definidas nesta Constltul.

..,

AUfOIt--·-

DEPUTADO

JD~D

.--------- ---

PAULO PIRES DE VASCONCELOS
PL('UltIO/CG"'SSAOJSUHCOIllISSAO

CDMISS~O

DA ORDEM ECONOMICA

EMENDA

600919·1

_ _ T[llfO/JUSf"'CAÇÃO----··

ção,

H - Em se tratando da execução dos serviços por entidades da
administração indireta, deverá haver amplo controle e fiscalização de suas ativ!,
dades pelas entidades representativas dos movimentos sociais organizados e pelos
poderes Legislativo e .Judiciário , inclusive pela aprovação , por lei ,de seus
orçamentos anuais e plurianuais .

.,.......

Incluir o seguinte artigo:
Art.
desde que

-

°

r

assegurado o direito de propriedade imobiliária,

particular

destine efetivamente o bem a uma função

social, na forma da lei e desta Constituição.

VI - Comissão de Ordem Econômica

~nico

Parágrafo

1iJ~-------------

- Para garantir o cumprimento do disposto neste

artigo, o Poder Público deverá tomar todas a medidas necessárlaS

r-

AUTOII---------

-

--
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medi~

à adequação da propriedade imobiliária à sua função social,

r - - r - - - - - - - - - - - - - - - - - TUTO/JUSTlflC.ÇÁO-

ante a observação simultânea dos seguintes critérios:

ARTIGO 2

1- Quanto à propriedade imobiliária rural:

a) aproveitamento racional do pontode vista social e econômico;

~

b) conservação dos recursos naturais renováveis e presevvaçãoo

-

e 239

~
~

- Dê-se a seguinte redação:

assegurado o direito de propriedade,subordinado à

sua função social, salvo caso de desapropriação por necessidade
ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante indeni-

do meio ambiente;
c) observação das disposições legais que regulam as relações

zação equivalente ao valor declarado para fins de tributação,

de trabalho e de produção e não motivação de conflitos ou

com imissão de posse imediata.

disputas pela posse ou domínio;
d) respeito à área máxima prevista como limite regional;
e) respeito aos direitos das populações lndígenas que vivem

JUSTIFICAÇAO

nas suas imediações.
Para assegurar a função social é justo que a indenizaJUSTIFICAÇAO

ção deva corresponder ao que o Estado recebe como tributação.

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.
-----AUTOII---

---

OEPUTADO JDAO PAULO PIRES VASCONCELDS

tJ~DM;SSAO OA
~

_

~
~

P .. ~t4"'Plo/co"'15SAO/SU8CO"15SAO

_ •• _ _

-- u;xro/JU'HII'('AÇAI'

Su b s t r t u a-c s e a e x p rc s s a o "d c f c s a " c c n t i d a 11'"

inciso

\1 r r uo

~

TU;TO/JUSTlfIC.ÇÁO----

Dê-se ao artigo lº a seguinte redação :
Artigo lº - Todos os cidadãos têm dí rei to de desfrutar de uma
habitação digna e adquada , cabendo ao Poder Público promover as condições nece~
sárias e estabelecer as normas destinadas à garantia deste direito,
§ lº _ Para fins do disposto neste artigo , considerar-se-ão
inerentes ao direito à habitação não apenas a edificação destinada à moradia ,
mas todo um conjunto de condições necessárias ao adequado assentamento residencial , tais como , dentre outros , a existência de lnfra-estru,tura urbanística e
de saneamento básico , a presença de equipamentos urbanos e comunitários e a di~
ponibilidades efetiva de serviços de transporte coletivo.
§ 2º _ O Poder Público deverá , nos termos definldos em
Lei
complementar , planejar o desenvolvimento das áreas rurais e urbanas ,regulando a utilização do solo de acordo com os interesses sociais , a fim de Impedir a

IC'l.

V, pela palavra llproteçio l'.

o

voc~bulo l'defesa 'l pressupoc a eXlst~ncla d~ unl,l .1~rc~

sac, de uma ofensa aos Interesses do consumIdor.
com~rc~o nacional n~o t~m como

obJet~vo agJ'cdll'

\

lnd~~tl'lcl c

esses

d

('l

especulação imobiliána.
§ 3º _ O Poder Público deverá tomar as medidas necessárias p2,
ra o ressarcimento dos investimentos decorrentes de ações públicas que valori zem o patrimônio imobiliáno de particulares.
JUSTIFICAÇAO

llltcl'C~ -

ses e a const1tulÇio Federal deve t~o s~mcnte :elar par.l qll~ ~eJa

mantido o

n e c e s s a r Lo

dutlVOS c dos

c

qu

i

I Íbrll..)

e n

t r

c

L':::'

dc

s c j o s

d ..,!'>

-, c r o i ..• -,

pl \,,"1-

consumldorc~.

DEPUTADO JOAO PAULO PIRES OE VASCONCELOS
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A moradia digna , adequada , própria às necessidades do cidadão passa a ser um dever do Poder Público. A sociedade , com os contrastes gritantes , a degradar nela a convivência , não pode mais prevalecer. A palsagem oferecida hoje pelas cidades brasl1eiras desmerecem os cidadãos de la. classe ,
e mostra a insensibilldade pelas questões socrais das elites de nosso País. O que
resulta das desigualdades é extremamente desumano. Temos que começar da moradia.
uma vez conquistada , será sinal evident~ que o cidadão já está podendo levar
para dentro dela o alimento para prover aJ;, necessadades de sua família.

EMENDA
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Dê-se ao artigo 11 a seguinte redação:
Aplicam-se aos servidores públicos civis da União,
dos Estados, do Distrito Federal, dos Terrtórios e dos Municípios,
bem como dos Poderes Leglslativos e Judiciários, as segulntes
normas especí ficas.,

cr

-

cmlIs:,i'io !lA

OIWI:~1

'l.f.liA."\O'l;OI.l'$~;.O' .. \Il"1eOI,l"~;.O -

J ~'
---- ----
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~

T[XTO/Ju".fICAÇio-----------------

No AnteprOJeto da Subcomissdo VI-D

JUSTIFICAÇAQ

Renumere-se o Art.2 2 para o

12

dando-se-lhe a segu~n

te redação:

A emenda visa dar maior clareza e objetividade ao texto constitucional.

Art. 1. - É assegurado a todos, na forma da lei, o d~
reito à propriedade lmobillária urbana, condicionada pela sua função
social.

240
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§12 - A propriedade e a utilização do solo urbano

Faz parte da nossa cultura, a utilização da proprie-

se

dade para finalidades outras que não a da moradia de forma exclusiva.

submeterão às exigências fundamentais de ordenação urbana, expressas
em planos urbanísticos e de desenvolv1rnento urbano, bem como em outras

Ela é utillzada, comumente, pelos integrantes das camadas de mais bai

exigências específicas, tais como: habitação,

xa renda, como local de trabalho ( o que seria vedado pelo texto

transportes, saúde,

la-

§2

2

-

que

se propõe modificar) e como garantla de empréstimos para enfrentar e-

zer, trabalho e cultura da população urbana.

ventuais contratempos ou, mesmo, para investimentos produtivos.

O direito de construir na área urbana s_cá con-

cedido pelo Poder Público ao titular da propriedade imobiliária urbana, na proporção compatível com o 1nteresse social do empreendimento.

§3 2

-

Os planos urbanLsticos e de desenvolvlmento ur-

bano serão elaborados e executados pelas autoridades municipais,

no

Distrito Federal,- das -Regiões Metropolitanas e das Aglomerações

Urbs

nas

~
~

e, quando for o caso, com a colaboração da União e do Estado.
JUSTIFICATIVA
=-.:.:.~-_...:.-_-------------

AO contrário do que ocorre

~._-_._-

com outros tlpOS de pro -

(Estatuto da Terra) - o legislador ordinário não chegou a

- - _ ..- .---------- -

'r'1G/.l,·-",·~.i.:---

No AJJL('pr0.lcLo cl.l

in

priedade - a do subsolo (Código de Minas), a das marcas e patentes

dustriais (Código da Propriedade Industrial), da propriedade

---

- -

c,U\ltllIl11· ... It)

V'-B

supr imn-isc do an t oo r o j c t o dil (:\11V;e':11::,~: I ('lllt"·!.~Hl Uri

rural

bana e Transvortcs o ArL.17

definir os

contornos da propriedade imobiliária urbana. A situação da urbaniza -

JUS'l'] !'lClI'l'IV'\

ção no país, (a população urbana, hoje, representa cerca de 72% da PQ
pulação total) impõe que se inclua no texto constitucional uma noção
adequada da propriedade imobiliária urbana.

1\ c i de d c r o I'Lo t o urna do e f'o rr-o s m.i r c l-('ltllp11'}.,~
org(ln~7Óç,~a s oc i.e I .

c í.e i s c sue! f'o rme

O que caracteriza essa propriedade é o contexto em que
ela se acha inserida, muito mais amplo do que o interesse

r am mnn t.c i

privado

~t.a

O espaço urbano

ç

reflexo disto.

Ufll

j'\pcnu!-)

alg'H,lJS

C'lc!.It."'·

((,

(I_

30~

o r e su Lt e do de cO!lfJllu....

'1.').;-

a don t i dndc espacial ao- longo du h i.s t.ó r i e , i, c o rpoi

.Jtl.:::~J

men i fCBLtlÇC2S f'o rma a s dos gerL.!çõcs que por elas p.i s s o rau ,

do seu titular. A utillzação de cada parcela específica de terreno

No plano urbanístico, portanto, o interesse público do conJunto deve preval~cer sobre o interesse privado e é nesta perspectiva
que

po r t au t o , que- se e do t t! UUI COI1po s sa ser aubnc t do , ao longo do l0m~~. ~s adaptnç5es espacl.ais ndcquad~& ~o procch~u J(.

se determina o uso a ser dado ao terreno urbano.

ç50 social

Não se recomenda,

urbano sofre restrições espeéiais em função do interesse público,

de c i dadc , c u j o p l ano

c e i t.o o s t e t i.co

Q

l1clO

í

ccon5nlica de sun populaç~o.

Na visão tradicional, o solo tinha sempre o título fun
damental. O conceito romano define esta relação pela máxima "super-

fície, solo coedit" que ainda hOJe permanece em nosso CÓdlgO Civil
(art.! 547). O solo urbano possui, atualmente, no entanto, um mero Vg

lor instrumental, ou seja, sua importância se define pela capacida-

,---------------AUTOR---

e'l

de de se edificar.

A propriedade imobiliária urbana é uma propriedade fo~
mal, isto

é,

recebe uma forma,

I ~J

r

sua deflnlção, dos planos urbaníati-

_
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cos e de desenvolvimento urbano. O título de propriedade deve estar,

pois. subordinado às determinações que os referido~ planqs venham a

"
da

estabelecer.

Subcomi~

acrescente-

Os planos urbanísticos e de desenvolvimento urbano con§

tituem instrumentos que visam à ordenação físico-espaclal das cida des, o controle e a orientação do processo de nxpansão urbana, a pr~

Art. 4~ - Adquire o domínio de terreno urbano aquele

servação e valorização do patrimônio urbano e dos recursos naturais.
Como modelo orientador, os planos urbanísticos também computiblli -

zam as características físicas das cidades com a necessidade de uso
do espaço em função das atividades econômicas e sociais e da susten

que, não sendo proprietárlo de imóvel no mesmo Município ou Município
vizinho, o possuir como seu, co~tínua

(r~)

e incontestadamente, por ~ ~

anos ininterruptos, independentemente de justo título e boa fé

podendo requerer ao jUlz que aSSlm o declare por sentença, a qual lhe
tação da vida humana nos centros urbanos,

servirá de título para a transcrição no Registro de Imóveis •
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(1_ COMISSÃO DO

OImE.' ECONÔMICA

I

§

§

3~

- Para efeito do previsto neste artigo,

consid~

ra-se vizinho o munlcípio limítrofé ou qualquer outro município

que

integre a mesma região metropolitana ou aglomeração urbana estabeleci

=~~

da por lei.
§4 2 - É vedado ao possuidor usucapir mais de um imóvel e área maíor do que a indispensável à sua moradia e de sua famí -

lia.
JUSTIFIClI'rIVA

JUSTIFICATIVA
O artigo proposto, ao mesmo tempo em que pretende garantir à população de baixa renqa o direito

à moradia, restringe esta

1,

A emenda pretende corrigir, no caput do artigo, dis-

posição que exclui os c~dadãos de- se bencficj.arem do usucaprâc proJ?Osto~Com e-.

população quanto a um outro direito ~eu, o de possuir e dispor de sua

feito, adotada a redação atual, todo aquel~ que for proprietário

propriedade. Subentende-se, portanto, da referida proposta, uma dis -

imóvel, urbano ou rural, eo qualquer ponto do país, não teria direito

criminação do direito de propriedade por classes de rendimento, fican

à aquisição de outro imóvel, por usucaplão. Este

do as populações de renda mais baixa impedidas de disporem de

tro inconveniente sérío que, na prát1ca, o inviab11izaria. Para exer-

bens imóveis em determinadas circunstâncias.

seus

entendim~nto

de

tem ou -

cer o direito de usucapir, cumpridas as exigências detemlnadas no ar-
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ou

tigo, ao pretendente caberia o ~nus·da prova de nia ser propriet&rio

çamcnto da malha urbana de dois

de lmóvel, urbano ou rural, em todo ~ paísa

menta da malha urbana de um!sobre o território de outro, 110m ~OllO p~ltl

Para tornar ex\"qüível o dlSpositivo, propõe-se dete];:

existincia de intensos fluxos

mais municípios, ou pelo extrdVI.lhiJ-j

in\er~unlcipais, repre~"ntud05 por

-I

das

minar que apenas o proprletárío de i~óvel no mesmo município ou muni-

locamentos diários de pessoas e por demandarem tratamento inlcgrudo ele I

cípio vizinho estaria impedido de usuaapir. A emenda .determina, ainda,

diversas funções públicas.

se entenda por vizinho , o municíplo limítrofe ou qualquer outro intg

Finalmente, a emenda procura resguardar o inte,-ec-"e

grante da mesma aglomeração urbana ou região metropolitana estubeleci

dos munlclploS integrantes, quer de regiões mctropolitnnélb, quer ele

d~

da por lei.

glomerações urbanas. frente a possível omissão do Estado-membro,

ao

assegurar-lhe o direito de pleitear, ~ Assernb16ia Lcgislativ~, seu
2.

A emenda procurp explicitar que a função básica

propriedade imobíllár18 urbana

du

tebelecimento como_Região

é sua efetiva utilização. Assim sendo,

que atendidos os requisitos básicos de t e rrni nados em lei complülI1cnlill-

a transferênc18 de domínio em caso de posse, seJa ela sem oposição ou
com base em Justo título ou boa

Cb-

Metropolitana ou IIglomeração Urbuna, desde

nacional.

fé, deve corresponder ao interesse de

que a proprledade cumpra, efetivament~, seu papel social. Não há in teresse, portanto, em se distlngulr a origem da posse.

3.

Dada a diversldade de padrões

formas de moradia vigentes

habit~cionais

nos aglomerados .de habJ.taçõcs

e

das

subnormnis

de nossas cidades, não parecer ser conveniente estabelecer, no tpxto
constituc~onal, a área do imóvel obJeto de usucapião. É preferível r~
meter esta questão para a legislação ordinária, deixando explícito
no entanto, no texto const1tucional , que

nno se adquirird por usuca-

pião área menor do que a indispensável à ~oradia do posguidor.

'!J

§12 - Lei Complementar ~acionul defini,.-!! os- c r

r

í

~
~

(~rios

báslCOS para o est..abelcimento de Regiões Mellopolllanns e i\glornC'l"dçõc"s
COMISSÃO DA ORDEM ECONÔt1ICA (SUBCo.'1ISSÃO VI-a)

Urbanas.

r ; - y - - - - - - - - - - - - - - - - T[lITO/.lustl'ICAÇAO-§22 - Atendidos os crit6rios b6sicos

m0nC1011ados 110

à

parágrafo dnterior, os municípios ;nteressados poderão Sollcitnr

---

Aerescentar ao Art. 9Q o seguinte parágrafo:

As s emb l.ó aa LegisJutiva ~seu es'lubelcimcnto corola RegiDo t1elropol~b.l1lu

"A exploração e o aprovea tamenta das .jazadas , minas e demaas recursos nuneraas e
dos potencaaa.s de ener-gaa tudr-ául í.oa dependerão de autor-rzaçáo ou concessão federal, na forma da Iea , dados exclusivamente a brasaIear-os ou a socredades orga
nizadas no País. 11
-

ou Ag}Omeração Urbana.
JUSTIFICIITIVA

JUSTUFICATIVA: Torna-se amper-aoso estabelecer a 'forma de outorga dos dar-ea.tos
A experiência obtida COlO o Art. 164 da Consti tlll,;iio

nuner-ar-aos ,

vigente e das Leis Complementares n s s 14, 20 e 27, que c c u t r a La z oru no
união a cor-pe t ênc i.zr para criação de Regiões Mctropoli t.ruo e , mos t.r o que
não

é pos s vc r tratar s tucçôc s metropolitanas
í

í

d Lvo r ac s con.o oJ:3

(11.'

lém e são ,Paulo, dentro de um modelo único. Ag falhas constatadas

Neste úl tamo caso, esclarece "br-asa Iei.ros ou socredades organizadas no Pais", a
saber, pessoas flsicas brasaIear-as ou sociedades constituídas segundo nossa leglslação, resguardando-se, assim, a soberania do País em relação aos seus recur-

n!.~

no

sos miner-ai,s ,

estabelecimento das atuais nove regiões metropolitanas ~>;jo o t r i bu i d.i s ,
com razão. ao modelo único decorrente da L~i ComplcmcnLdr nl:? 14,

~

nerár-roa, pesqui.sa e lavra, respect i vamente, autor-azaçâo e concessão, ben
como
di.sci.pfí.nar que pessoas podem se habiLi ta t: como titulares dos ret'erudos dír-ea tos

de

08.06.1973.
1\ emenda procura ev i t.o r

o s t.c a nconvcn n-ut.o

rações urbanas c

iJO

da

I I .11"

t: ,~",11uhl

rir aos [filados o c s t.ebe l cc rmcnt;o de rogiõc>s mc t r opo Li t on.r

ampliar a f ana Li de do do s s o s cnt.c-s . !~l'~·";IlIh.·(

(l

• t'

conce i t.ucção el(..!'· i : (nll'"
con junt,o do r e r r i t.ó r r o b r e s Lâ c a r o , e t r i bua ndo à UI1150 u llro(iI111.. :-('
no entanto,

a necessidade de. r c sque r do r

il

fJ: I
.}
,

no
de.

- - - - - "U'OIt-·-- .

GERALDO ALCKMIN

f

Tfl'lJ'.ru,I"'.\.. 4'

crit6rios bJS1COS pnra guiar sCU,eslnticJccimonto.
A emendo an t.r oduz o rcc onhcc imcnt,o con-s t

aglomcraçõe-s ur be na s , formações urbcln'üs que se

mctropOJlt~"as
tu oxpr o s s e o

ô

<1SS0Iilc>lhdlll

i

t oc i o .. " 1 l~d"'.
:1[,

I

Cl..ll:-'l".

e,têm pre scnço ~'5scm'n.. da no l"'-rl~órjo ",-".,1",,-,:,, I;,: II
e s qne as forrnuçoes urbHnas c e r e c t.e r i z.aônn P'''1d cnl' f..~l~.·
â
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I'
r

Inclua-se, no Art. 9 Q , os parágrafos a segurr s

r

"t: assegurada

ao pr-opr-retàr-ao do sol~ a par-tacapaçâo no,;, r'esul tado: da lavra; 'JLB!!
to as jaai.das e minas cuja exploraçao oonst.i tui.r- monopollo da Uniao, a Iea regulará a forma de mdemzaçáo",
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§
~o.
- O Imóvel rural que não corresponobrigoçóo social poderá ser
arracadodo
medlan~e
o cpf I C 0 9 6 0 do lnS~I~uTo da desaproprloçóo
por
InTeresse
social,
para
fins
de
Reforma
Agrórlo} medianTe Indenização paga em TiTulos

"A par-tãcipaçâc de que trata o parágrafo anter-ior ser-a agua), ao di.z imo do imposto

der à

sobre minerare".

JUSTIFICATIVA: ~ da maior relevânc1a garantir ao pr-opruetár-ro super-ra.cráruo uma
indenização pelo comprometimento de sua propr-i.edade com o empr-eendimento mmer-a.l ,
A forma e valor estabel.emdos como indenização ao propraetar-Io do solo, em função
do amposto que vier a 1OC1d1r sobre as substâncaas extraídas da jazida, constituem proposaçoes Justas, que não poderiam ser omitadas no texto consta tucaonal ,

§
20.
A
propriedade dn Imóvel rural
cor responde a
obrigação
soclol
quando
5IMUIToneamen~e:

é racionalmenie aproveiTado}
conserVO os recursos naTurols T"enovóvelS e
preserva o MelO amblen~e;
observa as dlSpo~lçoes legaiS que
rc~ulam
os reJaçoes de Trabalho e ~c produçooj
não excede a áre~ máxima preVISTa como I i-

a)
b)

------------AUTOlt--r:-r-,,.---.------

.

_

'LlHÁ.. 'o/colllssi.o/svOec.loI,s,io

~ ~~{JC::M..

c)

~
~

~

_

E.COrJ iôfv'.-\C' 1\

r . r - - - - - - - - - - - - - - - - - - TlXTO/JUSTlfIC,lçio-

ESTão excluídos

de desooro-

in~er~sse social 1 poro f'n~ de Reformo
os
Imóveis pessoalmen~a cxploradoc pelo

proprJe~á~lo
Tro~

com ~lme~sao
m6dulos rurais.

(03)
g

e

a~

criar

b

mulher'

regloo ern

que

noo

ul7rapas3P-

a

hab i iom .

§
20.
- O Podc~ Públ 'co reconhece o dipropriedade da Terra agrícola na fcr~o 0 0 op~roTlvc}
condominial
comunl~órlo} 05COCIO~ivo}
individual ou mi5~0

rei~o 6

dade e que

h a j

a

E importante rcverler o quadr o pr-r ve r s o .10 car pc e na ciu:r::\
te
f\Ç]I (~riíJ J Agr ícolu e J\gropôi.1Í
anp

Rc

f'o

rma

c

a

6

DefinilivamC'nle a Conslitulnle se colocar~ enlre o moderno, transformador, de acordo com a maioria da pop~la~o bra~Jleira, e os
retr6gados, conservadores, privilegiados e minor1t~r1~s.
Quanlo a Rcfor~a Agr6ria a ~iluaçto é trdgica. Pai"Gs capi
talistas, d~senvolvidos a concenlraç50 da terra t~m um põeJr~o m~dio; emsociedades ~lseráveis cOmo India c Paq~istão ela é muilo forte e no Brasil é consiaerada absoluta.
D capltalismo s~lvagem pralicado no Pais nos deixa f'um pr:mitivismo agrário, onde 0,9% das propliedades rurais(47.BOD gr~ndes propriedades) somam 31% oa área agr1cwltáv p l .
Por oulro

ladot88,6~

regional

JUSTIrICIIÇAO
E importanle rever ler O quadro perver-so no c<.:.1'[10 c na cidadce que haja ima ampLa Rc I'orma Agrário, Agricola e I\glc';''''i(',l.
Definitivamenle a ConsLiluinle se colocar' enlre o mo~cr
no, transformador, de acordo com a maioria da populaão l:rü~ileirn e os
retr6gados, conservadores, privilegiados e minoritários.
'
QUdnl? a RcfolWU A9161'i8 a .ituaç~o é lrdgica. Paisl~ capi
.
t a Lí s t as , des envo l vIdos a conc en t r aç ão da terra têm um p aurão mérí Lo: emsociedades miseráveis cOmo India ~ Paquistão ela é muiLo forte e n~ Brasil é considerada absoluta.
. . .

,O.capitalismo Selvagem praticado no Pais

rIOS

dci~a

num pri-

m1t1v1smo agrar10, onde 0,9% das propliedades rura1s(~7.800 grdnocf propriedades) somam 31% da áre3 agricultável.
_
Por outro lado,88,6~; das pequenas p rop r cco dos ( qua t r o milhoes , cento e sess~nta e quatro mil e oitocentos prDorl~tári05).somam
ape~as 13,9% ~a área agricultável. Por isso, esse a~ligo e g18ve probl~ma
nac10nal preC1sa ser atacado .
Deve a Reforma Agrária buscar resultados politico" ( paz so
cial) ; sociais( dign1ficar a vida no campo); econômicos( p~;~lbililando
o ingresso no mercado interno de milhões de brdsileiros e a distribuição
da renda).
Reforma I\gricola. Mais do que nunca precisamos def1nir a
agricullura como função social.
A Agricultura precisa ter função social, transformando-se
em fim e não meio.
AgrIcultura fim
significa abastecer de alimentos o mercad,
interno, diminuir as d1stancias das regiões, fixar dignamenle o homem no
campo e expotar os excedentes.
Precisamos da Reforma Agrónomica pára desenvolver tecnologí.
apropriada a uma realidade, respeitando o zoneamento agricola e o manejo
integrado dos solos e das águas.
Acresce-se, aind~ que o Brasil precisa urgentem~ntc de um
Plano Agrícola de Méd10 e Longo Prazo, para possibilitar o planeJ~mento,
a organ1zação
a segurança no meio rural.
í

10. - É dever do Pode~ Públ ICO p~omcvcr
condiçoc3 d~ acesso do Trabalharia,... e da
proprledode da Terra, de prefer~nclo na
que

miTe

_

p~lcção por

Agrário,

d)

das pequenns

prop~;c~~d~~

( quatro ni-

lhões , cento e s~ssenta e quatro mll e oilocentos propl "clr.rios) ,sumam
apenas 13,9% da área agricultável. Por isso, esse antigo e grave problema
nacional precisa ser atacado .
Deve a Reforma Agrária buscar rcsultados politicos ( paz s~
cial) ; soeiais( dIgnificar a vida no campo); econôwlCOS( possib111tando
o ingresso no mercado interno de milhões de bras1leiros e a dislribuição
da renda).
Reforma Agricola. Mais do que nunca precisamos definir a
agricultura como função social.
A Agricultura precisa ter função social, transformando-se
em fim e não meio.
Aur1cultura fim
significa abasl~cer de alimentos o mercade
interno, diminuir as dlstanc1as das regiões, fixar dignamente o homem no
campo e expotar os exc~dentes.
Precisamos da Reforma Agrónamica pára desenvolver tecnologi.
apropriada a uma rea11dade, respeitando o ~~ârOento 3gricola e o manejo
integrado dos solos e das águas.
.
Acresce-se, ainda/que o Brasil precisa urgentemente de um
Plano Agrícola d~ Médio e Longo Prazo, para possibilitar o planeJ3mento,
a organização
a segurança no meio rural.
M

.L ,_ _- - - - - - - - - J

M

l
- - 1rnO/Jl'~11"tLl;.l:l~--_. -- __

Ac~escente-se

o arl. 16 e

19 e 29

p~rngrafos

Art 6162
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e semore no intaresse flaclonal J nbo podendo ser ~r(lnsfer I dos}
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o rro n c I Co1
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podc'r
concedcn'te .
õ
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ó
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valor não inferIo.r ao

propric~órlo
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do Golo

rcSU I ~OG()S

nos
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Irapos

to

,

do
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ú
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em

nur oi5.

D2º
Sbo manTlda~ a~ a~uol~ ccncc~~cujos di rc= I -to!.;;; de I avra pr'c!:;cr' ...av c r-ó o
clo c o r->00 (1"rês) anos sem exp I oroçúo f~r.) C<::CCl I a C,.. o mercial} con~ado~ a parTir
do
pro~ul~D~CIO
dc~·rc
Cons~i~ui9aO.
(DISPOSIÇÃO TRANSITCRIA)
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r I do~
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JUSTJf' J CI\ÇIl~
Raros os Const tui ní.es que, ('nqu~lnto can-Iidat os .de i ~.'Irn'n fie r~llr-t o
conorr ní ssado cone ~ocial.l\s profundas dí Fc-rvnças ~t..j~I)" e lL:Ui(l..• I~.
os prorume íanontos clm tores ,
í

- Ao dlreJ~o de propriedade
c .... r·r·csponde uma obrlgoçõo social.
Ar" ,. .

I mó v e I

1.0

de

~.('1I1 ~ I
i·,,~'t.ll, ,I

(J)
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JUSTIFICAÇI\O

Agora é HORA de transformar palavras em AÇ'TlO,disC'urso em prátIC';, ,I'lC\ll(·c,'.a Cc,
realidade. Assim, a construção do uma NOVA O"O[l~ [CONOI·Um e ~O(,lfIL rj"IJ' m;l' "
mií.to- das transrormações profundas que venham a ocorrer na est ru' ""a do [:.;:1
do, previslas na nova Conslituição.Alender a aspí ração nacíonal , 1 ""jOlOI p:,'messas e definir corajosas mudanças est.ruturní s são a prÓ;)r;'l ra7," do (,,,;I,
tência desla Asscmbléia Nacional Cons.í tuinl,c,

I: importanle rcverter O quadro perverso no ~ampo c na cidadee que haja imaampla Rcf'nrma I\grdria, Agrícola e AgronlJ"Ji ca .
Definitivamente a Constituinte se colocard E'nLJe o moderno, transformador, de acordo com a maioria ela populaão brâsileira e os
retrógados, conservadores, privilE'piaelos e minoriLários.
'
Quant~ a Reforma Agrária a siluaç~o 6 trágica. Paí,,~s capi
.
Os que desejam manter a sociedade que aí está, com sua peversa r 1 ráqí.cn cJit al s cas , desenvo Iv dcs a conccnt r ação da Ler r a í.êm um pael)ao m':;dio' emferença entre indicadores econômícos e SOClaJS, DfTI:1,":1 mo o at i r ", o CO'," 1vadorismo, os prãví léçros , os ol igopóllC.l~J os cart.érs , a do.nín I; ',I l('crl~111'
I' sociedades miserávcis cOmo Indla e Paquistão el" é muito forto e n~ Brasil é considerada absoluta.
ca, a voracidade do grande cpaital nacional e IIlull.inacionol, a I';':""ç;':,,,, c :
. . .
.O.capitalismo Selvagem praticado no País nos deixa nurn prinossas riquezas, a exploração do trabalhe, os bencf'Icros à cla',;," el,1"'tn.. " r-,
n>l~lvlsmo
agrarlo, onde ~,9% da5 prop~ledades rurais(47.eOO grandes proI
enfim, o capí tal sno salva[Jc,Il, Os que - santoruzaoos C011 a voní ",., fi";'; r, 1 \.
prIedades)
somam
31% da area agricultavE'l.
desejam o moderno, transformador, justo, const.ruí rào pr trc ípa os l,k',','I11' I.., , , ' .
_
Por outro lado,80,6% das pequenas propriedades ( quatro mitruturas para que finalmenLe tenhamos no Ora,,11 um [sLado de Oilt, , LO,De••.or r '':
lhoes , cento e sessenta e quatro mil e oitocentos proprietirios) somam
Líco c Social.l'or tudo qu~ sabemos e comecemos nesLe campo 5C c..tnbelrcc "
apenas 13,9% ~a área agricultável. Por isso, esse a1!tigo e grave problema
batalha principal da Assembléia Nacional Constituinte.
_
nacIonal preCIsa ser atacado .
Oeve a Reforma Agrária buscar resulLados políticos ( paz so
cial) i sociais( dignificar a vida no campo); econômicos( possibllitanooo ingresso no mercado interno de milhões de brasileiro" e a distribuição
da renda).
Reforma Agrícola. Mais do que nunca precisarnos definir a
agricultura como função social.
A Agricultura precisa ter função social, transfolmando-se
em fim e não meio.
'LItH"luo/eo~I$~i.o/5uaC:OUI"io - - - - - -_ _
Aqricultura fim
significa abastecer de alimentos o mercad
~CN..,=:.\\O ~\\ c\~Q<:"" f.CDfJÔl>kXc l\
interno, diminUIr as dIstancIas das regiões, fixar dignamente o homern no
expotar
os
excedentes.
campo
e
TUTO/olUSllrlC,l,çÁO
••
---Precisamos da Reforma Agrónomica pára desenvolver tecnologi
apropriada a uma realidade, respeitanúo o zoneamento agrícola e o ~anejo
integrado dos solos e das águas.
,
Acresce-se, ainda que o Brasil prccisa urg~nternente d~ um
Plano Agrícola de Médio e Longo Prazo, para possibilitar o planejamcnto,
- o imóvel rural desapropriado
a organização ~ a segurança no meio rural.
í

í

I

j

í

r.:-r

~
~

por

In~eresse

social

I

para fins

de Reformo Agrar'lo

.r

será
Indenizado
por valor que Tenha como paramêTros os Tr I bUTOS honrados pe lo propr I eTór 10.
Parágrafo Único -

A desapropriação de que

TraTa esie arTigo é de
compeTênclo
exclUSiva
da
Unlâo,
e
poderá
ser delegada pelo PresidenTe da
Repúb I i ca.
-

--

~ -.

.:~

I: importonLe revcrLcr O quadro pe!verso no CDI.[lO c na c;dadec que haja una amplo Ref'orma IIgriiri<!, IIql ícoln e IIgrol'õrni' o.
Defi '11 t vamnnt e o Consti luinte se co Iocru ~nLJ e o lI1odL'~'
no, ~ransformador, de acordo corn a maioria da popu10110 b i as . .1:11'3, C "5
retrogados, conservadores, privileqiados e minoritários.
,
Quanto ü Ref'orma flglárí.:" s tuaç ão é t i áuí ca , Pa sr ; Ldpi
taliscas, desenvolvidos o conc~ntraç§o da lelra l~m tinI ~tdr~o ~t~J0; ('r,~
soc Leõadcs miseráveis (.01110 Jnc i a e Paquâ s t ão ela é rnuito iOI t e e no 8:asil é considerada absoluto.
í

O capitalismo

tl:lITO'.IUSIIlIC"Ç.LO---------

_

s e l v aqem

í

praticado nu País nos d,l]xa num pt'i-

mjtivismo agrário, onde 0,9% das prop icdade& ]urais(~7.BQG grandes propriedades) somarn 31% da área agricult~vel.
Por outro lado,88,6% dos pequenos [lroprled~~n. ( quatJ~ fu'lhões , cento e sessenta e quatro mil e oitoccl,tes proprirt{; 10s),sorGm
apenas 13,9% da área agricultável. Por isso, es s e alltigo e gl ave p i o'i l cua
nacional precisa ser atacaoo .
Deve a Reforma Agrária buscar

r~slJllados

p~:

po15licos (

so

c a.l ) i sociai s ( digni fica r a vida no campo ) i ec orióm i cu s ( "o~,,;i b i 1 t a ,,::1,,o ingresso no mercado interno de milhõcs de brasileiros e a dlsLribuiçDo
da renda).
Reforma Agrícola. Mais do que r.unea pr ec s amo c definir a
agricultura como função social.
A Agricultura precisa ter função social, transformando-sE'
em fim e não meio.
IIgrlcultura fim
significa abQ~lerC'r de allfucntos o m~lcado
interno, diminUIras dIstancias das regiões, f i xa ; d qnamcnt e o homem no
campo e expotar os excedentes.
Precisarnos da Ref'orrna IIgrónomica p6ra desenvolver tCCn010\JÜi
apropriada a uma realIdade, respeitando o zoneamcnto agrícola e o manejo
integrado dos solos e das dguas.
í

í

í

í

Acresce-se, ainda que o ar as i p r or- s a ur ncut r-mcn t r
í

í

(It>

u:;'!

Plano Agrícola de MédIO e longo Pr azo , paro uos s t b Lí Lu o J.llan"J"hll'll!o,
a organização ~ a segurança no rnE'IO rural.
í

\

A pCI ITlca agrlcola 00 Unl~o
será os~abel~clda eM Plano QUlnquanal de Ouoenvol~
aprovado
pelo
LegislaTIvo,
e
vimen~o' Agrário,
compreandará:
a)
preço~ mínimos ju~~os e garanTia pr6Via de comerCiai Izaçbo dos produ~os oqropccucrlo~,
b)
crédl~o
rural,
aTraves
da
rede
boncórlo Oficiai e de coopnro~lva5 po~a o
CU~TcIO
e
invesTimenTO, devendo ~er inTegrai ao~ pequcnl'~
produTores

ruraiS,
s~suro
agrícola poro o coberTura doz
adVindos de ocorrónclo~ que cOMproM~T~m,

c)
preJufzo s

no Todo ou em par~e, o d~scnvolvimenTo
dcd~5 agrícolas e
pecuários;

-------.----J

)JC:L'OrJ

_______

...t ;io

'tllto/~USll',e

--_~

---_o'·

~
~

- Aos bGneflCIÓrJO~ do d,sTribUIloTes pela
Reformo A9~órlo 5er~v
conferidos
Tí~ulos de domínIO,
gravados com onus de InaI lenobl I Idad~ pelo prazo do vinTe anos, sendo
nulos
0 5 documenTos de Transfernnclo do domlnlO anT~s desse prazo

doe;

CI"r I V 1-

d)
C5sls,énció ~ócnlca, exTen~ao rural a
crediTo orienTados de preferênCia
no
senTld~
da
melhoria
da
rendo c bem ezTcr dos pa~vcnoç agriculTores, paro dlverzlflcoÇOO d~ aTIvidades produ~oras e
melhoria Tecnológica,
e) fiscal Izaçáo c conTrole da qual Id~de e

dos preços dos

inSUmos asropecuór,os,

f)
armazenamenTo
osropecuar"Jos;

ção de

•

á

í

m
C

~

.....

paro

os

pr"'odu1"os

9)
o
incenTIvo,
o
apOlO
e
u Is~nç~o
TrlbuTórlo à~ oTlvldode~ cooperaTlvl~Tos, fu~dcdo~
no gez~60 dcmocroTlca e na O~Jsencla de r,r,
ILlcr'o"t I vos I
na fOrri)O da I c I
.
,
JUSTIFICIIÇAO

. ~ importnnf e reverler o

qUü010

pc rv c r no no

CüUljHJ

e na ci-

dadce quc haja uns an-p La ~c:forma lI!]rüri" I\C'/'íeoln (J (lcrOlJú'Ü'
Definitivarnente a ConsLit~inrc se coloc~Td enLr~·o moderno, ~ransformador, de acordo corn a maioria da populaão brasI1uira e os
retrogados, conservadores, privilegiados e minoriLários.
'
Quant~ a Raforma IIgIJlja a siLuação , trágica. País •• capi
.
tal:scas, de~env~lv:dos a concentração da terra têm um pad!ão médioj em~ocl~dades.mlseravels cOmo India e Paquistão ela é muito forle
e no Dra
sil e conslderada absoluta.
.
.O.capit8l1smo Selvagem pratic?do no Pais-nos dC'lxa num pri
mitivlsmo agrarlo, onde 0,9% das propriedades rurais(47.eOO grandes propriedades) sornam 31% da área agricultável.
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Por outro lado,88,6% das pequenas propriedades ( quatro milhões , c~nto e sessenta e quatro mil e oito~entos prnpriet5rlos) ,somam
apenas 13,9% da área agricultável. Por isso, esse a~tigo e grave problema
nacional precisa ser atacado
Deve a Reforma Agrária buscar resultados políticos ( paz so
cial) ; sociais( dignificar a vida no campo); econômicos( pos~jbilltando
o ingresso no mercado interno de milhões de brasileiros e a distribuIção
da renda).
Reforma Agrícola. Mais do que nunca precisamos definir a
agricultura como função social.
A Agricultura precisa ter função social, transformando-se
em fim e não meio.
Agr~cultura fim
significa abastecer de alimentos o mercadc
interno, diminuIr as dIstancIas das regiões, fixar dignamente o homem no
campo e expotar os excedentes.
Precisamos da Reforma Agrónomi~a pára desenvolv~r tecnologié
apropriada a uma realidade, respeitando o zoneamento agrícola e o manejo
integrado dos solos e das águas.
Acresce-se, ainda.que o Brasil precisa urgentemente de um
Plano Agrícola de Médio e Longó Prazo, para possibilitar o planejamento,
a organização ~ a segurança no meio rural.

çéo
scré:o I n1"cgraclos por um (0.1) repr8:'.jl;.-"YICI'1-í ..' c..iC.1
Confederaçbo Nacional doe Trabolh~dorc~ ntl
A2ricul~ura
e
um
(01) rcpr€scn~anTe doe empr8~arlos
osrícolas,

~~TJrI!,:..n!;!.!!.
j mpor tunl.r- revel l er o quadr o pc i vct su no cnnmo e nu ('idarlo e que haja rrm anp l a f(prorma I\qr.í.riÕJ, I\qrícola e I\~Ionúf••tr-a ,
OcflfalIViJfilcnlc a core.t i tumtv se c o Lnc a t cnt r c o eodr-r ,
no t
de acordo COII\ a
í
de
b
i
i t
c o:,
lcl.lógados ctln~e~võJdorcs, pr í.v Icq ndo s e mí ne r r t i r o s .
,
I
QuunLo a !1cfOJ.hlU l\urt:J ia a ~U..lJílÇ'dO é tr ..í gic r1 l'ajsc5 capl.
ta1iscos de sr-nvo Iv Ldos a conccnt i éH.. ~lO da t o r r a Lê'iTl 1Ii'1 ncrtr ào mérí i o ; em
socicd(Jd~S ru se r ávc i s cümo Irida a c Paqu i s t.âo r-La é muito fOI t.e e no ürus L é cons dc i adn auso ut a ,
O cap i t al i smo s e Lvaqcrn praticado no País nos deixa num primí t í.v i smo aqi r ro , onde O,9~~ das [JlDIJrledlldcs rurais(f~7.600 qi ondes p i opr i edadcs ) sosam 31% da i ea aqr Leu l t ávo L.
Por outro lfldo,BB,6~: das pcqucnns pr op r r-dadc-' ( quatro fllilhões J13,9r_
cent o e sos sent a e quatro mil e or t oc out os propJlelllrlos),soJnanl
apcnas
da ár e a aqr Lcu Lt áve.l , Por as so , esse ant i çn c grave problema
nacional p r ec a s a ser a t ncndo •
Deve a Reforma Agrália buscar r e sul t ados. po l f Lfco s ( paz s.2eia1) , SOC1;)1~( dJglllficar a VIda no campo); econ6mlcos( pO~~lbl~lliJn~o
o ingx:esso no mert.ado Interno de míLhõe s de b ras r l e i r os e a d s t r bUIÇ<lO
(
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í

da renda).
s dcf i n.ír li
Reforma nqr-Ico a • Mais do que nunca
.... p r ccLsamo
u
agricultura como f'unç ãn social.
A Agricultula preC15a Ler funç~o social J transformando-se

~
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,

é

í

fi~ não ~~~~cu1LlIla fim
fi
abastecer de
CJ
interno, dimln'UlrasdTsfãi1ê1as das reglões, fixar dIgnamente o homem no
campo e expot ar 05 excedentes.
.
Prec samos da ne rormn Agrónotlica pára de scnvo l VE'r tccnoloQH
apropriada a uma realidade, respeitando o zoneamento aqr Ico a e o manejo
lntagl ado dos solos e cas águas.
Acrescc-sC', alndô que o Brasil precisa urgentemente de um
Plano AgrlC'ola de lo1édlO e Longo Pr az c , para pns s Lbi Li tu r o planejamento,
a organização,", a segurança no meio rural.
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í
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í

ca

aLr

mc n t o

s

me r

c

ádc

í

í

TQda
Impor~oçõo de prodwios
osropecuórlos In-naTura,
eXigirá préVia ou~orlza
ção do Leglslaiivo.

JUSnrICAç/lO

Iô importnnl.e rever ter O quudi O ncrvcr-.o no (;:11 'I") ,
dadcc que haja uma ampl n Reforma I\gt',;rio, I\[;l"lcol" e !\!.lrlll1ô..r i r •
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Defini ti varnente a Consti t i n t
se
("1111"1.' o
no, ~ransformador, de acordo com a maioria da popuJanu brasll~_rn, c os
u

c

co

Loc

o

:

(]

n.ouc

retrogados, conservadores, privile~iados e mino1il';rins.
.
Quanto a Reforma Agrd) ia a si Luação li l159i<,(I. hl.Lst

r -

~ Cál,j

t a l s [as, desenvolvidos a concenl raç ão da t e r ra têm un. padi 30 fi,éd 10; prní

~P

600939·5

sociedades miseráveis cOmD lndla G Paquistao ela é .UItO forle p nD C:.,sil é considerada absoluta.
O capitnlismo Selvagem pralicado no Paí" nas de"o num D' imitivismo agrário, onde 0,9% dus propriedades rurais('7.800 g:nlld~s p.D·
priedades) somam 31% da área agrIcultável:
Por outro lado,88,6% das pequenas proprIedades ( qualro milhões , cento e sessenta e quatro mil e oitoLcnlDs prnrrl;lGl"iD~),~amom
apenas 13,9% da área agricultável. Por isso, esse a~tigD e grave p,o~lç"J
nacional precisa ser atacado .
Deve a Reforma Agrária buscar iesultados políticos ( ppz se
cial) ; sociais( dignificar a vida no campo); econômicos( pOF~Jbllilando
o ingresso no mercado interno de milhões de brasilei10s e a distrIbuiç50
da renda).
Reforma Agrícola. Mai~ do que nunca precisamos definir a
agricultuxa como função social.
A Agricultura precisa ter função soci~l, tranSfQ1ffidndo·se
em fim e não meio.
Agr~cultura fim
significa abastecer de alimentos o mercedo
interno, diminuu as dlstanC10s das regiões, fi xar d i qnamcnt c o hcmem no
campo e expDtar os excedentes.
Precisamos da RefDrma Agrónomjpa pára desenvolver tecnologia
apropriada a uma realidade, respeitando o zoneamento agrícola e o manejo
integrado dos solos e das águas.
Acresce-se, ainda,que o Brasil precisa urgentemente de um
Plano Agrlcola de Médio e Longo Prazo. para posslbllilal o planejamrlllo,
a organizaçãD ~ a segurança no meio rural.

I!J

~io

vel

- Ninguém poderá ser proprle~õ
ou possuidor dlreia ou IndireTamenTe, de
Imórural de área con1"inua ou desconTínua superior

o cem

(100)

móduloG rurols,

flcondo

o

excedenTe

sujeiTO
à
desapropriação
por
inTeresse
paro f i ns de Reforma Agrõr I a,
(ver Quadre

SOCial

no. 2) .

Paré9~ofo
Único
- A área referida nes1"e
arTIgo será conSiderada pelo COnjUnTO
de
ImóveiS
ruraiS de um mesmo proprleTá~lo no Pais

( Impo r t ant c reverter o qundro pe rve r so no I'dlapO C na cidadc o que haja umaampLa Re Furrna I\l]1drii1, l\alíco1a c nrjlon{;l.Ii("~I.

OefinItlvamenLe a ConsLltuinle ~e ("OlOC~I.~ cnLl~ o moderno, transformador, de aco i do con a mai o r I.a da DOPU!.:'. I b r-es Ll c r r a , c os.
rctrágadcs, cGn~er\~dOrC5, prlvllcgiados e mlnorltdlio5.
:;: ... H~\.'
.... ".:.n,a
''\!Jl~~ricl a ._oltUllrs~o é Llc-;ljlCd
p<lí~(s cnp
t a Lí s ca s , desenvo Iv i dcs a c ouccru i aç ão da t e r i a t õm um p adr u 1..(.1110; emsociedades nu sc r áve f s cc-no Lnd i a ..: Paqu i s t ào e In é m.UJ Lo f 01 t e c no 810.si1 é ccns adernda absolula.
O capitalismo 5clvag~m praticado no País n~s dC!>D nuo. primí t Iv smo agr~rio, onde OJ9~~ das p t op r Leda dc s rur a i s Laz 800 grél1d~s PiOpriedades) somam 31% da ~re~ agrlcultável.
Por outro lado,e8,6~; oas pequenas p r op r r udadc s ( qua t r c milhões I cento c sessenta e quatro mll C oltocpntos prcllllelf;los)l~cmam
apenas 13,9% da ãi ca aqr acu l Lâve L, Por isso, esse a1\Ll~'" c qr cvc problema
nacional preCIsa ser atacado ..
Deve a Reforma Agr~ria buscar resultados políticos ( paz s2
ela1) ; socials( dignifIcar a VIda no camoo); econômicos( PD551bilitando
í

ê

í

-------------"---AUTOll----
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- A Unlõo e os EcTado~ reconhecem
a Impor~ôncla do crédl~o rural J
do
pc~qUlso,
da
ao~jsréncla ~écnica ogrcpecu6rla e do seguro a~rí
co I o, como formas de 055€StUrar o bero c sa-r cn- dC.l
P')·pulação
e o desenvolVimenTo zoclol c econômico do
Pafs. Os órgaos da Unlbo rilrl9cnja~ da ~ua
cx\~cu-

O ingresso no mercado interno de milhões de brasileIros a a d1sLrlbuição
da renda).
.

Reforma Agrícola. f.lélÍS do que nunca precisamos ,definlr a
agricul tura como função SOCIal.
A Agricultura precisô ter funçâo sociol, transformando-se
em fim c não melo.
~
I\qrlcultur3 fim
significa abastecer de alimentos o mercado
interno, dimlnüTras dlStàliCTãs das regiões, fixar ci qnemcnt c o homem no
campo e expo t a r os excedentes.
Precisamos da Hcforffia Agrónomica pára desenvolver tecnologia
npropliada a uma realidade, respeitando o zoneamento ôgricola e o manejo
integrado dos solos e das águas.
,
Acresce-se, a rnda que o Br~sil precisa urgcnt"cnlC'nte de um
Plano Agrícola de Medlo e Longo Prazo, para pOSSIbilItar o pldnrJamcnto,.
a organização ... a segurança no meio rur aj ,

vr- Comissão de Ordem Econômica
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L Impor t ant o 1eVCI Lc r n quudro pCI ver no no C:1O IH) c no cidadc e que haja Ul ..r ampIa Ucfor"'i:1 I\Ul~jJ in, nqr Ir-o l a u 1\~'JCllÍlIllJ('.I.
üe f an i t r vamunt e n Conslllulflle::,C' cn l nc erri ent i e o modror.
no, Lr ans f ormauo r , de nem do co,n 11 mar o r La d;:, pnpu l r.uo b ras i l i r ra, e us
r ct rõqados , conse i vn.íor c ... , p r J VIl C'gl<ldos C nuno r r i dr 105.
Quanlo a Rc m ma l~q['<irl<1 a ...illltlç~o é. trrlCJiCd, rBh~',;s t:~lfll

_ _ _ _ _ _ _ _ TrXTO/JUSTlfIC ....ÇZO - - - - - - - . _ - - - - - - - - - -

í

tOll5LDS, dc senvo lvi dcs.. a concc nt r aç ão do t er i a têm U'll P(lcJJ:ot'l 1I1t"dlOj crr:socf cdades r'1!)l:'lÓVC1S COMO rndi a t.. PaquI s Lüo elo é mui t o fOI te' C no Bras i I é cons r de r adc abso j ut a .
O e ap i t a I i smn s ...Ivaqem p rn t rcado no rais no! (ll~l.<él num or
mit1viSMO agrárlo, onde Ot9~ das pIoprlcclcldes rurHis(41.bOO g~dndrs propr i edades ) somam 31~; da fiIeél nqr cul t dvo L.
Por oulro lndo.l,U,6% da s pequenas proprj'~d"rJ{':' ( quc t r (J milhões , cento e scssc nt a e qua l.r o 0111 e o t ocentoc pr op r i c t r i os Jj souae
apenas 13,9% da área nq r r cu Lt dve j . Por isso, esse éltllJYo e ÇJIDve p robLema
nac i onu l pi ec i s a s e r atacado •
Deve a Hef01I11o I\grchla buscar r esu l t arlos políticos ( pa7 50
c al ) ; soc ar st (llgniflcar a vJda no cumno l ; ecnnôu co s pns s rb i Lí t ando'"
o inqres50 ro mercado intcrno de mlltlões de brasllelros e a dJ!)tribu5çâo
da lenda).
.
Reforn'a I\grícolô. Mais do que nunca pr ec r s amos dc-finj r a
agricultura·como Função soc rn l .
A Agricultura precisa ler função soc a l , transformando-se
em fim e n;:;o mci n .
--/\()lIcullurn fim
<;5gnific<l abas t cccr de a I Imcnt cs O mci cndo
interno, dit.linü1ra-s-cTís-tàncTã~ das regIões', f r xa r dignamenle G homem no
campo e expct ar os excedentes.
Pr ec r s amos da I1cfcrm;:: I\grónomica pá r a desenvolver tecnologia
apropriada a uma r ea l i dade , re spe r t ando o zoneamento agrícola e o manejo
integrado dos solos C' das Jguns.
Acresce-se, a i rula, que o ür as i l preci sa u r qen t e.nr-nt e de um
Plano Agrícola de ~lé(llo e t onqo Pr az o , pur a pus s i br l r t a r o p Lane j nrncut o ,
a ur qaru z ação ... a segurança no meio 1ur a l .

- A Indenização ref~rldo no arT.
lo ., significa Tornar sem dano a
aqul~lção
8
os
invesTimenTos real íz~do~ paio proprlelário,
seja a Terra nua , seja de bcnfeljorla~, com a
dedução
dos
valores corre5pondenie3 à conTribuIção
de melhoria e déb,Tos com pessocs Jurídlc03 de djre I TO púb I I co.

~

,)3\

í-

í

í

10. - Os iriulos da dfvlda a91~ól'la preVISTOS no Ari. ~C,,~ ~~:~
iorco clóu=ula d~ cor~e
960
moneTórla,
~erõo res9aTóvel~ no prazo do 20
§

onos

em

parce I as

anua i S

5ucess I '''a'3

Co':" sG'.::luradcI

J

of'CIai

~xproFrlado.

do

í

í

20
Decre~ado a
dcsaproprloçao por
soclol
a Unloo
podor6 se~ Im,~,da
JUdiCialmenTe
na posse do Imóvel, medianTe
o depóS I To do va I or dac 1 arado para po:=:cn .. ) lodo
I J(~po~io
~erriTorlol
rural,
em TíTulos da díVida agrarlo,
I ImiTada a coniesTaçõo
a discuTir o valor depOSITado pelo exproprIanTe.
§

In~aressc

.lUTOIt-----------

desoproprlaçao de que TraTa
nua
quanTo
c~Tr arTigo
se cpl Icaró Tonio 6 1arra
às benfelTorlos indenizáveiS
§

30

A

Oeflnltivar.cnte <l ConSLitulnL~ se colo~Dr~ enL:c o ~occr
no) transfo:~~dor, d~ acordo com a ~a;olld da popula;c Lr8~~!clrn, e os
re t r õçados , conservcccr e s , D:LlVlleÇ!_tid05 c mí nor i t i tOS
QUunlo a RcroJ~'~ AOIClj~ a &~luaç~a é Llá=I~L3. País~s capi
taliscas, des envo Iv i co s ã ccnccr i ruçao da t c r ra t ên um r,;:llr~l:.1 mcdl o , e:nscc i edade s :--:ser";"cls cümo lnd~<:l ç Paqu s t ào e a é m.!lto fel t e e no Ora511 é ccns s cer ada absoluta.
O ca~lt~!is~o s~lvagc'l pr~l:cado no Pa!s nos d3l v a num pri'mitivl$r;"~ açr ér i o , onoe 0,9% oz s ;::;ropJH~d8G~S rurõ.Ls(!.7.BOO 01..Jndcs proprltdaccs) SC~3m 31% :a ~:c~ c;r:cul:ávrl
Por outro lado,85,ó~~ dc s pequenas p·opr.LeC'~él,:'s ( qua t i o nilhões , cento e sesscGta e quatro mll c oltocentos prGor:~tar.os),~úffia~
apenas 13.9~~ ca êÍ:e~ agrlcultcÍ'lel. Per i s so , e s s e â1\tlgO ~ gl3ve p rob Lema
nacional pr ec i s a se: atacado
Oevc a Refor~a Ao:Jria b~scar resultadcs polilJ=o~ ( pa? 50
cial) i SOC13_S( da çru f zc e r a vlca no c ampn l ; c ccnôm i c os t P("'5:'J.tlllltê..r~~C
O ingresso r.o ne:caco lnterno de ~~lhEcs de brds1lellos c a d1st~luulçao
é

í

da renda).

í

.

Rcfolma Agrícolü MalS da que nur.ca preclsrmos dcflnlr a
açi cul tur a como f'unç ãa soe i a I
A Agr~cultura precis~ ter funç~o soclal, lrGnsforMando-se
pm fim e 'ião re:~.
hq:-.ú...:lb.rr a f.7
s i çm r.i ca abas t ec e r Cc: 31.:....("~lt.JS o r c rc ac ,
rnt ernc , dim!nurr-aSO:~íãs das r eqa es , f a xa r olgnõ:l:enle o homem no
campo e expo t ar os e xcedent e s •
Pr ec s ano s da Rcforf":a Agronomica p âr a de s envo Lve r tecnologi
aoccpr aoa a u':"a r!?al~dadc, res;1Cltando o ZOneêi'lento é:.grlccla e o maneje
intcgri:ljo d:Js soles e d3S águas.
Acresce-se, alnj~ ~ue o erasil precis~ ~ro~~lcr~nte de um
Plano ng:íccla de ~éd~o e Longo Prazo, para POSSlb1llt~1 o plur.cJ~mcnto,
a organizaç;o ~ a segurança no melO rural.
í

""'§

_--l
~

'LtNAIIIO/'OWISSÃo/SUIlCGWISS"O - - - - - - - - _ ::.~

CJ\l.~t?M.

GC'ONGMi( l\ lu:ro/..ruSll"CAÇi::l

~

E j npo r t an t e r cvcr-t.o r o quarír o ril·~r\'i:.rso no cc.rno c no. c r-,
dadc c que haja ima ampl a nc rormc Agr:ídt', flgríc.ol<l c I\Olt' ,f,:,'ic: ..i ,

í

í

a

sua
acelToçao a qualquer iempo como melO d8 pascmenio de 50/ (cinqucnTa por cento) do ImposTo TerrlTorlol
rural, do preço de Terra= públ Ica~ ~ úos

déb,TOS de CrÓdlTO rurol

é

í

V \-S~

EMENDA

600942-5

- - - - - ------_._---;

- A con~rJbUlçÕO de mnlhorlo será
cobrada dos proprle~órlos de
ImÓVCI&
valorl=odos
por ob~05 públicos e ~erá por I ImiTe global o cucTo d~s obras, sendo eXl9ida'dc cada conTribUinTe o
e~Tlmatlva lesol
do valor acrp.~cl~o 00 IMovel
§
10.
- A conTrlbulçbo de mnlho"lo ~eró
lançada e cobrada nos
dOIS
onoe
subscquenTas
6
conclu5bo do obro, sob peno de rcspon~obl I I~cd~ da
aUToridade eXecUTora.

20. - O produ~o da arrecadaçõo da conde melhorlo dos
obras
reallzadu=
pela
Unlóo
nas
óreas de Reforma Pgrarlo desTlnar-~~-á
00 Fundo NaCional
de Reformo Agrária
§

~rlbuiçõo

õ

í

í

'
r

_J ~
J ~

---~Ç)\~~~ ~-

f

dadcc quc' héljü

lrn."l'JrlPl..! nCrOlffiü {\qTÚTju, I\gríL,oJa c (\:;IToIiÔrnicn.
DefInILlV~~IC(ltc a Con~lltu1nlC' ~c colOC~JJ entre o moderno, trafl~rornaclor, dc acordo com <l malorHI elD popul;JJo braslleira, c os
rclIógados, conselvadnlcs, prlvIlegl~dos e minorltárlos.
QU.ifllo a HcfornJd IItlr.~ :: a 51l11tlÇ~0 é II <iglca Paír.L . . . c.ap!
lall::Õl8fi, defienvo]v}(lc~ a tonL~nLr<J~.,o d3 lcrl~ l6m um podrJo mÓUlo; enl
sDcicdddcs niser~velS cOnJo lrldlD c PDqU15l~o ela ó mUlto forle c no Ora51) é can5H::crada DtJ!>oluta.
O capilalisfT'o S~l\'C1ÚC.'ll praticado no Pêlís nos dClxa nUlIJ prímitivis~o agrárlo, ondfr 0,9% dús pIOp11edJdes rurnis(47,800 glandes propriedades) somam 31~ da área agrIcultJvcl.
Por oul ro 1 auo, fiB, ()~~ d.Js reqUC'f13S propn Cd2dcs ( quat 1'0 míltlÕCS , crnto e sessenta c quatro mll e ollocentos prOPllet~110s),somam
apen~s 13,9~ da áIea agrlcult~vel. Por isso, esse a~llgo e grave problema
nacionnl precisa sC"r aLacado .
Deve êl Refouilêl I\gr;;r-ia buscar rC5l1) tados políticos ( paz sE.
cial) i !'.oclnis( dlgnlfícar a VIoa no c.ampo); económlCos( posslbll1tando
o ingresso no meroado Interno de mill15es de brosilclro5 e a dlslr!buiç50

da rcnda).

o Pod.-·r Púb I I co podr:-ra rc..-;onht=cer o PO~S(~ pac 1,- I co ,"'r,1 I 'IÓVL I 5
P ...Jr'u I _:::.
"),1',; I I c.~--::
sob
condlçoec
Impo~ros 00
bcncflclol'IO ~ em orce
que nao exceda o Tru3 (03) ,,\Or,u I 05 rL,r",I

.

Reforlilo I\grícola. Mais do que nunca precIsamos definlr a
ogricullura como funç.ão SOCIal.

A Agricullura precisa ter função social, transformando-se
em fim

<

f: imporlnnlc rcvprlcr o qumho perverso no campo c na ci-

mcio.
-licjllc'ulluril flm
sigru fica aba~tccer de alimentos o mercndc
interno I dir:nnüir--ãs di ~:--r:lncTãs das regiôes, fixar dignamente o homc'I) no
campo c cxpotal 05 cxcedenle!>.
'
.
Precisamos da HeI arma I\gI OflCllli co piÍra dcsenvoJ vC'r tecnologu:
aproprindD a uma realIdade, respcIlando o Loncamento agrícola e o mancJo
integr<Jdo dos solos l' cid!> âguél!>.
Acresce-sei aindLi/que o Orasil preC1SCl lIrgcntcmcn-te de um
Plano I\glícola de tlédlo c Longo Prazo, parn poss!bililar o planeJamcnLo,
a organlznção ~ a segurança no meio rural.
(>

n50

246

• VI· Comissão de OrdemEconômica

~
·1 ~

(?NELTON FRIEORICH
'Lr:N""Uo/eoWI~':.j,o/SUICO"l5Si.O

..,-

tJcomissão da Ordem Econômica - VI - Subc.PoHica.Agrícola
T[ITOIJUSTlfIC';.i.~---_·

-

-

QuanLo a Refornla I\urá_ ~ a sllllaç;o é llágica Pais~~ capi
laliscas, desenvolvidos a concent r oçao da t e r r o têm um p adr ão méc o : emsociedades mLse r éve Ls cOmo lndia e Paqu s Lào ela é mua t o forle e n~ Orasil é considerada abso l ut a .
O capItalismo Selvagem pratlc~do no País nos deixa nu~ primitlvismo agrário 1 onde 0
dó5 propried~dcs rurals(47.800 grandc5 propriedades) somam 31% da área agrlcultii\'el.
Por outro 1~do,88,G% das pe~ucn3S propriedades ( quatro milhões , cpnto e sessenta e quatro mIl e oitocentos proprlctállos),somam
apenas 13,9% da área aglicultável. Por ~sso, esse antlgO e grave problema
nacional precisa ser atacado .
Deve a Reforma Agrár18 buscar reslJltados políticos ( paz so
cial) j socials( digniflCélf a vlda no campo)j econõmiC'os( posslbl1ltandoo ingresso no mercado rnt e rno de milhões de b ras i Lea r os e a d s t r abu ção
í

í

19%

-- - - - - - - -

Co.loque-se onde couber:
_

I Idade
arTigo
(*).
poderá
ser
feiTa, de prcferénclo ,
medlanie
permu~a por óreo equlvalanTe ~ITuada na região
da

públ

ice

obra

dos

A desaproprloçoo por

imóveis rurais mencionados

mo~ivodora

uil

no

í

da renda).

í

.

Reforrnu I\grícola. MalS do que nunca preci~amos definir a
agricul tura como função social.
A I\grlcultura precisa ter fun~ão social, transformando-se
em fim e não meio.
I\gr~cultura fim
SIgnifica abastecer de alimentos o mereade
interno, dimInuíras dlsGmclas das regiões 1 f i xar dlgnamente o home-n no
campo c expetal os excedentes.
•
Precisamos da Reforma I\grónomica pára desenvolver tccnolo'gié::
apropriada a uma realidade, respeitando o zoneamento agrícola e o manejo'"
Int eqr aco dos solos e das águas
Acr!,~C'n~.... e i nd> ~tle o e....-a~i.!. p r cc s a urgentemente de um
t'l8no I\grleola de Héc i o e Long'o PraLo, para pos s Ib Lr t a r o p Lane j amen t u ,
a orgonlzaç~o ... a segurança no meio rural.

da ação

* _ Aos proprietários de imóveis rurais de área não excedente a tres

I

módulos rurais que os cultivem, neles residam, e n~o.possua~ outros
~moveis rurais
e aos beneficiários da reforma agrar~a, serao assegurados preferen~ialmente , crédito e assistência técnica.

í

E Jmpo r t ant c rcvc r í.e r o quaur o perverso no campo c na cidadcc que ha ja um umo l a Bcforma nqr â r-La, I\glíc..o)ü c I\groliôndcLI.

OefinltlvaMente a Con~llluintr ~c colocaI~ enlre o moderno, trarlsformadol, de acordo com a maiorIa da popula5o brasIleIra, e os
rctrógados, corlscrvadorcs, prlvllegl"dos e minorltárlos.
.
_
Quar.lo a Rcf'o rma l\!Jrú' n a s tuaç õo é lláglca. Pa f s e... c.ap!
t a Lí.s t as , dçsenvo Iv i co s a c onc ent r aç.,o da' t e r r a t êm um padr so méc o ; em
sociedades ~iSelá\elS cOmo ltldla c PaqUIstão ela é mUllo forle c no Orasil é considerada atiso lut a ,
O capilalisMo Selvagem pratic8do no País nos deIxa nu~ primiLivis~o agrário 1 onde 0 19% dóS ploprledoQcs rurnls(47.800 grandes propriedades) s~m~m 31~ da área agrlcultável.
Por outro 1{Jdo,88,G'~ das pequenas propriedades ( quatro milhões J cpnto e ~essenla e quatro mil e oitocentos proprietállos),s omam
apenas 13,9% d~ área agllcultável. Por isso , esse a~tigo e grave problcffi3
nacional precisa se-r atacado.
Deve a Re f'm ma Agrária bUSCi3r r esu Lt ado s políticos. ( paz 5.2cial) ; sociai~( dlgnlficar a vlda no campo)1 econbMicos( pOsSJbllltando
o ingresso no mercado lnlerno de m~lh5es de braslleiros e a dIstribulção

í

í

í

da ronda).

.

Reformil Agrjc.ola. Mais do que nunca precisamos definlr a
agricul t ur a como função social
A AgrIculturn precIsa tcr funçJo social, transformando-se
em fim e não meio.
-------/iilfícul tur a fim
s i qn f i ca abas t ec e r de alimentos o merende
interno, dir.linuiJas-aTs-GncTiís das r cq i õe s , f i xa r dignamente o home-n no
campo e expot a i os cxcedent cs ,
.
PreCJsamos da Reforma I\grónomica pár3 desenvolver tecnologlc
apropriada a uma r ea l i dade ,' r espe i t ando o zoneamento agrícola e o manejo
inLC'grado dos selos c das águas.
Acresce-se. <lInda/Que o 8ras~1 p r e c Lsa !...:; ' ..rnnn.... ,Plano Agrícola dc MédIO c Longo PraIa, para possibil~l~r o plarcJômento,
a organização ... a s aqur anç a no meio rural.
í

I!J
- Pessoas fíSicas esTrangel~o~
não poderão possuir ierras no País cWJo soma"torlo,
ainda
que por InTerpOSTa pcs~oa, s~Ja
~upcrro~ a
Três (03) módulos rurais.

Parágrafo Único -

E~Ta

nor~a cp! Ice-cc
b~
nQo perTença mOJo-

pessoas

Jurídicas cUJo
caplial
rl"tarlomen~e a
brasIleiros.

C imr10rlnnlc lcvertcl o qundro pClvcrso no C'~ml)O c n.! cidadec que hÔJé1 um anp l a nc ror-ma nqr âr Iu , I\gríc.nJtl e l\:Jrollôl:dC<1.
üe Liru t rvunr-n t e a COllc,LJ t umt r se r ol ocnt cnt r e o moderno, trõflsformodor, de 1JcordO com a m~lorlO da n0pulJ~0 brasileIro, e os
r e t r riqndo s , cons c r vado r c s T p r iVJ lCQ i 'cios e rn Lnur 1 t é r lOS_
QumlLo a r:L'forma f\qré a a Sll.lI(JÇ~O é t i áglca Pa s e ... c ap
t n l s i as , dcscnvo vi dcs a c oucent.i aç..o da t e r i o tém um padr ao mcc i o ; cmsocied~dcs n!s('ráVeIS cOmo lrldla c PaquIstJo ela Ó flUlto fOlte
c na OlaSlJ é cons i cc r udc ab ao Iu tn
O capll~ll~CO selvage~ nrntlcado no País no! deixa nUln prJmitlvlS~O agrário, ond~ Ol?~ dóS pIo~ried~dcs lUlnls(47.BOO gru~dcs prDpr cdaoe s ) s omrm 31~~ da rr a agricult ;:~\'cl.
POI outro 1a(loT88,M~ nas pCqUC'fl3S p r op r i e da dc s ( quatro milhões
crnto c sessenta c quatro mil c oitoccntos rropllet~Jlos)lsomam
aperlas 1319~ dn ~rca agrlC'u1t~Yel. PCI ~SSOI C550 anligo e grave problcffi3
nac onn l p r-ccr s a ser at acaoo .
Deve a RefLIna Agr~rl<l busco r r~slJltados polílil.oS ( pai ~o
c Lal ) ; SOC1~l~( di qru r i cu r a v i oa no C~II'i1PO)1 ec onôm l c-os I ocs s r tn Li t ando'"
o in~lr(s!jo no e.ci cado i nt cr no de mi Lhüc s de b r as Ll e i r os c a d i s t r abu i ç ãc
,da r c nda) .
.
Reformo I\grr~o]a MalS dn que nunca prcclsamos definir D
agricultura corao função sor r a L,
A I\grlcultuJ~ precIsa ter funç50 socJnl, transformando-se
em fJm e não meio.
-------i\~-:licullulíl Li m
s i qru r i c a aba s t e cc r de a j Imco t os o ncr c adc
interno, dImlnüii--iiSãi~t~lrlc-íãs das r cç i õe s , r i xo r dignamente o homem no
campo e cxpo t a i os cxccdc nt cs .
Precisamos drJ Reforma {\qrollcmjL~ p<Íra dcscnvolvcl tccnoloCJic
apropriada a uma r e a l i dncle , r espc i Lando o zouc cn.en to agrícola e o manejo
InlE'flrado dos 50105 e das ~iDUtl5_
ncr cscc-sr-, .l.luda/Quc o ar os 1 pr-cc t s a u r qr-n t r-mr-n t e de 11m
Pltmo I\grícola de "téÚ10 C Longo Pr.llO, par n pO',5lblli talo p l ane j amcn i c ,
a o r qan i z aç o ... a suqur anç a no n.c i o rural.
é

f?

~

NEL"RN FRIEDRICH
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Coloque-se

onde

í

couber:

Todo
aquele
que, não sendo
possuir como
suo,
por
cinco
(05)
anos
Inln~errup~oz, sem JUs~o TíTulo
€
com
boa fé, órea rural p0bl ICO, par~lcular ou
dc~~lu
~a,
con~fnua,
nõo
exceden~e a
Tres (03) mÓdlJloD

proprle~6rlo

rural,

rurais e a houver ~ornado
produTiva com ~~u
Trabalho
e
nela
~Iver
sua
morada
permanenTe,
adquirlr-Ihe-ó O domíniO mcdran~~ sen~nnça dcclaroi6~ra)
que
servirá
de
~íiulo para o
~e91~iro
I mobll J ár I o .

ún I co
O bra-:; I I"(? I ro qtJZ,
Parágrafo
sendo proprlüiárlo, ocupar
por
c I nco
(5)
tcrr'os
públ Ica~
c oc; -ro r-r-produ!. '1O:~ CC~:"l c
T~abalho e
o de sua faml l i a ,
dr-IIJj ... r ..... -lh('"J-õ o
m:nlo na~ condl~óe~ do or"t I se '" ( *)

* -

í

ê

nêo
c;no~

snu
da-

O POder Público poderá reconhecer a posse pacífica em imóveis
rurais públicos, sob condições impostas aó beneficário em área
que não exceda a três módulos rurais.

C f mnur t.ont c ICVCI ter o qundr n rlC'] v cr e,o no campo c na cique ha ] a u m nmpLn pc ro rmu I\Qr;hJí..l , r\fJIr(~nJn c !\1Jul1ümJC:l.
üc r i ru t i varu-nt c a Lons ti t u i nl,r- se COlO('dJt' cnt r c o lI1odrfno , ~rnrlsformadorl de aeoIdo com 8 mnlorln d~ DOr)uli1~o brasllell<.J, e os
rcLrogtJdos, convc rv.idcr cs , ur i v i Ir-n i 'do~ e m no r r t r i os ,

________

-. -.-

T(XlO/Ju~,ulcI.çl:J

dadc e

í

á

- Aos proprlC~ÓrlOG da I~()VUIC
rurais de órea n50 exccdanTa a Tré~
(03)
rnodulos
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rurols
suam

que os
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jmporlnnte rever ler o qUéldro perverso no campo c na ci-

dado e que ha ja tma ümp La P.cforma I\qráriü, I\grícola e f\gJ onômí ca ,
OefInItIvamente a Constltulnlr SQ colocar~ entre o moderno, t r ans t'o rraarío r , de acordo com a mai or a da pcpu Laão b r-as Le i r a e os
r 7trógados 1 conservadores t pr vileÇll ..dos e minar r t r rus .
'
.
~uarllo a Reforma I\grü~ n a s tuaç ão é t i áqi ca . Pa Lse s c ap
t a l s r as , dçsenvolvlllos a c oncent r açao da terra têm um padr ão méc i o : emsoc.í cdadc s ní se i éve s cOmo Lnd i a c: Paqu Ls t âo ela é muito forle c nh Brasil é considerada absóluta.
O capitalIsmo Selvagem praticado no País nos deixa nu~ primi ti vi smo agrár ia, onde- 0 ,9% ds s p rop r Ledades rurai s (47.800 grandes propr í.edadc s ) somam 31% da área aqr i cu.l t ve l .
Por oulro lado,88,6% das pequcrl3s proprlcdadcs ( quatro milhões , crnto e sessenla e quatro mll e oitocentos prOpIlctállos),somam
apenas 13,9% da álea agrlcultável. Por isso, esse anligo e grave problem~
nac onnI pr ec i sa ser atacado.
Deve a Reforma Agrária buscar resultados políticos ( paz 50
eia!) i soc aí s t d.í qru r ca r a vma no campo); econõmiros( pos s i tn Li t andn'"
o ingresso no mercado interno de milhões de br as a Le r os e a dí s t.r abu.í ção
í

Porógrafo ÚnIco -
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í
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sobre
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dispor6;

o
regime
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empl~~oas
concBssiol1óriao de 5er~i90s pól,llCOS, o caró~er espeCial de seu conTraio, e fixaró os condlçõc~ d8 caducidade,
re~cl5õo
e
rever sôo do
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í

A lei
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diralTos do usuárloj

í

o regIme de fiscal izaçáo dOG empre-

í

í

,da renda).

conceSSionárias.

sas

í
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ReformD Agrjcola. Mais do que nunca preClsamos definlr a
agricul tura como função soc i a l .
A Agr1cultura precisa ter funqão social, transformando-se
em fim e n50 meio.
Agrlcultur<J f1m
significa abastecer de allmentos o mercadc
interno, dlminufi-asBTStà7iCTãs das regiões, fixar dignamente o homem no
campo e cxpo t a i os excedentes.
Pr ec as amos da ncforr:1<J I\grónomica pâr a desenvolver t ecno Loq a
apropriada a uma realIdade,' respeltando o zoneamento agrícola e o manejo
integrado dos solos e das águas.
Acresce-se, alnda/que o Br a s i I precisa L :;. -"~ttl,:,n"'_...'" '. _
Plano Agrícola de MédlO e Longo Prazo, para posslbilitar o pla~cJ~menlo,
a organIzação ~ a segurança na melO rural.

JUSTII-ICAÇIl0
Haras os Const tuintcs qoo, enquanto ccndídat.os .de íxarom do f~ ~l I n llio.('ul'r,o
CO~lpl o níssado como socí al./\':.. profUdda:.:; di Ferenças XJ:.'lôlS e f(l~llllrnj~. fJdlJltll ülll
os pro-umc.iament.os alei tores .
í

í

Agora é HORA de transrunnar palavras om AÇI\O,disCLJI~o em PI;íli"",lhO"."~'~" em
real íuaae.Ass ím, a const rução de una ~:OVI\ ORDlI·l Ll'UIIJ'llCA e :'(1CII'l d,','Plld" a
rruito- das t.i onsf'ormaçõr-s profundas que venham Q ocorrer nu C"~')lIUllJI;' do Fslél
do, prevrstas na nova Const luiçbo.f1ll'ndC'r a asp.í raçrío nacronaí ,It'r.t]oIt"r IHU:'
meSS35 C" definir corajosas mudanças est.ruturaí s s50 a pIÓ~)rjô rnzuo ~tJJ
cxls
têncl a desta Assell"...>léid NdcionaI Cons.ítulnt,e,
í

Os que desejam manter a soc icdade que aí eslá, COIll sua pevcrsa e I )(í]H'[j diferen;a entre Indrcadort-s econômicos e socrní s , [)f·n.r":111"RT\O o dl) ti·...o, o COII"'(·f·-

~
~

vadcr.ismo , os ru ívi Iéqios , os ol Iqopó.l os , os cart érs ,
í

í

í

- As Terras públ Ices da Unléo,
eSTados, DISTrito Federal, TerriTóriOS
Q
Munlclpios
somenTe serão TrQnsferldas a pessocs fíSlco~
brasl lerras que se qualifiquem para o Trabalho rural
medianTe concessão de
direiTo rnal de u~o da
~up~rfícle, I ImiTada a
eXTensão a TrInTa
(30) módulos
ruraiS, exceTuados os cosos de cooperaTivas
de produção orlgrnõrlos
do
processo
de
Reforma
Agr'ár I o
JLJsn rrcncnu

í

.. U 1 0 n - - - - - - -

p-----.-----Cum155(lo da ordem ecor16micn
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Suprjln;I-~e o inci~o lV do all. 89

-O art. 8° pbL&a a vigorar com
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sC'guinlC' rcduç~u
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í

í

da renda),

í

.
Reforma Agrícola. Mais do que nunca preciSamos definir a

ArT. 10 1
- ~Cumprcr ao EsTado, drrnTomenTe ou sob
o reuimc de concc~~áo ou
pcrmiscüo,
por
prezo deTerminado e sompr~ orravós de conCOrrência públ ice, a pres~ação d~ serviçoD
póbllcos.
Porógrafo Único -

x

-

005

solos e das dguas

AcrpCj("l" ~l" aind.J rp.'~ o U,;rn~i! prccisêl urgentemente de um
t'J.dno HgrJ.cola de MédIO c Long'o Pralo, para posslbililar o plancJêlmenlo,
a organlzação ~ a segurêlnça no melO rural.

A' lai

dIsporá;

regime
das
cmprPGoG
de scrvi~os póbl iCOSI
o cord~cr c~pecial de seu con~raTo, e
fi,:ol"'ó os condIções ele caducidade,
rescisão
e· reversão ~a
sobre

o

conc~oGiondrias

agricullura como função social.
•
A I\gricultura precisa ter função soc1al, transformando-se
em fim C não meio.
.
-------I\~qYTcul tur a f rm
s i qru r ica aba s í.ece r de alimentos o mereadc
interno I diminüTlclsefl"s-lunCTãs das regiões, flxar dlgnamente o homem no
.
campo e expotm os excedenles
Precisamos da Reforma I\gronomica pára desenvolver tecnologlC
apropriada a uma realidade, respeitando o zoneamento agIícola e o manejo

inlegrado

.~

- _ _-.-1

Ff(t"e),z,'cf!
tLLI.""IO/CCllussi."/s.IJDCOUI',io

C Jmpur tnnt c revcr t cr o quadro ptn vcr so no campo c na cidadcc que haja unr anp Ia nc rorma I\gnh'lt.l, l\[JríLola c I\gronándcól.
DefInltIvuM~nte a Con&lllulnlr ~c colocdrá enlre o moderno, tr<JnsformêldOl, de acordo com ~ maioria da popula;jo braslleira, c os
retr6üados, conservadores, privilegi~dos e nllnorltdrios
quent c a neforma I\gr~~ :1 a s i tuação é t i áq r ca . Pa Lsc., c.apl.
t a I r s t a s , dcs envo l vi dc s a c onc ent ruç ao do. t c r r o têm um padr ão méc i o ; em
snc cdade s mi s e r éve s cümo l nda a e Paqu i s t ão ela é muito forle c no Brasil é cons i dorndc ab so l u t a .
O capilalIsmo Selvagem pratIcado no Pais nos deIxa nu~ primitivismo agrárIO, onde 0,9~ dóS proprIedades rurais(47.800 glôndes propriedades) somam 3n~ da área aqr cu l t ávc l .
POl outro lado,88,G% das pequ0rl3s propriedades ( quatro milhões , crnto e sessenla e qualro mll e oitocentos proprletálios),somam
apenas 13,9% da área agricullável. POI lSSO, esse antigo e grave problema
nacional p r ec a s a ser at acaco .
Oeve a Refolma Agrán.a buscar r esul tados políticos ( paz s.!!,
cia!) ; sociais( dignificar a VIda no canlpo);.econômiros( pOSSIbilitando
o ingresso no mercado interno de m;tlhê'ies de br as Le i ro s e a d.i s t r abu ção

H dOlllllld"d~1 lL·L-llullJ~l:.

ca, a vcracrdade do grande cpaí tal nacional e nlUlLirtJcjollc..ll, a rapHI~{jC:n
úe
nossas r qoezas , a expl m ação do trabalho, 05 uencfícIO::; b cí asso ddlOll1;l:llu,
enfim, o coní tcl smo se lvr-qc.n.Ds qLC' - sinlord/.:'.Id(J·~ com a V(1I1t~l~ u« 1l1ll.·ldeseja", o moderno, Lranstunnaoor , justo, const iuir ão pflncílJJ(1~ m"l'~:a~r"o~,C's
truluras para que f ínalmorite tenhamos 110 Brasil urn Eslado da Utreil(),ll~""el'ú:'
tico co Social.Por tudo que sabemos e conhecemos neste' canoo se est.ILlI'jpc..e <.l
batalha principal da AssambIéia Nacional Const.í tumtc.

concessaoj
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os
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do usuórioj
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JU5TJFICIIÇl\0

E acresecente_sc o seguinte § ao art. 3P

Raros os Conslituinles que, enquanto candidatos .de íxaram de' fhzc'J o cl1~.('ur~.o
COOJO soctaí .ns profundas dí Fcrenças sociais e re'\jlOrnb (ldulu!d,n
os pronuncí amentos olci tores.

compro'ni ssado

I\gora é IiJ~1I de transfurmar palavras em AÇI\O,discul so em Pl"Ú LIca ,PIO"!)~,~a e.n
real.Icada.nssãm, a const ruçào de uma lxOVII OHDCll EC'O!K)'llCII e 5001,[ Ck,ll'IKle e
nuít.o- das trtmsfunoações profundas que venham a OCOl rer na cst i utur i' do [sl:1
do, previstas na nova Const.í.Luíção.ntender a aspiração nacional,IC'Sl1,lt.,r promessas e cefinir corajosas mudanças esLruturais 550 a própr.í a rczüo do exís
Lêncía desta Assc::::l.J16ia Nacional Consiluinle.
Os que desejam manter a sociedade:' que aí ostã, com sua peversa e t raqir-a diferença entre Indicadores econôaücos e sociais, DFrLl~;)ilmO o <.ll) (]~'O, CI CO:l: '''r··
vador isma, os pr.ivâ Iéqros , os oligopólios, os cart s • a dominação ll'CI10lc\l.ó.
ca, a voracidade do grande cpaí tal nacional e n:ulUn.lcíonal, a raplllo{]e",1
cle
nossas riC;J:?zas , a exploração do trabalho, os bencf'Ic ios Q classe c!(:,nimntE',
enfim, O capitalismo sclvaqcm.Os que - aíntonízauos com a vontade lI:Jcioll:l1desejam o r;;oderno, transformador. justo, construirão pr íncftn.os m,xanlsn'o~ .os
truturas para que finalmente tenhamos no Brasil um Estado de Direilo,nl~l1;ICJ ..í:tico e Social.Por tudo que sabemos e conhecemos neste campo se estabelece a
batalha principal da Assembléia Nacional Constituinlc.
é

í

§ único·
sapá

dlcpcns-odo

concerne
de. Inl

J!-~

À empreoa privcda noc..ionr-;J
no
CJ,UC1
drfcrQnclodo

1"ralam~n~o

às concessões de

na fopma

IncCn~IVOG,

JU5TIFJCAÇAO
Raros os ronsliLuintes que, enquanto candidalos .deíxru <IIn de' Fazer o rííscur W
comrorussado como socf al .lIs profuroas diferenças sccíaís '" reqionaí s pautaram
os pronunciamenlos eleitores.
Agora é BOill1 de lransformar palavras em AÇAO,discurso em prét icn.promeasa em
realidade.Assim, a conslrução de uma NOVA mOCH ECONO:·HCII e 50rIN. dcoence e
muilo- das transfornnções profundas que venham a ocorrer na est.iutura do Esla
do, previstas na nova ConsLIluição.Alender a asp.í ração nacãonal rc-sqatar pro~
messas e definir corajosas mudanças osl.ruturaí s são a própria razão da
exls
Lêncía desta IIssembléIa Nacional Consiluinle.
j

Os que desejam manter a sociedade que aí está, com sua peversa e rragIca diferença entre Indicadores econômicos e sociais, Di,Tl-NIXJlIIO o atraso, o conscrvadorismo, os pr.íví Iéqí os , os oligop6lios, os cart.éí s , a domínação tccno]õgl,
ca, a voracidade do grande cpaí tal nacional e muUinacional, a rapinagem de
nossas riquezas, a exnlnração do trabalho, os bcnof'Icíus à classe do"in:Jnte.
enfim, o capitalismo selvagem. Os que - sintonizados com a vontade' nac ícno ldesejam o moderno, transformador, justo, const.ruí rão pr íncfp cs mecantsmos.cs
truturas para que finalmente tenhemos no Brasil um Esl.ado de ()ilCil(J,lJcm()crá~
t.íco e socíat.r'or tudo que sabemos e conhecemos neste campo se estubcl oce a
batalha principal da IIssembléia Nacional Consliluinte.
í
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art. 29 passa a vigQrar com a segu]nte' lcdD~~U.
A propriedade ó

AI"T.

pGbl

ICO

_

~
~

DJ

pl"lvada,
TCu(l/JtJ~llrlt";i.o------~

, O flrl.

Manlém-se os § 12 e § 22
§

i na I
lei.

J enávo

1.0.

i o,

-

On bens

def i n

I

dos e

d~

UGO

o omoro

do

povo

f

proleg I dos na

0''''''')0

~-I•• c.
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§
20. - O dlrelio da proprlcdad(~ ~ o ~U"
CeSSa0 heredi~ória 5 6 0 goranTldos na formo cla Ic':.

Raros os Const.ltuíntr-s que, cnquant,o candidatos .dci zorum de f;I/I.·! o dl~,<"ur''''
ccnorimíssado como !.Iociül.l\s pi ctundas di fcr cnças r.u..:jdis E' rcç]iorl_1j., p:.llLJ1 tl . 1
os prononcínmcntos eJ cito I cs ,
Agora é IIORII de transformar palavras em 1\Ç'1\O,discul so C'1II I1l'dt ir:~ ,1'::': "S:.:I ,.,"
real.ídada.Asaím, a construção de una NOVA ORODi f:.("Ot~I..J\~JC·l\ ~ SO:'}j,1 o ',.1dldí' ('

rruit.o- dos transformações profundas c]tlC vcnhdhl a (]COfH.'l na (-'5lJd~lJr:' do L! t F:
do, previstas na nova Const.í.tuíçüo.Atender D aspitaç.;!o nocí onal r c ' .t .. [' '(1ç

messc:s e definir corajosas mudanças estllllurais
têneia desla AssmlJléia Nacio""l Consiluinle.

s~o

a próprio rUl;lJ U3

e.. j~.

Os que desejam manter a sociedade que aí pslá f com Sll3 PCVPl ~t'l E' 1; i Cd L1'fcren:;a entle indicadores cconônucos f:' sociais, Drrrf\';)~HHO o ."ttr.l:'''', o Ctl'l. :-

_.

. __

l/I passa a v qorur com a sC'uuinle r('dil~::J() c ('Orol
í

!,

11,,;(

oi,

Arl.1/1 9
- Nõo dnpC?nc1crõ de ou r o r- i z c,«, C.\ ... 01,1
concc~s60 o apr~vai~amcnTo de poTenCial d8 (11CI'S'~
renovóva J
ou noo-renovávc I de capa0 i cf c cro r(~{lLJ#: I C.,j
e I em quo I quer- c c csc I a capTação de ásuo· rarn pC'-il)(_I,(w'
volume, na forma da lei.

90nico - No aprovel~cmen~o dos seus rLOlJPs~s hidricos, a Unióo, os Eb~ados a Munlcipio~ cor-cso sempre o b r- I gados o compa"t j b I I i zar" a~: c p o v- : un I _
dades de mL/I1' j p I a UT í J I zoçáo,c obdecendo sf stona lI:Jcilo"'JI de
g~rénciamC'nlo desses recursos, tendo co:no unídsds básf cà a bacíu hid, (J;]ulfi co ,
JUl> ti ficaçllq:

Possibilita este disposilivo a c:mpla liberdade d,'

c,),.~

veilamento do potencial energético de capacâdada reduzida , bem com , a cilpl a :';'1 d:::

água em pequeno volume.Sem a necessária autorizaçDo e concessão do pod.Jr

pt'í~J1 iC~l

lé::::'

patcnciais podem ser livremenle aproveitados pelas proprlelál ios.

t' -:..;

vndorisn.o, os privi}(~gi(lf" o!: oli~J[lflÓ]iof., O~ carlt;]~ I ê.! ciordn ' ..' ~'''Lll,'l: ,
ca, a voracidade do grande cpaital naclOnal c' l:1Ullin:ll.it"ldl, ;1 ), .... '..
(:'
nossas rique7as , a exploraçíio do traballro, os bl'nefíc.lOs 11 ('lf.l!.~,,' c. ;,1" "t",
t>flfim, o capitolir.rr.o !jelvogC',n.Os que - sinlonlzndos com n vonLé1('~':' n~CH,;rl, Jdesejam o moderno, transfollnador. justo, conslrullflll I' illcíPJll~; '':( .nJ~·· r,"
tluluras para quC' fin~lm'::'nle Lcnh:Jmos no Rraz)1 U/lt E::.t mjo de 1)11 clto,Dt'flnlCl -, ~
tico c Soc'inl.Pol tudo ql.le s[J{)PlnOS e cOnlY'ClWllS nc~tl' l dfllpn C;t~ ro~,L~'~'.'lr.~e H
büta.Jlm prirdp,lt da IISSCUlbléíu N"cíonal ('oll~litlllCltc'.

Além disso, prcvê a impresc:endível co.r;lc,tibilL";o;;,cl
enLl''' 11,ião, Estados e "lunicípios da lI".íllipla utilização de seus rC'('ursos hillrir".o,
respeitando-se o que a nalureza nos ensina, moslra c gcrencia: li OIlCllI IIJl)';l";"". h·,1.
Aliás, verdadeira unidade de planejamenlo da nJIUn'Lil.
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o art.

22 passa a vigorar com a seguinl(' re'dar;"(,,

O Arl. 39 passa a vigorar com a scguinle redaç;:io:
Ar ....
de di

3q

Empr-eso
aqlJC I a

f i t1S
1"13 I 1'0, é
sede no Pafs, na fo,~ma da lei,
s6rio e de copl~al per~en90 o

OS

nac i ono I,

pora 1" o do!:..
COIlST I 1'u í dn
e
com
cUJo con1rolu doci-

bra~i IClroe.

A

pl"lvadaj
Mant~ill-se

os § 12 e § 22

propr' I ndrJdc ó

púb I

1'::(1
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lei.

- Os bens d~ uso Comum do povo
definidos e proTegidos na
f 0""'"

20.

§

CeSSa0

Outra inClusão pretendida pela emenda é da expressão
urbana, formações urbapüs que se asssemelham às J:egiões
metropolitanas e têm presença disseminada no território brasileiro e
que estão a merecer reconhecimento constitucional.
No inciso I,pretende-se acrescentar a expressão "e da
Aglomeração Urbana" para atender a inclusão' das IIglomerü9ões Urbanas.

~o.

§

lnaJ ,enóveis,

-

O direiTo de propriedade

hcredi~ória

sôo

9aran~idos

na

p

a

aqlomerac~o

nu'
lai.~

forMo da

No inciso II , a emenda propõe, por questão de coerên
cia com o restante da proposição, a inclusão da elCpress~o "aglomeração

Har05 os Consti tuíntus quc, enquanlo candidalos ,dci xar em de fa/c') (I OJ '.<ur',"
compro íIlSf:l::J8 como ~ocj ul.f\s pro! undas di fCl cnças .sccidis e 1 Cf}J(Jll~d -, pdl1l~ll (,'n
OS pron.ricínmení.os clcí torcs.

urbana".
li exclusão dos parágrafos 1 2 e 22 se prende à conveniência de se evitar um modelo único para a gestão das Regiões Metropolitanas 'e Aglomerações Urbanas. li experiência obtida com o atual di§.
positivo constitucional (art. 164) e das Leis Complementúres n 2 14, de
08.06.1973 e n 2 20, de-Ol.07.1974 prova, sobejamente, o inconveniente
de se optar por esta solução , incapaz de enquadrar-se n complexidade e div~rsidade que caracterizam estns formações urbanas. Cada Esta-

IIgora ~ I;:::l~ de transformar palavras em IIÇHO,discurso ~',Il IJldlicP,I:L ('s~,a rrl
real Iõadz.Ass.lm, a construção do uma NOVII omJ::.Ii E('Ql~a:']C,~ C' SO:'W. (,(',',-,,(j(' c'
nuí to- d::s transf'ornoçces profundas que VCP'lClhl a OCOr]('1 na ('~ll L1tllf3. do [~t,
do, preví.st.as na novo ConsLitU1Ç'[;o.A{('lldcr a aspí ração n~cion:ll,!l~f"ll(l: pl(l~
messas e definir corajosas mudanças est ruturaís ~JO ti própr íu Ull:,d da
Cl. i ...
têncía dasl a Assc;r.l.JJéia N<.lcion:ll Consiluinle.
Os que desejam manter a soctcdade que aí está, com

pcvcrs.n

5LJ:l

(, t:-.~~iCd di-

do, ao dispor sobre estes enles, poderá fazê-lo de aco rüo (~(ll'1

ferença entre Indicadores econômicos e sociais I llCITI\'Ll'.Ill\O o atr»: o, o con '''1vadorí svc, os príví Iéqros , os oli.gopólios, os car téi s 1 D (jomln:·f:~.) t(l~n,'l\'l:i_
co I a vcrccíoaoe do grande cpai tal nacional l~ rnul l in:lr;ll1fl~ll, :1 1, ~:
n (:~
nossas r.iquezns • a exploração do trabalho, os benef ícaos à das',~ c:",;nO.'-Ilt',
enfim, o cllílH a.Lísmo selvaqcm.Ds que - s íntoruznoos com a vontrx'c n:l~jGrl~'l
dcscjDm o moderno, transf'cnnaoor t justo, coust.rul i ão p;incíplll'i 11.·('rni~;- I.: (!':
truíuras para que fimJmc·nle lcnh3mos no flrólsiJ um [~,I arío de Di rc i Lo, IJc1liDCl íI

t íco c

S~{"'i.al.PLlr

lud,) que sabemos e conhocrn

LJS

nestv

l
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1 iaridadcfj locais c re9.iona1.s que as cc rac t.cr Iaam, c1d()ld/h~a ,1
de gcstdO mais convcn i en t.e , obedec i dos os cr a t.é r os h . .í!.:lCfl~ .. fi

', 1

arnpo se ('~,l\"l~'cl(':;0

í

.1''>

1•

lJ"c.ll

rOllhd
tllhltlUb

em lei complemenlur federal.

a

baln))KI princ.ipnl. da I\s5clllbléia N,'cional Const It uíut,c ,
,----

l:

AUTOIt

UVE L TU ti

FRi ,-=-

_
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TlITOlolUSTl'ICA,.ÃO------

_
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~

No IInteproJeto da Subcomlss~o VI-B
Suprima-se o Art. 10.
TlATO/JtJ'll'ICAÇlo-- ---~----. _ - -

1\nt(~proj(>~o

de!

~ll1Lco,lll l·ridO

~ _. _ •.•• _

VI-H

Dê-se ao Art. 12, do An t.c pro j c Lo cl,) Subcuml·":i,,
Quest30 Urb~na e Transportes, a s~guinle. rcd~ç5o, nupriMlndo-~c

JUSTIFICATIVA

(]..
SCU&

o estabelec1mento de' Região Metropolitana impõe-se tQ

parágrafos 12 e 22:

àa vez que se apresenta a necessrdade de organizar e adminlstrür serv~

IIrt. 12 - Lei Cornplernentur Eslilduül disporiÍ sOoJre
riulonomia, a organizaçio a a competincla da Regiio Metropolilan..

ços públicos de interesse comum. Ora I a organização
e administração de§.
•
._
ses serviços públlCOS não se dá de maneira uniforme em' todas as regloes
metropolitanas. A experiência cólhida com o estabelecimento das atuais

a
0

da AglomcraçDo Urbana, como enti'dades públ i cos e t e r r a t.or-Lo Ls , podí'n-

regiões metropol~tanas, segundo a regra da Lei Complementar n 2 "l4,

do iltribuir-lhes:

de

08.06.1973, da qual consta a:dlscriminação de serviços públicos de inI - delegação para promover a

arrccaànç~o

teresse metropolitano, mostra a inconveniência de se incorporar esta

de lõxas ,

disposição à Const1tulÇão. Este dispositivo, ao universalizar para

contri~ulçio

de melhoria, lilrifas e preços, com
(undamanlo na prestaçio dC'serviços públicos
de
interesse rnetropoli tano e da IIglollleruçõo ur ba nc r

r~giões

metropolitanas um rol de serVlços, contraria d diversidade
complexidade que caracterizam as formações urbanas brasileiras.

teresse comum da Região Metropolltano c dn 1\glo-

meraçio Urbana.

;'U

e

se
dos
classiflcar como serviço público, ao lado do saneamento básico e
transportes, a ocupação e uso do solo metropolitano; assim como é difi
cil ficar no rol constante do artigo, a exclusão da habitação, um dos
mais candentes problemas das cidades.
f~ que se assinalar,

11 - competência para expedir normas em mal~ria de in

Parágrafo Único - Cada Regiio Metropolilana

as

ainda, a inconveniincia de

Aglo-

meraç50 Urbana cxpedir6 seu pró

prio esta luto, que será ilprovado pela Assembléia Legislativa do Estado, r e spc i t.ade s a Con s t a t.u i çâo e
a
legislaç50 aplic~vel e assegurada a r0presont\lç5o dOG

~unicípios que as integrD~ c U pDrtlcipaç~o cornunl~i
ria.

liJ

,l.tl(;I\I:'COllU3i:ol'UlICO&lIUÃO

- - - - - . - - - - - - 1t1l.To/JI'Sll'IC,,';io_.

No 1\ntcpro"Jcto drJ

~

••

VI-H

par~grdfos

12 e 22

:

~l

Sl'US

dispor sobre as Regiões Hetropoli t o ne s e IIglomeraçõe::; urbo -

pretende

uma vcz que

Sllbcomls~i;jo

~

oê-se ao Art. 12, do IInteproJ0to da SUbCOllllSSÕO
QueslDo Urbana e Transporte«, a seguinte redilç5o, suprimindo-se

li Emenda, além de precisar a nalureza da Lei estadual
é

-----)

----------------._------------

JUS'l'n' ICII'l'IVA

11a~,

__J ~

L~~~::":':!:.O DA OHDI~N I:CONüi'lICA
------

que dever

•

~

n~o

eliminação da express50 lide Governo

Melropol1l~no'l

se cogita atribuar aos entes metropolitanos e das dglQ

rnbrações urbanas uma autonomia que vanha

êl

caracterizar um qua r t,o ní-

vel de governo. O que se pretende é pôr em relevo a condlçio política
da gest~o metropolitana, sem que sc fira a substância dos entes políticos existentes - Uniio, Estados e Municípios - aos quais o sistema

melropolitano deve se vincu1ar organlcamente.

Art. 12 - Lei Complcrncnldr C&\cldual dispOl~.sobre a

aulonom\a, a organi~açio e a compet6ncia da Regiio Metropolllana
e
da l\glomcraç~o Urbana, como enli'dude5 públicas e t.er r to r i oi s , podendo alribuJr-lhes:
í

I

-

delegação para promover u arrecadaç50 de tnxas ,
contri~uiçdo

de melhorid, tarifas e preços,

com
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(undampnto na prestação de serviços públicos
de
interesse metropolitano e da Aglomeraçiío Urband;

JUS'.rlFICl\'rIVA
A cidade reflete uma das formas mais complexas ce
social. O espaço urbano 6 o resultado de confl1tos
sociais e sua forma um reflexo disto. Apenas algumas cidades consegu1orgDn~zação

11 - competência para expedir normuS em maLéria de in

teresse comum da Região Metropolitana e da Aglomeração Urbana.

raln

m~nLer

Stl~

Jdcnt1dadc espac~al ao longo da h1st6r1a,lncorporando

ma~J[cstações formais dus gerações

que por elas passura~.

Não se recomenda, portanto, que se adote um

Parágrafo tlnico - Cada Região Metropolitana ou Aglomeração Urbana e~pedir6 seu pró
prio estatuto, que ser6 aprovado pela A~~mbléla Legislativa do I:stado, respeitadas a Cof=t:1.t:uíçiio e
a
legislação aplicável e assegur"'da a r-opr cs.cn t açjio dos
Municípios que as inLegram e a participação comunitá
ria.

con-\

ceito cst~t]CO de cidade, cUJo plano nia Fossa ser submetido, DO lon-

go do tpmpo, às adapLações espaC1a1S adequada5. ao processo de
ção soc1al e econômica de sua população.

t:C~~LíON
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~""TOR

J
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coarssxo o',

OROE~l

ECONÔtlICA
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evolu-

§

600958-1
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Ccom ssiio

I'LCIilÍllro/eoI.Il:nÃo/lUloeoNI".i.o
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onura ECONÓmCA

r.>r----------------- Tt"TO/"'U"UIr:"Ç~4.o':_-_ _

Inclua-se no AnteproJeto da Subcomissão da Questão
bana c 'fransportes,

Art. 18,

U.~

inciso VIII, a seguinte r eda çâo , e rcnu -

mere-se o atual inciso VIII para IX:
- estabelecer os planos nacionais de ordenação do tez:

-

ritório, meio ambiente e desenv~lvimento urbano e regional, ouvidas as

JUSTIFICATIVA

auloridades estaduais, reglonais e municipais.

A Emenda, além de precisar a nature~a da Lei Esladual

JUSTH'ICNCIVA

que dever6 dispor sobre as Regiões ~jetropolitanas e Aglomerações Urban~A, pretende a eliminação da expressão ~de Governo Metropolitano"
,

A emenda tem por obJetiyo exp11citar a

compet~ncia õa

Uni~o federal em mat&ria d~t ordena~5o do lcrrit6rio, descnvolvirncJllo

uma vez que não se cogita atribu~r aos enles metropol1tanos e das aglQ

mérações urbanas uma autonomia que v~nha a caracterizar um quarto ní-

urbano ~ regional e meio ambient~. As constituições brdsileiras, até

vel de governo. O que se pretende é pôr em relevo a condição política
da gestão metropolitana, sem que se fira a substância dos entes políticos existentes - União, Estados e Municípios - aos quais o sistema
metropolitano deve se vinCULar organicamente.
Outra· incl~são pretendida pela emenda é da expressa0

ho jc , padecem de uma aguda ce rênc i a de dispositivos relativos ao cSpJl

aglomeraçio urbana, formaç5es

ço territorial e às condjçõcs concrcluS de organizüç5o da vida n~cio

nal - a distribuição da população e suas atividades no território
a uLilização dos recursos naLurais e equipamentos produtivos do país.
~

urbanas ~ue se asssemelham ~s rcgi6es

metropolitanas e têm presença disseminada no território brasileiro e
que estão a merecer reconhecimento constitucional.
No inciso I,pretende-se acrescentar a expressão

lle

da

r-__---~~------AUTO.---------------

l:

Aglomeração Urbana" para atender a 1nc1usão'das Aglomera9ões Urbanas

NEL TDN FHIEDRICH

r:-r----..,,...----[1 Comissão 'da Ordem Econômica

No ínc1so II , a emenda· propõe, por questão de coerên

PLtNAFllO/COIll.'5io/suacOlfl55ÃO-----------,

fia com O rest;ante da proposição, a inclusão da expressão "aglomeração
urbana".

-Subcomis_s_5_0_V_I_-A_-

-'

~
~

A exclusão dos par6grafos 1. e 2. se prende à conve~ Inclua-se onde couber:
n1encia de se evitar um modelo ~nico para a gestão das Reg10es MetroA distribuição e comercialização de produtos derivados
politanas'c Aglomerações Urbanas. A experiência obtida com o atual di~
do petroleo e do alcool carburante, em todo o território nacional é
positivo constitucional (art. 164) e das Leis Complementares n 2 14, de
privativa de empresas cuja a maior1a do capital pertença a brasilei08.06.1973 e n 2 20, de-01.07.l974 prova, sobeJamente, o inconveniente
ros e tenha sua sede no País.
de se optar por esta solução , incapaz de enquadrar-se à complexidaJUSTlF lCAÇAD
de e diversidade que caracterizam estas formações urbanas. Cada Estao , . ao dispor sobre estes entes, poderá fazê-lo de acordo co~ as pec~ I
D monopólio estatal do petróleo foi uma conquista col~
liarida~as loca1s e regionais que as caractcrlZBln, ~dolclndo a [arma
tlva histórica, do povo brasileiro, escrita nas ruas e na mobilização
de gesL50 mais conven1cnte, obedccido~ os crlt61ios b6slCO~ filmndos

U

.

.

.em lei complemenLar federal.

/~

~

popular.

J

- - - - - - - - - - - - - ,t,UTOll---

_

Ft?h·j)/(icti
. - - - - - - - - - I'LtIoAll.lo/t;O.,luÃO/lõueCQlflS,io-----------

CORDCM rCONôMICA

r

1IXTO/JUSTlfICAÇÃO

~
~

1

No Ant~projeto da Subcomissão VI-B
Suprima-se do .antPpro)eto da Subcom1ssâo QuesL~o Urbana e Transportes o Art.l7

Graças a esta luta memorável e ~oesforço de alguns abn~
gados desfrutamos hOJe invejável situação em nossa industri_ extrativa, no refino e distribuição dos derivados, na 1ndustria petroquímica e de equipamentos de produção.
Muitos, no entanto, foram às vezes contrár10s à independência naci_nal no setor do petróleo.
Muitos os agentes dos OllgOpólios internacionais que
afirmam.a inexistência de petróleo em solo pátrio, a incopetência
dos brasile~ros por encontrá-lo, extraí:lo, refiná-lo e distribuí-lo.
Muitos infelixmente são os brasileiros, que tr_indo a
sua pátria, colocaram-se à serviço de patrões de outros pai3es lutando desesperadamente contra a ação da Petrobrás e contra o monopólio
nacional de petróleo.

VI· Comissãode Ordem Econômica

Sem alcançar seus objeti~os quanto à extração e o refino conseguiram estes maus brasileiros a .alteração do texto original
de lei e excluíram a distribuição; extamente um dos setores maIS lucrativos do processo, do domínio exclusivo da nação brasileira.
A Assembléia NacIonal Constituinte tem o dever de rep~
rar _sta falha momento em que, por todos os meios é preciso estancar
a remessa de divisas ao exterior. Não é possível que exatamente nos
setores onde maior é o ganho e menor é o risco e o investimento se
previne indevioamente os monopólios internacionais.
Isto contraria a noção de segurança nacional ao permitir que estrangeiros controlem a distribuição dos combustíveis que
fazem o país se mover.
Isto contraria o estímulo à mIcro e pequena empresas
de distribuição ao colocar entre a Petrobrás, que refina e distribui,
um intermedIário que só entra com a voracidade dos lucros.
Isto contraria finalmente, a própria noção da cooperação que deve existir com_o capital int~rnacional em um país em desenvolvimento: ou seja que sua participação deve restringir-se aqueles
setores onde a complexidade tecnológIca ou a necessidade de pesados
investimentos dificulte a participação de empresas nacionais públIcas ou privadas.
E o que dizer do alcool carburante? O investimento é
nosso, a tecnologia é nossa, o subsídio é nosso (que é dinheiro do
povo), a cana de _çúcar, a terra e mão de obra e _s destilarias são
nossas.
Mas na hora da distribui~ão _parece o intermedi~rio,
multinacionaI para ficar com a parte d~ leão mantendo presos a contratos leoninos os micros e mini empresários que verdadeiramente efetuam a distribuição dos comb~stíveis.
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JUSTIFI CAÇM
Constituições moaernas servem como "campo De observa-I
ção" aos Constituintes.
Em muitos, florescem mecanismos de participação
da
soci~dade, via entidades, órgãos, instituições de elevada representatividaoe, nas discussões e decisões dos assuntos de relevância, como
os da vida econômica da Nação.
São novas e fecundas modelos que buscam aprofundar a
democracia e a justiça nas relações sociais.
Ao mesmo tempo, constroi-se o caminho da cidanIa que
nos leva, entre outras conquistas, à co-responsabilidade na definição
e execução das novas relações individuais e coletivas que uma Nova Or
dem Política, Econômica, Social, Cultural e Internacional exigem.
Afinal, Democraci_ é participação. Participação é con
qui~ta da Cidadania. Cidadania é ser sujeito da História.

,.-

AUTOlll---------------

E PR!'C.H

e:

,.-

'LIUolÂluo/coWI',Io/cUIlCONI',io-----------..,

COMISSÃO DA ORDEM ECONÔMICA

~
~

r-r---------------- T l X T O I J u ' n r l c A ç Ã o - - - - - - - - - - - - - - - - - ,
NO Anteprojeto da Subcomissão VI-B
Substitua-se no Art. 11, a expres:oão "Aglomerados Ur-

banos ll por IIAglomerações Urbanas".
JUSTU'ICATI'lA

A emenda obJetiva manter coerência e uniformidade na
denominação das formações ur be ne s . A ,expressão "aglomeração urbana 11

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 'L[I,Á,UO/CO),l'ssÃo/su[lCOIil155.iO---------_ _
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Coloca-se onde couber.
As empresas estrangeiras' estão sujertas , sem excessão , às leis da
República.Em todo contrato celebrado pelo Estado, pessoas de direito públlco ou os por concessão obrigatóriamente constará a submissão às leis e tribunais da República e renuncia a qualque reclamação diplomztica.

utilizada para deslgnar as formações

urbanas

consti~uídas

é

pela con-

tinuidade da malha urbana de dois ou mais municípios, ou pelo extravg'

sarnento da malha de um deles sobre o território do outro, e que se c~
racterizam pela presença de ·fluxos intermunicipais, comprovadas
por
deslocamentos diários de pessoas e pela demanda de tratamento integr~
do de serviços e funções pública~ d 7 interesse comum.
A expressão "aglom13ração urbana" é, também, empreg~
da para efeitos estatísticos, pelo IBGE, com o e n t e nd xmo n t o acima regi.?

trado.

justificaçAO:
O capital estrangeiro pode ser benéfico ao desenvolvimento da economia
dos países periféricos como O Brasil, porém, traz, em si mesmo, um extraordínér ío
poder de corrupção e de domínio dos meios de comunicação, através dos quais consegue anestesias a opinião pública e auferir lucros e benefícies super.rores àqueles
oriundos de seus produtos e atividades. Por isto, todas as nações , inclusive os
Estados UNidos, através de leis antij:rustes e mecanismos de defesa da economia popular, tratam de enfrear as atividades açamcarcadoras de mercado.

. EMENDA
\/600963-8
.t....."

,

"""

TEXTO'oIUSTlfICAÇÃO

D~-se ao Art.

-,·

9º do AnteprOJeto da

Subcomiss~o de Prin-

cípios Gerais, Intervenç~o do Estado, Regime da ProprIedade

do

SulJsolo c da Ativld~de Econ~micQ a s~guintc redaç~ol acrescido dp

3 par~grafos:
Art. 9º ,.-

f?

AUTOI'I

-----------

J'

NELTON FRIEDRICH

"""

.- CoM'~.s,.t:õ
--.

'V[ A
~- --

Jazidas, minas e demaiS r~cursos

minerais

iMENDA
(600961-1

tinta da do solo,

para o cf~lto d0 explor~ç~o ou apl·ov0ltamrnto iE

I

,.LtHÂAIO!CO'ulssio/SUBCOlollssio-------------,

"""

As

e os potenciaiS de energia h,dr~1J1 Ice constituem propri~dade diS-

elA

OI'...1)€M

Gc.v.vO.<-lI<:.4

" -_ _ T f . X T O / . l u S T l f I C A Ç i o - - - - - - - - - - - - - - - - ,

i»c.i..JJA-.>E O'tJ.1:,,= Cc,we,G:R. ~
Nos assuntos que interessem à vida econômica da socie

dade serão ouvidas opiniões da população consumidqra, das
organiz~
ções sindicais dos trabalhadores, das agremiações de profissionais,
das universidades ~ dO: se~ores ec~nômicos.pr~v~dos, cu~os mec~n~smosl
consultivos, organlzaçao, Integraçao e atrlbulçoes a leI Iegulnra.

du s t rr o I.
§ 12 - A explornç~o e o aprovcitam~nto das jaZidas,

ml

nas ,P demais recursos mineraiS dcpendcr~ de autorlzaç~o ou conce~.
sao estadual, na forma da lei estadual.
§ 2º - A e~ploraç~o e o aproveltam~nto dos potenCiais de
en~rgia c'~trica dep~ndc,'~ dr autorl=aç~o

forma da lei federal.

O\t

conce~s~o fedcral,na
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§ ~Q

As conc~s~o~~

-

a\Jfo",zaç~c$ de

Oll

íwt i 90 s omo nt;o pnd(.t·~o s er- da do s

1.1

qll0

trata

É reconhecida, nos âmbl tos nac Lcna I e mundaa.l , a efl.c~ênc]a e o

(,Rt0

hr-o s 11 C"I 1"0<:; ou u soe- I o do dc s

í

gulli=~dus 1\0 p~~~.

do Hilllst;11t' da "'C'l'on.~ut~ccl:
- Centro T~cn~co Acr-ccspacaa I (CTA) - este

JUS T I F I C-A T-l V-A

o

raglrnr de "conc("~s~ou em que se bas~lu nosso atual

1967. e o

relto m.neral. desde a Const.tuiç;o de

e nu.Lat ar,

- E~pr~sa Bras í'l cf r-a de Acr-cnaut.aca (EHJ3HAlR)

di

.. Empresa Drasll e I ra de Infra-Estrutura Aeroportu~rla (INFR \ERO)

C~d'90 de M.neraç~o

- Te]ecomunicaç0cs Ac!-ronc~utlcas S.A. (TASA)

A produç~o mineral que em tr;s d;cadas

1937 / 1967
31.228.718 toneladas elevou-se. no per;odo 1969/1983.
2.963.661 .780 tonelada~. ou ReJO. um creRcimento de nove

Todos com suas a t i v dadcs voltada 'i para ct Aviação. tant o

como a

Rcssaltc-se o suces-so cmpr'e sn.r i a I da CEL'I.\. da E'lBR\ER, dd INFH U.lW

ve=r~.

SUCl~..,~O,

Esta-

COIl\O

o do CTA l" da Aviaçãl' Ci"Il Bras i l c i r.r , ; dccor-rcur c

de- UUM cor-rc t a Dout rma Acr-oc cpnc i a l , em vr gor- Pl'J' m.tt s de qu.u cn t a .1111..""'.

dos superflci~rlos ~ adjucada ~ União FcdC'ral. Isso cria um excessI-

Desde h.~ .r l gunv í1I1l'S. c muito pa r-t i cu

eu t ori zaç~cs

s rd.rdc de

Bras;1 la.

S('

ln

rmcut c no momcnt o

'fende .idot ado

como

aru.r

cont t-o l at cm os g,cl:--otos govcrnaacur.u s t cui-sc cousr i ru idc

iIllPll"::'l"l11d;Vl~l 1'.11.1 a cs t ab i l idade CC'l'n~miCl'-fil1tlnCl·ll'.l do

Al;m disso, ~ Imp0rutivo devolver-se aos Estados a cupücld"d~ d~ d0-

cld~rem sob,'c mat~rla t~o r~levüntc para o seu descnvolvim0nto

e

da TASA, fato ausp rc i osc ndl) 1I11lltO CI.'mUllI no uní vcr-so das Empr c..s.rs Estatal -,,
r.l]

do Sllhsolo ao ("m vez de pC"rtellcer oos

pussam a dcpC'nder da complexa c dispendiosa tranlltaç~o em

Civil

para

Sof,"'c, no ent~nto, a ~tuQI COn&tltuIÇ~o, do Y;CIO do CC~

vo centra I i smo bur-ocr-o t i co, po i s todas as conco s soe s e

tl

í

de

A propl'led~de

CIVl.]

- Companhi a El~tronll>cân~ca (CELHA)

tem-s~ rcvel~do satlsfat~rio ncl promoç~o do d~scnvolvlm("nto mlnerul.

trai ismo.

alto

grau de compct.enc a das organi zaçõE's que cons t i.t.ucm os outros Componentes C~V1S

01"

cl

l

1 I1l"~"l"S-

• •

l'lU

c\.'"dU;dO

rol;....

M,lnç<io de conccnr r.u- O-, 1lI~~U.'''' pal·.l f.l="~I' b.i v.u- O'" cusí

a ritmo P as cond\ç~~~ do aprov~,tam~nto de seu pp~prlo s\lb-~clo. Os

h'.... nov-,c I\lf., "·Ih...on t r-ou .1 "'t'll1ç'~l' rdc.t l 1'.11'.1 .1... "'l'l:I·.t~"0l·'" c ouum-, d.i A\ l.tÇ:il'
Bras Lcar-ae temos as mesmas pa s tas para evaocs cavd s e militares, dispomos dos

inter~sscs

mesmos sc rví ços , dos mesmos SOCOITOS, dispomos da mesma proteção ao vôo"

c l~e910nais n~o coincidem ncc~ssarlamcnt0 com

IOCGIS

í

05

Scgurmos uma s~ dIreção, uma só po]{tlca.
Hantendo Lado a lado a AVIação Cn"'1] c a 4vJação }1l11tar, aprovca tando
unldadrs f~dcratlvüs. A d~~ccnt"al iZüç~o de POd0"
C"

nas complexas

~o

ao máximo a mf'r-a-cs truture , de lmplantdção e manutenção d í.spendaosas ,

i c do do s modor-nn s ; uma tC'nd~nc i ü mlllid i {lI e uruo fll';-cond i ç~o do c f i-

f'a.cou

unaf'acada a base em quc opera a Aviação, com mm or economi.a , mai or- ef1ci~ncIa,

C"1C'nClil.

com mm s lnt('lJg~ncJrl.

Al~1II da mf ra-cs t rutura comum - aCI or"rtlt~l'Ja c de pr or cçao ao

'"00

as a t rví.dadcs uru fI cadas de prevenção de ac i dont cs aer-onaut rcos , contro l e méd.,!.
co de acr-onavegant es , controle de manlltençã""

fD

~

Consta tuí ntc RODERTO CMIPOS

m=

~IISSÃO DA ORDEH EC01\ÔmC~

(VI-b)

m-----------~

Supr-amn-ee

('I

com gastos p~bJ lCOS ace i tn\<"is, mercê

~~

PLENARIO/CON15SÃo/sUPCOlil~SSÃO

Ind~&trIa aClonáutlca,

pcaqua.sn

e dcscnvo'Ivâmcnt.o cont rabuem para tornar '-iá\{"l uma A\"~açãQ segura, cf'ãc i cnt c ,

l.~

AUTOIt

da mai s racional apllcação de

recursos

nas at í.v dadcs comuns, CiVIS e nn l tarcs ,
í

í

TEXTOIJuSTlrlc ...ç Ã O - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ ,

a tem VII do AI't. 18 do Ant cpr-o j e t o da subccsu ssjic da Qucstão

Urbana c Transporte.

JUSTIFICAÇÃO

Av Jongo do tempo, graças àquC'lcs que souber-am rnr crprct.n- o pcnv.uacnt ('I ,
a vontade e a vlsão de nosso povo, o BraSll tem dado ao mundo magllíflco cvcmp l.o
de bom senso, de :acionalidade, de cquí Jabr-Ic c de lntellg~n('ia no t.rar o

de

í

Considera-se eJ%>resa nacacnal, aquela constituída segundo as Iea.s brasileiras. com

da

Parágraío único. A Iea , em função do anteresse nacional, pcderá estabelecer ancen
~~vos

aq\h.~ 1<1~

at h

idadl~::'

sob "" C"l"lltl·("·l (" dl' um

às enpresas nac1.onais,

~o

orgao admin1stratlvC\, enqmlllt"" l"utras naçoõ\."s ("'H.1("m-Sl~ (" dl· ...g.l ...t.1111-.!-."~ "~1lI "\IP~"fllld

ou

de estrangeiros residentes e donuoi.Iaados no Brasil.

Acronálltlca.
logrou congl"C'gcU"

_

intl·gl.lç;Io

de todas as at v dadas ligadas ao {'Sp(lÇO numa cut idndc ÚnH"a: o \hnl~t~11\.'

o BI a~l]

-

sede e foro no Brasil e cem maiona do capltal votante em mãos de brasaIei.ros

AquC'la Doutrina Aer'onuut acn , ho je Doutr-ma Acr-ccspac i al , consubs rnnc ia-

se na objetiva Lcg i s l aç.io que t.cm regido a i\Vld-ç'ão, rcsumlndo-sc na

- - - - - - _ T[ITO/Jl.ISTlrltl;Ãa

M:Jchfique-se a redação do art. 39. que passará a ser a segumte:

I

seus assuntos de AV1ação.

í

r

_________

~
~

JUSTIFICATIVA

duplicIdadc de gasto, e ~SfQI·ÇQS.
A redação proposta para a conceItuação

É de se notai" que os C(lmpl'nt.~nt("s C~vi.!-. - '\Vl.1Çã'l' Cl\'ll. P\.~.!-.qlll ...I. TIl'Sl'n
volvimC'IHo e Ind1ístl'itl. - ("ongn:'galll-~e com 'l' CCllllrt"lll"nt(· HJ I J t.lI' no :imbl t (\

~hnlRtério dcl i\C'ron.ll1til"a, no t]lIl" s\.~ r"fCl"l'

ch.'

l~\.('I·(';("ll\ d\.·

lit

de empresa nac~o,.,al protege os aspectos

conterrplados na redação atual, mas aprove1.ta fatores obJet1.vos, co;no sede, m:l1.~

dt)

r~a do cap~ tal votante e local de constJ.tUl.ção.

lvid.ldt· .... ~'l'l..J'.I-

D2 outro lado. é :unportante assinalar que nos parece justo

cons~derar CCll10

enpr§

sa nac~OIlal tarrbém aquelas onde o sóc~o majoritãr~o é estrangmro res~dente e d~
Jm.c1.~ado

Al~m de Transporte A~rco,

é

no Bras1-l, ou seJa, que eleger o nosso país corro seu lugar defl.nJ.b.vo,

plantando aqui suas raízes e conosco conJugando sua vida.
também a AVJ ação dos ServJ ços Espccla11 zados,

a AVlclção Geral, o recrutamento, a formação e o controle de ReCU1'&OS Humano::.,

o

contr'ole da Manutenção, a Infra-estrutm'a AeronáutIca e o SlstC'md de' In\'I.":c,tiga _
ção e Prevenção de Acidentes AeJ·on~ut1cos.

O parágrafo

ÚIuCO suger~do

tem o obJetJ.vo

programát~co de

onentar o

leg~slador

ordinãr1.o no sent1.do de conceder estímulos às errpresas nac~ona.lSI em função de estratégias de desenvolvJ.m:mto.
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~
~

CONSTITUINTE JOACI GOES

r;-r--

PLENARIO/COI,IISsÃolsUBcelussÃo

~COMISSÃO DA

ORDEM ECONOMICA

0.--------------

ê=

Const1tulnte LUIS ROBERTO ?ONTE

f:

COMiSSÃO DA ORDEM ECONÔMICA (VI-b)

e 253'

AUTO"

. , - - - - - - - - - - PLUll,flll0/COI,lISSÃO/SUIlCor,IlSSÃo-------

_

r:-r----------------TEXTO/JUSTIFICAÇi,O-----------------,

VI~

gime

- Sub-comissão de Pr1ncípios Gera1s, Intervenção do Estado, Rede Propr1edade do Subsolo e da At1v1dade Econôm1ca

Ao artigo 1Q do Anteproj~to dü SUBCOMiSSÃO DA

QUESTÃO

URBANA E TRANSPORTE, d~-s~ a segulnt~ redüç~o:
HArt. 1º - Ser~ as~e9ur~do a todos,

Acrescente-se ítem V 11 do Art. 19

I ia, o acesso a moradia com infracstl·utura

Art. 19

serve a segurança e

V 11 - Atuação do estado como empresár10 sUJeita às le15
mercado, sem nenhum prev11ég10.

de

tív<?1 com a

i

d

qn

r

pnra SI

ad~quada,

p

fam;

sua

que lhes pr!

,nt I m I dado o pt-op j c i o quo l f de de- dE' v I da comp!!

do do

h

ume n

e o ("tst~glo de'

.. ,

d o .... o n v

ol v

r

do

mc-rrt o

País, respeitados 0& Intcresse~1 pref~I';ncl~s e dspll'aç~('s llldivi
dUt,11 5

11
•

JUS T I F I C A T I V A

Para evitar distorções e estabelecer est110 produt1vo de

ad-

min1strar, empreend1mentos do estado devem se suje1tar as leIs nor-

ma1S de mercado.

Visa a emenda

aperfeiçoar a J~Jaç~o do \lltepJ'0J~r~ •

d

1ntl'odu:lndo (\ cOJlceito da

comp.ltlbi]~dnd~ com 0 ~~t~~lO de d~~~~

\OlVlmcl1to do pa;s c O~ lnt~l·p~~~S.

d~rjJ.lç~rs ~ r)~f~J·~J1CI.,~

do

cidetdào.

~
~

Deputado Constituinte LUIS ROBERTO PONTE

~
~

"'OTOII-

ConstituInte LUIS ROBERTO PONTE
_ _ - - - - - - - - I'LC"'AA.O/COIotI'5s;'o/sunCOMI,sÃO-

(VI -b)

CO:I! ssão nA OnDElI 1;CO;';ÔH1CA

- - - - - - - - r r : : x T o / J u S T l F I C A Ç Ã O - - - - - . - - - - - - - - -_ _

TEXrOIJuSTlFICAÇÃO------------------,

Dê-se ao art. 19 a seguinte redação:
Ar t , 19 - Compete ao Congresso Nacional:

A(\

a

r

t

r

g

2" do

o

unn\~\ E TR~xsrORTE,

I - dar preV1a aprovação para a implantação de obras
federais de grande porte, conforme determinar a
lei;
t

di

a r

a

':-

r

c

orrc e-d e-n

Nac

r o n

a

e

dC'nl=aç~o C'M dinllCJl'~,

~: t ~~ ~;~'~;.;,~'t ~s

o

j

c

t

o

d

a

St:llCO'I1SS\O nA

Qln;S'i'ÃO

r c gu l u r a a d c ... apl'C"J'r)ação, por
PI;\lcl l~

ju

vta

,

c

oru

.:': ,~:~~.~ ~:~,~ p; ~';Ll~a~.~.~:~ l ~~ f:~,:.;'.~:::: .~~;\~::;: ~~:~~ ."
.:.

r

do? JLlt"lho do:

--------------_._---

nc

so

1 387.

1

i

n

de lm~vC'ls urballos.

art!,

públICOS
t

t

u.ç:;j;i.,,"-,

_

rll1~O,

I

r-e-vo

pr

~~gulntc l'cdaçio:

§ 1º - O"> lm~v("is d c s a p r-o p r i n d o s .n o s t c rm o s d e s t c

As CC't1I:-:-SSI:'~S n o s i s t erua de transpl:,rtt:"s nãoj d ev em ser
dadas
a 11nhe;s esp€,l:ífl,:as,
rllas s i m a en.pr e s as autc,Yl::êldãS a op e-r ar t'KI
t~~Yltorl0
nacIonal,
dentro
dos
padrSes
e
requIsItos
i-Et.;b€·l to.: 1 d,:IS
p lo pod
t
dt.- a,:.:,rd.:n·:.rrll?5
g~n-:-rl':Corllt-ntt.€.-stabt-lt-I:ldas
na
lt-glsla.;ã.:.
.:,Ydlt"lárla,
p-Fl--v----Concres5o Naclo'''Ial.
- O prdpYIO art.
18 do at"ltt.-pro)t-to aprovado pt-la
Sub~O~'lSS~O
J~
.st~b~lt.-c~ qu€.co~.pet~ I Unl~o
"e s t a b ê l e c e r
prInCIplos
e
(-:tYl=-=-S
p
Slstt.-rlla
de Tr8t"lsp.:.rt€'s
t.- Vlc?;~.:.lI.
Lo~o, ~ pr~CISO d~l~ar t.-~pl{CltO no te~to COt"lstltuclonal que essa
,::.rupet$nt:la 50:- i;o'll2-y,:i;oyá atrav';s do C,:,ngrêSS.:' Na':lc.nal,
n6':' .:.:,rlll:'
p.:d~r c.;.t').:e-dt-nte,
que ~ ilotlvld2de adrIJ1t11st.".atlva típIca d,:. pod e r
t;",-::L'tlve.,
ruas
Slfll
.:,:.rll':' pod e r
regLllad.:.y,
quo? J.
atlvld:d't?'
legl~latlva típIca do Congr~s3o.
O L~gl$latlvo,
portat"lto,
de~e
tl~O
E~ elaborar e votc?r a legls]8ç~O e~pecíflca que
regule,
e~1
':iõ',j.a
Ciõ~:',
os
reql-llslt':'5
para -.=ssas
.:.:.tl.:es5.:'es,
ru':-s t~rllb';rll
.,:.' ·~(c..:V"
o
so?u
p xd e r
f i zc ol i z ador
per a
.;l.:.:.rup5nh.?r,
p.;rrll;n'2nter.l€.-nto?,
se
t ar s
,:,:,nct:'s::,:,,,:-s
obo:do::-':ê-ru
ou
n$,:,
';":'3
prIncípIOS
r~gul~dort;'s
por
elo?
~5t&b~1t;'Cldos
~tr~v:~
d3
lo?;ll=l=-.;.~k, .:.rdlllárla.
As .:.:.t).:o:':Es,:',:,s ~rll ruJltJrla d~ b r e nepor- t e e n·:·
E·l- . .- s i L,
s~.:.
d:od~s
pc-r
d i f e r e-rrt e e
':.rg~.:.s
qLI~
r rrc l ue ro
cs
tl:.t'll=';';I'I':'S da. M;\rltlha,
da Ao:-r':ltl~Lttl':";I., dos Tt ;.t"lsp.:.rt-:s
';0,
no
0:'2S':1 da nav~"g.a.;E.Q e~rt;'~ e rllar{tullc\ r n t c-r nec ione L, at.r.;ngO:fll t8rllbJrt)
':. I"llnls't*ll.:l de s P..:-la.;.:'es E·/,to.?rlores,
na rllê'dlda ~rll qUE- d-:.-p€-t1do:rll
de- ,:.::.(,j,:,,=; i n c e-r r.sc r orie r s ~ d=-s C.:.nfêr~n.:18s do: Fro?to:s.
E=.tt:·5
rnot a vos ,
pcr51
5':'5,
Já ':3ra,:t,:,r-1::ern atlolldado:E
eérlllt"l15tratl'/?S
t{plces to t.:p.~clell:tlda5 que dt-Ve-fu s e-r
r1l21'\tldES
n:. !rl.blt.:. d~ e t r i buíç Se s do E',':":LltIV':', ro:s€'l·vand:.-so:: aü (':"lgr 0:: 5':'
~J.?':1.:.n21
,:,stabo?l-.:.:t:'r,
':':'fIlO
J~ p
art.
18,
i
I
d.:.
e

c

r n t c r c v s e s o c r n l , uc d i n u t c

Li d a d c pública ("11

JUSTIFICATIVA

e

t

"A r t , 22 - A lei f o d o r a l
ut

11 - aprovar os princípios e dlretrizes para o Sistema Nacional de Transportes e Viação.

An

d~-sc a

ao~

estados. Dl~tl'lt~

FC'dC'rnl

d) a constluç~o de cdiflCdÇ~C~ e a lncorpol'açao de pr~d)os
dcstlndd0'" ~ venda,

rC'ssdlvado ... o:::. pl'OJC'tC", dc

hdbrta-

Ull1t~rlO InfC'J'ior a cem ~al~rios

rnllllMO:::'

que a lllclatlva privdja não tiver lntcrC'&bC' cm

proMo-

ç~e~ de

Vdl01

ver ainda
de

QtlC'

lhe sC'jam asscgul'adas as mC'sma~ cond~ç;es

fillanriarnC'nto a que'

m r n r v r r-a

ç

b) o loteamento de
CdbOS do

tenham dCC'550 as clltldadcs de dd

ji o plíbllC.t;

ItC'm

pulaç~o de

tcrrC'no~

bal~a renda,

c) a aqlllslçao dC'
rCb~alvados

tel'rC'no~

vC'llda, &alvo

dcstin.ldos

I dc:::.tC' artigo c p.lra

a'SC'lltamcllto~

nos
da

p~

atendId.l a COlldlÇ~~ da letrcl a.
urbano& dcstlllados

os casos das lctJ"ab a

C' ~.

re\C'nda,

~54 • VI - Comissão de OrdemEconômica

§ 3 2 - Na dcsapropr]aç~o de 1m~vc] CllJO imrost~ ~~hrc a
propriedade predIal e tcrritor1al urbana

bn~c

lançado com

SC'J8

Justd ind~ni=dçio d~clnrada pelo proprict~rio. pstc trr~

parti :lpa.;~ü da:; >?-rllpro2'SaS t10 ruer,:adc" 02'stand.:o por t an bo subrll"2-tida5
a
t"tC,"-;'í,aS
r e-gu12d.:.r as que V15aCll
a
pr e s er v.ar
C.S pad.,-'~e-=
dto
s-.:-gurlTI';,a
+?- re-nc.::<.bll1dado: das dlfe-r-.?nt+?s
,;orllp:otlh12S,
r~qulslto
~-.?rll o
qual tláo serIa p,:,ss{ve-l rll8nt-.?r os r ç i dos
rt:'qllls1tl:'~ d a
~egur~t1ça da nav€,ogaçg~ afrea.
O trenspl:trtê' fllarItlcucl i n t er nec ione l ,
por sua vez , St? r equl e
por c':ü(dr:Js tlo?gi:":lados na5 Cüt1ferê;nCIBs dt? Frt:·t&=,
o que t5~,b~rll
pr-.?ssLlp.:'o::a
n.:ge..: 1 8.;:à.:o b i
ou ruul b r Le t e r a I
t?l1"tr€' as
N:;';:'E-S
lntêr-:-::::53.das.
N5':1 pod>2-rllQS t.-squt.-c.::.r,
POY otrt ro lad.:"
qu~
a
lE-gl-=:li,.;;:':'
O.,°dln-Jt·I.9.
)~ d sc i p Li na ,
na fnalorIn dl:'s c asos ,
todo 1:' s13t,.?r.la
bY21S11 o i )-CI
dto
t r anapor t c-s ,
ASSlfll,
por
l.~·.€'rllpl o,
no
caso do
t,.-a.nsp':'I·tú a~rt:":.,
13.1';':11) do CüdIg.:. E-rasil-:1ro elo Ar,
r"::-':':·nt~-rll-:.-ntt.·
ar.rl:.va~.:. p e l o C.:.ngrt':ssl:, NoC"l.:i,:.nal,
dlsp.;'e ':1 Fcd e r E'/~(:o':lItlV,:' d e- UCu
z r s t en.a
O.,-gJ.t11':':' quo: (.·stttda e acon.p anh.a ,
d·.:- fc-rrus
s151;~ru4Lt,:,:;;,
tod3 21 t?volLt,;~,:, ce.rller.:l.:.. l i?o tI?Ct·":f),:'gIC~l do s.:·t.:.,.-,
atra.v.~=
da
CEFNAI
(C(I(1I155.:\0 d e
Ee t utíoa P •.:-1.=;.i;IV':'S ~
Na\(-ga.;;':.
/'~"":-3
Int'2'rt 1':-: i .:,nfil ).
, a l,L.te d »v e- $~r d~ cc.rllpt:·t.~I1': i a do C'ot'lgr~~S':'f p.:,rta.nt,:., i?oClI SL'.:\
dU;:Jla funç ão ll?glslatIva .:- f i sc a Li z ador a,
n.\o ti a C'':.tK.:-35~Co, rll:1.::'
51hl
a
aprovnç~o dü3 (~dlgOS,
1(:015.0 norfilas que
dl~elpl1t1'm -.:e s b ab e l ....;:i.r1l
':'5
r.z:.ql'l'';ttos
a
s er em
.:·b3t:-rvados fi:l!')
pcde r
,::·n,:,.:-d :ntt:C"
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.ac
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~m

dll~lto

í

a lndcnl=aç~o llmltadd a rstc valor, nos tel"mOS cid leI r0mpl~m~n
tal', c ajustada em funçno da lnfla~ã(\ c d o ma i s f'n t o s post("III."II·~S

à

d e c La r aç a o ,

í

§ 4Q
CUÇd~

-

,\

proj~tos

de

f

]('J

d

c

c

r-a

l

POdCl:ã

J~s~nvolVlmrl\to

dc

i

n

t

s

r

t

i r ,

u

no

...

urbdllo c pC'los

c

a

s

o

s

li .."

o

pra=o~ qtl~

ve

~!

p<'clficdr. dlrrito de' pl'~f('I'~ncla do mllllirfplo r.ll,l ddq\lll"tr. POl"
preço equIvalente e mediante pagamento i vlsta, lm~vel urbano que

o proprJctário pretenda vender.

§ 59 - Conccdcr-&e-~ lmissio de po~sc em favor do
proprIante, em cabO de urg~ncia ou de pr~vlo dCP~S1to do
pro~edlmcnto

que o Juiz arbitrar, em

ex-

valor

cautelar, podendo o

expro-

prIado levant~-lo 1ntegra]mcntc como antecipaçio da indcni=açio.

A emenda VIsa a aperfeiçoar e complementar o artigo
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do AnteprOJeto, o qual trata de desapropr1açio, amplIando os con-

ceItos da utIlidade p~blica ou do Interesse socIal para
atuaç~o do Poder P~blico no desenvolvimento urbdno.

Ao mesmo

tempo, se 1ntrodll=em

COMISSÃO DA OIWEM ECONÔMICA
~\ltdr

que o Poder P~bl1CO evolua para ser o grande lncorporadol',
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s~Ja

conceIto IIOVO ou

de qllC o v.l]or do
c;

Ao artigo 3 9 e seus paragrafos do ANTEPROJETO DA

Imo

í

induzir o proprict~rlo ~ v~l'dQd~ dos valores c,

il

"Art.

ria urbana como bem d~ falo;1 la."
J

cons~lluent~

volvimento ur'ballo, o municl pio poder exercer o dll'cito de

Inst'tu,ç~o de bens de famil ia, de que trata o r~dlgo C'VI I

dese~
pref~

r en t-c ,

de-

forma

.ju s t.o

pura

amb e

s

as

p o

r-t o

elas. As~im, visa a

s ,

cm0nJa

a rcm~tcr ;

a

o

A nrv~1 constitucional, pOI'~m, n~o se dev~ entrai'

rencla na comrr~ aos valorc& COIIvcnClonados pcla~ partes.

r

US T I F I C AT I VA

Parece claro o IntUito d~ Subcomls~~o de favor~c~l'

Acrescenta-5e a posslbi I Idade d~, em prOjetos dp

p

3 9 - A lei crlQrQ ~stfmulos ~ instituiç~o da mor~

".!..

mente, permitir ao munlciplo rnrlhor taxar.

L-

SUBCQ

MISSÃO nA QUESTÃO URBANA E TRANSPORTE, d~-be a seguInte redaç~o:
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Art.

- Compete aos

mUnlCJplOS

lnstltulr:

prb!

I - Imposto sobre a Propriedade Predial c Tcrritorial

Pura efe~to de slrnpliflcação, funde-se o artlgo 50

na;

do

An,eproJeto - o que vedd aqu~slção por usucap]~o, de bens p(,bl1 cos -

ao artigo

_ 255

bens

11 - Imposto sobre Trdnsmlssio, a qualquer titulo, de

4º.

2movelS por natul'cza c aceSsa0 fisJca e

de

di r e a t os

cessio de d1rc1tos ~ sua a qu r s a ç a o : c

e:

11-1

Constituinte LUIS ROOERTO PONTE

, . . , - , , - - - - - - - - - - PLEH .. IUD/co...ISSÃo/GIJBCO"'I'SÃO-----

~

'-- COnlSSXO DA ORDEM ECONÔMICA
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(VI-b)

~~_--..:....:-=--..:...:...-

111 - Contl'JhulÇio de melhorIa urbana, cobrada qua"d~ da a]i~

naçio do im~ve] urbano valorIzado, lndepcndent~

600974-3

do,

r . r - - - - - - - - - - - - - - - - TEXTOIJUSTIFICAÇÃO----------------~

§ ]0 _ L~i complcm~ntar pod~r~ autOJ'I:ar os

Ao a r t a g o 6º do Ant e p r o j e t o da SUOCOnISSÃO DA QUESTXO ll~

Justa 111dcnJ:aç~D cm
A lel rpgu]ar~ o dlrelto do cnfltcuta de ex -

tlngulr, medlantc resgate com lndcnl~aç~o, a enfIteuse pcrp~tua.

~
1

il\t('I'('s~c

~oclal

jltStO que a parte quP loca seu tcrl'cno veja

verdadeIro

llconf~sco

entre

partiC\llarc~'I.

sua

d"

qll~

tl',ltd ('\ lt('rn 11 lidO

JI'cid~

so

a) a tr~nsmiss~o de' bens ou direitos Incorporados no p~trl

ou

pa r a

a enfJtcl1SC - que nio passa de um tIpo d~ contl'ato cntl'~
011

impo~tD

i

Ser~a

Scrnclhdntcmentc.

(sejam 0rdens relIgIosas, prefc1tur<ls, Mitra.

b rc

im~\'"l.

d(' pI'opr'lC'dadC's Ilrbdl11:.lddS sub-aptO!

u~o

no

t a d a S.

§ 20 - O

proprlcdade transfC'rida para o ]ocatário "!!~~~_~~_~~~~II.

de dChaproprlaç~D, c a ln'tltllir aliq\l~

CdSO

tas \al'l~\'~JS sC'~undo a IldtllrC':a, dC'stln.l~~D 011 \dlo!' do
ou
vc

Nio

municiploS

a ddotal' corno bdse de r~lr'llo do imposto de que trateI ('\ Item

v a l c r v c n a l do lmó\,c] ou o v a I .1. 1 d c c La'r-a d c pC'10 pI'oprlct.~rio C\.11l10

BANA E TRANSPORTE, dê-se a scgulntc redação:

Art. 6Q -

da

especlflcaçio dds obras p~b]lcas que ~ t~nhdm bcncficJa

tl·ansf~rldos, ~olno ratel~ do acervo liquido, em caso d~

p a rt e s

I Iquldõç~o, selvo s. a atIvIdade pr~ponderant~ d.

fami]la~ trndJ -

soa Jurfd,ca for O com~rcio desses bens ou direitos,

c10nais) - n~o se Just1fir.l tal trdllbfcr~n~ia.
Quanto d ser perp~tua, ~ Justo quc a lCl d~ ao

b) a bucr~~~o em patl·im~11101

Cllfltcu

c a s o s de?' fus~o,

ta o ~!!~!!~ d~ extIngUIr' a r·cJ.lçio, m~dl.1Jlt~ Jlld~rll=<lç~0 qtl~

I

ou pal~c~l~ dC' patrllll~11IO,

nc cr-p o r- o ç s c ou c I s~o de

n~~

jUI~ ~ d,.!.

pSSOtl,

ca.

legIslador oldJl1~rl0 fIxdr~.

§ 32 - l~i complementar rcgu1ar~ a contr,bu,ç~o dE"

Ihoria

Const]tu~nte

~
;~
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(VI-u)

,..,-,

d~

quP trata o

a)

ü

do

1t~m

büsC' dp c~lculo n~o exccder~ dd rnetad~ da v~lo,·i=nç~o
I

move I med I do p e I o e umc rrt o , em moo de de.' po dcr- a qu t ~l

p~to propri('t~rto para f\ns do imposto ~obr(' d

d~d~ pl·~dJal C' t~rrltol·lül

h) Sl"J~~ c .... c I li ~ do d.,
Lei

compl~"lent~r dcflnlr~ pOI~c~nta9rllS

m~

obs~rvadas as se9ulnt~s normas:

tlVO constünt~1 do valol~ d~ Justd i"d~"I=nç~o d0clal~crdo·

TEXTO/JUSTlfICAÇÃO-------------

-

I I I,

mini

II

pt.'P

~ o do do

I IH' I

('>'('l-UÇ'~O

tll·bülld , dlmillu~Jo das l1~llfC'1

d~n(' I ,,1 o .11111H,.~nto do vo l OI·
dl"

pl·Opt't~

oln-o s do

dur-o nt o

l o t o omc nt o ou c d i

r I t.'~

ma~ da rec~lta de Ilnpostos que a Unl~o, os e~tado~, o Dlstl·ltO F~

der'al e os rnuntc;pcos dev~r~o ~pl Icar na

impl~ntaç~o ou

m~lhorla

dd Infra~~tl~lltUJ'd urbana, e~pe~lalmentc d~s ~r~as nlal~ pObl·~9 das

~IJad~s,

e CI11

~ul)venç~~s

pl~O~ral"aS l,ahltaclon~l~ p~l·d

a

para efeito de determinar a base de c~lculo de

das d~ "ICnOI~ renda da pOI1ulaç~a.
-

Art.

Comp~t.

elas do

s~rviços qtl0 VQnlla~ a se

co s encargo:.:> o ep cc

ClJJO

1 c)

local I=al~ ou ~~pandir r~ ~011tros ul·I)~110~

fllnclo~nm~nto cri~ p~l·a os pod~r~~

pGhl~

- Do produto de?' arr('cadaç~o

LC'I

c omp l cmc n t ot- c,i(.~rlnll~(;

blllntc" s 4 o fato g('l~adnl·, a bas~ d~ ~~I~\I\O,

aR

c uu t.r-t

0$

~\i4'lota~ (' ~

ut I I
p~lo~ [stad()~ ~ u Olstrlto F~J('I·al fomo

ti ro nomc n t o do s

s.o de.. ur-b ..~n
VllIIf.."lllo

9t~ ..l n(:h."'s

I : ..l c;:ilo

cc nta-c s

de p opu l (lÇ~O,

dC' cidalll'~ nl;dl.:lg

l'

m-b ouo s

Instl·llm~llto
C'

de.

i"lpo~tos sobre

"

-

Ilzados, a Unl~O distrlbulr~ 35% (trinta c cinco por cento)

\1<.)

pl'4l1f.."rl~~ c ~ CI·I~Ç~U d~ "O\~~

I - 16% ao Fundo d~ Partlclpaç~o dos Estados, do'

-

na

I

=.., do

PI'(H;l''=:

dl'~C'n\'ol
ÇIJ~

D,strIto.

Federal e dos tcrrit~rios~

J('~

J~~~\)I\UP~

de' OI· I <"nt\lç~o do

i IlC I USo I V«" de o s.t ~ IIIlJ I o

dos

r~nda ~ proventos de qualqu.r natureza e sobrp produtos Industrla

For-ma S~8U I n;tc:

i s p ar-e prQt('ç~o do me I o amb I ont c ,

Pc.lf~~grafo único -

incid;n

imposto de renda.

aos Estados p ao DIstrIto
ou

congestloJl~dos, ou

im~vel

c) o valor pago sera consIderado partp do custo do

C~llla

as

. I1 - 17% ao FUI,do de Participaç~o dos"Munic-ipios;- e'
111

2% ao fundo Especlal, que ter~ sua apl icação

r~9ulada

em lei.

Art.

- 00 produto da err~cadaç;o, p.los Estados,

Imposto sobre Opel~aç~~s relativas ~ C,rculat~o d~

do

Mc>rC'c1dol· i as,
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80% con s't I tu ll"'iio r-c-c o i ta dos Estados c 20%, dos Mun i (,,; P I os.
per-co I as pC'ptC'llcC"ntC's UOS

Mun: c í p I 0'5 sC'rdO cr-o d 1tadl..1S em

esp~cials, abertas C'm ('stabC'lrC'llnC'llto~

As

"Art. 8º - A Ie i . f oder-a I regu Iar; a organ I z eçeo

c-on t o s

oficiais dC' cp;dito.

D qll0 se r('f~rc o artIgo QI\t~l·iol·, sC'rao

senvo I v I menta ur-b sno e da hab I tação, ao qual eabC'I"~'

po

d~

Tem

pela

g~l~arltidas

Serviço, captar pOlJpOnças em cadcrllctds

no minimo cinquenta por cento na proporçao de suas pop~

Uni;o ou por seguro institu;do por leI federal e apl lear

laç~es;

fundos.

I I - no minimo um terço, na proporçao do valor

d~

pr í va t i viJme~

te, rpceher em depOSito os recursos do Fundo d0 Garnntla por

crC'dlt~

das dr Q("ol·do CO"I os sC"9\.intC's crlt;riog:
I -

fun

ç~es financeiras privadas especializadas no financiamento do

PC'I"tC"IlCl"'ntps

aos m'JI1IClpIOS,

c o

cionamcnto de sistema formado por CQlxas economlcas e

esses

adicionado

nas operaç~es relativas ~ cIrculação de mercadorias rea

JUS T l F.I C A.T.I V A

I izadas em seus respectivos tC'rr,t~rios;

I I I - o restante, de acordo com o

qllC'

dispuser

Ll

le i

A cmend~

os t a

dua I."

VISO

a apC'rfciçoap o Art.

8º do

Antepr'oJC'to,

vlsundo a:
1) C'SCIQI~C'C~I'

A emenda visa a aperfC1çOaJ' a TC'daçio do Art. 7º,
mesmo tempo que amplia o

~so

do

instrumcnt~

a

partlclpaç~o pl'ivada 110 flOVO

5lstC'nlQ

flllan

c~lro do d~5C'nvolvlln~llto urh~no e Ilal'lt~ç~o;

ao

flscal - federal, cs-

tadual e municipal - na orientaç~o do dCSCllvo]vimcllt~ urbano

Pais.

3) apl icar os recursos assim reunidos no

desenvolVimento

urbano e na habitação.

Pontos altos sao:

Determina, tamb~m, a garantia da Uni~o para as

1) A criação de um .!.~~~2!~_.!!~.!~' n o

i \-c' 1

11

e s t a d ua T, pa-

J'a instruru~llto de rcord~naç~o dd lo~.tll~dÇ~O ~ amrl1nç~o das

cadern~

tas de poupança, ou seguro equivalente.

1n-

d~strias r s~rvlços no tcrrit~rio est.ldlldl.

2) A transfcr~ncla para o municl p l o da parcela do Impo!
to de Transmissio hOJ~ pertencente aos Estadas (50%), unlfl~ando
se cadastros e possibi.litando-se sua cobrança

~!~.!!~!:.

Compcnsa-

se a perda de recelta estadual (pequena) com o aumento do

Fundo

Con.tltulnte LUIS ROBERTO PONTZ

de

de Participaçio dos Estados na receita do IPI e do inposto
renda.
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(VI-b)

3) Possib11ita-se a instltulÇ~~ de um slstcma a]t~rndtl

vo (nio excludente) de base de cobrdnça do IPTU (valor

pel~ propriet~rio)

e sua

utilizaç~o

como indtttor de

~
~

declarado

tcnd~ncias

Suprimir os Artigos 9 P a 14 Q do Anteprojeto da

do

sÃO DA QUESTlo CRBANA C TRANSPORTE pelo artigo

desenvolvimento munlcipal.

S~HCOnIS

s~~uintr, r~llumc

-

rando-sc os artlgos scgulntcs.

4) A cJ'lação da "contJ'lbulÇio de mrlhol'Ja llrbana l l

•

cln

forma .!:~~.9..!!i~E.!' nas c a d a d c s , uma v c c que Ln d e p e nd c J" p r-ov a

do

IIArt. 9º - Lei complementar regular~ a constltuiç~Q
regi~es

benefíCIO dlrC'to das obras p~b]icas,. naReia-~r. t.lmb~m ~m d~cla rnç~cs de valor do pr;prio pJ'opriet~rJo, tem aliquota

dade S~Clo-pCOn~m]ca com a flnalldade de organl:al' c oprJ'ar sel'v!

llmltdda

ços

e n~o taxa o pcriodo de pJ'oduç~~ (tdxado p~lo Imposto d~ R~llda)
Tornar-sr-~, com o t~mpo, font~ lmpol'talltC' d~ l'cr~itd pdl'd o~ llill-

mpo r t an t c do Fuud o I~stadual d c i'.ll'ticjI'IH;dO

progrnmd~

c coordenar

de

d~s"n'olvlm~'lt0

ttl"bdllO c ll.lbJ

menta.
Par~grafo 611lCO -

5) n~oricnta, ~ffi djl'~ç~o ,lOS mUI1IC;1'io~-dol"mit~r10~.r~!
í

comUl1~

taçio, e a contribulç~O de recur~os fedel'ais para o sell funclona-

lllC1plOS em sua aç~o d~S~llvolvlm~llti~td.

t e

de

rnetrapolltanas, formadas por munlcjplos da m~sma cOffi\ln1-

IH'

Cada reglao nl~tropo]ltana ~~ra consti

tuidd pelos estados c mUIlicl p 1 0 s qu~ a lnt~gl"arCM In~dldllt~ C~ll\~

l Ctl ,

nio que dcflnlr~ sua orgalll=aç~0 e a& contl"ibuIÇ~~S a

Finalmente, a emenda regulamenta melhor o imposto

de

~nl'~o

os

S~ obrl

qtlC

pnrt~clpantcs.

transmissio, espeCIalmente nos casos de cis~o d~ empresas, flgUJ"a
nOVd crlada

pela lei das Soclcdades All~n1rnas.
J V S T I F I C AT I V \
-------------------------
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COMISSÃO DA ORDEM ECONÔMICA

171,---------------

(VI-b)
TEXTO/.tuSTlflCAÇÃO-----

---,

~
~

Substituir o Art. 8º e seu par;grafo ~nico do Anteproj~
to da SUBCOMiSSÃO DA QUESTÃO URBANA E TRANSPORTE, pelo sC'9uintC'.

-,

do .. g~tad~s

C'

I.h"s tíun r c i p r o s , 11.1

c ouxt

I

t

UI

Ç~\'I,

t a n a e, •

Amplla-se, outrossim, o poder dos estados e municipios
~m sua rcgulamentaçio

contratuaJ.
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~r---------------TEXTO/JUST11'ICAt;ÃO'

JUS T I F I C A T I V A

.--------------,

A emenda visa a tr~llsformar a alfnea ~, do

mat~ria

"ne I a tratada.

Supr1ma-se o ArtIgo 16 do AnteproJeto da svnCO~tISS~O DA

Estcndp, outro~Slmt ~ comp0t~ncia da Unt~o ao tr~to

QUESTÃO URBANA E TRANSPORTE.

ocupaçao e uso do terr i tc';r I o
r-e i 5

i ona I

ac

eobr-o uso de terre-nos ur-b'orro s

C'

~ em I ss~o de

s om exc I u i r

t

nor-mo

da

9~

s

as

mais claramente, a inclus~o, na ~:oprle-

Define tamb;m,
do dc,

!~.E!:~2.~~~

n

dos estados e dos munlclpios.

JUS T I F I C ~ T I V A
-------------------------

A emenda p r o p o e a

Item VI I I do

Art. 18 em artigo Ind~pendente, devIdo ~ importâncias da

deste a rt i g o por n a o pa re -

das

cons

t

r-uçoo s

ne I a se f I zercm, e

que

I

mp e

a

de

di

s

ç~o pntre ~mpr-~sarlos e.financiadorC's p~bl icos C' pl'ivados:

cer mat~ria const1tuc10nal.

construç~o ;. boa, c-m si, e dC'vC' sC'r permitida,

Oll

~ 1lI~

C'vitada (nada tc-ndo ~ vC'r com a finu! Idade p~bl

Ica

cr-

I OI

i n~
a

oU

d('vl? ser

C'

pri\aJa

0\1

do

i nc or-p or-o dor-) •
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t Consti
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~
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CONIRSio DA ORDEM ECONÔMICA

---,
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LUZS ROneRTO PONTE

Con.tltulnt~

r:or----------

PlCNAAIO/CONlssio/sUDCOr.tISSÃO------------,

COllIssiío DA ORDEfl ECO:,ÔfIICA
AnteproJ~to

Suprima-se o Artlgo 17 do

(VI -b)

da SUBCO:!ISStO DA

~
~

QUESTÃO URBANA E TRANSPORTE.

!'

Suprlmlr as aZineas

~ e h do ltem VIII e o parágrafo·

un i c o do Art. 18 do An t c pr c j e t c da SUBCOllISSÃO DA QUESTÃO URBANA E
lnst1tuindo-sc nova alillca f rom a seguInte rcddç~o:

TRANSPORTE,

18 - Compete

IIArt.

~ Unl~o:

VIII - Legislar sobre:

A emenda propoc a E!!E.!:~~~~E. deste art1go por nao pare _
ccr mat~rla con&tituc1011al.

protl."'ç~0 do melO .Imblcnt~ ~ do~ bcn~ d~ ,aloJo altfs-

f)

tico, h1st~r~co, nrqu1tct~nlCO, urbdni~tlco, turistl~o c palsagi!
tIco.

ROBEnTO

r.-1C---------[IA OROI,:!
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(VI-h)

.------

TEXTO/~uSTlnCAçÃO----------

_

A

alínea ~, do item VII!, do Art.

Sup r-a m í r- a

p

ro

j

c

t

d

o

St.:BCO:l1~S:\O D·\ Ql'I~STÃO lJRU;\~ \ S Tr\ \;,SPORTE,

a

do-a pC'10 segul!1t'" artlg0:

do

t

s

u

Antc-

b t

i

s

t

u

i

n

totda

o
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o

n

dn

VIsa

s

t
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f

r

c

a

r

o Art. 18 Ja q

~~I·i.lm

c r r i t c ri o n a c r o n a I

e

gcr a i s dc

110)miJ5

dd~

u

c

n

ma

r

c

ri

a

tr!!.

C'ffi sua atunl al{nca f do ltC'm VIII C' C'ln S~11 rdl';~I'nf'" ~nlr0,
mC'lhor tl'dtad ••~, de

fOI'md

c~tcnslva,

~m

0tltl'O~

formC' ~mclldd~ dprC'~('Jltddd~. E as clt\Ii11~ al;llC'ilS S

o

- Compete ~ UI11~O legl~Jal ~obrc dlretrl=es d.l

IlArt.
oCUpnçd(\

t8 do

nd

110V.l

pl'-'ro~t.l dlíllC'.l

C'

i1rti~o~.co~

h ~~o fUlldi -

f.

d c s tCl1~C-

U5('

no s u r-b a 11"' v ,

§ 1" - O d

i

s

po

s

s\lrl~tl'.( dos estados de
t

c

r

r r

t

o

r

t

l de

a

l

u

s

t

a

l

n

ç

o

t

11\....
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t
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r
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o
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Acrescente-se o art. 19 .s disposiç5es transit6rias,
anteprojeto da Subcomissão da Questão Urbana e Transporte.

do

Art. 19 - Do mutuário do 5FH cujo contrato, anterior

a

=o 11,,'.1 1Q de março de 1986, tenha estabelecido prestação inicial superior

t

t

re
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q
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n l'

j .1 d \' J'

a dois Salários-Mínimos, poderão spr exigidos, a partir
de
19 . 0 1. 88 , acréscimos nas prestações vincendas, se necessários para
quitar o saldo devedor, dentro das disposições atualizadas do con
.
trato referentes ao prazo de amortização remanescente e à forma de
correção das prestações. Os novos valores das prestações,
expre~

-
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sos em Salário-Mínimo, não ultrapassarão 2/3 do valor da prestação
inicial. Para este efeito, o saldo devedor será calculado deduzindo-se todos os valores pagos pelo mutuário ao Fundo de Compensação
de Variações salariais.

sas como as de Belém e São Paulo, dentro de um modelo único. As
falhas constatadas no estabelecimento das atuais nove regiões '
metropolitanas são atribuídas, com razão, ao modelo único decor
rente da Lei Complementar n Q 14, de DB.06.l973.

Parágrafo - A União obrigatoriamente repassará aos Estados, anualmente, para aplicação específica em programas de erradicação de sub-habitações, em moeda corrigida, o total dos
valores
recebidos dos mutuários, por força d~ estabelecido no "caput".

A emenda procura evitar este inconveniente ao transferir aos Estados o estabelecimento de regiões metropolitanas e
aglomerações urbanas e ao ampliar a finalidade desses entes. Re
conhece-se, no entanto, a necessidade de resguardar a conceitua
ção desses entes no conjunto do território brasileiro, atribuin
do à União a definição de critérios básicos para guiar seu esta
belecimento.

JUS T I F I C A ç Ã O

A emenda introduz o reconhecimento constitucional
das aglomerações urbanas, formações urbanas que se assemelham '
às regiões metropolitanas e têm presença disseminada no territó
rio brasileiro. Esta expansão designa as formações urbanas ca racterizadas pelo entrelaçamento de outro, bem como pela existência de intensos fluxos intermun1cipais, representados por de~
locamentos diários de pessoas e por demandarem tratamento integrado de diversas funções públicas.

Aos mutuários do Sistema Finance1ro de Habitação, foram
concedidos, nos últimos anos, subsídios, vantagens e benefícios de
toda natureza, indistintamente, aos que deles necessitavam ou não.
Tal fato, além dos inconvenientes da generalização
dos
referidos benefícios, nele~ incluídos, indevidamente, as
camadas
da população de maior renda, veio configurar flagrante injustiça,
ao comprometer o retorno de parte dos recursos do Sistema, bem c~
mo ao onerar os financiamentos aos novos adquirentes, com vistas a
cobr1r os prejuízos causados pel favorecimento daqueles já privil~
giados detentores da casa própria.

Finalmente, a emenda procura resguardar o interesse'
dos municíp10S integrantes, quer'de regiões metropolitana~ quer
de aglomerações urbanas, frente a possível om1ssão do Estado
membro, ao assegurar-lhe o direito de pleitcar, à Assembléia L~
g~~Jat1va, seu estabcl~clmento ~omo Reqião MPtropol1tana ou A glomeração Urbana, desde que atendidos os requisitos básicos
determ1nados na lei complementar nacional.

Em valores de hoje, o déficit daí advindo ao Sistema Financeiro da Habitação monta em 200 bilhões de cruzados, quantia su
fic,iente para desfavelar dois milhões de famílias das classes
me
nos favorecidas.
A presente propos1çao, além de cobrir o déficit do Fundo
de Compesação de Variações Salariais, recompondo o SFH, e de desonerar a prestação do futuro mutuário, asseguraria, ainda, pela pri
meira vez, recursos governamenlais e2pecíficos para a erradicação
da sub-habitação.

'-----------_._-------------------------'

Deputado Constituinte

Deputado Constituinte LUIS ROBERTO PONTE

LUIS ROBER10 PONTE

~~miSSãO da

I'LEN~tD/CC"'155iO/SUBCO .. 15Sio

Comissão da Ordem Econômica - VI-b

=----

PLEUAltlO/COMlssio/sUIlCOMISSÃO------

--,

Ordem Econômica - VI-b

~
~

=----------------TEXTO/JUSTIFICAÇÃO-----------------,
TCXTO/JUSTlF1Cfr,ÇÃO

Dê-se ao art. 9º do anteprojeto, a

-,

seguinte redação

Art.
- Os Estados, mediante le1 complementar estadual,
poderão estabelecer Regiões Metropolitanas e Aglomerações Urbanas,
constituídas por agrupamentos de municípios, para organ1zação, pl~
nejamento, programação, administração e execução, de funções pú blicas de interesse comum.
§ lQ - Lei Complement~r Federal definirá os critérios básicos para o estabelec1mento de Regiões Metropolitanas e Aglomer~
ções Urbanas.

§ 2º - Atendidos os critérios básicos necessários, mencio
nados no parágrafo anterior, os municíp10S interessados poderão '
solicitar à Assembléia Legislativa seu e~tabelecimento como Reg1ão
Metropolitano ou Aglomeração Urbana.

JUS T I F I C.A T I V A

Suprima-se o art. 10º, do AnteProjeto da Subcomissão
da Questão Urbana e Transporte

JUS T I F I C A T I V A

D estabelecimenfo de Reqr o I!etropoli lana a mpõ e-c s e to
da vez que se apresenta a necessidade de organizar e adm1nim1 trar serviços públicos de interesse comum. Ora a organização e
administração desses serviços públicos não se dá de maneira uni
forme em todas as regiões metropolitanas. A experiência colh1da
com o estabelecimento das atuais reg1ões metropolitanas, segundo a regra da Lei Complementar nº 14, de 8.6.73, da qual consta
a discrim1nação de serv1ços públ1COS de interesse metropolitano,
mostra a inconveniência de se incorporar esta disposição h Con~
tituição. Este dispositivo ao universalizar para aS regiões m~
tropolitanas um rol de serviços, contraria a realidade da dive~
sidade e complexidade que caracteriza as formaçõl's urbanas br~
sileiras.
ã

Há que se assina]3r, aindo, a incollvenlêncla

A experiência obtida com o Art. 164 d~ Constituição vigente e das L~is Complementares nQs 14, 70 e 27, que central lIam
na União a competPncia para cr1aç~0 de Regiões Metropol1tanas
mostra que não é possível tralar situações metropolilanas d1ver-

de

se

c l as s i ficar como s e rv i ço oúo I i co, ao lado do _s_':!.'".'.camenl,51--.!':~.?is"..2.'
e dos tr~'".'.sporl~::. a ocupaç:ío e uso do solo melropolItano, as sim como 6 difíC1l ju~tilicür no rol constanle do Arl. a habitação, um dos mais candentes problpffins d.-15 c-irlndps.

' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----------'
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tribulr aos entes metropolitanos e das aglomerações urbanas
uma
autonomia que venha a caracterizar um quarto nível de governo. O
que se pretende é por em relevo a condição política da gestão me
tropolitana, sem que se fira a substância dos entes
políficos
existentes - União, Estados e Municípios - aos quais o sistema me
tropolitano deve se vlncular organicamente

EMENDA
600985-9

, . . , . , , - - - - - - - - - - - - - - - - TEXTO/.rUSTIFICAÇÃO-----------------

Dê-se ao art. 119 do anteprojeto da Subcomissão da Questão
Urbana e Transporte, a seguinte redação (atendido com equívoco):

Outra inclusão pretendida pela emenda é da
expressão
aglomeração urbana, formações urbanas que se assemelham às
re
giões metropolitanas e têm presença disseminada no território bra
sileiro e que estão a merecer reconhecimento constitucional.

Art. 119 - A União, os Es~ados e os MunlcíploS lntegrantes
de Região Metropolitana e Aglomeração Urbana, consignarão, obrlgatoriamente, em seus respectivos orçamentos, recursos financeiros comp~
tíveis com o planejamento, a execução e a continuidade das
funções
públicas de lnteresse comum.

No inciso
pretende-5e a substituição da expressão
interesse metropolitano por de interesse comum, por se~ mais
pIa e atender, também, a inclusão das aglomerações urbanas.

JUS T I F I C A ç Ã O
A emenda pretende o reconhecimento constitucional
das
aglomerações urbanas, formações urbanas que se assemelham às regloes
metropolitanas e têm presença disseminada no Território brasileiro.
Esta denominação serve para designar as formações urbanas
formadas
pela continuidade da malha urbana de dois ou mais municípios, ou pelo extravasamento da malha de um deles sobre o território de outro ,
e que caracterizam pela presença dc intensos fluxos inter-municipais,
comparados por deslocamentos diários de pessoas e pela demanda
de
tratamento lntegrado de serviços e funções públicas de interesse co
mum.
A emenda substitui também' a expressão serviços públ1co~ por
funções públicas por ser esta últimp mais ampla e por melhor adequar
conseq~entemente, à complexidade e l diversidade que caracterlzam na
formações urbanas. Procura-se, assim, ultrapnssar o modelo determina
do pela atual Constituição e pela Lei Complementar nº 14,
de
08.07.1973, que restrlnge a atuação das regiões metropolltanas à
execução de serviços de interesse comum:

com

O

de
am

No inciso 11, a emenda propõe, por questão de coerência
restante da proposição, a inclusão da expressão "aglomeração

urbana".

A justificativa para o inciso 11 serve igualmente para
o parágrafo único, onde se acrescenta a expressão aglomeração urbana.

Deputado Constituinte LUIS ROBERTO PONTE

,..,.,.

TEXTOIJUSTlrlCAÇÃO

,

Suprima-se o art. 17, do anteprojeto da Subcomissão da
Questão Urbana e Transporte.

JUS T I F I C A ç Ã O

~eputado

Constituinte LUIS ROBERTO PONTE

Uma cidade é um organlsmo vivo que precisa evoluir e se
modernizar ao longo do tempo.

r.l,----------------

A preservação absoluta do Plano Piloto de Brasília como

TEXTO/.ruSTlfICAÇÃO-----------

concebido há malS de 30 anos, poderá privá-lo de novas concepções
Dê-se ao caput do art. 12º do anteprojeto da Subcomissão
da Questão Urbana e Transporte, a seguinte redação:

urbanístlcas.
O próprio urbanista que o planejou vem de propor atra _

Art. 12 - A Constituição do Estado disporá sobre a autonomia, a organlzação e a competência de Reglão Metropolitana e da
Aglomeração Urbana, como entidades públlcas e territoriais, podendo atribuir-lhes:

vés do trabalho "Brasília revisltada" profundas alterações em seu
trabalho original.

delegação para prQmover a arrecadação de taxas,
contribulções de melhorla, tarifas e
preços,
com fundamento na prestação de serviços públi cos de interesse comum;

- - - AUTOII:--------------J
II

competência para expedir normas em matérla
interesse comum da Região Metropolitana ~
Aglomeração Urbana.

de
da

DEPUTADO

DOMINGOS,-=L=E~O~NE~L~L=I~

LCOMI SSÃO DA

OR_OE2M:!-!.É""C~0!-"NO"'·M:!JI"'C'!l~c::./
.

Parágrafo Único - Cada Reglão Metropolltana ou Aglomera ção Urbana expedirá seu próprio estatuto, que será aprov~
do pela As~embléia Legislativa do Estado, respeltadas
a
Constituiçcio e a legislação aplicável.

~.

rLE"lIlIO/COIlIl>S'\o/cUIlCOUIUÃO

]

.

TtXTO/.'U5Tltll::'ÇÃo-----------------t

Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão de
tão Urbãna e Transporte.

Dê-se nova redação ao
J U S T I F I ~~

_

Art~

Que~

19.

Ã...Q
~ garantido a todos o direito
a uma hab t a
ção dentro qos padrões mínimos de salubridade, segurança, qual!,
'dade de edificação e acesso a s~;viços urbanos básicos de tran~
porte e saneamento.
í

A emE'nda propõe, no caput do arligo, a inclusão da expre~
são a Constituição do Estado. Pretende, também, a substituição da
expressão de Governo ~ropollta~, uma vez que não se cogita a-
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JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Para assegurar um mínimo de eficácia
e au
to-aplicabilidade ao texto constitucional é necessário uma maior
precisão conceitual, recorrendo inGlusive a referências técni~as
já padronizadas. Essas referências somam-se'à outras de caráter
social e ético. Habitação é uma expressão ~ais precisa
e ampla
avalia.
que moradia. Salubridade é coisa que hoje se mede e se
t no conceito de habitaçdo não se pode deixar de incluir o tran~
porte e o sanpamento como fatorep essenciais a própria viabilida
de concreta desse direito.

Mais uma vez recorremos às propostas
Constltucio
nais do IAB e FNA que nos chamam a atenção para o fato de que a forma
metropolitana não é a unIca para os ag~upamentos intermunicipais.
A
crescentam "outras" para assegurar esta alternativa.

tJ DEPUTADO DOMINGOS L.EONELLI

---AUTOR
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Emenda ao AnteprOjeto da Subcomissão da Questdo Urbana e Transporte.

ru:uÃ'UO/COUI!oSÃO/;UBCQUI5SÃO-

Acrescente-se ao Art. 22 o parágrafo único:

_

ORDEM ECONÔMICA
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Emenda Aditiva ao Anteprojeto da Subcomissão
da Polftica ~grícola e Fundiária e da Reforma Agrária.

Parágrafõ único: Quando a desapropriação tiver co
mo objetivo a utilização social para habitação, saúde, educação ou la
zer, será paga com títulos da dívida pública.

Acrescente-se onde couber:
JUSTIFICATIVA
Art.
- Independente do processo de desapr~
priação para fins de Reforma Agrária, fica o Poder Público aut~
rizado a incorporar ao Patrimônio da União toda área
excedente
~,100.000 (cem mil) hectares pertencente a um único
propriet!
rio.

Se o Poder público tiver que indenizar em dinheirc
toda e qualquer desapropriaçdo, a crise urbana será insuportavelmente
agravada como já está acontecendo. Considerando o fato de que as des~
propriações nas áreas urbanas são ineVItáveIs, como bem nos demonstra
os vários estudos do Instituto dos Arquitetos do Brasil - IAB, é melhor
assegurar aos proprietários desapropriados, instrumento de
pagamento
com o qual ele possa ressarcir-se no ~ercado, do que transformar o P~
der Público num eterno inadiplente
Nossa emenda pretende viabilizar o óbvio, trIlhan
do o caminho do bom senso.

JUSTIFICATIVA

Trata-se da recuperação do Poder do Estado e
da Nação ameaçada por uma feudalização que agride o próprio con
ceito de Soberania. A propriedade particular de uma extensão de
terras superior a 100.000 hectares indica uma formaçdo
territ~
rial não prevista na Constituição em leis. Insinua
um baronato
que colide frontalmente com uS princípios republicanos.
E se à
propriedade se acresce a existência de mi11cias
particulares e
outros."serviços" que seriam esfera do Poder Público, configura-se a ameaça à própria ordem democrática.
Assim como certo tipo de ornamento
é priv~
tivo das Forças Armadas, c~rtos n~meros de concentração
de te~
ras e poder não devem ficJr ao alcance de particulares nacionais
ou estrangeiros.

l: DEPUTADO. DOMINGOS tEmlCLLI
tJ COMISSÃO DA
~

PJ.Emenda

~SSÃO
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Emenda ao Anteprojeto da

600990-5

TElI.TOIJusTlI"ICAÇio----------

~ubcomissão

600992-1

TtXTO/,rU5TltICAÇÃO'----------------+

ao Anteprojeto da Subcomissão de Questão Urbana e Transporte.

AItigo: Todo aquele que não sendo propri!
tário urbano' ocupar, mediante qualquer forma de arrendamento,
por 20
(vinte) anos ininterruptos, terreno urbano em área não supeIror
a
500 m' cujo domínio seja de pessoa físlca ou jurídica proprietária de
mais de 5 (cinco ) imó~eis, adquirir-lhe-á a propriedade.

11-1

---AUTOR

DEPUTADO DOMINGOS tEONELLI

I

'LtNAIILIO/COII.,SÃO/&UICQUISSÃO

ORDEM ECONÔMICA

Inclua-se onde couber o seguinte Art.

São estas as razões que me levaram a aprese~
tar a Emenda que submetemos à apreciação da Subcomissão da Polí
tica Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária'.

f:J

11-1

---AUTOII;

......

da Questão Urbana e Transporte.

Dê-se ao Art. 92 a seguinte redaçcio:
Lei complementar poderá criar agrupamentos de muni
cípios integrantes da mesma região do Estado na forma de regiões metr~
politanas e outras, por interesse dos Municípios, para
planejamento
e administração. de serviços públicos intermunicipais, sempre
que o
ate~dimento destes serviços ultrapassen o território municipal e imp~
ser o emprego de recursos pomuns.

JUSTIFICATIVA
Antes mesmo de liquidar definitiva e completamente
o instituto da "enfiteuse", creio' que se torna necessário proteger os
moradores daquilo que chamei na proposta original de ESCRAVIDÃO DA TER
RA, citando o caso do bairro de Plataformd em Salvador, onde milhare~
de famílias moram há anos nos terrenos de uma empresa
particular, p~
gando-Ihe arrendamento.
Volto à nossa prop.osta de "liberar" a propriedade
para os membros que por 2? anos pdgdm este tributo medieval
sem se
constituir em legítimos proprietários,
Parece-me razoável que ~nquanto se discute
a
"enfiteuse" entre empreSdS imobilidrias, instituições

beneficiárias e

grandes proprietários, liberem-se de imediato, os moradores
de 20 anos em terrenos arrendados.

com mais
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Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão da
tão Urbãna e Transporte.

Que~

Dê-se ao Caput do Art. 10 a seguinte redação:

politano

Art. 10: São considerados de interesse metro
os seguintes serviçosl ..•

~ i~municipal

JUSTIfICATIVA

Dando consequência a emenda que apresentamos
ao Art. 9 9 , admi tindo a formação d'e "outras" aglomerações inter
municipais, sugerimos este acréscimo ao Caput do Art. 10.
para os
Dessa forma evita-se um privilégio
Municípios das Regiões metropolitands e se possibilita
a pequ~
nos Municípios articularem-se para promover o progresso.

DEPUTADO

_I

DOtHNGOS-L-E-ON-E~~~'------------')l
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600994-8
_

Tl.~To/,!u~TIP1C,.tICl

Princípios
do Subsolo

Emendd Aditiva à Subcomissdo de
Gerals,' Intervenção do Estado, Regime da Propriedade
e da Atividade Econômica.
Acre~cente-se

ao Artigo 8º o

seguinte

par~

§ ( ) - As empresds pGblicas, estatais
ou
e SUdS subsidiárias terão nos Conselhos AdmlnistrdtivdS e
'nas dlretorias executivas repres~ntantes eleitos por voto direto
e secreto dos seus empregados e, qUdndo for o caso,
dos seus
usuários diretos.

mocrático de Waldir Pires, este projeto de lei está sendo tomado como
referência para eleições de representantes dos qU3se 8000 empregados da
COELBA e dos 7000 empregados da EMBASA, para citar apenas 2 exemplos,
para a direção desses estabelecimentos.
A pr~sente proposição, sem prejuízo de outras que determinem
a cogestão de maneira geral, inclusive para empresas particulares, ~
cent~ no segmento das empresas estatais e concessionárias do Servl
ço Público e especifica de forma concreta a maneira pela qual se dará
a participação dos trabalhajores, ou seja, nos Conselhos de Administração e nas Diretorias Executivas. Deixa para a.lei ordinária, a proporcionalidade, o "modus faciendi", emfim todos os aspectos referentes a
regulamentação.
O caráter concreto e a determinação explícita dessas particl
pações, especificando inclusive os 6rgão~ por onde se dará, tem o claro
objet~vo de evitar a armadilha jurídica da qeneralização
atraves da
qual ~alsos liberais constitucionalistas ·puros· tem enganda os traba lhadores n~ste país, falancto em cogestJo de mnncJra-gonéríca para, deI!
beradam~nte, evitar a realização prática do mandato constitucional.
Quanto mais explícita, concreta e clara for esta Constituição mais servirá ao nosso povo.
Conhecendo os limites impostos pela correlação de forças,
entendemos ser necessário concentrar esforços no espaço do possível
sem contudo! deixar de abrir novas fronteiras para o futuro.
Que se registre a promessa da cogestão em geral como uma
porta para o futuro.
Mas que se assegure, imediatamente, na N'Jva Constituição
Brasileira aquilo que está sendo conquistado na prática pelo movimento democrático, pois não é outro, afinal, o objetivo de u~a Assembléia
Nacional Constituinte senão ã transformação em norma aquilo que é ou
deva ser a prática social.
Embora inseridas num contexto capitalista as empresas estatais e as concessionárias do serviço público trazem em si um companente mais social pela presen~a mesmo do Estado. Assegurar esta conquista
corresponde à necessidade de fortalecer a perspectiva de um crescente
avanço do Estado em direção ao Social.
Estamos certos que esta norma constitucional vai além ·dp
fortalecimento da representação corporativa, sindical dos trabalhadores. Ela significa a possibilidade de concretizar uma maior democratizaç~o na gestão econômica, absorvendo não apenas as reinvidicações tr~
balhistas ~as estimulando a formação de u~a visão de classe dos trab~
Inadores sobre o destino dos seto~es estatizados da economia.

mi~tas

O excelente parecer elaborddo por

nosso iJU!'\ re co~
motivo de
Bancada (\di~na
em partlc~

~_._---

-----

\t.,.'íCf ..u':,\\flt,.<;ft\

.~

__

• __

~

~

.-_....__ •

_

terrênco VirgilddslO de Senna, para a Ordem Econômica represente

orgulho para os Constl tuintes de 191\7. E pard
lar, or mc ípalmentc nos seus artigos 1º, 2q e

d

}O,

SUdS lrl('unds mJis vrsfvcí s res.ldcm num

certo excesso

dcr.lerut ór!o de xando ;1 ,lei ordin.n l~ uni" \ll<lnrlc parte ddqllllo que ,1 ConsLi
tuíção pouer t a prop íc i,n apI rc.n.ão <Julom,ítico e no que rnz i espo to .io subsQ
í

í

solo, tuj.3 c:-xploT13ç;\o dev('rl,-\

Tt-nho

l''.:..t..n

C.'>'Clllslvüm.'n(e deslll'üd..'l. d oac ion.u s .

CCI tE"d

que

PSlclS

Iucun.rs

5f'IJO

preenchidas no

p.in-cei dcf'Inl t Ivc.
A prei.rntn f ml"'nd,l 1l1l'tL'nt1p honr.ir
AO

itl'm I llo Art. ? t;m bem

1\1111.,i\,,(\U

e dar conc;l~quL'nciu

pl'lo Ilu"tre \«'1"101.

A idéia da participação dos trabalhadores na gestão das empresas é arrt ça e já possui precedentes nos' textos' consti tucionais fe
deral e estaduals. A Constituição de 1967 admltiu até a cogestão, se
bem que em caráter excepcional. Oá a Co~stituição Estadual da Bahia é
mais precisa e concreta recomendando a participação dos trabalhadores
na dlre~ão das empresas sobre controle acionárlO do Estado. Para regu!a~entar
este princípio constitucional baiano apresentei d A~sewbl~id
Legislativa do Estado um projeto de lei, elaborado com a preciosa cola
boração do Professor Jose Martins Catarino. Somente agora com a alle
ração ~a correlaçdo de forças no Nordeste e a instalação do Governo de
í

Substitua-se no A~teprojeto Constitucional
da Subcomlssão de Princípios Gerais, Tntervenção do Estado, Reglme da
Propriedade do Subsolo e da Atividade EconOmica, no artlgo 6A19, inc!
s o I, pela seguinte redação, suprimindo-se, t ambjim , o parágrafo 19 do
artigo.
"I - a pesquisa e a lavra de petróleo e do
gás natural, em território nacional, nos termos da lei."
J U S

r I F I CAT I V

~

Partlnào-se do pressuposoto de que vivemos
em urra economia de livre mercado, a participação de peSsoas físicas e
juridicas interessadas nas demais ativldades relaclohadas com o refi no, O processamento, a importação e exportação, o transporte em geral
do petróleo e do gás natural, proporclonará maior competitlvidade e, '
portanto maior eficácia.
Entretanto, a pesquisa e a lavra do petróJ~o e do gás natural, em território nacional, devem, por evidente i~
tercbse naClonal, até de segurança, reservar-se monop6110 do Estado.
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Acrescente-se no Anteprojeto Constitucional
da Subcomiss~o de Princípios Gerais, Intervenç~oao Estado, .Regime da
Propriedade do Subsolo e da Atividade Econômica, no artigo 6A12, parágrafo 1º, a seguinte express~o: " extuando-se quando houver reciprocidade com o País de origem."

JUS T I F I C A T I V A
Observando-se as ascentuadas diferenças geo-ec~
nômicas entre as regiões brasileiras, n~o há como se definir a área
exata ( 10.000 ha ) para as necessidades de promoç~o de aç~o judicial'
de recuperação de terras públicas.

-

r~'-

I.UTon-.-----------~

_____J

PINHEIRO EIIHOI___________

l..oceu.IlUllL..lSR AEI

JUS T I F I C A T I V A
.

1 LX10IJU:lTlI

~
~

lC.t"Ç/O----------------------

o artigo tal como apresentado poderá trazer
problemas polítIca e comércio internacionais do Brasil, tendo-se
em!
vista que a mesma pode, ou será, considerada como medida generalizada'
de reataliaç~o.

Acrescente-se no Anteprojeto Constitucional
da Subcomiss~o da Política Agrícola e'Fundiária e da Reforma Agrária,
no artigo 12, a seguinte express~o:
" e n~o pOSSUIr nenhum vínculo empregatício
ou comercial com o proprietário."
JUS T I F I C A ç

Tcxro/.'ll:;llfltAÇ;'o

._ •..

I

Suprima-se no Anteprojeto Constitucional da
Subcomiss~o de princípios Gerais, Intervenç~o do Estado, RegIme da
Propriedade do Subsolo e da Atividade EconômIca, a express~o:" fi
nanceiras" no parágrafo 2º do artigo 6A12."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AUton----

A impossibilidade dos Bancos de operarem em
determInados segmentos do mercado financeiro n~o só vai enfraquecer
o mercado atualmente em vigor, assim como acarretar problemas de o~
dem social oriundo das demissões devido ao fechamento destas Instituições Financeiras.

,------------------

'CXltll"U::ll1lt,~i(J -

•••

_

Acrescente-se no Anteprojeto Constitucional
da Súbcomiss~o de Princípios Gerais, 'Intervenç~o do Estado, Regime da
Propriedade do Subsolo e de Atividade EconOmica no artigo 6A17 a
ex
pressão:

1I

e hídricos

11

JUS T I F I C A T I V A

~
~
-_.--

Suprima-se no Anteprojeto Constitucional da subda Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária, o ar

comiss~o

4º.
JUS T'I F I C A T I V A

A viabilidade econômica-social de um módulo r~
ral varia de regi~o a regi~o, n~o podendo assim, ser definIdo genérl
camente.

l~---~~;~~Q_l~~[_L ;~~~~IB.O ·;~'L!!~--======.~=--·----)

~
[r-COMIS~;~~~ ~~-i~~-~~~'~~~~_~~;~~~=:~~.:-~==~-=--==J ~
_______________•

Como o proposto para os recursos minerais,
a
mesma deve se estender aos recursos hídrICOS e, em especial, qunndo
tratar-se de represas voltadas d geração de eneruia elétrica.

-----------j

PINHEIRO FILHO

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ llXl0IJu .. 'lIICAÇtO

tigo

~
~

O

Prevalecendo a redaç~o original, o proprietárIO agrícola vai proibir que seus empregados ou parceIros utilIzem
suas terras, temendo ações futuras de usucapi~o.
Devemos é estimular o proprietário rural
a
ajudar na melhoria das condições de vida dos empregados.

~UTADO JSRAEL

JUS T I F I C A T I V A

~

Subcomiss~o

'rX\(l/"I"llll::'t~/l>

-

---------- - - - . - - - - - _.

Suprima-se no.AnteproJeto Constitucional da
de polít,ca Agrícola e Fundiária e da Reforma AgrárIa, o

a r t i qo 10º.

JUS T I F

~ impratIcável a aplIcaç~o e injusta a co brança de Contribuiç~o de Melhorias sobre a propriedade, podenrto .s
vezes, a me l ho r a projetaria pelo Governo pr e jud i c a r enurre·r,cnt..
a
í

jJI'OP!

rc t r f o •
á

Somos fDvo~áveis a Contribuiç~o de Melhoria
nas áreas urbanas, até apresentamos emenda a respeito, sob na 57~~.
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A aplicaç~o prática do princípio da isonomia,
mandado respeitar pelas Constltuições anteriores e igualmente imposto I
pelo Anteprojeto, tem revelado que, em casos excepcionais, justlfica-se
sua n~o observância. ~ isso por que sua inflexivel aplicaç~o poderia I!
var ao insucesso ou mesmo a n~o realizaç~o dé projetos de relevante in
teresse nacional.
Daí a necessidade de se incluir permissivo
Constitucional que de suporte, quando for o cas~ ao tratamento excepci
nal exigido para a consecuç~o de projetos de exce6~o.

_

Acrescente-se.no Anteprojeto Constitucional
da Subcomiss~o da Política Agrícola e Fundiárla e da Reforma Agrária,
ao artigo 6Q acrescentar após a express~o " pessoas físicas " e supr.!.
mir a express~o " limitada a extens~o a 30 módulos rurais."
JUS T I F I C A T I V A
ATendo em vista a condiç~o financeira, de infraestrutura adequada e tecnologia própria, uma Empresa Rural, em determinadas regiões, of'e r ec er a melhores resultados pela conces são de direi to
real de uso da superfície, do que pequenos proprietários.
í

BObservando-se a heterogeneidade das regiões br~
sileiras, n~o se pode definir a quest~o em 30 módulos rurais para todo
o território nacional.

~UTA-ºO ISRAEL PI~~;;;;;-;~T~'~~----------_=:J
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Suprima-se' no Anteprojeto Constitucional
da Subcomiss~o de principios Gerais, Intervenç~o do Estado. Regime
da Propriedade do Subsolo e da Atividade Econômica, o parágrafo 3Q
do artigo 6Q.

~
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JUS T I F I C A T I V A

Inclua-se no Anteprojeto Constitucional da Subcomiss~o da Polítlca
Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária, ao artigo 5 Q,§2 Q a
se
guinte express~o: " EMPRESAS JURIDICAS "

O disposto no parágrafo 1Q do mesmo art.
6Q abrange integralmente o dispositivo porposto suprimir.

JUS T I F I C A T I V A
A empresa rural tem demonstrado excelentes
resultados, por possuir melhores condições técnicas, financeiras
e de infra-estrutura, obtendo assim, maior produtlvidade pelo mesmo
espaço cultivado.

----------------TU::TOI.·U"lIlICfI;/CI --.-------,.

..

substittua-se no Anteprojeto Constituclonal
da Subcomiss~o de Principios Gerais. 'Intervenç~o do Estado, Regime
da Propriedade do Subsolo e da Atividade Econômica. no artigo 19,inC1SO V o vocábulo Dpfesa, por Proteç~o.
~----._----------l[lCTO/.'U:;llllCt:;'CI--------.---------. _ -----

JUS T I F I C A T I V A

Suprima-se no Anteprojeto Constitucional da
da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária ,
o artigo 7Q e seu respectivo parágrafo.

o vocábulo "DEFESA" pressupõe a existência
de uma ofensa aos interesses do consumidor.
Ora, a indústria e o comercio nacioanis n~o tem
por objetivo agredir a esses interesses e a Constituiç~o Federal deve
t~o somente zelar para que seja mantido o necessário equilibrio
entre
os desejos dos setores produtivos e dos consumidores de seus produtos.
Daí, a melhor adequaç~o do vocabulo " Proteç~o"
que, aliás, foi o utilizado pelo parágrafo 4Q do artigo 7Q.

Subcomiss~o

de uma

JUS T I F I C A T I V A
Observando-se a dlsponibilidade de novas recuE
assim, como de tecnologia mais avançada é interessante que
pe~
soas, físicas e jurídicas estrangeiras pudessem participar da produç~o
agrícola nacional.

50S,

agress~o,

~
~
~.-----------.----l[XTO/.'U:;lll'c:/.~;O--- - - - - - - - - - - - . - - - -

---- -----

~crescente~se no Anteprojeto Constitucional
da Subcomiss~o de Princípios Gerais, Intervenç~o do Estado. Regime da '
Propriedade do Subsolo e da Atividade EconOmica. a seguinte express~o:
salvo em empreendimentos declarados pela Uni~o de intpresses para
o
desenvolvimento Nacional. ao artlgo 6 Q• § 2Q.

,.".

.

TrXTOI.,ll:.H(IC/Ç/t>-----

Substitua-se no Anteprojeto Constitucional da Subde princípios Gerais, Intervenç~o do Estado. Regime da Propriedade do subsolo e da Atividade.Econômica. a express~o: "Liberdade
de iniciativa ", por Propriedade Privada, no artigo 59.
comiss~o
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JUS T I F I C A T I V A

Propriedade do Subsolo e da Atividade Econômica, a seguinte expressão:
" um sistema Nacional de gerenciamento e critérios de outorga de Direitos de uso desses mesmos recursos.", ao artigo 109.

A convéniencia de compatibilização com o artigo 19
sugere substituir-se a menção feita pelo Anteprojeto a " LIBERDADE DE
INICIATIVA " pela " PROPRIEDADE PRIVADA " expressamente mencionada
por aquele dispositivo.

tJ DEPUTADO 16RAEL PINHEIRO FILHD
.

I.U101l----·------

JUS T I F,I C A T I V A

~
tI COM [55/10 DA ORDEM ~~c~'~~~~~~'''''U"C''''''''.----------------J ~

..,,

.~

A melhor técnica redacional desaconselha a
apresentação do dispositivo com a utilização de dois incisos, sendo, '
ademais, escrescentes as orações que ora se sugere suprimir.
Tal supressão traz consigo, ademais, a vanta
gem adicional de evitar ~nterpretações dispares e jurisdiciónalmente '
conflitantes sobre o poder de conceder .

TrXlOIJu~Tlrlc"çio----------------------·--

Suprima-se no Anteprojeto Constitucional
da Subcomissão de princípios Gerais, 'Intervenção do Estado, Regime da
propriedade do Subsolo e da Atividade EconOmica, a expressão: inclusive quanto às obrigações trabalhistas e tributárias , do artigo
69

[=f' DEPUTADO

lil

§ '19.

JUS T I F I C A T I V A

AIJ'On----------

•

OI

--~

.~

HO

TtlClO/••U:::111ICt.;ICl

•

~
~

:::....::...-_ _. - - -

._

r

COMISS/lD 'DA DRDEM ~~~~"~~~,~~.,'" ..' O"''''.---

-- __~

~
~

Substitua-se n? Anteprojeto Constitucional
da Subcomissão de principios Gerais, Intervenç~o do Estado, Regime
de propriedade do Subsolo e da atividade Econômica, o seguintes vocábulos: CESS/lO por UTILIZAÇ/lO e CEDENTES por ATINGIDOS, no artigo 119,
JUS T I F I C A T I V A
Impõe-se substituir os vocábulos "cessão " e
cedentes por" utilização, e atingiClOs; umavez que os. -Estadns'f M~
nicipios não sã~ so proprletários dos recursos hídricos em questão t
não lhes sendo, por isso mesmo, possível cede-los,
~ propriedade desses recursos, como previsto
nos artigos 9º e 109 do..!\_l!teprojeto, éda União Federal.

Suprima-se no Anteprojeto Constitucional da Subcomissão de princípios Gerais, Intervénção do Estado, Regime de Pro
priedade' do Subsolo e da Atividade Econômica, a expressão: e sempre
através de concorrência pública, do artigo 89.
JUS T I F

';;~~;---------:=J

_________________ lrnol.'UtôlIFICI,Ç;O-----------------

A lei não deve conter palavras excrescentes,
como aquelas sugeridas suprimir.

ISRAEl PINHEIRO

ISRAEL PINHEIRO

CAT I VA

.

Suprime-se a obrigatoriedade de concorrência par~
a concessão, pelo Estado, de Serviços Públicos dada a sua inviabilidade de pratica, acrescida da absoluta conveniência de se reservar
ao
poder discricionário da União a faculdade de conceder serviços públicos

Constituinte JALPH BIASI
PLtH~AIO/CO"'l.33.i.o/sueCOIllIS,.io,----------

Comissão ds rrdem Econômic.a

~
~

= r - - - - - - - - - - - - - - - - TEltTot.lUSTlncAçÃo-------------------i
~-

o

IoUfOR-

~
tJ CDMISS/lO DA ORO EM ~~~~';~;';;;U/'"",."""o---'---------J ~

~UTADO ISRAEL P1NHEIRO FILHO

~,----------'-----Tcx\oIJu:::llrIG~t,O-----------

.

Art. 19 do Anteprojeto de Succomiss?o de Fo1!tica

Agr4xie e Fundiária e da Reforma Agrnria serã acresci~o de §29, renum

rande-se o atus1 Parâ&rafo ünico para §lQ com
os ta I':n,enda:

nova redação dnda por

1I~~rt.19

_

intcgr~l~n~tQ su& fuüção

Acrescente-se no Anteprojeto Constitucional da Subcomissão de Princípios Getais, INtervenção do Estado, Regime de Propriedade do Subsolo e da Atividade Econômica, o vocábulo: OEVERES, ao art. 89, parágrafo único, inciso 11.

Q

§

19

social

..

A propriedad~ da terra deso~pcnha
~u~ndc, simu]Aene2m~r.le:

a) ~ racional~ente uprcvcitdrle;
b) assegura ~ cc~servaçE.õ dos reeursos naturais C Q preser~açao cc meio Rtlbicntl!;
c} cbserva as ~iS~05iç~p~ legeis qUE rebu1?a CL j~f.tae re1aç~cs de tr4h~lho entre GS ç~c ~ pOSErcc p 0~ ~cc e
cult{vuI:.;
d)

riL c os

JUS T I F I C A T I'V A

q~a

nele

tl~r~lr~mj

<!)

m3nr~tr nrv~is

satisfatórios de produti-

,,·idade.

evidente a necessidade de se regular
pela lei a contrapartida obrigacional do usuário.
~

§29
U imovel rurn' qce não curaprir a sua
seri 2~rece6ado mediante 8. &plicsção do institutc
da
~ccislt p~rs fins eE re!o~Fa ngririE t nos
1f
ol~i
dispuber •

funç~o

SCCi2!

termcs

~Le

des&propri~ç~c ~or intf~e'vp

JU~1'IFICACFo

~UTADD

}SRAEL PINHEIRO FILHO

EMENDA
601013·0

r . > - - - - - - - - - - - - - - - - TeX10lJU..' U I r . / Ç i . C t - - · - - - - - -

no Anteprojeto Constitucional.
da Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção do Estado, Regime da
Acrescente-~e

A reforma A~rãria ressur~e no debate nacional come
condiç~c necebs~rir para n integrnçic de Krandcs contin~cnte' popLl&cio
nai~ no rroccssc d~ desenvolviwentc, ao per~itir ~ fixnçso do homem no
meio rurpl entes que ele sejn expulse 'p&ra 3 pcriferic ~os centrob urbanas.
A Ereer.d~, que orn apresentsmos ã consideraçãn ~n
Comissão cn Ordem Fconê~ica, visa permitit e utilização do institut~
da lcsaproprinçio por inl~rcs~~ BOLial, pnra fins de reíorn,n &~r~rin~
de todos GS im0\.·eis rurui& que não ctâmp r ara n SU3 função social, p o s s L
bilitsndo, assim, o a5scntarncnt~ toe toõcs nqu~les que deeejúM
da-exl~~rr.~Fo ,gropecudrin mes cÃo tâm terr~~

~i~er

VI· Cornfuio de Ordem EcclnOIrIb

~
~

ConEtituiLte RALPH BIASI
PLEtlA.1l10/CQN1SSÃO/CU9COMlssio

Comissão da Ordem Econômica
r."I

TI:XTO/JU5TIFlCAÇÃO

c~~e

Inclua-se

interesse nacional, e disciplinará seus fluxos monetários e financeiros e sua destinação econômica~

JUSTIFICACÃO

__,

~

cou~er:

li nova redação proposta ao art. 42 do Anteprojeto
remete para a lei a regulamentação dos investimentos de capital e§
trangeiro, ao tempo em que torna explícito que sua admissão dar-se-á segundo o interesse nacional,. bem assim o disciplinamento
das remessas de lucros e "royalties", de sua destinação econômi
ca.

"Art. A rniio e os Estadcs ~ro~Lver~
a rLl~}rc~riação. por interesse social, de imóvel rural suseeptfv~l
de aprafeitFm~nto eccr.ârico·

Q

• ~5'

~aftti~o inPRplor~d~, n~dicnte paga~~n

te de ineenizaçâo, se~undo critrxics que a lei eslare~~cEr, e~ títu-los ('sp:cials er- cli:vic.a pública, C8t1 clâc..su14 de atua'!.izaçãc monetiiria, resg4tiveis no prazo de ati vinte anos, aBee&urade a sua aceita
ção

c

ore o

meio C!(' p g
a

arve n

t

c

de até: cir.~uf'nto;. por

c

e

n

t;o

de irr1l0fito

SCl ....

bre ç pl'~r~e~~Ge ttrritotial rural e do preço de te!T~r. ~rLlicas'.

~
~

.l.f.:N"'UO/COMISSÃO/suaCOMI3siO---------'-----,

JllHificação
O objetivo primordial da presente PmendE

_J

COMISSÃO DA ORDEM ECONOMICA

=

ê perffiiti

TUTOI.Ju$TIFICAÇio

.,

n e~scent~aliz&ção do processo de d~sapropriaçãc, com vag2~ento da i

EMENDA SUPRESSIVA AO ARTIGO 59 DO ANTEPROJETO APROVADO PELA SUBCOHfSSAo

denizaç~o

DA QUESTAo URBANA. E TRANSPORTE

em tftulos da dfviea p&blica.
A desapropriêção de imóvel

sccial não pede sey pTivativn ta tniáo.

r~tal,

per interesac
Os Est~dos têm melhcres CO~

EMENTA:

Fica supre sso o artigo 59.

eições de identificar as áreas passíveis de desapropriação, de sele-

cionar os benefiéiãiios e

imple~entrr

o prcccsoc.

A descent~a!izEção p~rmitirã, inr~av~lm~ntc, msior
eficiência na overecion~lização do programa de rp{orrla ~grãria.

JUSTIFICATIVA - O dispositivo em questão, ao vedar, genericamente,

a

aquisição, mediante usucapião dos bens púb.licos, ac~ba por impossibilitar

tam

bém a hipótese do usucapião especial que incicfe sobre terras devolutas.

Pr~

tica-se um equívoco de natureza conceitual, pois, sob a denomlnaçâo
públ icas Incluem-se as terras devolutas.

de

Estas constituem espécies

terras

daquelas.

Portanto, na forma que está redigido, este dispositivo representa um retroce!
so, revogando tacitamente a Lei n9 t'..969, de 10 de dezembro de 1981.

----TEXTO/,USTl"""'----------------------l

Dê-se ao art. 32 do Anteprojeto da Subcomissão de
Princípios Gerais, Intervenção do Estado, Regime da Propriedade
do Subsolo e da At1vidade Econômica a seguinte redação:
"Art. 3Q:

para todos os fins de direlto, a

TEXTCfIJUSTlrll,"çÁo

EI1ENDA

I

Considera-se empresa nacional
constituída

com sede no País, na forma da lei, cujo

=

e

Modifique-se o texto do art.

controle

decisório e de capital pertença a brásileiros".'

Moa IF ICAT IVA
89 do anteprojeto aprovado pela Subcomis

são.

I

ART. 89 - A prestação de serviços públicos será ordenada pelo Estado

que regulará seu exercício por concessão ou permissão por prazo determinado
Ao retomar o concelto de empresa nacional, conforme originalmente proposto na versão preliminar do Relator

desta

através de concorrência públ lca , estimulando a concorrência entre

diversos

fornecedores.

Subcomissão, Constituinte VIRGILDÃSIO DE SLNNA, obJetivamos corrlgir o que consideramos erro de graves e sérias consequências PE
ra a economia nacional.

Com efeito, da forma como pr-opo s t e

AnteprOJeto aprovado pela SubcomisbDo, empresa nacional
igualmente a ompre se de cap i t a I

ta ,

conbl{tu~da

no

sC'ria

o s t r'enqc a r o , por-qunn t o t ambéru es-

sob as leis brasileiras e sua administraçno,

SQ

Justificativa'

o

reconhecimento geral da ineficiência do Estado na execução- de atos ou

prestação de serviços

costuma ser acompanhado

A justificativa, regra geral,

diacla no País.

,surpreendentemente de disp;?

sitivos que o incumbem das tarefas que não lhe são recomendadas •

é o interesse públ co ,
í

Em nome desse

te re sse púb l r co mascara-se a vontade de dar mais poder à burocracia, e a

in

cria

ção de mais cargos dispositivos para o comércio de favores.
A In lc se t l va privada tem Sido, ao longo dos tempos, capaz de se desemp.!:.

Lconstituinte RALPH BIA;~"----------------crsÕ·ieB~-;~·A~ l'~~tAu.sSÃO/SIJB=OUI3SÃO.

J

nhar com eficiência multomaiorque o Estado de prestação de serviços públicos.

EMENDA
601018-1

---- - - - - - - - - - - - )

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ lEXro/J...~Tlr'c ..çÃ" - . - - - - - - - - - - - - - - - -

Em nosso país, nOS últimos 50 anos, entendeu-se que havia falta de

poupança

coletiva, e, por isto, apenas o Estado teria capacidade de alocar os

recursos

necessários.
Evidentemente isto é um sofisma

t

pois os recursos do Poder Executivo

provêm do próprio povo, que, ao ínvéz de poupar , paga tributos.

Dê-se ao art. 42

do AnteprOJeto da Subcomissão de

Prlncípios Gerais, Intervenção do Lstado, Reglme da

Propriedade

do Subsolo e da At1vidade Econômica a seguinte redação:

O di spos i t Ivo v I sa co loca r o Es tado lia sua função de Poder Regu Iador que
zela pelo interesse público - inclusive quanto ã homoqen r zaçâo tecno ôq lce
í

serviços.

Mas a loca à ln lc i at lvap r l vada aquilo que é próprio dela: a

dos serviços, e de 1 ivre concorrência.
l'Art. 4 2

A lei dispor~ sobre a admissão

de

investimentos de capital estrangeiro, em função do

para garantia da ef lc i ênc l a,

Esta última o requ i s l to

dos

execução

lmpre sc t nd Ive l

266

• VI- Comissão de Ordem Econômica

tJ DEPUTADO

MIRD TEIXEIRA

=

§ - A função social deste direito

EMENDA
601021·1
TElCTot.lUSTIFICAÇio

delimitará

a sêu conteúdo nos termos da lei.
Art. 2º - O imóvel rural que não cumprir

-,

a sua função social será objeto de expropriação por
Acrescente-se, onde couber, o seguinte dispositivo:

se social, para fins da reforma agrária ou de

ART. A exploração e o aproveitamento dos recursos minerais
somente será permitida a brasileiros ou a empresa cujo capital perte~
ça inteiramente a brasileiros e que, constituida, com sede no
País,
n~ste tenha o centro de suas decisões.

com

intere~

arrendamento

compulsório.
Art. 3º - A lei fixará limites à

extensão da

propriedade privada da terra rural, segundo as regiões

PAR~GRAFD. A pessoa física ou jurídica, esta na pessoa
de
seus dirigentes, que contribuir, direta ou indiretamente, para a violação do disposto no "caput" deste artigo, comete crIme, estando sujeita à pena que a leI determinar.

menta da terra, objetivando a eliminação do

e

aproveit~

as zonas agrícolas; promoverá e imporá o racional

latifúndio e a

reconstituição das unidades produtivas, dando

prioridades

à pequdna e à média propriedade.

JUSTIFICAÇ!1D

Art. 4º - A expropriação por interesse social,
para fins de reforma agrária, se dârá mediante

. A moderna administração c política dos recursos
naturais
não renováveis recomenda que os países produtores de bens minerais e~
tabeJeçam o controle nacional total sobre suas explorações e aproveitamentos. Isto é um direito inalienável de todos os povos. U bem mine
ral, por ser um recurso natural finito, não renovável, não pode
ser
considerado da mesma forma que uma mercadoria, em face de seu Inequívoco cáráter estratégico. Se é estratégica a sua produçf>o,
especial
também tem que ser a forma de seu controle, permitindo-se somenle
a
brasileiros a SJa exploração e aproveitamento.

indenização

a ser fixada segundo os critérios estabelecidos em lei,

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
to sobre a propriedade territorial rural e como

em

~razo

títuIos especiais da dívlda pública, resgatáveis no

do

impo~

pagamento

do preço de terras públicas.
Sala das Sessões, 19 de Junho de 1987.

§ 1Q - A indenização não engloba o valor acre~

cido dos bens lmóveis resultantes, direta ou indiretamente,

tJ DEPUTADD MIRD
~

do investimento de recursos púlbicos e débitos
TEIXEIRA

EMENDA
601022-9

PI.EHAIIIO/cOioll,SÃO/SUllcoUISSio

~ISSAD DA DRDEM ECONOMCA

em aberto

com instituições oficiais.
§ 22 - A expropriação de que trata

este arti

r ; ; - - - - - - - - - - - - - - - T~XTO/..U5Tlf'lC...Ç i . O - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,

go é da competência exclusiva da União e limitar-se-á áreas

D Art. 13, caput, e se~ Inciso I do anleprojeto da Subcomissão de Princípios Ge~ais, Intervenção do Esta(" Regime da Propriedade do Subsolo e da Atividade Econômica, pasbd a ter a seguinte redação:

incluídas nas zonas priopritárias, para fins de reforma agr!
ria, fixadas em decreto do Poder Executivo.
§ 32 -

O Presidente da. República poderá

gar as atribuições para a expropriação de imóveis
Art. 13 - Constituem monopólio da União nos termos da leI
complementar:

dele
rurais

por interesse social, sendo-lhe privativa a declaração

de

zonas prioritárias.
I - A pesquisa, a lavra, o refino, o processamento, a importação e exportação, o transporte marítimo e condutos de petróleo
e de gás natural.

§ 42 - A declaração de interesse social

JUSTIFICAÇIW

proposições

de medidas cautelares judiciais, ressalvada a

comprovaçãQ

imediata e inequívoca, através de documento hábil

E necessárIo reafirmar o monopólio estatal do petrólpo no

pelo Poder Público competente, de que o imóvel

BraSIl. Os inimigos desta exclusividade são numerosos e poderL='·s.
Além disto, ao pretender que se estabeleçam as condições para a oIs
ciplina do monopólio através de lei complementar, dIploma legal que
exige quorum qualificado para sua aprovação, queremos a confirmação
dos interesses nacionaIS m3nifestada por maioria ampla dos represe~
tantes do povo.

os casos

em que se permitirá a expropriação para fins de

reforma

agrária de empresa rural, mediante indenização em dinheiro,
do artigo

anterior.
Art. 62 -

A lei estabelecerá os casos

as ações de despejos e de reintegração de posse
CONSTITUINTE FRANCISCO SALES
r . r - - - - - - - - - PU:lJiRfO/cOIlISS;.O/;UIlCOUlssio----------,
TtnO!.lUSTlflCAÇÃO

objeto

de suspensão.
,

propried~

em que

ocorrentes

em áreas declaradas de interesse social poderão ser

EMENDA
601023-7

COMISS!10 DA ORDEM ECONOMICA

de privada rural.

é empresa

Art. 52 - Lei complementar definirá

ressalvando-se o disposto no parágTafo primeiro

Art. lQ - E reconhecido o direito à

expedido

rural conforme estabelecIdo em lei.

Sala das Sessões, 1Q de junho de 1987.

r.r

para

fins de Reforma Agrária é modo impeditivo de

Art. 72 - E dever do Poder P.úblico

promover

e criar as condições de acesso do trabalhador à

p r op r eda

de da terra economicamente útil, de preferência

na região

í

em que habita, ou, quando as circunstâncias urbanas

ou re

VI • Comissão de OrdemEconômica

gionais o aconselharem, em zonas

plena~ente

na

ajustadas,

forma que a lei vier a determinar.

form~

intere~

afirmamos, encontrar o equilíbrio necessário entre
ses contrários.

§- único. O Poder Público reconhece o direito
à propriedade da terra xural na

e 267!

cooperativa,

condomi

Assim, entendemos que se deve manter o

dizem a~guns, o princípio de função ~ocial não é

nia!, associativa, individual ou mista.
Art. 82 Somente lei federal poderá dispor

s~

conceito

enserido nas Constituições'Ocidentais modernas (ver

para aquisição, até cem hectares, de terras públicas

tuição da Itália, Espanha e Venezuela).

queles que as toxnarem produtivas, com seu trabalho e

~

de

sua família.

~

constl

evidente, como preconiza ORLANOO GOMES,

a propriedade está hoje convertida em um "interesse

§_ -úncio. A alienação ou concessão de

mo", caracaterizado por um direito-dever. Não apenas

hecta

prerrogativa, mas também obrigações sócio-normativas.

públicas não poderá ser superior a 500 (quinhentos

que

legítl

terras

res).

que

clássico no sentido de retrógrado. ~ um direito sedimentado

bre as condições de legitimação de posse e de transferência
por

princí

pio da função social e da propriedade. Ao contrário do

uma
Ora,

no conceito de função social está implícito.esse interesse.
propriet~

Art. 92.Todo aquele que, não sendo
rio rural, possuir como sua, por tres anos

ininterruptos,
(vi~

sem oposição,área rural contínua, não excedente de 25

te e cinco) hectares, e a houver tornado produtiva e nela tl
ver morada habitual,

adquirjr-lhe-~' o

domínio,

independent~

mente de justo título e boa fé, mediante sentença
ria, 'a qual servirá de título para o registro

declarat~

imobiliário.

O importante é o cumprimento da função.

cípio da função social.
JOAO XXIII, in "Hater'et Magistra", deixa
claro que a funão social é instrinsecamente inerente

geiras, ou a estas equiparadas, não poderão possuir

JOAO PAULO 11- in Discurso aos índios e camponeses- México-

imóvel

29.01. 79. Afinal, assevera o Santo Papa, "sobre toda a

superior a 500 (quinhentos hectares).

ção do Presente e do Futuro da

insuscetível de penhora a

propried~

dade rural até o limite de cem hectares, incluída a

pelas obrigações limitar-se-á

~ocial"

Amér~ca

pr~

Evangeliz~

(in

Latina.

Conferência

de Puebla. México, Paulinas, 1979, p. 162).

sua se

de, explorada pelo trabalhador que a cultive e nela
e não possua outros imóveis rurais. Nesse caso, a

afirmou

estran

priedade privada pesa uma hipoteca

~

ao di

si mesmo legítimo, deve numa visão cristã do mundo, cumprir

rural cujo somatório, ainda que por interposta pessoa, seja

Art. 112

bem

reito de propriedade privada. "O direito de propriedade, em

a sua funão e observar a sua finalidade sociál",
Art. 102 Pessoas naturais ou jurídicas

pri~

Por seu turno, a Igreja sempre defendeu o

resida
garantia

a safra.

mal é um

A limitação da propriedade privada
imperativo ético,além de econômico.
A Lei n2 4.504 de 30.11.64, opção

democrática

pelà reforma agrária, já prevê a eliminação dos latifúndios
(art. 202). E vai mais: limitar o direito de

propriedade,

(o que não poderia fazer, pois se trata de matéria
Nossa presente proposta de Emenda ao

anteproj~

to originário da Subcomissão de Política Agrícola e

Fundiá

ria e da Reforma Agrária objetiva a resolver o impasse ocoE
rido naquela subcomissão e, ao mesmo tempo, sugerir

um

po~

to de equilíbrio.
Na realidade, o que ocorreu na
veio demonstrar a necessidade de se encontrar

subcomissão,
fórmulas con

ciliatórias. O radicalismo de posições, a visão

ideológica

maniqueísta que se estabeleceu entre os chamados "

Conserv~

600 vezes o módulo são" latifúndios por exploração"

A opção pela.Reforma Agrária preveu-se

sobr~

como

obstáculo estrutural a modernização e a industriaiização. O

Nossa proposta de emenda é uma proposta

alter

justi

ficada no PAEG que detecta o latifúndio como obstáculo

mitador efetivo a possibilidade de modernização

tecnol~

gica (tal fato é do conhecimento de alguns Constituintes

Trata-se, em verdade, de um substitutivo

um contexto e não pode ser apresentada subdividida

ao

racionalid~

trutural a continuidade do crescimento econômico e como li

nativa, dentro da realidade política e social do País.

Anteprojeto apresentado pela subcomissão, pois forma

ultr~

passava os limites da retórica e da resposta política

de econômica de sua proposta encontra-se amplamente

não podem ser olvidadas

Est~

projeto reformista de Castelo Branco, que originou o
tuto da Terra (aprovado pelo Congresso Nacional),

da sociedade brasileira, na busca de um regime democrático.

soc~ais

art.

tuto e imediatamente à visão da estrutura fundiária

conjunto de movimento pelas reformas de base. A

reivindicações

a

42, V, alínea "a", e 46, § 12, alínea "b").

dores" e "Progressistas" não pode vir de encontro ao anseio

As mudanças precisam e devem acontecer. as

constit~

cional ), estabelece que os imóveis rurais superiores

ao
todo
sob

p~

na de descaracterizá-la. Ademais, tem por objetivo, como já

bros desta Comissão que, à época, participaram da

me~

elabor~

ção 'do projeto do Estatuto da Terra).
Não é possível que, agora, haja um total
cesso. Um desprezo, temerário, pela história.

retr~
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inserção do preceito constitucional

limitan

até se chegar a paradoxal situação de que os preços de arroz e milho, por
exemplo, no mercado interno estão acima das cotações internacionais.

do a propriedade rural não é novidade, basta examinar o art.
442 da Constituição Italiana. Dentro deste espírito a nossa

prdposta é de que a Lei estabeleça esse limite,

Essas as razões que nos movem a apresentar a presente emenda, para
que a políticà agrícola da União se dedique principalmente a produção de
alimentos, para abastecimento do mercado interno,e o excedente para exp0E.
tação.

definindo

critérios.
A desapropriação por interesse sociai,
fins de reforma agrária,
ção

àquele

dev~

para

ser sempre encarada como

que não utiliza a sua propriedade tendo

obrigação a função social. Assim,a indenização deve

sen
como

levar

'em consideração a justiça distributiva, e não a comutativa.
Sugerimos, outrossim, que o pagamento ao expropriado

Constitu\nte

ELIEL RODRIGUES

r - - - - - - - - - - PlENAAIO!COlollSsÃo/suaccMlssÃO----------

os i~

ser em Títulos de Dívidas Públicas, contabilizando
vestimentos públicos e as díviQas contraídas

lO]

deva

f:J COMISSAO

DA ORDEM ECONOMICA

junto aos ban_

cos oficiais.

E.MENDA
Propomos, também, a instituição do

"arrendame~

to compulsório", cujos critérios serão fixados por lei.

Inclua-se, onde couber, no Anteprojeto Constitucional, elaborado pela
Subcomissão da Questão Urbana e Transporte, o seguinte dispositivo:

~

00 ALUGUEL

de partl

culares, em tempo determidado, por um custo menor,

Art ... _ No caso de f lagrante evidência que o locador se utiliza de
meios insinceros para a retomada do imóvel, caberá ao juiz do f ei~(] liminaE.
mente denegar o pedido, determinando que o processo seja arquivado.

além do

proprietário manter o domínio direto sobre o imóvel.
Somos favoráveis a institucionalização

da Jus_

Art ... - Conf igura-se a insinceridade do pedido de retomada do im§.
vel alugado:

tiça Agrária, porém, é àssunto de butra comissão.
Senhores membros da Comissão da Ordem

ADITIVA

priv~

uma' maneira do Poder Público utilizar a propriedade
da sendo - inexplorada ou má explorada - através

~
~

I - quando houver provas de que o locador tenha realizado
contrato com outros imóveis de sua propriedade, nos últimos doze meses anteriores à ação de despejo contestada, sob condições financeiras favoráveis;

Econ~

mica, cremos que, assim estaremos dando um passo à frente,'
propondo a presente ememda, na busca de um entendimento

b~

II - quando o locador, residindo em imóvel de expressão f inanceira bem superior ao que dê motivo à ação do despejo, áe sua propriedade ou não, demonstre que seu pedido é flagrantemente insincero.

siado nos interesses. nacionais.

Art ... - D locador somente poderá intentar ação de despejo se possuir .CO"lnO único imóvel o que motiva a ação, para seu e exclusivo uso próprio.

".
;:

e:
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Art ... - No caso de despejo consumado, comprovando-se posteriormente,
até dois(2) anos da decisão judicial, que houve insinceridade por parte do
locador, terá o inquilino despejado o direito à renovação da locação, se lhe
convier, nas mesmas condições do contrate que o amparava, satisfeitos os re~
justes facultados por lei, ficando o Iocador sujeito, ainda, às multas penais previstas em lei complementar.

EMENDA ADITIVA
Dê-se ao caput do Art l~,do Anteprojeto Constitucional elaborado pela
Subcomissão da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária, a seguinte
adição:
"Art 15 - A política agrícola da União se dedicará à produção de alime~
tos, para abastecimento do mercado interno, e o excedente para exportação, e s~
rã estabelecida. em Plano Quinquenal de Desenvolvimento Agrário, aprovado pelo
Legislativo, e compreenderá:"
JUSTIFICAÇAO
Como bem salientou o economista Fernando Homem de Melo "um povo alimentado e uma classe média rural são pré-condições de um Brasil estavelmente democrático".
Apesar da importância do setor agrícola para o país, este tem-se
sentado em crise, permitindo que, aproximadamente, 30 milhões de pessoas
alimentem abaixo do padrão mínimo necessári~ à sobrevivência.

apr~

se

o país tem um setor desenvolvido de exportações de produtos agrícolas,
(suco de laranja, soja, fumo etc), competitivo em termos internacionais, mas
tem um conjunto de produtos, os denominados de mercado interno, usualmente ali
mentares, que ficaram para trés, por vãrías razões, mas principalmente porque o governo deixou de alocar recursos.
Milho, arroz, feijão e mandioca têm i3presentado uma redução da produção
per capita, nos últimos 10 anos e uma elevação dos níveis internos de preços,

JUS T I F I C A ç A O
O problema social com uma enorme camada da população brasileira, que ainda não teve acesso à moradia própria, agrava-se dia
a dia.
Estes milhões de brasileiros, para garantir um teto para si
e seus famili&res, entregam parte considerável de seus ganhos men
sais a uma minoria de privilegiados, os locadores de imóveis.
Se não bastasse o desnível social e econômico entre locadores e locatários, estes últimos são massacrados com uma série de
exigências que, além de desumanas, são flagrantemente contrárias
à lei.
Mesmo sobrevivendo aos pesados encargos da locação, os inquilinos permanecem em constantes pesadelos, a partir do momento
em que o contrato chega ao seu final. Começa, então, uma verdroel
ra caça aos mais fracos. Todos os meios são usados, sejam lícitos ou ilícitos para que o objetivo final, a retomada do imóvel,
seja atingido.
Essa situação gera um clima de intranqUilidade e ansiedade
dentro daquele segmento da sociedade brasileira, motivo por que e~
tendemos de inteira justiça a presente proposição.
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arterial, edema, cefaléia, dores articulares, insônia,
alter~
ções renais. Outros produzem efeitós mutagênicos e
teratogênl
cos, isto é influem nos fetos e outros, levam à morte.
Por essas razões, julgamos da maior importância a introdu
ção de dispositivo/no anteprojeto 'da subcomissão da Política A
grícola1que intenta vedar o uso de agrotóxicos, salvo
quando
comprovado com base em critérios científicos que sua utilização
é inofensiva.

EMENDA
601026-1

ê:CONÔMICA

EMEN DA ADITIVA
Dê-se ao Art. 6Q, do Anteprojeto Constitucional elaborado pela Sub
comissão da Políbca Agrícola e Fundiária, a seguinte redação:
"Art 6Q - As terras públicas da União, Estados, Distrito Federal
Territónos e Municí'pios terão sua destinação subordinada, prioritari2.
mente, ao Plano Nacional de Reforma Agrária .
§ 1Q. As terras referidas no caput deste artigo somente
serão
transferidas a pessoas físicas brasileiras que se qualifiquem para

t:
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(EMENDA AO ANTEPROJETO DA SUBCOMISSAO DE PRINC1PIOS GERAIS, DE IN=
TERVENÇAO DO ESTADO, REGIM~ DE PROPRIEDADE DO SU3S0LO E DA ATIVI
DADE ECONOMICA)

t rabalho rural,mediante concessão de direito real de uso da superfície,

limitada a extensão de 30 (trinta) módulos rurais, excetuados os casos
de cooperativas de produção originárias do processo de Reforma Agrária.
§ 2Q Fica vedada a concessão das terras referidas no caput deste
artigo a projetos agropecuári os, incentivados ou não, até que seja con
cluída a Reforma Agrária".

Acrescentar, onde couber:
Art. "Nenhum compromisso financeiro junto a credores internacionais poderá se sobrepor à soberania nacional ou ao bem estar
do povo.

JUSTIFICAÇÃO

§ único: "O País não reconhece dívidas externas que tenham

Desde os primórdios da colomzação portuguesa nô Brasil, a ocupa
ção especial do território constitui-se uma probrématica constante.

sido:
a) feitas durante a vigência no País de· regimes
políticos e econômicos a serviço de interess~
contrários ao povo brasiJeiro.
b) tomadas junto a organismos extrangeiros que pr!
ticam a exploração ecôminca de povos e paises.
c) originadas de aplicações sem benefício para o
povo brasileiro.

O agravamento progressivo da situação está ex.íqíndo medidas urge~
tes do governo no sent ítío de um plpnejamento adequado, tendo em vista a
realidade econômico-social •
Ao contrário dos demais países, o Brasil não é um país carente de r~
cursos fundiários. Temos um enorme excedente de terras ociosas, muitas de
propriedade do Estado .

DISPOSIÇOES TRANSITaRIAS
Faz-se necessáno um planejamento para me'lhor ocupação desses espaças,
que resulte no aperfeiçoamento do sistema de posse e uso de terra .

Art. " O pagamento do servIço da atual dívida externa brasileira
será suspenso por um prazo de 180 dias, durante o qual um9
comissão designada pela Asse~bléias Nacional Constituinte -_
realizará uma auditoria com a· finalidade de apurar a natureza dos contratos efetivados junto aos credores estrangel
ros e verificar a sua legitimidade face ao desposto nesta
constituição.

Esses os motivos que nos levam a propor a inclusão de dispositivos no
anteprojeto da Subcomissão da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma
Agrária para que as terras públlcas da União, Estados, uistr.íto Federal
Territórios e Munic[pios tenham sua destinação subordinada, pr rora tar amen
te, ao Plano Nacional de Reforma Agrária .
í

§ único "finda a auditoria prevista neste artigo, a Assembléia

tJ
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DA
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Nacional Constituinte declarará o cancelamento sumário
de todas as dívidas contrárias ao desposto nesta constituição, adaptando o restante a um plano compatível
com as condições e necessidades do povo brasileiro.

EMENDA
601027-0

TEltTO/~uSTIFIC...Ç Ã O - - - - - - - - - - - - - - - _ _ ,

EMENDA

ADITIVA

t:
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EMENDA
601029·6

Acrescente-se ao Anteprojeto Constitucional elaborado pela Su~
comissão da Pol Itrca Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária, o seguinte dispositivo:
"Art
-" I: vedado o uso de agrotóxicos, salvo quando comprovado com base
em critérios cí.entf rrcos que sua utillzação é mofens iva à saúde, tanto a dos que
os aplicam como a do consumidor . "

O uso irracional dos agrotóxicos vem preocupando todos os
povos, mas se agrava nos países de economia em desenvolvimento,
nos 'quais inexiste rigidez de controle sobre a nt r oduç ãc. ccmer
cialização e o emprego dos preparados químicos nas lavouras.
No Brasil, os acidentes devido ao emprego incorreto de d~
fensivos são inúmeros, apesar de muito lncertas as estatístlcas,
uma vez qu~ a fi1aiorla das "ítimas delxa de procurar os
postos
de saúde dos respectivos Cstados para receber atendlmcntO.
A utilização inadequada e indiscrlminada de defensivos l~
va a alterações no sistema nervoso e dermatológico, f]ipertensão

(EMENDA AO ANTEPROJETO DA SUBCDMISSAO DA

QU~STAD

URBANA E

TRANSPD~TE)

Acrescentar onde couber:
Art. - As tarifas do serviço de transporte coletivo não poderão ser
impedimento a livre locomoção da população, devendo ser compativeis com o salário mínimo vigente.

í

§ lQ - Os gastos com a locomoção para o trabalho não poderão

exceder a 6% do salário do usuário, sendo de respJns!
bilidade do empregador a garantia deste limite.
§ 2 Q_-

OS idosos, desem~regados e estudantes terão passe livre nos transpJrtes coletivos urbanos, na forma
da
lei.
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Art. - Nas locações residenciais de imóveis urbanos o valor mensal
do aluguel não pode ser superior a 0,5 (meio por cento) do
valor de mercado do imóvel.
§ 12 - O valor de mercado do imóvel será o mesmo valor consi
derado para fins de cálculo do imposto predial e territorial urbano.
§ 22 - E assegurado o direito de arbitramento judicial do va
lar do imóvel para efeito da cálculo do imposto e do
alugue 1 mensa L
§ 32 - Na vigência do contrato de locação os reajustes do va
lor do aluguel não poderão, em nehuma hipótese ser su
perior aos reajustes salariais determinados em lei.
Art, - Constitui crime inafiançavel contra a economia popular:
I-'cobrar o proprietário aluguel devalor superior aos limites máximos estabelecidos nesta Constituição ou ex~gir
outro pagamento qualquer além do aluguel mensal.
11- deixar o locador de ocupar o imóvel retomado para uso
próprio dentro de 60 (sessenta) dias.
III- deixar o proprietário de ocupar ou alugar' imóvel urbano
residencial que estiver vago por período igualou superior
a 180 (cento e oitenta) dias.
Art. - O imóvel residencial urbano sem ocupação é equiparado a terreno ocioso para efeito da triputação progressiva.

Parágrafo Único - A desapropriaç~o de que trata este artigo é de competência eÃclusiva da União, e poderá ser deleg~
da al~ravés de ato do Presidente da Hepública.
Art. ~2 - Ninguém poderá ser proprietário, direta
ou i~diretamente, de imóvel rural, de área contínua ou descontínua,
superior a sessenta (GO) módulos regionais de exploração agrícola,
ficando o excedente, mesmo que ccr responda à sua obrigação social, sujeito à desapropriaç~o por interesse social para flns de
Reforma
AgráriaY.
•
Parágrafo Onico - A área referida neste artlgo será
considerada nelo conJurllo (,~ imóveIS. rurais de um masmo proprietá-

rio

rH,
~

País.

Art. 5Q - Durante a ex~cuç~o da Reforma Agr~ria fi
cam Suspensas todas as açDes de despejos e de reintegração de posse contra arrendatários, parceirus, posseiros e outros trabalhadores rurais que mantenham relações de. produção com o titular. do d2
m!nio. da gleba, a ndn que t no rc t amcnt e 7/.
í

í

§ 1,2 _ Os demais imóveis rurais que não co r r e sponde
rem à' obrigação social serão desapropriados por interesse social •
para.fíns de Reforma Agrária, mediante Indenização paga em títulos
da dívida agrária, de valor por hectare e liquidez inversamente
proporcionais à área e à obrigaç~o SOCidl não atcndlda, e com pr~
zo diretamente proporcional acs mesmos fatores.

Art. 2º - A ind~nização referida no art. lº, § 4º ,
significa tornar sem dano unica~.nt~ em relação ao custo ~istórico
de aquisição e dos investlm,ntos realiza~os pelo proprietário, seja d~terra nua, seja de benfeitorias, e com a dedução dos valores
corr~spondentes a investimentos públicos e débitos em aberto
com
inst(jUiçÕes oficiais.
§ 12 - Os títulos da dívida agrária são resgatáveis
no prdZO de vInte anos, a partir do quinto ano ~/, em parcelas
anual .. sucessivas, assegurada a sua aceitação, a qualquer tempo,c,2
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(EMENDA AO ANTEPROJETO DA SUBCOMISSAO DA POLITICA AGRICOLA E FUNOlARIA E DA REFORMA AGRARIA)
Art. I~ - Ao dirc!l0 de ploprledade de Imóvel rural
corresp,ndel l uma obrigação social.
§ 12 - O imóv~l luraI Que n50 corresponder ~ obrig!
ção social será arrecadado mediante a aplicação dos lnstitutos da
PerOa,Sumária e da Dessnrorriaç5'l por Interesse Social para
fins
de Reforma Agrária.
§ 22 - A propriedade de imóvel rural corresponde à
obrigawão 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 re
lações de trabalho e de produção e n50 motiva conflitos ou disputas pela posse ou domínio;
d) não excede a área máxima prevista como limite r!
giollal;
á'
e) respeita os direitos das populações indígenas
que vil/m nas suas imediações.

§

)2 _

O imóvel rural com área superior a sessenta

(60) módJlos regionais de exploraçdo agrícola terá o seu domínio e

transferidos, por sentença d~cla,atória, quando permanecer
totalmente inexplorado, durante tr~s (03) anos consecutivos, independentemente de qualquer indenizaçJo ~I .
pO~se

Art. 32 - O imóvel rural desapropriado por Interesse Social para fins de Reforma Agrária' será Lndenr zado na proporção da utilidade que representa para o meio social e que tem como
par<imetros os tributos honrados pelo pr op r Le t dr r o 2./

mo meio de pagamento de até cinquenta por cento do imposto territ!
riral rural e como pagamento do pleço de terras públicas.
§ 29 - A declaração de interesse social para
fins
de Reforma AgrárIa opera automaticamente a Imiss50 da União na pos
se do imóvel, permitindo o legi~tro da propriedade~ Qualquer contestação na ação própria ou em outra me i da judicial somente. pod,!:.
rá versar sobre o valor depositado pelo .expropriante.
õ

aplicará

§ )Q - A desapropriação de que fala este artigo se
tanto à terra nua quanto às benfeitorias indenizáveis~/.

Art. 62 - Estão excluídas ?e desapropriação por interesse social para fins de Reforma Agrária os im6veis rurais dir!
ta e pessoalmente explorados em dimensão que não ultrapasse
a
três ( .3) módulos regionais de exploração agrícola.
§ 12 _ E: dever, do Poder Público J?romover e cr iar as
.e s de acesso do trabalhador à propriedade da terra economicamente útil, de preferência na região em que hablta, ou,
quando
as circunstâncias urbanas ou regionais o aconselharem, em zonas
plenamente ajustadas, na forma que ia lei vier a determinar-ê.~

condí

ç

§ 29 _ O Poder Público reconhece o direito à propr!
edade.da terra agrícola na forma cooperativa, condominial, comunit!
ria, associativa, individual ou mista.

Art. 7º : Terras públicas da União, Estados, Territórios e MunicípIos somente serão transferidas a pessoas físicas
brasileiras que se qualifiquem para o trabalho rural mediante con
cessão de,Direito Real de Uso da Superfície, limitada a extensão
a trinta (30) módulos regiunais de exploração agrícola,excetuado~
os casos de cooperativas de produção or;9in5rias do processo
de
Reforma Agrária ..2 1 e ressalvadas as hrpôtcscs previstas nos arts. 13 e 14.
Art. Bº - Pessoas físicas ?u jurídicas estrangeiras
não poderão possuir terras no País cu j o somatório,· ainda que
por
interposta pessoa, seja superior a três (03) módulos regionais de
expl;raçJo agrícOla~1
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Art. 9º - Aos proprietários de imóvels rurais
de
áreaijnão excedente a três (03) módulos regionais de exploração
agrícola que os cultivem, explorem diretamente, neles residam
e
nã9 possuam outros imóveis rurais, e a~s beneficiários da Reforma
Agrátla, serão asseguradas 85 cor1djçõcs de opoio financeiro e téc
nico para que utilizem adequadam~nte 3 terra lll .
~
Parágrafo Onico - ~ insuscetível de penhora a proprieda'~ rural até o limite de três (03) módulos reglonals de
ex
ploração agrícola, incluída a sua sede, explorada diretamente pelo t r a: 1lhador que nela resida e não possua outros imáveis rurais.
.
121
NesseU;~so, a garantla pela5 obriyaçõe5 limit~r-se-á a safra-- .
. ~
Art. 10 - A desapropriação por utllidade
pública
dos iUoveis rurais menclonados no artlgo 9º somente podera
ser
feita, se assim preferir o expropriado, mediante permuta por área
equivalente situada na região de influência da obra motivadora da
ação,
Art. 11 - A Contribuição de Melhoria será exigida
aos proprIetários de imóveis valorizados por obras públicas e terá
por limite global o custo das obras públicas,que incluirá o valor
das despesns e indenizações devidas por eventuais desvalorizações que

[1

as
mesmas acarretem, e por limite iRdividual, exigldo de cada
contrIbuinte, a estimativa legal do acréscimo re valor que resul
tar para imóveis de sua propriedade lll:
-

[1 PAULO RAMÔS
[1e COMISSAO
- DA ORDEM ECONOMICA

§ lº - A Contribuição de Melhoria serj lançada
cobrada nos dois anos subs equun t c s à conc'l us ão da obra.

~

e

§ 2º - O produto da arrecadação da Conlrlbulção de
Melhoria das obras realizadas pela UnIão nas áreds de Reforma Agrá
rIa destinar-se-á ao Fundo Nacional úc Reforma Agrárla,

Art. 12
se pacffica em imóveis
condições impostas aos
(O~) mónulos regionais

PAULO RAMOS

t: COMISSÃO DA ORDEM ECONÔ~~CA"O"~';~~'""'""'iO
~
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SEJA INCLUIDO AO ANTEPROJETO, ONDE COUBER, E FEITAS AS ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS, O S~GUINTE ARTIGO:
ARTIGO ..... - CONSTITUEMMONOPÓLIO DA UNIÃO TODAS AS ATIVIDADES RELATIVAS AOS RECUR _ '
SOS NATURAIS NÃO RENOVÁVEIS.
JUSTIFICAÇÃO
É PRECISO SeR POUCO PATRIOTA PARA PERMITIR A EXPLORAÇÃO ABSURDA DOS NOSSOS RECURSOS'
NÃO RENOVÁVEIS, INCLUSIVE POR EMPRESAS MULTINACIONAIS, SEM QUALQUER BENEFÍCIO PARA O
POVO BRASILEIRO.
O CONTRABANDO E O ROUBO DOS NOSSOS RECURSOS RAROS E EStRATÉGICOS SÃO FREQUENTES.
É PRECISO PRESERVAR O QUE É NOSSO E FAZER A EXPLORAÇÃO EM BENEFÍCIO 00 POVO E 00 FAÍS

~LE,i",o/,,",,'io"u"o""'io

VI-C

~
~

SEJA SUBMETIDO PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA COMISSÃO TEMÁTICA O PARECER INICIAL 00 Rf
, LATOR, CONSTITUINTE OSVALDO LIMA FILHD.
JUSTIFICAÇÃO

- O Poder PúbllCO poder~ reconhecer a posrur a i s púb Lfcos ou privados, sob ce r t a s
beneflciárlos e em área que não exceda tr~
de exploração agrícola,~:

OS FATOS OCORRIDOS NA SUBCOmSSÃo DA POLÍTICA AGRÍCDLA E FUNDIÁRIA DEVEM SER RECHAÇ~
DOS DA FORMA MAIS VEEMENTE, TENDO EM VISTA A ATITUDE ESCUSA E DESRESPEITDSA 00 PRESI
DENTE, CONSTITUINTE EDSON LOBÃO.
É UM 'ACINTE E UM DESRESPEITO À ASSE~lBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE E AO POVO A CONSTAT~
çÃO DE QUE O CDNSTITUINTE EDSDN LOBÃO VIOLENTOU GROSSEIRAMENTE O REGIMENT9 INTERNO ,
PRDCURANDO, COM TAL PROCEDIMENTO, ATENDER A INTERESSES QUE SE DISTANCIÂM: POR SE OI.?,
TANCIAREM EM MUITO DOS INTERESSES NACIONAIS. SÃO ÓBVIOS E INCONFESSÁVEIS.
É PRECISO MUITA CORAGEM E TOTAL DESPUDOR PARA SE PRODUZIR TAMANHA AFRONTA.
EM NOME DO DECORO PARLAMENTAR E DE ELE~IENTARrS PADRÕES DE ÓIGNIDAOE, O PARECER ORIGI
NAL DO RELATOR DEVE SER APRECIADO PELA COMISSÃO TEMÁTICA.

Art, 13 - Todo aquele que, não sendo proprietário
rural, [1ssuir como sua, por três (03) anos ininterruptos,
sem
justo tifulo ou boa fé, área rural particular ou devoluta
contí
nua,não
excedente a três (03) módulos regionais de exploração agríco
,
la, e a houver tornado, produtiva com seu trabalho e nela tiver
sua morada permanente, adquirir-lhe-á o domínio mediante sentença
declaratórIa, a qual servirá de título para o registro imobiliá r o respectivo.

,

í

Art. 14 - Lei Federal disporá sobre as condições '
de legitimação de ocupação até três (03) módulos regionais de e!
ploração agrícola de terras públicas para aqueles que as tornarem
produtivas, com seu trabalho e de sua família.

Art. 15 - Até que a lei especial determine a forma
referido
de cálculo do Módulo Regional de Exploração Agrícola,
nos Artigos 1I1

"4

Q It •

"6

Q II

,

t17QIl.

"8

Q" ,

"9

9 11 ,

"12

11

"13"

e

"14" e defina a área geográfica das respectivas regiões, será ut.!,
1izado o cálculo descrito para o módulo fiscal no Artigo 50, § 2 Q,
d~ Lei ~.504,de 30 de novembro de 1964, com a redação dada pelo Art.
12 da Lei nº 6.746 de 10 de dezembro de 1979, e no art. 4º do Decreto nº 84.685 de 06 de maio de 1980, e considerado como região
o Município ou grupo de Munlcípios com características econômicas
e ecológicas homogêneos ~I
Art. 16 - A receIto públlca da tributdção dos r!
cursos fundiários rurais deverá atender'exclusivamente aos progr~
mas governamentais de desenvolvImento rural e, preferenClalmente,
.
16/
ao processo de r!lforma açr a: la -- .
Art. 17 - Será constltuído o Fundo Nacional
de
Reforma Agrária, com dotação orçamentária de no mínimo 5% da rece to rcv i s ta no o r amnnt l;~ un ão .1:..!..1.
í

ç

O

~
~

PAULO RAMOS

!!.J
SEJA INCLUIOO UM PARÁGRAFO AO A8TIGO 3º.

Q.ISPOSIÇOES TR/WSITORIAS

g ll ;

[1

PARÁGRAFO ÚNICO - NÃO SERÁ PERMITIDA, SOB QUALQUER FORMA, A REMESSA PARA O EXTERIOR
DE LUCROS GERADOS POR EMPRESA BRASI~EIRA.

I

JUSTIFICAÇÃO
O CONCEITO DE EMPRESA BRASILEIRA, CONSTANTE DO CAPUT, NÃO É CLARO, POSSIBILITANDO INÚMEROS DESVIOS E INTERPRETAÇÕES.
ASSIM. SENDO EMPRESAS BRASILEIRAS NÃO DEVEM REMETER NADA PARA O EXTERIOR.
TODO O LUCRO HÁ DE SER REINVESTIDO NO BRASIL.

~TAOO JOÃO

PAULO PIRES VASCONÇELOS

TEXTO/JUSTIFiCAÇÃO

í

ONDE COUBER :

~
~

;l

Art •.. Os empregàdores serão responsáveis pelos ac.!.
dentes do trabalho ocorrido no âmbito da empresa,ou onde os empr!

272
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estadual de passageiros em rodovias e

gados em serviço estiverem , bem como pelas doenças profissionais
contraidas no exercício profissional ou no do trabalho que executem
§ lº - caberá indenização , a ser paga pelos empres!
rios , na forma da lei , em caso d~ incapacidade temporária ou permanente ,morte ,.decorrentes de doença profissional ou acidente de
trabalho j
'- § 2º - os· empregadores responderão so~idariamen;~ na
existência de empresas interpostas ou contratadas para obras especi
ficas.
JUSTIFICAÇÃO

as federais vedado o monopólio."
JUSTIFICATIVA
A supressão se faz necessária tendo em vista que o assu~
to não é de ordem constitucional, mas de L~i Ordinária, alé~ do que
exigiria o ahsurdo de ser necessária autorização do Congresso Naci~
nal para concessão de, por exemplo, uma linha de ônibus entre Ícem~travessar a ponte sobre o
SP e Fronteira-MG, o que representaria
Rio Grande.

O Brasil ostenta hoje o título de campeão mundial de acidentes
no trabalho. Mesmo deficientes e distorcidas , as estatísticas demonstram o genocídio praticado pelos empresários em nosso País ante a Insensrbí Lícaoe das
autoridades responsáveis pela fiscalização do trabalho. São milhões
de
pessoas humanas mortas ou inutilizadas em função do abuso de poder e descaso ep'
presarial.
Existem , por outro lado, os malefícios que a fiscalização
não deteta , por omissão das autoridades - são as chamadas doenças profissionais
ou decorrente do trabalho executado. Os empresários as conhecem , mas tlmbram
em seu desconhecimento.
Ora , nas demais Constituições , como na atual , inscreve-se ,
em primeiro lugar , o direito à vida. Port~nto , há de ser assegurada ,.princi palmente .. quando no trabalho , cujo eX;1)cício deverá ser cercado de proteção e
cuiQados. O primado ~liQ!!!f;'.Çª--DªrP.LO/~~~º-dqªdão--Ld~ª-Jl.id-ª~ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ &urOIl

tJ Deputado,

JOSÉ

~putado

"UTOII

PLtNAfIIIO/cONI'siO!SUllCOloussio-----------,

m--;::

nlCTo/olusTIFICAÇio----------------,

D~-se

nova redação ao Artigo 12 do Anteprojeto da

PLII!NARIO/CONISsio/su.COUI,sio

=

TUTOIJUSTIP'ICAÇio

Subcomis-

são da Política Agrícola e Fundiária· e da Reforma Agrária, da seguinte forma:

É garantido o direito à propriedadp de

imóvel ru-

ral cujo exercício atenda à sua função social,

~
~

~missijo da Ordem Econômica

EMENDA
601038-5

Comissão da Ordem Econômica

=

_

JOSÉ EGREJA

_

EGREJA

,-,

Art. -----

~errovi

presentada esta pela utilização

progress~va

e

re
ra-

cional de sua capacidade produtiva, pela conserva-

-,

ção dos recursos naturais renováveis, pela preservação do meio ambiente e por prop c ínr o bem

es

í

Suprima-se o inciso VII do Art.18 do Anteprojeto da Subco
missão da Questão Urbana e Transporte, o qual diz :

tar dos proprietários e dos trabalhadores que nela
trabalhem sob

~

égide das obrigações legais.

"Art. 18

VII

JUSTIFI.CATIVA

integrar à Administração Civil, de torma
progressiva, no prazo

de quatro

m~ximo

~

A redação proposta é concisa, mais razoável quan~o g;)rante
que a utilização possa ser progressiva, pois quase sempre e impossível a imediata utilização integral da propriedade agrícola. Ao mesmo
tempo, sujeita o atendimento da função social à observância da Legi~
lação Trabalhista.

nos, e conforme dispuser a lei, todas as
modalidades de trnaparte".

JUSTIFICATIVA
A proposta consubstanciada neste inciso, obrigaria a integração do controle aeronáutico e da segurança do voô do
transporte a-ereo nacional em entidade civil, obrigando a duplic~
ção dos caríssimos sistemas, hoje operados pela Força Aérea 8rasi
leira tanto nas necessidades da defesa no voô militar como paraas
da segurança do voô civil.
Isto é desnecessário, tendo em vista que o Siste
ma existente atende plenamente, no que está implementado, às necessidades da aviação civil.

tJ Deputado JOSÉ
~

~issão

EGREJA
PLE:NiAIO/cOIoU5SÃo/sUBCOU'S:lio

da Ordem Econômica

EMENDA
601039·3

r:-r---------------TUTOIJUSTlfICAÇio-----

--,

Acrescente-se ao Anteprojeto da Subcomissão da Política Agri
cola e Fundiária e da Reforma Agrária, onde couber:

--------

~utado JOSÉ
~

&UTOIt...,,

_

EGREJA

- - - - - ~ -l'LIENAIlIO/eo&usdo/sU8COU.SsÃO--

-,

---J

m---------------TUTOI.1uSTIF'lCAção--------

~
~

Suprima-se a alínea 11 do Art. 19 do Anteprojeto da Subcomissão
da Questão Urbana e Transporte, .a qual reza:

--,

Art. --- A Lei Agrícola criará um conselho de polítia

agríc~

la, definindo sua composição com representantes

Executivo, Legislativo e das classes de produtores e
trabalhadores rurais, armazenadores e tra;sportadores, fixará as suas atribuições, dispondo também so
bre os instrumentqs de política agrícola, de transporte e de armazenagem, bem como os critérios

"Art.19 ..•

do

de

sua aplicação, obedecendo aos seguintes objetivos:

I -

11 - concessã~ de linhas comerciais de transporte ~

éreo, marítimo, fluvial e de transporte inter-

abastecimento do mercado interno e suprimento do
tor exportador; elevação da renda líquida do

s~

homem

VI - Comissão de Ordem Econômica

do campo e sua justa distribuição; promoção de

cap~

§3º A emissão de títulos da dívida agrária,

dos

cidade de auto financiamento do setor; redução
desníveis de renda intersetorial; redução das

e 273

pr~

vistos neste Artigo, obedecerá a limites fixados

disp~

por ocasião

da aprovação da Lei Orçamentária da

ridades de desenvolvimento regional; dar suporte aos

União.

programas de reforma agrária; programa de habitação

§4º É assegurada a aceitação dos títulos a • que

que garanta dignidade. de vida ao

se refere o presente Artigo, a qualquer

rural,

~rabalhador

fixando-o a sua terra, de prrferência em agrovilas.
agrícola

mo meio de pagamento de qualquer tributo federal

§1º A ação do Estado em apoio à atividade

ou obrigações para com a União ou outra utiliza-

dará ênfase à aplicação dos seguintes instrumentos

ção prevista em lei.

de política: preços de garantia; crédito rural e agroind~strial;

§5º Os propr:etários do imóvel desapropriado nos

seguro rural; tributação;estoques re

guladores; armazenagem e transporte; regulação
mercado interno e comércio exterior; apoio ao
rativismo e associativismo

e pesquisa,

tempo,c~

termos deste Artigo, ficarão isentos dos

do

impos-

tos federais, estaduais e municipais que incidam

coop~

sobre a transferência da propriedade.

experiment~

JUSTIFICATIVA

ção, assistência técnica e extensão rural.

JUSTIFICATIVA
A importância da existência e da atuallzação co~st~nte do~ crl
térios de aplicação de uma Política Agrícola de abrangencla naclonal
estão à vista há muitos anos, pois sua inexistência tem gerado seguidas crises de produção e de abastecimento. Daí a necessidade de um ó~
gão específico, onde,à participação óbvia do Executivo,deve ser .acre~
cida a do Legislativo como fiscalizadora e a da sociedade atraves d~s
órrãos classistas mais diretamente ligados ao assunto. A enumeraçao
éos instrumentos da ação política de apoio à atividade agrícola.gara~
te ao setor e ao Estado o amparo constitucional das medidas, eVltando
o seu questionamento ou interpretação.

A fixação da competência da decretação da desapropriação,
assim como, das condições de pagamento das terras e das benfeitorias,
por sua import5ncia social, deve ser d6 Presidente da Rep~blica.
Os
parógrafos dcste Artigo tralam de ordenar o processo desapropriativo
e prevenir suas consequências para o dêsapropriado, garantindo-lhe um
mínimo razoável de condições de sobrevivência.

f:

Deputado JOSÉ

EGREJA

r:;-----'----

~

PLl!:NAAIO/co'.llssio/sUBCOMISsÃO

Comissão da Ordem Econômica
r.r------------~--

TEXTO/JuSTlfrcAçio

-,

Acrescente-se ao Anteprojeto da Subcomissão da Política
Agrícola e Fundiária e da Reforma

A~rária,

onde couber:

Art. --- Lei Complementar disporá sobre a política fundiária, considerando

~

PLUIAR10/CO I,u ssÃO/ SUIlCOlolI 99 ÃO-

Comissão

~a

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-,

Ordem Econômica

~
~

mente nas terras

seguintes

p~blicas

instrumenpre~rendial

e nas regiões de

no

vas fronteiras; estímulos e imposlções através

_ TtXTo/JUSTlflCAÇÃO--------------

Acrescente-se ao Anteprojeto da Subcomissão da política A
grícola e Fundiária e de Reforma Agrpria, onde couber:
Art.

05

tos: assentamento e colonização,

de imposto progressivo para áreas que não

exe~

çam função social; crédito fundiário para

que

trabalhadores rurais se tornem

proprietários

Por decreto federal, compete à União, promover a

e desapropriação por lnteresse social, de áreas

desapropriação de propriedade rural improdutiva,

improdutivas, para fins de reforma agrária.

para fins de reforma agrária, em zonas prioritáJUSTIFICATIVA

rias, mediante pagamento prévio de justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula
de exata correção monelária, rpsgatáveis em

até

vinte anos, através de parcelas anuais, iguais e
sucessivas. Será sempre paga previamente, a pre-

A execução da Polítlca Fundiária, oferece um vasto leque de opções do maior alcan~e na área social, por isso é de vital
importânc13 que seus instrumentos sejam claramente definidos e
a~
sim constcm do tcxto constitucional. a indefinição, ao contrário,se
ria propicia. divergências que poderia levar_a coeficientes ideol~
gicos indesejáveis e nOC1VOs à própria finalidade da Política Fund r ia.
.
í

á

ço justo e em dinheiro, a indenização das benfei
torias eXistentes nas áreas desaproprladas.

f:lr-------------AUfOIt--------------,
§1º

A desaproprlação de que trata este Artigo

rá simultânea à, aprovação de projelo

s~

inlegrado

de aproveitamento de imóvel;

par~metros

EGREJA

. - - - - PL(HAFl,O/COUISSÃo/sutl::OllIlSSÃO

Comissão •da

Ordem ELonômica

~
~

f[XTO/JUSTlfICAÇÃO-

§2º Lei Ordinária definlrá as zonas
rias, bem como os

Deputado JOSÉ

pr i

o r ilá-

de conceituação

da

propricdadc a que se refere este Artigo e
disporá, também, sobre o processo de desapropri
ção, assegurando plena defesa ao desapropriado.

Acrescente-se ao Anteprojeto da Subcomissão da Política
Agrícola e Fundiária e da Reforma Ágrária, onde couber:
Art. --- O acesso às terras desapropriadas por interesse social fundiário rural será permitido a

tr~
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balhadores rurais brasileiros ou

I - A pesquisa, a lavra, e o refino do petróleo e
dcmais hidrocarbonetos existentes no territór10 Nacional.
11 - A pesquisa, a lavra e o enriqueclmento
de
minérios nucleares e materiais físseis localizados em Território
Nacional. bcm como sua lndustrlalizaçio e comércio.

estrangeiros

que morem no Brasil há mais de cinco anos, não
proprietários de outro imóvel rural que

lhes

assegure renda familiar suficiente para

viver

com dignidade e será feito mediante cessão

de

direito real do uso da superfície, onde os

re~

sarcimentos devem sempre ser compatívels

com

os recursos obtíveis da exploração do

di~

na, vedada a sua venda, arrendamento ou cessão
o prazo de no mínimo cin-

co anos - ( para a aprovação da capacidade
cessionário como produtor), após o

A mesma apresentada na proposta original.

imóvel

cedido, respeitada a Subslstência familiar

a terceiros durante

JUSTIFICATIVA:

do

.

[ i j r - - - - - - - - - - - - - - AUTOR

ê-

qual,compr~

vada esta capacidade, ser-lhe á outorgada

VI-f? )

a

~
~

TEXTD/JUSTIFICAÇÃO-----------------,

respectiva escritura definitiva da área cedida.

Modifica-se o artigo 29 para a seguinte redação:
Fica garantido a todos, na forma da lei, o direito ã propri~

Art. 29

dade imobiliária urbana, condicionada pela sua função social

JUSTIFICATIVA

§

19

A utilização social do solo urbano devera ser priorizado em

relação ao direito de propriedade.

A redação acima objetiva garantir o sucesso dos assentam:ntos na me9i~a em que limi~a a trabalhadores rurais nãoUproprietá
r:os o beneflclo da doação publica. Por outro lado previne a
vida
dlgna do assentado dando-lhe as condições necessárias ao
sucesso
como produtor proprietário.

29

-

O direito de construção nas zonas urbanas so s e r

~oder Público ao

à

concedido pelo

titular da propriedade imobiliaria urbana,

conforme

seja o interesse social da obra.

JUSTIFICATIVA

t:

Deputado

-rEJ~DA'601043-1

IVO MAINARDI

liT

I>LEHAIUO/C OUISSi,O/SU'COlllSSiO--

(cOMISSÃO_
hA_---'---'
ORDEM ECONOMICA

-.J

~----'

j

De forma similar
socia~.

r ; r - - - - - - - - - - - - - - - TEXTO/JUSTIFICAÇio---,
~uprime o art. 14 do anteprojeto da Subcomissão de Princípios Gerais,
Intervenção do Estado, Reg1me da Propr1edade do Subsolo e da Ativ1dade Econõmica.

ã propriedade rural, objetiva-se aqui o

tabelecimento da relação entre o direito de propriedade e sua

es-

função

Mais ainda nas zonas urbanas, onde as melhorias sociais cons=

truidas pela comunidade constam de forma determinante na

valorização

da propriedade.
Igualmente se separa o vínculo

d~reto

entre a propriedadQ

e

o direito de construçio, pelas mesmas raz~es referidas acima.

JUSTIFICAÇÃO

o dlSPOSltivo mencionado afeta as faixas de fronteira e as terras indígenas, preceituando condições para o aproveitamento dos potencials
de energia h1dráulica e a lavra de )az1das minara1s.
Se, contudo, restrições devem haver em relação à falxa de f 1ontcira,
que as estabeleça a Comissão da organ1zação Ele1toral Partidária
e
Garantias das Institulções, ao apreclar o anteproJeto oriundo da Subcomissã?'de Defesa do Estado, da Soc1edade a de sua Segurança, à qual
é pertinente a matéria.
Quanto às terras 1ndígenas, houve na Comissão da Ordem Soclal uma SU~
comissão especificamente encarregada da

d~scussão

dos direitos das

', r - - - - - - - - - - - - - fl_ G.AefAi'.J.

-:0---------- Pt.r.:NA'"0ICONIS5Ão/SUIlCO"'I~sio---

_

V,z--~

r--r----------------TEXTO/JUSTIFICAçÃO---------

~
~
---,

Substitua-se o Artigo 19 pela seguinte redação:
Art.

Todo cidadão tem direito, para sí e para sua fam!lia,

a

se o Estado a assegurar o acesso ã moradia digna e adequada,que
lhe preserve a segurança e a intimidade pessoal e familiar.

PARÁGRAFO ONICO -

Como moradia dir,na entende-se um espaço urbano que

possibilite a seus ocupantes condições adequadas de segurança, levan-

do-se em conta o tempo de perman~ncia, a salubridade, a acessibilida-

de, o custo acessível ã aquisição ou aluguel, ã proximidade ao
de
ç~o

l!J GIL

CE~AR ~IORr:IRA

r.r----------

trabalho e aos serviços comunit5rios, bem como

local

l1berdadc de ampli~

c melhoria da habitaçio.

nt ,\IlRLU

JUSTIFICATIVA

PU:NAJIIO/cQIolISSÃo/sUIlCOIUSSÃo-

_

conrsszé DA o RllDI I:CO\;OmCA

Considerando que 727. da população brasileira vive hoje em ci-

r ; r - - - - - - - - - - - - - - - Tt::llTo/JusTlfr.:AçÃo---

---,

dades,' a questão da moradia não pode ser desvinculada do contexto ur-

bano, no qual se insereM Vista como um direito b~sico
I:MENDA NO

de

todo cidadão,

divel, pr;ximo ao

Substitua-se o Art. 13 e scus Incisos
I e I l por:

e

fundamental

dever do Estado assegurar um espaço permnncnte,sa~

traballlo e aos serv1ços comunitar10S, compatrvcl com

o poder aqu1siLivo do morador e sua famrlid, que possib~litc o seu d~
senvolvimcnto concom1tantc ao desenvolvimento do PaIs.

Art. 13 - Con s t i t ucm \Ionopólio da Un i âo , na fOrJ".1
da lei:

condi-

çoes de vida urbana compatíveis com a justiça soc~al,obrigando

p~

pulações lndígenes. A Comissão da Ordem Social, portanto, cabe flxar
condições para a exploração do subsolo das terras 1ndígenas, se ente~
dida sua pertinência.
Por isso, a emenda é no sentido de suprimir o preceito eplgrafado.

AUTOR---------------

C9U&f.f;,r",IP,Q

VI- Comissão de Ordem Econômica

mi-'- - - - - - - - - - - - - AO.TOR----_~

L

~(P,

Gct6elH

_

GL1H~'tlf.Ll

õ.T-

U.)t,.~/J\lSTlfle"~;.o-----

~
~

§ ONICO

Somente serã possível a aquisição de um imóvel por

essa

via, de área suficiente para a sua moradia e a de sua família.

_,

JUSTIFICATIVA

Inclua-se onde couber:

Art.

e 275

ã moradia, fica

Para assegurar a todos os cidadãos o direito

o

o poder público obrigado a formar e' identificar políticas habitacio-

objetivo da emenda ê o da garantia da posse do imóvel em á

rea urbana a quem possuir como proprio, por três

nais que permitem:

(03) anos continua -

mente, no caso de não ter propriedade.

I

-

regularização fundiária e urbanização de ãreas ocupadas
Acreditamos que o espaço de tempo de 03

em regime de posse ou em condições de sub habitação;

suficiente para que como

II - acesso a programas públicos de habitação de aluguel ou a

lI! - Ass~ssoria tecnica

propriedade e se legítima direito de sua formalização por parte

-

ã construção da casa propria;

,-

Minist~rio

felic~dade,

o resultado da

CO~

do Desenvolvimento Urbano

e

Meio Ambiente, com a colaboração do InsLituto de Arquitetos do Brasil,

sobre o Relatario Inicial do Grupo de trabalho para a reformulação
Sistema ~inanceiro da Habitação

AUTOR:..--------------

~

A proposta sintetiza, com rara

,.-

PLEHAA10/co...I'3Ão/sueco....,3ÃO-_--,...

_

)~

'ColJ. 1 g RO ;Dl; >:JR~,"" ..c /.J:J'J.JI:J':J'i1':'1----------------

~

TEXTO/.luSTIFIC4ÇÃO----------------_,

do

Art.
Cabe ao poder público mun~c~pal exigir que o proprietário
do solo urbano oc~oso ou sub ut~lização promova seu adequado apro veitamento sob pena de submeter-se ã tributação progress~va em rela
ção ao tempo e à extensão da propriedade, ou sujeitar-se ã desapro~
priação por interesse social.

(1985-86), num dos exemplos mais mar -

cantes da prática democrática no exame de um tema complexo como o

política

de

quem vive nela.

JUSTIFICATIVA

sul ta popular realizada peto

que
po~

se ilegal. Em caso contrãrio, configura-se literalmente o abandono da

financiamento pGblico para "aquisiçio ou construçã~ de ha

bitação p r ó p r i a ; '

anos é mais do

terreno urbano seja questionado como sua

da

habitacional~

JUSTIFICATIVA

/ilt-------------- .. UTOFl----~~---------

ê

,.-

PLENAhIO/COl.llSSiO/SUElCOWIS9ÃO _ _- . ,

•

l"?

(- (:.01' )tJV--1, CA

,.,.,

_

V7-§J

TEXTO!JUSTIFICAÇÃO

A ma~oria das cidades bras~leiras,hoje, conta com um grande número
de lotes ociosos, configurando verdadeiros "vaz~os urbanos" aguar dando a ação do Estado na extensão da infraestrutura urbana e
de
equipamentos comunitários para atender áreas ma~s apertadas e, assim,
valor~zar tais propriedades. são os conhecidos "terrenos de engorda"
verdadeiros símbolos da prevalência do interesse ~nd~v~dual sobre o
uso soc~al das terras urbanas. A presente proposta procura reverter
tal situação, em decorrência do princípio de que o uso social prev~
lesça sobre o direito de propr~edade, assegurando maior rendimento'
soc~al aos investimentos públ~cos em ~nfraestrutura e'equipamentos'
comunitár~os bem como melhor~a da qualidade de vida urbana,
como
por exemplo, reduzindo-se o tempo dos deslocamentos por transporte'
público ou privado.

~
~
_,

Modifica-se o artigo lSQ para a redação seguinte:

Art. 15Q

Um conjunto de cidadãos d~ cada município, através da manifestação de pelo menos 5% (cinco por cento) do eleitorado

,

terã facultado o poder de iniciativa de projetos de leis de
interesse urbanístico, conforme se disporâ em Lei Compleme~

tar.
§

ONICO -

O projeto resultado dessa iniciativa serã submetido a refe

rendo popular.

JUSTIFICATIVA

[il'-----..------ PLEHAAIO/CONISSÃO/SUOCOIllISSÃO

t
o

objetivo desta emenda i

garantir de

forma concreta a par-

ticipação popular direta das cidades, como elemento de
massiça das populações urbanas

incorporação

ã utilização dos espaços de acordo com

~
~

1~XlQ/JU$tlfle ..ç i , o - _ - - - - - - - - - - - - - - _ ,

1':'1

EJ1ENDA ADITIVA AO ANTEPROJETO DA VI. c, COMISslID DE POLfTlCA AGRfCOLA E FUNDI~
RIA E DA REFORMA AGRI\RIA.

liberdade dos cidadãos e a justiça social.
ART. 39 -

A atividade rural será regulada por Lei Agrfcola Complementar
a ser promulgada no prazo máximo de um an~, e que lhe asseg,!!,
rará competitividade e paridade em relação aos

lT,L,.,.,

e. .J

TUfO/JUSTifICAÇÃO

~
~

Modifica-se o art. 49 para a redação seguinte:
Art. 49

Aquele que, não sendo proprietário de

imóvel situado no mes-

mo município, Região Metropolitana ou Aglomeração Urbana, po~
suir como seu, por três anos ininterruptos e de forma inconteste, imovel urbano, adquirir-lhe-â a propriedade indepen dentemente de justo,título e boa fê, podendo requerer ao juiz

demais

sete

res da economia e garantia de tratamento equânime às diversas

categodas de produtores rurais.

§

111 -

A Lei Agrfcola criará um Conselho de PaI ftica Aqr Fcol e , defi
nindo sua compos r çâo e atribuição, e disporá sobre os instr~
mentos da pol ítica agrJcola, bem como os critérios de

sua

apl icação, obedecendo aos 'seguint~s objetivos:

a) abastecimento do mercado interno, e suprimento do setor ex
portador;

b) elevação da renda 1 Iqu l da do homem do campo e sua justa
distribuição;

que assim o declare por sentença, a qual lhe servirá de tít~

c) promoção de capacidade de autofinanciamento do setor;

lo pa~a a matrícula no registro de imoveis.

d) redução dos desn lve l s de renda intersetorial;

!

I

I
f

/

e) redução das disparidades de desenvolvimento regional;

a) quanto ao conceito da indenização e

f) reforma agrária visando a promoção do pequeno e médio pr~

b) quanto ao processo desapropriatório.

prietário rural, aumento. e melhoria do emprego rural;
g) programa de habitação que garanta dignidade de vida

ao

trabalhador rural, fixando-o mediante a aquisição de

sa própria,
~

Esta emenda terão pois. um ce re ter ad l t i vo , visando sanar estas omr s sôe s •

ca

preferencialmente em agroyi1as.

29 - O processo de desapropriação atualmente em vigência resulta de leis

ã

2(> - A ação do Estado em apoio ã atividade agrícola dará ênfase

autoritárias, incompatíveis com o Estado de'Direlto, sem direito de

apl icação dos seguintes instrumentos de po l ítica:

defesa pelo

desapropriado.

Isto vem obrigando
a) - preços de garant ia
~)

- crédlto rural e agroindustrial

c) - seguro rura I

desapropriedos a utilizarem medidas cautelares

Uma boa lei ordinária de desapropriação

d) - tributação

sana

39 - Finalmente. criou-se uma cont rcvér s'ta

regulação do mercado interno e comércio exterior

este embaraço

jud1.

sobre a forma de pagamento

da indenização.

h) - apoio ao cooperativismo e assoc l e t lv l smo; e

Na verdade. o que importa não

i) - pesquisa. experimentação., assistência técnica e extensão

é a forma- de

p.lf1al1ll~nto.

corrente, em bens, em títulos etc. -O que lmpor t a ·é

. JUSTIFICATIVA:

seja em moeda
Just iç:a da

in

dcnlzação e esta se alcança pela equivalcnc:iól de va l or c s no .. to
destituiç.ão do propr l e tár io da sua posse .

da

rural.

:J

49 - Não é justo coagir o desapropriado a 2 ônus:

A presente emenda se j us t l f l ca pelas seguintes razões·

19)

a desapropriação e

29)

o financiamento da reforma agrária.

19)' O Anteprojeto aprovado ficou omisso quanto a um ponto essencial da

Subcomissão: a Pol ítica AgrícoJa.

Tem, pois. a presente emenda o

59 - Finalmente, a indenização justa é preceituada pela legislação dos

objetivo

pa.!.

ses democráticos e pela Doutrina Social da Igreja.

de sanar esta omissão;
29) A lei Agrfcoal constitue uma espécle de Côdigo da Atividade Rural

e

69 - Resta assinalar que o texto do art. 29 - do Anteprojeto nao

virá substituir e aperfeiçoar o Estatuto da Terra, baixado no período "autor..!..

50

tário.

diários, se referem a problemas do direito de v i z mhançe , de

lei mista, como a apel idou o ex-Ministro Dante de 01 iveira, e

tualizada.eis

refor

cial das desapropriações.

e) - estoques reguladores
f) - armazenagem e transporte
s)

05

e ações declaratórias paralelas, que retardam a execução dê!
ma agrária.

desa

que anterior ã Agricultura Mecanizada e à Irrigação Agrícola.

39)Mais ainda, a Lei Agrícola virá

da Po l It Ica

prec..!..

fÓI

Na verdade os conflitos fun

de Compra e Venda ou do direito de sucessão, hipótese da

Contrato
competência

da justiça estadual, ou então Se referem.5 disputa quanto a

compatibil izar a Reforma Agrária

Com o desenvolvimento agrfcola, tornando-a instrumento

quanto aos objetivos das varas agrárias.

legitimid~

de da posse ou da propriedade originária da terra - hipbtese em

Agr.!.

que

envolve a União e a competência se desloca para a Justiça Federal.

cola e não fator de desestabii ização da produção rural.

o caso das desapropriações para a Reforma Agrár-Ia.

--------PI-I[NAIIIOlcoI.tIS'ÃolsutleOMlssÃO--------PI-E»AIl,lOlcoJ,uss;.olsuacOMlssio--

r;-r--------

TtXTOIJUSTlf'ICAÇ;.O
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COMISSÃO DA ORDEH ECONOMICA

~
~

EMENDA SUBSTITUTIVA DO ART. 29 DO ANTEPROJETO DA VI, c, SUBCOMISSÃO DA pOLfTICA
AGRTCOlA E FUNDII\RIA E DA REFORMA AGRI\RIA
q~e

ART. - A União poderá -desapropriar por interesse social o imóvel rural
não atende a sua função soc i a l , mediante indenização justa,

prévia

eemdinheiro.

EMENTA

§ 19 - A lei ordinária regulará, para efeito de reforma agrária, o

Dá nova redação ao artigo )9.

proce,;:.
proce~

so amigável e administrativo de desapropriação, bem como o
50

EMENOA SUBSTITUTIVA AO ARTIGO 19 DO ANTEPROJETO APROVADO PELA SUBCOMISsiIO
DA POLfTICA AGRrCOLA E FlJNDII\RIA E DA REFORMA AGRIIRIA

judicial assegurando uma fase prel iminar de impugnação do

ART. - A terra é um bem de p~dução e sua posse e propriedade, as
seguradas a todos, tem seu

cabi

mento da desapropriação, conc l l iação das partes e arbitramento

uso

condicionado ã função

50

cial que lhes é inerente.

de

valor provisório para efeito de depósito prêv io , e a fase ordinária

Parágrafo único: A função social será integralmente atendi

de depós i to prév i o, imi ssão de posse, contestação e demai s a tos pr~

da quando, a propriedade da terra, simultaneamente:

cessuais, assegurando-se ampla defesa administrativa e judicial.
a) favorece o bem estar dos proprietários e dos trabalhado
§ 29 - Considera-se justa a indenização que reponha ao patrimônio

do

sapropriado, no ato da destituição da posse, o valor 1[qu l do ,

diata e integralmente disponível. equivalente ã respectiva

de

res que nela labutam, assim como de suas faml l ias;

ime-

b) mantém nTveis satisfatórios de produtividade;

perda

c) assegura a conservação dos recursos naturais;

patrimonial, sob pena de complementação.
§ 39 - A desapropriação

d] observa as disposições legais que regulam

as justas rela

ções de t raba 1ho ent re os que a possuem e a cu 1 t i vamo

se processará perante a Justiça Federal em varas

especial izadas.
JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

A presente emenda se justifica técnica

e juridicamente, pelos seguintes

A redação subst i tut iva propos ta ass ina la a qua 1i dade de bem de produ
ção do imóvel rural, bem como. o condicionamento de seu uso ã função

moti vos:

social. Exige, por outro lado. a simultaneidade das h Ipo t eses elenca
19 - O ant:projeto encaminhado a VI - Comissão de Ordem Econômica
irncompleto quanto a dois pontos essenciais:

ficou

das para o cumprimento da função social.

VI• Corrilssão-de Ordem Econ6mlca

L ! J r - - - - - - - - - - - - - AOTOII
C
f!1-1 ~_s<-r'y -;;7", v': I /1/ ,ç c: '--1

~
~

TEltTO!JUSTlf'CAiÃc

r
,

Emenda aditiva ao relatório da Subcomissão de Politica Agr1co1a e Fundiãria e
da Reforma Agrãria.

parágrafo único - A função social dq
simultaneamente:

propr~~dade

e

~

277

cumprida quando,

a) é racionalmente aproveitada;
b) conserva os recursos renováveis e preserva ~ meio ambiente;
c) observa as disposições legais q~e regulam as relações trabalhistas; e
d) propicia o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que '
dela dependem.

Ementa: Acrescente-se, onde couber,

Art.
- O acesso do agri cu1tor ou trabalhador rural sem terra ã" âreas integrantes do domlnio publico e as que a ele venham ser incorporadas, bem como a gradatlVa ext incão das formas ant reconônrtcas e antissociais de
uso e exploração dos 5010s, serâo dt sc ip l rnedos em lei.
Parãgrafo 001CO - A 1e1 di sporâ ainda sobre:

a) 0$ ms trumentos , fina1ioades, j inanciamento, õrgdos executoe pl anejamento da reforma agrãria;
b) o processo expropr-ratôr io para fins de reforma agrana e coEoicces para que se processe a transcrição 1iminar do 1mõve1, em nome do expropri
ante, no reç i stro- tmob i l târ io ;
c) as pena11dades a serem impostas ao exproprian te quando a desaoropr iacâo inc tdtr sobre imôve ts rura s que cumpram sua função social;
d) o s i s tema de modulação e cl assff icecâo dos imóveis rurais;
e) allquota-base, progressividade e regressividade do Imposto
Terntoria1 Rura l ;
f) a regtlla"le~t"ç?O e fiscalização dos contra tos agl'ários.

Art. 29 - Compete a União promover a desapropriação de propriedade '
terriotorial rural improdutiva, para fins de Reforma Agrária, pm zo~
nas prioritárias, mediante pagamento prévio de justa indenização em
títulos da dívida agrária, com cláusula de exata correção monetár~a,
resgatáveis em até v~ntê anos, através de parcelas anuais, igua~s e
sucessivas; será sempre paga previamente, a preço justo, em dinheiro
a indenização das benfeitor~as existentes nas áreas desapropr~ndas.

,~s

í

JUSTIFICf.7IVA.
Entre os pr inc ip ros que embasam a or-dem econômica, destacam-se
o. da 19ualdad~ de oportunidades e o da função social da' propriedade.
A sua consecução, no que se refere ao acesso ã terra, a todos
assegurado e ao uso socialmente justo e economicamente adequado dos solos agri ccul tãve ts , d"ve ser objeto de le1 espec'ít rca que regule, em todos os seus aspetos e coeren:emente com O conjunto de normas cons t i tuc iona s , as formas de ação
dos 'órgãos executores da polltica fundiãria.
í

.-------- - ..._-----~-_.----------------'
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EMENDA
601055·5
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E/1ENDA SUPRESS I VA
Suprima-se do art. 99 do anteprojeto aprovado pela Subcomissão de

subsolo

ter o subsolo.

de maneira a que ele possa ser

para fazê-lo de mene r ra u t r l

ut

Ê

i

ll

por

quen

tenha

í

Art. 39 - Estão excluídos de desapropriação por interesse social
para fins de Reforma Agrária, os imóveis pessoalmente explorados p~
lo proprietário cuja dimensão não exceda 3(três) módulos rurais.
§19 - O Poder Público promoverá as condições de acesso do trabalhador ou da trabalhadora à propriedade da terra, de preferência não '
região em que habitam.

sub

ao

capac

l

dade

ã sociedade.

forma Agrária.

A figura do Estado proprietário dos meios de produção caracteriza
estrutura ideológica

§59 - A desapropriação de que trata este artigo é de competência ex
clusiva do Presidente da República.

na Nacional de Reforma Agrária, e somente serão transferidos a pes soas físicas brasileiras, natural~zadas ou estrangeiras com mais de
5(cinco) anos no Brasil, que se qualificam' para o trabalho rural, fl
cando l~mitada a extensão de 30(trintal módulos rurais, excetuados I
os casos de cooperativas de produção originárias do processo de Re -

seu papel regular o acesso
zudo

§4º - Os proprietários ficarão isentos dos impostos federais, estaduais e municipais que incidam sobre a transferência da propriedade
objeto de desapropriação, nos termós do presente artigo.

Art. 49 - As terras públ~cas da Un~ão, Estados Distrito Federal,
Terr~tórios e Municípios serão subordinadas prioritariamente ao Pl~

A cláusula suprimida representa a soc I a l ização da propriedade do

Não cabe ao Estado

§39 - É assegurada a aceitação dos títulos a que se refere c prese~
te artigo, a qualquer tempo, como meio de p~gamento de qualquer trl
buto federal ou obrigações do expropr~ado para com a União ou outra
utilização prevista em Lei.

Prin

União lJ •

Justificativa:

solo.

§29 - A emissão de títulos da dívida agrária, para as finalidades'
previstas neste artigo, obedecerá a limites ~ixados anualmente em '
lei, por ocasião da aprovação do Orçamento da Un~ão.

§29 - D Poder Público reconhece o direito à propriedade da terra na
forma cooperativa, condomin~al, comunitár~a, assoc~at~va, individualou mista.

TEXTo/JlJSTlf'ICAÇio _ _

cípios Gerais a cláusula: "e perteccm ã

§1 9 - Lei ordinária definirá as zonas.prioritárias, bem como os par!
metros de conceituação da prôpriedade ~mprodutiva a que se refere es
te artigo; disporá, também, sobre o processo de desapropriação em
prazos compatíveis com a urgência da medida.

uma

Art. 59 - Aos benef~ciários da d~str~buição de lotes pela Reforma
Agrária serão conferidos Títulos de domínio, com ônus de inalienab~
lidade pelo prazo de 2D(vinte) anos, sendo nulos os documentos
de
transferência do domínio ou de posse antes desse prazo.

ncompat Ive l com a nossa sociedade.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI!Ton
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EMENDA
601056-3
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Proposta para o capítulo de Reforma Agrár~a, Fund~ária e
Agrícola

••

Art. 19 _ É garantido o direito de propr~edade de imóvel rural,
que deve cumprir uma função social.

'

Art. 69 - A UNião, aos Estados e aos Mun~cipios, devidamente art~cu
lados, promoverão a assistência.técnica e extensãG rural, a pesquisa
agropecuária e o créd~to rural, como formas de assegurar o bem-estar
da população e o desenvolvimento sócio-econômico do Pais. As insti tuições da União e dos E~tados responsáveis pela direção e pela execução dessas at~vidades terão, em seu~ órgãos coleg~ados super~ores,
representantes dos trabalh~dores e dos empregados rura~s.
§1º - Estes serviços serão prestados visando,
queno e médio produtor.

pr~oritariamente,

o

p~

278

,. VI - Comissão de Ordem Econômica

§2 Q - o pequeno e médio produtor serão, prioritariamente, beneficiários do crédito rural.

i) pesquisa, experimentação, assistência técnica e extensão rural;
j) Eletrificação Rural;
k) Estímulo e regulamentação do Setor Pesqueiro através de Código
Específico;
1) Conservação do solo;
m) Estímulo e regulamentação de exploração florestal;
n) Estabelecimento de um Plano Nacional de Pecuária;
o) Estímulo e apoio a irrigação.
Art. 10Q - Fica assegurado ao setor pesqueiro o apoio, estímulo e
regulamentação através de Código da Pesca a ser instituído por
Lei Complementar.

§3 Q - Aqueles
possuidores de até 3(t.ês) módulos rurais f~cam dispensados de hipotecarem suas áreas quanpo beneficiários de crédito '
rural limitando sua garantia a safra e' semoventes.
Art. 7º - Fica revogado o Decreto-Lei nº 1.164 de 1 de abril de 1971
e as terras de que trata reverterão ao Patrimônio dos Estados dos
quais foram excluídos, devendo ser destinados a programas de Reforma
Agrária.
Parágrafo Único - Todas as transações efetu~das pela
sua delegação com bases no referido Decreto~Lei, que
nesta data transcritas no Registro de Imóveis, ficam
exceto aquelas doadas individualmente para efeito de

União ou por
não estiveram'
canceladas,
colonização.

Art. 11Q - Fica instituído o.Plano Nacional da Pecuária, como
ma de estimular e regulamentar o setor.
Art. 12Q - A Justiça Federal, criará Varas Especiais para
fundiários nas r~giões de tensão social.

fo~

dirim~r

~~~flitos

Art. 8º - Lei Complementar disporá sobre a política Fundiária, con siderando os se9uintes instrumentos:
a) Ass~ntamento e colonização;
b) Estímulos e imposições tributárias;
c) Crédito Fundiárip; e
d) Desapropriação

.

r.-r-----:,-----

§1º - Na região amazônica o assentamento para Reforma Agrária ou Colonização, a União incentivará a exploração de 20% d~ área aberta
com culturas permanentes adaptadas à região.

Proposta para o Caoítulo de Reforma Agrária, Fundiária e Política
Agrícola.
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:

§2º - Nos projetos agropecuários incentivados pelo Governo, .destinar
se-á até 10% da área utilizada para assentamento de pequenos produt~
res.
§3º - A lei permitirá escriturar e reg~strar propriedade menor que o
módulo mínimo, quando concluir tecnicamente que a área é suficiente'
p~ra sustento da famíliade acordo com a qualidade do solo e atividade explorada.

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 proPlietár~os e dos trabalhadores
que dela dependem.

§4Q - Fica assegurado ao agricultor, que não seja proprietário, o di
reito de crédito fundiário, para adquirir área rural não superior a
3(três) módulos do Sistema Oficial de Crédito:
§5 Q - É assegurado ao prOfissional de área rural (nível médio ou superior), o direito de adquirir pelo Crédito fundiário, até 30(trin _
ta) módulos dependendo de sua capacidade financeira.

Wr-------------AUTOII---------..----Deputado JONAS PINHEIRO
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Art. 9Q - A atividade rural será regulada por Lei Agrícola Compleme~
tar, a ser promulgada no prazo máximo de l(um) ano, e que lhe asseg~
rará competividade em relação aos dem3is setores da economia e gara~
tia de tratamento equânime às diversas categorias de produtores ru _
rais.

§1º - A lei agrícola criará um Conselho de Política Agrícola, defi _
nindo sua composição e atribuição, e disporá sobre os instrumentos '
de Rolítica agrícola, bem como os critérios de sua aplicação, obedecendo aos seguintes objetivos:
a)abastecimento do mercado interno e suprimento do setor exportador;
b) elevação da renda líquida do homem do campo e sua justa distribui
ção;
c) promoção de capacidade de auto financiamento do setor;
d) redução dos desníveis de renda int~rsetor~al;
e) redução das disparIdades de desenvolvimento regional;
f) dar suporte aos programas ~e Reforma Agrária;
g) programa de habitação que garanta dignIdade de vida ao trabalha _
dor rural, fixando-o a sua terra preferencialmente em agrovilas.
§2 Q - A ação do Estado em apoio à atividade agrícola dará ênfase à
aplicação dos seguintes instrumentos de política:
a)
b)
e)
d)
e)
f)
g)
h)

preços de garantia;
crédito rural e agroindustrial;
seguro rural;
tributação;
estoques reguladores;
armazenagem e transporte;
regulação do mercado e comércio exterior;
apoio ao cooperativismo e assoc~ativismo;
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Agrícola
Art( .. ) - Compete a União promover a desapropriação de propriedade
territorial rural improdutiva, para fins de Reforma Agrária, em zona
prioritárias, mediante pagamento prévio de justa. indenização em títu
los da dívida agrária, com cláusula de exata correção monetária, res
gatáveis em até vinte anos, através de parcelas anuais, iguais e su
cessivas; será sempre paga previamente, a preço justo, em dinheiro, ê
indenização das benfeitorias existentes nas áFeas desapropriadas.
§l Q - Lei ord~nár~a definirá as zonas prioritárias, bem como os parâ
metros de conce~tuação da propriedade ~mprodutiva a que se refere es
te artigo; disporá, também, sob~e o processo de desapropriação, asse
gurando plena defesa ao desapropriado em prazos compatíveis com a ur
gência da medida.
§2 Q - A emissão de títulos da dívida agrária, para as finalidades pr~
vistas nesta artigo, obedecerá a l~mites fixados anualmente em lei, '
por ocasião da aprovação do Orçamento da união.
§3 Q - É assegurada a aceitação dos títulos a que se refere o presentE
artigo, a qualquer tempo, como meio de pagamento de qualquer tributo'
federal ou obrigações do expropr~ado para com a União ou outra utili
zação prevista em Lei.
§4 Q - Os proprietários ficarão isentos dos impostos federais, estadu
ais e municipais que incidam sobre a transferência da proprieclade ob
jeto de desapropriação, nos termos do P!esente artigo.
§5 Q - A desaproprIação de que trata.este artigo' é de competênc~a ex
clusiva do rresidente da República.

VI • Comissãode Ordem Econômica
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§1º - Estes servIços serão prestados visando, prioritariamente, o pequeno e médio produtor.

EMENDA
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§2º - O pequeno e médio produtor serão, prioritariamente,
rios do crédito rural.

-,

~ Proposta para o Capítulo de Reforma Agrária, Fundiária e Polfica
Agrícola.

benefic~á

§3º - Aqueles possuidores de até 3(tr~s) módulos rurais ficam dispensados de hipotecarem suas áreas quando beneficiários de crédito rural
limitando sua garantia a safra e semoventes.

Art( ... ) - Estão excluídos de desapropriação por interesse social,
para fins de Reforma Agrária, os imóveis pessoalmente explorados '
pelo proprietários cuja dimensão não excede 3(três) módulos rurais.
§1g
- O POder Público promoverá as cond~ç~es de acesso do
trabalhador e ou da trabalhadora à propriedade da terra, de preferência na região em q~e habitam.
§2º - O Poder Público reconhece o direito à propriedade da terra I
na forma cooperativa, condominial, comunitária, associativa, individual ou mista.

.--
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~ Proposta para o Capítulo de Reforma Agrária, Fundiária e Política
Agrícola

ORDEM ECONÔMICA
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TEXTO/JUSTIFICA(;i,O
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Art( ... ) - Fica Revogado o Decreto-Lei nº 1.164 de 1 de abril de '
1971 e as terras de que trata reverterão ao Patrimônio dos Estados
dos quais foram excluídos, devendo ser dest~nadas a programas de '
Reforma Agrária.
Parágrafo Único - Todas as transações efetuadas pela
sua delegação com bases no referido Decreto-Lei, que
nesta data transcritas no Registro de Imóveis; ficam
exceto aquelas doadas individualmente para efeito de

Art( ... ) - As terras públicas da União, Estados, Distrito Federal,
Territór~os e Municípios serão subordinadas prioritariamente ao
Plano Nac~onal de Reforma Agrária, e somente serão tran~f~r~dos a
pessoas 'fíSIcas-braSIlêiras,-~~t~r~liz~d~s
-ou'e;t~an;;iras com
mais de 5(cinco) anos no Brasil, que se qualif~cam para o trabalho
rural, ficando limitada a extensão de 30 (tr~nta) módulos rurais,
excetuados os casos de cooperativas de produção originárias do pr~
cesso de Reforma Agrária.

União ou por
não estiveram
canceladas, '
colonização.

Deputado JONAS PINHEIRO
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Proposta para o Capítulo de Reforma Agrária, Fundiária e Política
Agrícola.
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Agrícola
Art( ... ) - Lei Complementar disporá sobre a Política Fundiária,
siderando os seguintes instrumentos:

co~

Assentamento e colonização;
Estímulos e imposições t~ibutáriasj
Crédito Fundiário; e
Desapropriação

§1º - Na região amazônica o assentamento para Reforma Agrária oU C~
IonIzação, a UnIão incent~vará a exploração de 20% de área aberta I
com culturas permanentes adaptadas à região.

_

Deputado JONAS PINHEIRO
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~ Proposta para o Capítulo de Reforma Agrária, Fundiária e política

a)
b)
c)
d)

Art( ... ) - Aos beneficiários da d~stribuição de lotes pela Reforma
Agrária serão conferidos Títulos de domínio, com ônus de ~naliena
bilidade pelo prazo de 20(vinte) anos, sendo nulos os documentos'
de transferência do domínio ou de posse antes desse prazo.

.,.,-
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Proposta para o capítulo de Reforma Agrária, Fundiária e Política
Agrícola
Art( ... ) - A União, aos Estados e aos Municípios, devIdamente articulados, promoverão a assistência técnica e extensão rural, a pesquisa'
agropecuária e o crédIto rural, como formas de assegurar o bem-estar'
da população e o desenvolvimento sócio-econõmico do País. As Institul
ções da União e dos Estados responsáveis pela dIreção e pela execução
dessas at~vidades terão, em seus órgãos colegiados superiores, representantes dos trabalhadores e dos empregadores rurais.

§2º - Nos projetos agropecuários incentivado pelo Governo, destina~
se-á até 10% da área utilizada para assentamento de pequenos produtores.
§3º - A Lei permitirá escriturar e registrar propriedade menor que'
o módulo mínimo, quando concluir tecnicamente que a área é suf~cie~
te para sustehto
da família de acordo com a qualidade do solo'
e at~vidade explorada.
§4º - r aca assegurado ao agricultor, .gue não seja proprietário, o '
direito de crédito fundiário, para adquirir área rural não superior
a 3(três) módulos pelo Sistema Oficial de Crédito.
§5º - É assegurado ao profissional de área rural (nível médio ou s~
perior), o direito de adquirIr pelo Crédito Fundiário, até 30(trinta) módulos dependendo de' sua capacidade fInanceira:
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Proposta para o capítulo da Reforma Agrária, Fundiária e Política
Agrícola

ORDEM ECONÔMICA

rD" Proposta

EJ
601068-7

para o capítulo da Reforma Agrária, Fundiária e Política

Agrícola

Art(, .. ) - A atividade rural será regulada por Lei Agrícola Compleme~
tar, a ser promulgada no prazo máximo de um ano, e que lhe assegurará
competividade em relação aos demais setores da economia e garantia de
tratamento equânime à diversas categorias de produtores rurais,

Art( ... ) - A Justiça Federal,criará Varas Especiais para dirimir
flitos fundiários nas regiões de tensão soclal.

§l Q - A Lei agrícola criará ~m Conselho de Política Agrícola, defini~
do sua Gomposição e atribuição, e disporá sobre os instrumentos de p~
lítica agrícola, bem como os critérios de sua aplicação, obedecendo'
aos seguintes objetivos:
a) abastecimento do mercado interno e suprimento do setor exportador;
b) elevação da'renda líquida do homem do campo e sua Justa distribulção;
c) promoção de capacidade de autofinanciamento do setor;
d) redução dos desníveis de renda intersetorial;
e') redução das disparidades de desenvolvimento regional;
f) dar suporte aos programas de reforma agrária;
g) programa de habitação que garanta dignidade de vida ao trabalhador
rural, fixando-o a sua terra preferencialmente em agrovilas,

co~

ONSTITUINTE JONAS PINHEIRO

~

TEXTO!JUSTIFICAÇÃO-----------------,

QUANTO AO ANTEPROJETO DA SUBCOMISSÃO 6A
REDAÇÃO ATUAL
"Art 3 9 - Considera-se empresa brasileira ou nacional aquela constituída sob as leis brasileiras e que tenha
sua
administração sediada no País."

A ação do Estado em apoio à atividade agrícola dará ênfase à aplicação dos seguintes instrum~ntos de política:

PROPOSTA
"Art. 3 9 - Empresa brasileira ou nacional é
~quela
constituída sob as leis brasileiras e com sede no País, cUJo. coE
trole decisório, gerencial e de capital pe~t7nça, di:e~~ ?U ln?~
tetamente, apenas a brasilelros, pessoas flslcas ou Jurldlcas.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

JUSTIFICAÇÃO
E fundamental caracteri~ar como empresa
brasileira
ou nacional aquelas que tenham somente brasileiros, pessoHs fís.!:.
cas ou Jurídicas, no controle decLs6rio, ~er~nclal.e de capitdl,
como forma de diferenclar daquelas que poderao se lnstalar
no,
País, mas que não necessariamente tenham a participação de pessoas físicas ou jurídicas braslleiras.
Além disso, é importante acrescentar que o controle
decis6rio, gerencial e de capit~l perte~ça não s6 d~reta
c?mo
indiretamente a brasileiros, pOlS atraves de suceSSlvas aSSOClações comerc~ais é factível descaracterizar tal controle.

§2 Q -

preços de garantia;
rrédito rural e agroindustrial;
~eguro rural;
tributação;
estoql,!e? .reguladores;
armazenagem e transporte;
regulação do mercado interno e comércio exterior;
apoio ao cooperativismo e associativismo; e
pesquisa, experimentação, assistência técnica e extensão rural;
j) Eletrificação Rural;
K) Estímulo e regulamentação do Setor Pesqueiro através de Código'
Especí fico;
1) Conservação do solo
m) Estímulo e regulamentação de exploração florestal;
n) Estabelecimento de um Plano Nacional de Pecuária;
'~stímulo e apoio a irrigação,

liJ;--------------AUTOR---------------
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Proposta para o capítulo da Reforma Agrária, Fundiária e Política
AgTÍcola
Art( ... ) - Fica asse~urado ao setor pesqueiro; o apoio, estímulo e
regulamentação através do Código da Pesca a ser instituído por Lei
Complementar.

r:T--

T[xTo/"uSTI~IC"çio-.,......---------------,

Proposta para o capítulo da Reforma Agrária, Fundlária e Política
Agrícola

QUANTO AO A~TEPROJETO DA SUBCOMISSÃO 6A
REDAÇÃO ATUAL
nerais~

os

"Art. 9 9 ~otenciais

As jazidas, as minas e demais recursos
de energia hidrâulica e aS reservas de

~.!:.

a-

gua subterranea constituem propriedade distinta da do solo, para efei to de exploração ou ap r ovo i tamento industrial, e pertencem à Un~ão."

PROPOSTA
Acrescentar ao artigo 9 9 os seguintes ~arágrafos;
"§ 1 9 - A pesquisa, a lavra e a transformação industrial de minérios dependem de autorização ou concessão da União
e somente serão autorizadas ou concedidas a brasileiros. ou d E'm
presas constituídas e com sede no País, cujo controle decis6rio:
gerencial e de capital pertença, direta ou indiretamente, apenas
a brasileiros, pessoas físlcas eu juríd~cas, com as
condições,
restrições, limitações e demais exigências estabelecidas em lei.
§
29 - As autorizações de pesquisa mineral. as concessões de lavra e suas renovaçaes serão por tempo determinddo e
semEre no interesse nacional, não podendo ser transferidas
sem
anuencia prévia do poder concedente.
§ 3 9 - À Unlão e ao proprietário do solo será assegurada a participação nos resultados da lavra, na forma a ser de
finida em lei.
4 9 - Em areas fora da faixa de fronteira e das ter
ras indígenas, a União poderá de legar competênci a aos
Estados
quanto às autorizações, concessões e suas renovnçõcs, de
com o estabelecido em 1ei. 1I

acordo

.rusrr FI CAÇÃO
Art( ...) _ Fica instituído o Plano Nacional da Pecuária, como forma
de estimular e regulamentar o setor.

OS recursos mí nc i-a i s , por serem bens 1i mi tados e não-

rello~5vcis e por integrarem o pntr1m5nio da Uni5o, devem

cstnr

sob o controle desta, de maneira -que pos s am c orrt r Lhuí r c í'c t va e
eficazmente ]lara o desenvolvlmento Qconõmlco e social do País.
í
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Também, configura-se de extrema relevância garantir
a efetiva participação no setor mineral de empresas cujo controle decisório, gerencial e de capital pertença a bras1leiros, de
forma a fortalecer e assegurar a presença dessas empresas em todas as fases da mineração - pesquisa, lavra e transformação industrial de minênos.
As autor1zações, as concessões e suas renovações por
tempo determ1nado têm por obJetivo proporclonar ao Estado melh~
res condições de estabelecer uma polítlca adequada de exploraçao
e controle da Drodução. Alêm dlsso; bca endentiado de
forma
bastante clara'que as autorizações e concesSões não são
perpê:
tuas e não transferem a proprledade desses bens pertencentes
a
União, necess1tando, em conseqUêncla, de anuênc1a prévia do Poder Público ã transferência de t1tularidade.
À União deve caber partic1pação nos resultados
da
lavra, pois a ela pertencem os recursos minerais. Por outro lado, sendo a prop!i~dade do solo distinta ~a dos recu~sos
mlnerais, o proprletario do terreno deve partlclpar tambem dos resu.!.
tados da lavra, como compensação pela uti11zação do espaço físico necessário à implantação do empreendimento.
Finalmente, as disposições ora propostas permit1rão
a exploração e o aproveitamento dos recursos minerais brasileiros de forma harmon10sa, racional e part1clpativa, conjugando e~
forças governamental e da inic1ativa privada nacional, assegura~
do, irrefragavclmente, o controle, a autonomia c a soberania

País sobre os seus bens flinera1s.

do
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Quanto ao AnteprOJeto da "Subcomissão de Prlncíplos Gerals,
Intervenção do Estado, Regime da Propriedade do Subsolo e da Atlvld!
de Econômica":
TEXTO ATUAL:
"Art. 29 - ... § 19 - O Poder Público estabelecer:' as formas
de tornar a propriedade acessível a todos."
TEXTO PROPOSTO:
"Art. 29 - ... § lO - O Poder Público estabelecerá as formas
111 o p r i cd.idc [lCC$S Iv o I [I todos) o hs c rv.ula s , quanto :i aqui
si(50 de imGvcl Ttlral por cstrdngeiro reSIdente no llaís, as
C011dlde- tornar a

có o

s
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Constituinte MARCOS LIMA

Acrescente-se ao art.99 do anteprojeto aprovado pela Subcom1ssão
de pr1ncíp~0~'Gera1S, Intervenção' do Est~do, Regime pa Propried~
de do Subsolo e da Ativ1dade Econõmica
parágrafo único com a
segu1nte redação:
"Art.99
Parágrafo un1CO. Lei federal disporá sobre a polí
tica nacional de m1nerais estratégicos, v1sando aõ
melhor aprove1tamento dos recursos minerais eX1Stentes no País e à compatib11ização das dtretr~zes
setoria1s específicas com as exigências do desenvol

vament;o nacaonaf, ;"

sJ.leiros, baseada, essencJ.almente, na existência de rn1nera1S abu~

dantes em nosso territór10 tem-se orientado, em termos gerais, p~
las seguintes diretrizes:
a) incentivo à exportação de minêr10s com o objetivo de
gerar divisas para fazer face ao endividamento externo;
b) substitu1ção de 1mportações;
el estímulo à produção m1naral como forma de corrigir as
distorções regionais de desenvolvimento, mediante a criação de p~
los industr1a1s de transformação em rag1ões de ba1xo creSC1mento
econômico.

Não se var1fica, p01S, no âmbito da política setorial ad~
tada pala País, qualquer ênfase fi busca.da v~rticalização industri
aI pela via do desenvolv1manto ou daaqJ1sição dé tecnologia que
perm1ta ma10r agregação de valor às substâncias m1nera1s, o que,
naturalmente, tem contribuído para· nos manter na incômoda pos.:!:.
ção de exportador
de matér1a-pr1ma e importador de produtos elaborados ou sem1-elaborados, nos quais ocorreu substancial incremento do valor dos produtos de origem mineral.
Parece fundamental, portanto, que a questão dos nossos
recursos minerais seja reavaliada sob a ótica dos verdade1ros interesses nacionais, em termos de uti11zação atual e futura das
reservas existentes, visando, inclusive, ao red1recionamento dos
esforços no sentido da obtenção da tecnolog1~ apropr1ada para a
produção e a industrialização ?essas matérias-primas.
AssJ.m sendo, entendemos da rna1s alta relevância que a

Convém seja desde logo ressalvado que a aqulslção dd
plOprledade rural por estrangelro está sUJeita a cXlg~nclas
pr6prias,
f i x adns em 1('1, jii que o uso da palavra "todos" p oü c r n dar
a olltra interpretação.
í

CONSTITUINTE JONAS PINHeIRO
______ 0

PJ

Ilw.r~em

EMENDA

PL[IIAllO/cc"'l$sÃo/suneOIl15:sÃO

_,

601072·5

cosn SS'\O nA OIWI ~I rcoxosn CA

QUAXTO AO A:\rcrROJI:fO DA suncoxr ssxo 6A

Nação possa contar com uma política especialmente delineada para
os m1nera1S estratégicos, apta'a prop1ciar ao povo um melhor e
mais racional aprove1tamento de suas riquezas irrenováveis e capaz de permit1r ao Bras11 superar a cond1ção de país em desenvol
vimento e atingir o grau de matur1dade industrial necessário ao
bem-estar e à qualidade de v1da que merece sua população.
O propósito da presente emenda é, por isso, obrigar o
~stado a formular, executar e avaliar uma polít1ca coerente, am~
durecida

da Naçfio, no que tange

volvimento naclonal e o progresso soc1al e material dos seus C1dadãos.
Sala das Sessões, em de Junho de 1987
Const1tuinte MARCOS LIMA

"Art. 14 - O aproveitamento dos notenclais de
gia hidráulica e a lavra de jaZidas minerals em faixds de
0\1

c condizente com os interesses

aos mineraJ.s considerados estratégJ.COs para a economia, o desen-

RmAçlio ATUAL

te1ra

-

JUSTIFICJl9ÃO
A política de aproveit~ento dos recursos minera1s bra-

JUSTI FI CACJíO:

f?

e 281

enerfro~

em tCTTJ5 indfgcn.ls somente podcr5o ser cfetllndo por em

presas píib l i

CO"

Ou cmprc s as n.ic i on.u s ;"

f!j,--------------

,t,UTOIl--

PROI'OST.\
Suprlmir o artigo 14.

PL[N\AIO/COI,lIS'Ão/sUBCO"'ISS.\O

COMISSÃO DA ORDEM ECONOMICA - VI-c
JUS'j IrICAÇÃO

o '\rt. 10 <I:' c ompet ônc f a 5 Uni âo 1'.11 a Ir-u i s Lar s ohrc
o uso do seu p.i t r l món o rcp rc s c nt .«!o pelos i ocu i s os hídncos.
í

AdeJn.115 o art. 9 9

•

c o.n

_

CONSTITUINTE CARDOSO ALVES

do

Jut r-oduc.io 00 ~ 1 9

,

pe i ml t e

estabelecer crit6rios c condições SSPCClclis p.lra a mlncraç50
falÀn de fronteira c em tcrrdS lJldlgcnds.

em

_

~
~

T[XTO/,lUSTlfIC,t,çio

r

~

ACRESCE O SEGUINTE ~RTIGO:
Art.
Lei complementar d1sporá sobre a polít1ca Fundiária.
§ On~co.
Serão ut11izados na política fundiária os seguintes J.nstrumentos:

a) - tr1butação progressiva e regressiva sobre a terra;
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b) - crédito fundiár~o;
c) - colonização ofic~al e particular;
d)
reforma agrária.

f)
g)

assegurar compet~t~v~dade do setor agrícola em relação aos
dema~s setores da econom~a;
- estabilizar a renda do produtor rural;

JUS T I F I C A T I V A
------------

Um país de dimensões continenta~s como o Brasil necessita
de regras claras e estáveis de política fundiária. A estrutura fU~
diãria em ~m país moderno e aberto deve ser flexível para responder
aos estímulos dos mercados de insumos e produtos e aos avanços
da
tecnolog~a. Assim, diversos e variados ~nstrumentos devem-se compor
para adequar a estrutura fundiár~a aos legítimos objet~vos nac~o~s:
estimular a produção agrícola, pecuária e florestal e fazer cumpr~r
a função social 50 uso da terra.
Aqui se propõe que instrumentos modernos e consagrados

Estado de Direito, corno a tributação e o

créd~to fund~ário

:

Todas as nações. que se ~ndustrializaram e se urban~zaram conceberam instrumentos ef1c1entes de ação legislat1va para
•
assegurar a compatib~lização e harmon~zação do setor pr~mário,
n~
tadamente da produção agropecuária e florestal, com os demais
s~
tores da economia. Cabe ao Bras~l, no estág10 em que cerca de 70~ ,
de sua população se urban1zou, em decorrênc~a de um processo h1st§'
rico de transferênc~a de recursos f~nance1ros (renda) e humanos
'
(êxodo rural) do campo para a c~dade, formular, através de le~ complementar, os mecan1smos que dêem ao produtor rural relat~va
es
tab~lidade de renda, e que asseguram a formação e o desenvolvimentõ
de urna sólid~ classe média no ~nter~or do país.

no

seJam

ap11cados em consonânc1a com l.nstrurnentos trad1C1ona1s como a

colo

nização das fronteiras ~nexploradas bem corno com a ~ntervenção
do
Estado, v~a reforma agrãt~a, quando a propr~edade rural permanecer
~nexploraoa, contrar~ando sua função soc~al.

COnsbtumte CARroSO ALVES

r:-T----,------ PLENAR10/CONISSÃO/SU8COIll15SÃO-----------,
ca.'lISSÃO DA 0 = E:CC:NeNICA - VI-c

EMENDA
601077·6

r.1----------------TEXTO/JUSTIFlCAÇÃO-----------------,

ACRESCENI'I:-SE O SEGUINTE ARIIGO:

CONSTITUINTE CARDOSO ALVES
- - - - - - - - I'LEHARIO/cc""ssio/sUBCOIolISSÃO-----

COMISSÃO DA ORDEM ECONOMICA -

_

VI -c

Art.
- COmpete à uruão prorrover a reforma agrária, pela desapropnação
da
propnedade t.err rtoraal, rural :unprodutiva, por arrceresse sccaal.iem zo
s pracratâraas, medaante paganento de prêvaa e Justa andenazaçâo em dmheiro.
§ 19
- A andernzaçâo das terras nuas poderá ser paga em títulos da dfvada pí
bl.rca, com cláusula de exata correção rronetária, resgatáve~s em ate

EMENDA
601075·0

lnte

I!.J

Altera a redação do art. 19 do Relatóno F~nal da Matéria Vencida de SÚbcarn.ssão de
Política Agrícola e Funfuária e da Reforma Agrár~a.
Art. 19. ~ garantido o direüo de propnedade de ÍlrÓITel rural.
§ 19. O uso do J.rnÓVel rural deve currpra.r função soca.al ,
§ <!9. A função SOC1al é cunprada quando o imóvel:
a) - é racionalmente aproveatador
b) - observa justas relações de trabalho;
c) - propacaa o bem-estar dos proprxetâraos e dos trabalhadores que d~
le dependemr e
d) - preserva o rreio-arnbiente.

ill10S,

em parcelas semestra1s, 19ua1S e sucessivas, acresc1da dos Juros legals.

mdenização das benfea.toraas será sempre fe~ta prevaamente e em dinhearo,
§ 29
- A desapropriação de que trata este artigo ê de competência exclusiva
do Pres1dente da RepUbhca.
§ 39
- Le1 ordmâraa defaru.râ as zonas prioritárias para reforma agrária, os
os
parâmetros de concertuaçâo de propriedade irnprodubva, bem corro
ulos de exploração da terra.
§ 49

- Lc~ ordanâr.ra da.sporâ sobre o processo de desapropr.luÇ:.ão pura íl.ns de
reforma agrárla, assegurando pleno di.rea.to de defesa tIO dcsapropr i.ado

em prazos compat.Iveas com a urçêncaa da ação, e enussào de posse ao Poder Púbhco d~
cadada pelo Poder Judic~ár~o em prazo de 60 daas,
§ 59
- A emí.ssâo de títulos da dívada púbhca, para as f mal.adades prevastas
neste art~go, obedecerá a Lanut.es faxados anualmente em Lea , por oca
s~ão da aprovação do Orçanento da união,
§ 69
- ~ assegurada a acartaçâo dos títulos da dívada pôbl.aca a que se refe
re o presente artJ 90, a qualquer tempo, cone roeao de paçamenco

JUS T I F I C A T I V A:
------------A presente emenda vasa dar maaor precasâo rodacaonal, à macêrae , Assam,

mantém, no "caput" do artaço, a qarantaa ao di.rei.to de propnedade de arrôvel. rural,
caro convém a uma socaedade aberta e pluralista, caro a brasa.Ici.ra , que deseja
'
manter-se orqaruzada sob a égide da econa:ua de nercado, da liberdade políbca e
econômica, assegurando-se a propnedade pnvada dos meaos de produção, no campo.
Em seus parágrafos, assegura-se o dever que tem o propnetiino rural de
dar uma função social ao uso do ÍlrÓITel rural, bem cano define-se 00'T1 exal1dão
e
concisão em que consasba essa função soci.al , em seus aspectos econôrucos f t.raba.lhas

tas, sociais e ecológicos, em uma sociedade moderna,

de

alquer triliuto federal ou obngações do desapropnado para cem a UJuão, bem corro
para qualquer outra Emal.idade esbpulada em Lea ,
§ 79
- A transferência da propnedade objeto de dosapropraaçiio nos tenros do
presente artn.qo, não constn.tue fato gerador de triliuto de qualquer
natureza.
§ 89
- Lea crdinâraa fusporá sobre as confuções de lBg1tJ.l1\.lÇ"ão de posse
e
pre[erênc1a para a aqursaçào, por quem não soja propr.ictârao , de
100 (can) hectares de terras píibl.rcas, desde qüe o pretendente as tenha tornado

utavas com seu trabalho e de sua família, e nelas tenha noradra e posse mansa e
íf1ca por 5 (cinco) anos aruntcrruptos ,

-

§ 99

até

pro

Pi
-

- Dependerá de prôvra aprovaçâo Ou senado Fcdcra l, a ahcnação ou conces
são de terras públ1cas com área supcr,;or a três mil hectares.
-

- Compete ao Poder Executlvo, quando da conccssâo de ancent avos f1sca1s a
projetos açropocuâraos de abertura de novas frontmras agrícolas, regulamentar a destmação de até 10% da área efetlvamente utn.Lazada, em proporção
aos
§ 109

bencfãcaos concedados ,

CONSTITUINT~

CARDOSO ALVES

0.----------

(-

EMENDA
601076-8

I'Ll'.:'l,,",o/coUIS,Ão/sUBCC.W.5SÃO

COMISSÃO DA ORD~M ECONÔMICA - VI-

C

T[llTO/JU5TlfIC,t,ÇÃO-------------

ACRESCE O SeGUINTE ARTIGO:
Art.

a)

.

um

Lei complementar, a ser promulgada no prazo máximo de
ano, disporá sobre as regras fundamenta1s da polít1ca
Agrícola.

§ üm co

A Lei Agrícola terá

- promover o bem-estar

co~o

soc~al

para projetos de assentamentos de pequenos agr1Cultores.

Dadas as 1.I1lpllca-Õ<:::!s p.1ra a econorm.a nacaona.l cbs .intervonçóes do Estudo na eco
ncsrua e na estrutura fundaâr.ra, é amprescandfve.L que se t.racem com r aqor os Linu.tcs
dessa antervençáo, A reformo. aqrâraa deve ser planejada e executada com absoluto
reSl-"'lto e assegurando cot.al, qarantua e t.renqüa Ladado aos propnetános ruraas que
exploram suas terras tornando-as produtnvas , mdcpondontcmento de seu tamanho.A fun
ção socra.l da te-ra é "produzaz para UP1eJ. socaedade que se urbamzou",
Ass:un, cabe ao COngresso Nacaona l traçar os parâmetros de produt.ivadade para tor

ror
à",desaproprlaç.:io os que t
e
SUJS
E
pC;
der Lxccut~vo Levar J. frE:.'nLc o proqranu ele Rcforrm i\gr5.rla, } cspoat.ando seus l1.IIU.-ammes

raba lham

oxpl oram

torres.

c.ü-c

co

leso
a
A desapropr açâo poderá ser 110Je en titulos da dívada plID1~ca, sorrente p.ira
t.erra nua e 1StO para vaaba.Lazar a reforTIB agrár1a. As banfoat.oraas, .mt roduzrdas

obJetivos:

í

de todos os que trabalham no

campo.

pelo propr.retárao, devem SE"I pagas em dmhearo, por uma CjUest.:lo CO:neZ1.Id10

ele just i,

~.

-

A emissão de posse deve ser precedi.da de drrca.to de defesa do réu (desapropm.ado)

b)

- reduzir as disparidades de desenvolvimento

c)

- reduzir

d)

- suprir o mercado interno e lncentivar as exportações;

e)

- gürantlr tratamento equ5nlmc às d1vcrsas categorias de
dutores rurais;

50 desnívc~s

de renda

reg~onal;

para se evrcar consecução de erros de fato ou de da.rea.to 1rrCl...\.lr5.vcls.
se deve se revestlr da urgênc1a que o prob]~a requer.

e

~l.ls o

proces

Os elCllID.1S dlSPOSlt1.VOS V1S.J.In a complafentar .:lS m-2chdas noccss5.rlilS pe.'1.r.:'l o cumprl
mento ele flU1Ç3"O soclal das terras pú!JJ Jcas bem corro dos lnccntlvoS fisCC11S
co:ncd"i

intecsclor~ali

dos pelo Estado.
pr~
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A nenhuma outra Lnst~tu~ção que não à soberan~a do Conpode-se entregar a tutela de tão ~mportante área

gresso

nac~onal

qual seJa nossa frontelra ou a terra onde permanecem nossos ances-

trais indígenas.

[.!J
Ao

art~go

49, acrescente-se o parágrafo

un~co:

A guarda dos valores ma~s caros de nossa c~v~l~aação não
podem ficar na dependencia de organ~smos do Execut~vo que mudam
sem consulta aos verdadeiros d~tames da alma popular, mu~to ma~s
tendentes a assoc~ar-se aos mod~smos do concerto téc n~co internac~onal ora favorável a Uma corrente ora a outra consoante a ha~i
lidade de expor dos técnicos que a compoem. Só no Congresso a voz
do povo se torna autêntica, atual, a representaç-ao natural que
se deseJa na construção da democrac~a.

Parágrafo un~co: A le~ d~sporá sobre empresas de cap~tal estrange~ro
disc~pl~nando seus fluxos monetários e finance~ros
e, em função do ~nteresse nac~onal, sua dest~nação
econõm~ca.

JUSTIFICAÇÃO
-E exatamente nos fluxos monetários sejam eles rea~s
ou s~mból~cos que o grande cap~tal sobrecarrega hOJe as econom~as
dependentes. Se não nos defendermos de todas as formas de especulação internacional, dentre as quais segundq"Peter Drucker esta é a

o

c:

CONSTITllTNTL RIIOUEI, CÃNDISO
PL[H"RIO/COIolISsio/5uaCOlllssio,

mais comum, ai diríamos a ma15 õbv~a a sobrecarregar nossas contas

e nos retirar capacidade de barganha para os negócios ~nternac~onais.
Confiamos na sensibilidade dos nossos colegas consttuintes na sent~do de acrescentar ao "projeto o parágrafo un~co ac~ma.

_

ÇOMISS§O DA ORDEM ECONÔMICA
,-,

TtXTO!oIUSTlfICAÇio---------

Mod~fique-se

art~go

o

"por empresas

14, in fine,
ou empresas

públ~cas

~
~
-,

subst~tu~ndo
nac~ona~s

as expressóes
" por

"p e l a União".

tJ CONSTITUINTE RAQUEL CÂNDIDO
f:;
COMISSÃO DA ORDEM ECONÔMICA

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA
601079·2

"l.[III""uo/COIU"Ão/~UICOIrlI"io

Ao dizermos Unlão , estamos no caso pensando em Congresso

r : - r - - - - - - - - - - - - - - - - TElTOIJlJ5TI'IC,I,Ç;,O-----------MODIFIQUE-SE O ARTIGO 13 renumerando-se o 14.
Art.l3 A pesqu1sa, a lavra, o reflno

I

o processamento

Nac~onal,

_

tára

a lmpor-

1

que delxará a nação segura de que nada se fará em dctr~rnento dos

tação , O transporte ma~itmo e em condutos, do petróleo e
seus der~vados e do gás natural, em terr~tório nac~onal ,
const~tuem monopól~o da Un~ão.
Art.14 A pesquisa, a lavra, o

enriquoc~mento

de

m~nérios

voz pela qual se man~festa a união . Nosso pensamento esno parágrafo un~co que também é nossa proposta e

expl~c~tado

interesses pátr~os quando da exploração de Jaz~das m~nerais, recurso
renovávels e rn-ao renovãveis nas faixas de fronte~ra ou em terras
índigenas.

nucleares

e rnaterla15 físse15 locallzados em terrltórl0 naclonal ,sua
~ndustrial~zação e comérc~o,

constituem

monopól~o

da

tJ CONSTITUINTE AAQULL CÂNDIDO..UTOIl--------------'-'j

Un~ão.

JUSTIFICAÇÃO
Desnecessár~o d~zer-se

---,j

PI.EHAR10/COIolI",iO/SUICOlllSSÁO

f!ll..·...:C::::O~~::.;II:.;S::.:S::.:Ã~O~·...:D:::A~O::.:RD=E::M~L::::C:::O::.:N:::Ô::.:I1::.:I:::C::A~
da

~mportãnc~a

de ambos os

EJ
EMENDA

601082-2.

-J_

r:;----------------TExTO/olunlFlcAçio-----

art~gos

soberan~a nacional. Imag~ne-se , por h~potét~ca, a poss~b~
de dependermos de quem quer que seJa para o processamento de
mater~a~s tão ~mportantes do d~a a d~a e tão relevantes para a nossa
tranquil~dade e paz. Que espéc~e de soberan~a poder~amos resguardar
se não fosse nossa a dec~são sobre a quant~dade de petroleo ref~nar
se ou vender bruto. Imag~ne-se, por p~or ainda a mera ameaça de que
nossos mlnérl0s nucleares , sua lavre e enrlqueclmento estlvessem

sobre a

l~dade

Subst~tua-se

Art.99

potenc~ais
d~st~nta

§19

nas mãos de credores de um permanente endivldarnente derlvado da a-

tual ordem econõm~ca mundial em que a especulação do s~mbolo de pagamento e valor ultrapassou em centenas de vezes o ~alor real dos
fluxos de bens e serv~ços. Efet~vamente estar~amos em grande r~sco
de não gosar de qualquer soberan~a.e não ter sequer garant~da a paz.

o atual

§29

art~go

99 pela redação

aba~xo:

As Jazldas, rnlnas e demais recursos m1nerals, bem corno os

de energia

hidrául~ca, const~tuem propr~edade

propr~edada

do solo, sendo, neste caso, o subsolo propr~edadc da Un~ão.
A exploração e o aprove~tamento das jaz~das, m~nas e dos
potenc~a~s de energia hidrául~ca dependem de autor~zação
ou concessão federal ou contrato por tempo determ~nado ,
na forma da le~, em que sÓ podem ser parte os bras~le~ros
ou soc~edades nac~ona~s.
~ assegurada ao propr~etár~o do solo a part~c~pação nos resultados da lavra;quanto às Jazidas e minas cUJa exploração
da

constltulr rnonopóllo da Unlão, a le1 regulará a forma de
inden~zação.

§39
,.-------------- AutOIl---------------

tJ CONSTITUINTE RAQUEL CÂNDISO
r.;,-----l------

J>U:NA'UO/coUlssio/CUICO.. ' S S Ã o - - -

---,

COMISSÃO DA ORDEM LCONOMICA
r : - r - - - - - - - - - - - - ' - - - - T[XTOlolUST1FlCAÇÃO-------Acrescente-se ao

art~go

14, renumerado o seu parágrafo

~
~
-,

§49

§59

prév~a

aprovação do Congresso NaCl0nal.

de que trata o parágrafo anterior n-ao será
ao diz~mo do imposto sobre m~nera~s.
Não dependerá de autorização ou concessão o aprove~tamento
de ericr qa.a hidrául~ca de pot.ênc i.a r-eduz-í.da e em qualquer
caso, a captação de energ~a soiar.
As autorizaçóes de pesquisa mineral e as concessões de lavra serão por tempo determ1nado, renováveis no J..nteresse na-

ún~co:

Parágrafo ünlco. A exploração de ta1s recursos em terras 1ndígenas

part~cipação

infer~or

§G9

dependerá de

A

cional, conforme d~spuser a le~.
O regime de exploração de recurses naturais garantirá aos
Estudos em que ela. se flzer a particlpação nos seus resul-

tados.
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Emenda ao
Ao art.9,9

JUSTIFICAÇÃO

Oeputado ANTÔNIO BRITTO

Consideramos que nosso tão douto colega Constitulnte Afonso
Arinos deu seu nome ao proJeto que, por voto de estudiosos do assunto chegaram a uma redação bem melhor no assunto que a do presente anteprooeto da Subcomissão de Prlncípios Gerais, Intervenç-ao do Estado, Reglme da Propriedade do Subsolo e da Ativldade
Econômlca.
Temos ésperança de que, reconsiderando a redação dada, o nobre
relator da Comissão da Ordem Economica recomponha o texto ao consolidá-lo para a proposta mais completa e abrangente.

- - - - - - - - - - - AUTOIl"-- - - - - - - - - - - - -

~TADD

ANTÔNIO BRITTO

~
~

r ; ; - - - - - - - - - - - - - - - TuTotJUSTIFICAÇÃO-------Dê-se ao Art. 1º a seguinte redação e suprima-se o Art 2º, do
anteprojeto da Subcomissão da Questão Urbana.

---j

Art 1º - É assegurado a todos, na forma da lei, o direito
à
propriedade imobiliária urbana, condicionada pela sua função social.
§ 1º
- A propriedade ,e a utilização do solo urbano se subme
terá às exigência fundamentais de ordenação urbana, expressas em pl~
na urbanístico e de desenvolvimento urbano.
§ 2º
- O direito de construir na área urbana será cOQcedido
pelo poder Públ.ico ao tltular da propriedade imobiliária urbana, na
proporção compatível com o interesse soclal do empreendimento.

§ 3º
- Os planos urbanísticos e de desenvolvimento urbano /
serãó elaborados e executados pelas autoridades municipais, no Dis_
trito Federal, das Regiões Metropolitanas e das Aglomerações Urbanas,
e quando for o caso, com a colaboração da União e do Estado.

JUSTIFICATIVA
Ao contrário do que ocorreu com' outros tipos de propriedade a do sub solo (código de Minas), a das marcas e patentes industriais
(código da Propriedade Industrial), da propriedade rural ( Estatuto
da Terra) - o legislador ordinário não chegou a deflnir os contornos
da propriedade imibiliária urbana. A situação da urbanização no país
(a população urbana, hõje; representa cerca de 72% da população total)
impõe que se inclua no 'texto constitucional uma noção adequada da pr~
p~iedade imobiliária urbana.
O'que caracteriza essa propriedàde é o contexto em que ela se ~cha
inseri~a, m~ito mais ampl? do que o interesse prlvado do seu titular.
A útiJização de cada parcela específica de terreno urbano sofre restrl
ções especiais em função do interesse público. No plano urbanístico,
portanto, o interesse púhlico do conjunto deve prevalecer sobre o int~
resse 'privado' e é "nes t a perspectiva que se determina o uso a ser dado ao
terreno urbano.
Na visão tradicional, o solo tinha s~mpre o título fundamental. O
conceito romano define esta ;relação pel a máxima "superfície solo coedit"
que ainda hoje permanece em nosso Código Civil (art.547). O solo urbano
possui atualmente., no entanto, um mero valor instrumental, ou sejà, sua
importância se define pela capacidade de se edificar.
A propriedade imobiliária urbana é uma propriedade formal,isto é ,
recebe uma forma, sua def~nição, dos planos urbanísticos e de desenvol
vimento urbano. O título de propriedade deve estar,pois, subordinado /
às determinações que os referidos planos venham a estabelecer.
Os ~lanos urbanísticos e de desenvolvimento urbano 'constituem instrumentos que
visam ~ ordenação físico-espacial das cidades, ao controle e à orientação do processo
de expansão urbana, 'a preservação e valorização do patrimônio urbano e dos recursos
naturais. Como modela orientador, os planos urbanísticos também compatibilizam as características físicas das cidades com a necessidade de uso
do espaço em função das atividades econômicas e sociais e da sustentação da vida humana nos centros urbanos.
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TEXTO/.ruST1fICAÇÃO

Dê-se ao art. 4º do anteprojeto da subcomissão
Urbana a seguinte redação:

~
~
~

da Questão

Art. 3º - Adquire o domínio de terreno urbano aquele que,
não sendo proprietário de imóvel no ~esmo Município ou Município vizinho, o possuir como seu, continua e incontestadamente, por 5 (cinco) anos ininterruptos, podendo requerer ao juiz que assim o declare
por sentença, a qual lhe servirá de título para a transcrição no Registro de Imóveis.
§ 1º - Para efeito do previsto neste artigo, considera-se
vizinho o município limítrofe ou qualquer outro município que integre
a mesma região metropolitana ou aglomeração urbana estabelecida por
lei.
§ 2º - É vedado ao possuidor usucapir mais de um imóvel
e área maior do que a indlspensável à sua moradia e de sua família.

JUSTIFICATIVA
A emenda procura explicitar que a função básica da propri~
dade imobiliária urbana é sua efetiNa utilização. Assim , a transferência de domínio em caso de posse, .seja ela sem oposição ou com base
em justo título ou boa fé, deve cor'r eponoer ao interesse de que a propriedade cumpra, efetivamente, seu papel social. Por essa razão não há
interesse em distinguir-se a orig~m da posse no sentido de se conferir
prazo diferenciado para aquisição de domínio, nem tampouco em se conferir à presença ou ausência do proprietário, fator .que justificaria
tal diferenciação.
O Brasil de hoje já não é o Brasil de 1916. Não se justifica,
pois, que um proprietário desconheça, por mais de cinco anos, a situ~
ção em que se encontra um bem de sua propriedade.
Por outro lado, a gravação de inalienabilidade proposta no
anteprojeto é desaconselhável, qualquer que seja o prazo, pois apresenta
uma conotação punitiva, impedindo o uso pleno do domínio adquirido. O
caráter perverso da medida se faria sent i r ma i s para a classe de baixa
renda que, em essência, é a titular do dlreito.
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Suprima-se do texto do Art 8 parágrafo único do anteproJeto da
subcomissão da Questão Urbana, a expressão:"exclusivamente nas cida
des brasileiras de pequeno porte".
JUSTIFICATIVA
Cerca de 64,8% da população urbana do país vive em cidades com
população superior a 5D.000 habitantes (1980). O processo de urbanl
zação teve por caract:rística a concentração urbana em cidades
m~
dias, aglomerações urbanas e regiões metropolitanas. Esta concentr~
ção, se faz ao lado de um considerável aumento da pobreza. Perto de
90% da pobreza absoluta tem po~ habitat as regiões met~opolltanas.
Par outro lado, num país de diferanças regionais agudas cama a
Brasil, caracterizar cidade de pequeno porte, pode levar a equívo cos classi ficatários dada 'existência de funções urbanas di ferenciadas em relação ao tamanho das cidades.
É natural, assim, que as maiores demandas por terrenos e habi
tações urbanas venham ocorrendo nas citadas formações urbanas.
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Suprima-se o Art. 10 do anteprojeto da subcomissão da Questão Urbana e Transporte.
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No inciso I pretende-se â substituição da expressão de ,interesse /
metropolitano por ge.!~eresse comum, por ser mais ampla e atender,~a:
bém, a inclusão das àglome,açõe~'urbanas.
No inciso II, a emenda propõe, por que s t ão de coerênciâ com o re~
tante da proposição, a inclusão da expressão" aglomeração llrbana".
As justificativas para'os inc1sos ~ e 11 servem igualmente para o
parágrafo único, qnde se substitui Inter~~e m('~~opolita~ por inlerr~
se comum e se acrescenta a expressão nglomerução Urbana.

JUSTIFICATIVA
O estabelecimento de Região Metropolitana impõe-se toda vez
que se apresenta a necessidade de organizar e administrar serviços pú
blicos de interesse comum. Ora, a organização e administração desses
serviços públicos não se dá de maneira uniforme em todas as reg10es
metropolitanas. A experiência colhida com o estabelecimento das atuais
regiões metropolitanas, segundo a regra da Lei Complementar n9 14, de
08-06-73, da quál consta a discriminação de serviços púb11cos de int~
resse metropolitano, mostra a incoveniência de se incorporar esta disposição à Constituição. Este dispositivo, ao universalizar para as r~
giões,metropolita~as um rol de serviços, contraria
a diversidade e
complexidade que caracterizam as formações urbanas brasileiras.
Há que se assimilar, ainda, a incoveniência de se classificar
como serviço público, ao lado do saneamento básico e dos transportes,
a ocupação e uso do solo metropolitano, assim como é difícil justificar,
no rol constante do Art., a habitação, um dos mais candentes problemas
das cidades.
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DE-se ao Art. 12 do anteprojeto da Subcomissão de Questão Urbana e
Transporte a seguinte redação:
'Art. 12 - Lei' Estadual disporá sobre a autonomia, a organização e
a competência da Região Metropplitana e da Aglomeração Urbana, como e'
tidades públicas e te~ritoriais, podendo atribuir-lhes:
I - delegação para promover a arrecadação de tayas, contribuIção /
de melhoria, tarifas e preços, com fundamento na prestação de
se~viços públicos d~ interesse comumi
11 - competência para e,pedir normes ~~ matérIa de interesse Lomu~/
da

Regl~o
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í
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Com base no § 22 do Art. 14 do reg~mento Interno da Assemb!éia
acionaI Contituinte, propõe-se a inclusão, onde couber, da segu:nte
Norma Const:tucional:
Art.

Todos tem di=ei+o a v:ver d\gnEmente. A Un:ào, os

Est~

dos e os Hun cIp os , de forma integrada e com par t c ípação comunit~
ria, promoverão oolíticas de habitação, transportes, proteção amb!
ental, saneamen~o e planejamento que assegurem este d~rejto bem cQ
mo eleborarão legislação sobre util:zação do solo que resguarde
o
interesse geral e caiba a especulação imo~:l:ária.
JUSTIFICATIVA
í

í

í

A habitação é reconhecida como um direiro fun~amental de todo
ser humano em várias constituições estrangeiràs. Mas este direito /
não se exerce plenamente ôpenas com o acesso à cesa.É preciso, para
qualificá-lo de forma adequada, a presençe s:mu~t5nea de equipamentos ur~anos e comun:tár:cs. E que seu m~rador ~enha emp:cgc de cnde
ret!re a renda necessá=ia ao seu sustento e o da sua fam~lia. Par~
a grande maioria da população brasileira este habitat é a cidade,já
que 70% dos brasileiros vivem hoje em áreas urbanas.
A condição primordial para o exercício do d1reito de viver di~
narncnte é, portanto, ê existência de um hahit~t urrano, onde o ace~
so à moradia seja t.atado no cont~xto do desenvolvimento u~bano. Ou
seja, a habitcçúc deverá ser considerada em conjunto com os demais/
aspectos urbonos - saneamento, transporte, emprego, equlpamentos c~

munitórios e me:o ambiente. A concretização deste habitat urbano,exl
ge açlo integrada da União, dos Estados, das Regiões Metropolitanas,
das Aglomerações Urbanas e dos Municípios, com participação comunit~
ria. Para que venha a ter sucesso, esta ação integrada deverá esta~
pau~ada em uma po~ít~ca de descnvolv~mento urbanc da qUBl dec~=ram ,
de for~a harnân:ce, as po:iticas parcelares de habitação, de trans porte, de saneamento

~ásico,

de proteção

am~:en~e:

e de LSO do sole

urbano em proveito da comun:dade.

~
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Parógra fo ún co - Cada Região ~lel1 opol i t zna ou AgIome r aç o U, banal
expediró seu própr10 estatuto, que será aprovúdo pela As~emblpia Legi~
lativa do Estado, respeitadas a Constitu;~lo e a Lcg1sl )0 aplIcável e
asseJurnda a representação de mun1cípIoS integrantps e 1 participação /
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palitana deve Re vincular organicamente:
. üut i a inclusão pretendida pelo emenda é do expressão ED12.!"~r.~sã(l-,:,!:....:'
ba!l1l., formações urbanas que se assemelham à,s.. regiões me t r opo l ít anaé e
tem presença dr s s cm l nada no t.er r i t r Lo br as Ju r o e que estão a m~I(,C,,:
reconhecimento constitucional.
é

í

í

Com base no § 22 do Art. 14 do Regimento Interno da Assembléia Naci~
nal Constituinte, propõe-se a inclusão, onde couber, da seguinte No~
ma Constitucional:
Art 42 - Respeitado o direito individual, o Poder Público pode;á
promover a desapropriação imobiliária urbana, conforme disposições
de planos urbaníst1cos e de desenvolvimento urbano, mediante pagame~
to de justa indenização em dinhe1ro ou títulos da dívida pública,s~
gundo os critérios que a lei estabelecer, até o montante do valor v~
nal do imóvel para fins tributários.
§ 12 - A lei definirá as cond1ções nas quais o titular da
pr~
priedade imobiliária urbana será compelido em prazo determinado
à
sua utilização socialmente adeqyada, sob pena de desapropriação por
interesse social ou de incidência de medidas de caráter tributário.
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§ 22 - No processo ex propriatório, não será apropriado pelo titu-
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lar da propriedade imobiliária o valor acrescido, comprovada~ente /
resultante de investimentos públicos em área urbana ou rural.
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- A lei definirá os critérios segundo os quais a comunidade recuperará o resultado da valorização imobiliária decorrente /
de investimentos públicos, destinando-a a finalidade de caráter s~
cial.

Turo/,JuUlrtCJ,ç1o

--,

§ 3º

Com base no § 29 do Art. 14 do Regimento Interno da Assembléia
propõe-se a inclúsão, ~nde couber, da seguinte
Norma Constitucional:

Nacion~l Cons~ituinte,

JUSTIFICATIVA
A desapropriação é um instrumento' indispensável à execução dos
planos urbanisticos e de desenvolvimento urban~. Ao mesmo tempo, é
imprescindivel que se assegure ao proprietário desapropriado ind~
nização justa. A disposição de que a propriedade imobiliária urbana
deve atender a sua função social é o caminho para solver o conflito
entre o interesse individual e o coletivo.
A emenda propõe, portanto, que o montante da indenização
pela
desapropriação corresponderá ao valor venal do imóvel para fins trl
butários.
A atual Constituição assegura a desapropriação da propriedade /
rural em titulos da dívida pública, para garantir o interesse social
da produção agrícola. Por igual razão, nas cidades, onde o problema
fundiário assume cada vez maior amplitude, justifica-se atribuir ao
Poder .Público a possibilidade de promover a justa indenização do pr~
prietário desapropriado por interesse ur~nistico em titulos da divl
da pública.
Justifica-se, ainda, que se atribua ao Poder Público a possibill
dade de recuperar a mais-valia imobiliária pois ela decorre, em
g~
ral, da execução ou planejamento de serviços e funções públicas
de
interesse urbanistico.

Art. - O Pode! Público estimulará e ap~iará as atividades do
cooperativismo, bem como a aivulgação e o ensino de sua douurina.
§
- O sistema c~operalivo'é organizado com
democrática e a ausência de fins lucrativOs.

ba~e

na gestão

§
- A lei garantirá às. sociedades cooperat ívas a liberdade
de constituição e 'de registro, .atuação em ~odos os ramos, livre adm.i~!!?
tração, aulo controle, acesso a incentivos fiscais e f'crrnação de seu órgão
de represenlação legal.
§

- Os estados legislarão supletivament~ em matéria de dl

reito cooperativo.
JUSTIFICATIVA
O texto Constitucional, entre nós, ja~ais se deteve no alo ou
nas entidades coope ra t vas , salvo em .19~7, quando defini" corno sendo da
União (Artigo 16, IXI) a compel'ncia para legislar sobre "as cooperativas e as instituições deslinadas a re~olher e a emprega~ a economia po'pular" e, no art. lB, r, para ~ncluir o "cródito agricola, incluid1s as
cooperativas entre agricullores" entre os temas sobre os quais o Cst"do
I~odcria legislar sup Ie t vnmrrnte ,
14ar., não houve, apesar do .crescimenlo uxt r ao r d núr o do COl1P.e.
í

í

í
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rativismo no .Brasil, qualquer menção nps te~tos subseqüentes, apesar da
importância do sistema cooperativista. A nova Constituição Brasileira
apresenta es t a oportunidade para permiti r Clú~ o cooperativismo cresça e
se consolide.
Propõe-se., agora, que a nova Constituição avance e estabeleça
compromis~os do Poder Público para esti~ular e apoiar as atIvidades do
cooperativismó •

Com base no § 2º do Art 14 do Regimento Interno da Assembléia
Nacional Constituinte, propõe-se a inclusão, onde cou~er, da segui~
te Norma Constitucional.
Art. - A criação de qua l quer Empresa Pú!Jl!.ca, '::em como a pa.::.
ticlpação da União em empresas de econom:a m:sta dependerá de prévia
apr cvação pelo Congresso Nacional que e xamína r

â

sua nece s s i dade , co.!}.

veniência e quadro pessoal.
§ 1º - da

pr opcs ;n

a se!'

env

í

arta

ao

ccnçr e

s

sc

r:sc::on81,r Prll1cr

Executivo fará constar o n~~ero d~ cargos e carreira e em cc~'ssã~/
~om seus respectivos padrões salariais.
§ 2º - qualquer alteração nos quadros de pessoal dependerá de
prévia autori7ação legislativa.
§ 3º - em cento e oitenta dias, a partir da promulgação
da
Constituição, o Poder Executivo enviará ae Congressc Nac:~nal, rara
os efeitos do disposta no

pa!'ág-n~o

Pessoal dos órgãos e Enpresas

12 deste a=tigo, os

Pú~licas

QU2dr~s

JUSTIFICATIVA
A fase que estamos superando marcou a perda de controle por parte da soci.':.
dade e na criação e funcionamento das Empresa's Públicas ou da PZl t íc.lpaçõo
da

tI!!

pressa Públicas dependam de outor zaçào Icqí s l.itIva pura f'ormação de seu') quadros
í

d.e..JJr..ss.uül.

'-lá recursos hi:lricos de domínio da Ulião (os que estão em áreas de fronteiras
.. ac;...e.les que banham mais de um Estado) E' cursos d'água de domínío dos Es:.:jos "(cuj-, nascente e foz estão contidos no território de uma só unidade da
·ejer:Jçáo). A competência da uruão, obviamente, tem de estar restrita aos
~ {:n~

'::e seu domínio.
: oecessér íc, t.ambém, prever a hipótese de que recursos hidricos limita -

srus

quadros de pessoal e na saúde f:n3nccirn do Poder- rúbllCO. (\ p::'("sr'n~c propo: Lo /

visa, sem p!'cjuLw de outras medldJs, contribuir para quP dr>srle a crfução as

J

de

já ex:stcn:es.

União em empresas de Econonna Mlsta t com refleyos nquccs no compns:ç5c d:-'

Acrescentar no caput do Art. 109 do anteprojeto da Subcomissão 6-A, após
. expressão "... pelos recursos hídricos", a expressão "de seu domínio".
':\crescentar ao final do parágrafo único da mesmo artigo a excressão "de
seus respectivos ~omíniosu.

~J<;

'31 5

ao território de um só municlpio venham a ser cons.ícerados bens munici -

e 'lão estaduais, coma atualmente.
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&.Jbstituir o Art. 14 do anteprojeto da SUJcamissão VI-A pelo segJinte:

§ I!! - Lei' Federal disporá sobre o volume anual das elli~ !
sões de títulos, suas características, taxas de juros, prazo e con

"Art. 14 - O aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica e a lavra
de jazidas minerais em faixas de fronteira ou em terras indígenas dependem
-íe autorização do Congresso Nacional".

f 2!! - A desapropriação de que trata este artigo recairá
sobre aS propriedades cuja utilização contrarie os princípios de,§
ta Constituição;

O anteprojeto aprovada pela Subcomissão põe em risco a segurança das frO!:'.
teiras e representa ameaça para as nações irrlígenas.

I
!,

.

-J

CLUIZ ALFREDO SALOMAO
-

~içjes d~ ~esgate.

JUSTIFICAÇAO

I
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E:MENDA
Substituir o Art. 3º do anteprojeto da Subcomissão 6-A pela seguinte redação:
"Lmp~esa nacronal , para os fins dedireito, é aquela constituída e com sede no
Paí;;, cujo controle -íecrsôr ío e de capital pertence efetivamente a brasilei-

I
!
t

I,

rLS ou outras e-rpresas nacionais, na forma dalei".

t

§ 3!! - A indenização em títulos da propriedade
territQ
rial rural somente será feita em relação à terra nua, ~endo
as
benfeitorias necessárias e úteis sempre pagas em din~eiro;
§ ~o - A declaração de interésse social para fins de Rg
forma Agrária opera automaticamente a imissão da União ou do Est~
do na posse do imóvel, permitindo b registro da propriedade. Qual.
quer contestação na ação própria ou em outra medida judicial
SQ
.mente poderá versar sobre o valor depositado pelo êxpropriado.

Constante de Sllgcslão da Norma Const(lucinnnl ~pr['5cnlada
b SubLo.iss50 VI-C, que ser6 reproduzidQ oialmente em Pl' irJu.

JUST IFICAÇAO
CC'fl'U se demonstrou claramente nas drscusões da Subcomissão, a participação
majoritária no capital e as disposições estatutárias ou do controle social das
socâedadesnão asseguram, de fato, o controle de empresas.
Com efeito, contratos comerciais e de assistência técnica podem transferir
Q tercr-Lros , acionistas/quobstas ou não, o controle real das empresas.
Por
;.SS~, curore ex íql r que taí s controles pertençam ~etiva~~~~ a brasileiros e,
,'3tu::o;r,>ente, também a empresas nacionais, para poder incluir as substdíár ias ,
~------

do indenização equivalente ao valor declarado pelo proprietário ~
ra fins de tri~utação, em títulos especiais da d1vida pública, Com
cláusula de atudlização monetária, negociáveis e resgatáveis,
no
prazo d~ ~o (vinte) anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas,
asseguradõ a sua aceitação a qualquer tempo como meio de pagamento
, de tributos federais ou estaduais e do preço de terras públicas.

t~~l~i~~~~~~~~-;~~~A1HC't.--- ~~_~~~=-=--=====-J ~
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í

I~

F

iI
I

TE:X·OI,,~!;fl'IC.l.ÇÃO----------------_,
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guintes. ren.Jmerando-se os demais parágra Fos:
"Art. 5º - A intervenção do Estado como agente de produção se fará diret3liJe!!
te ou através da participação no ::apital das empresas.

I

l'[:..Tc/~!1$rlrlcJ,;ÃO-----__,._-_-----_.-

í

_o_o..

&ub';or.Ji~

I' I - a pcsquis;l,
t~~~o,

1~

Substituir o Art. 59 e seu parágrafo único e o Art. 69 e seu § 19 pelos se-

.

suns t tu r o inciso I do /lrt.13 do ant cp ro jct o da
VI-A pelo segujnte:

o

l]~nsnnr[e

Q lnvrn, u refino, a iMpOllu~~u e c~pcr
ma=itilno c cn LorlduLos do petróleo c do gé~ na tu-

1"
suh~lituir

o inciso 11 do nesma urtiga pelo seguinte:

" Tr
u pc squ l s a , li lavra, o enrí qucc Imcn t o , a ind':$tria1 i?~~~IO de rlulcrlais r~ldiodtivos, fis~cis e fcrleis"
p'

§ 1º - A criação, extinção, transformação, aquisição e transfe rência do controle de entidades estatais de orodução será

ncrp~C(:()L{lr, como purJgrJfo Gni~o, do ~esmo Art.13 o se-

autorizada em lei.
§ 29 - A Câmara dos Deputados fiscalizará as atividades das ent_~
dades estatais de produção, através de Comissão definida
em seu Regimento Interno.

guinte:
I'a rií n ri)fo lJnico - I cn vedado à União ceor-r ou

11

í

conceder

qua Lqucr tJ po de pnrtic ipnção, PI1 esp-ª.
ele ou cn valor, no desenvolvimento das

Art. 62 - O monopólio e a reserva da mercado serão criados em lei.

aLi"õr! .... de s de qUI-"

tratam os

inc.is::.:~

e TI
Constam."

j~ S'~ges1..ãú 'jd

iIlorma Cvnstitucwnal subnet rda à Suucomissão,

a

qlJal será reproduzida no Plenário d3 Cumissão.

L

~

io------------,
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~
~

TlEXTO/.,lUSTlflCAÇÃO------------------,

Incluir, onde couber, no anteprojeto da Subcomissão VI-C o
seguinte

Art.
- A União e os Estados promoverão a desapropri~
c;ão da prupriedade territorial, para fins de Reforma Agrária,paga!!

L~·.

o an Lcp r o j e t n up r ov ado dr':("rlJon princípios cons aqr adus peJuLêJ.l cívicas do po~n b ra s Ll c Lr o , como u monoptílio;{fcb P~;\·rl~~l~.I\P a

nac ona l ,
[, por i5S0, fllrlfinmcntnl restJbcleccr n integridade do rooorJ1).;1 in er,t n l n l , of' 1 .!.lrIl 1n
ld:nhi';j1 (l~) riscos de> do snac inna l t7nç:50 do se
~..l'!JtJT ::lTlç;:t

í
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Renumere-se o Art.

O que caracteriza essa propriedade é o contexto em que

~
~

AUTOll

1 9, para o Art.

29

,

ela se acha inserida, mui~o mais amplo do que o interesse

?O

urbano sofre restrições especiais em função do interesse públicoa

___,

dando-5e-Ihe

privado

seu titular. A utilização de cada parcela específica de terreno

No plano ~rbanístico, portanto, o interesse público do conjunto de:ve prevalecer sobre o interesse prlvado e é nesta perspeçtiva
que

a

seguinte redação:

se determina o' uso a ser dado ao terreno urbano.

Art. 2. - A Habitaçã~ será tratada dentro do contexto
do desenvolvimento urbano, de forma conJunta e articulada com os de

damental. O conceito romano define esta reJaç~o p~la m~~im~ Ilsuper-

Na

visão t.r e d i c a on c L,

o FO)O r i nhu Eelolprp o t I

c Lo fUll

i

fície, solo coeô I t." que a anda hojE> perrnan .... c e em nosso códiOgo Civil
uw m~ro v~

mais aspectos urbanos: sanêarnento, transporte e sistema viário, uso do

(art.' 547). O solo urbano possui, atualmente,

solo e propriedade imobiliárla urbana, saúde, educaçdo, recreação, la-

lor instrumental, ou spja, sua importincia se deflne pela capacidade de se edificar.
A propriedade il1'obiliária urbana é uma pr cpr e ãoô c fOl:

zer, entre outros.

no entanLO,

í

Parágrafo ~nico - É dever do E~tado assegurar a todo o
cidadão a oportunidade de acesso à moradia em condições de segurança ,
privacidade, salubrldade , boa qualidade ambiental e mobllidade.

r.ia L,

isto é, recebe uma- forma, sua definição, dOB planos urhElnísli-

cos e de dc senvo Lv mr-nt.o urbano. O título de prppricdu':t- d('\t." estar,
í

pois, subordinado

ns

de t.e rmi ne óc s que os r e I'e r a dos p l e no e- vr nhem a
ç

estabelecer.
JUSTIFICATIVA

cl(3~Qn\'cl v ment

Os planos urban at icos e de
í

titucrn instrumenlos que visam

A habitação é um direito fundamental de todo o cidadão
sendo por isso dever do Estado assegurar a todos o acesso à moradia em
condições de segurança, privacidade, sa;ubridade, boa qualidade amblen
tal e mobilidade.
Por outro lado, levando-se em conta que mais de 70~ da
população brasileira vive hoje em c~da~es, a questão habitacional não

de s

,

o controJc e a

or

í

cnt açâo

í

d ozde ne çjio
do

proc o

s

o u rlvano cong

físicb-P~~pr:cial di'l~

so

c1p

ox pe n

sjio

c i da -

url'olu'-1, a pr.f

I

se rvaçâo c.: vn Lor z açjio do po-trimôlli.o ur bouo c dos rcCU150S nnt urn s ,
í

í

Como modelo orientador, os p l uno s \lr.b~lní""licos t ambém comp..t t ihlli zorn d~ carac~cr1sticas ríDicas d~s cidddc~ com n 11eC('SBicl~,d(O d0 u~o
(lo r-npaço em função f'lnr. e t i vicludC'!- ccononu ~c.JS

l'

voc i o a o
í

dil

:-.ustcn

tação da vida humana nos centros urbanos.

pode ser desvinculada da questão urbana como um todo, ou seja: o saneª
men~o básico,

o transporte e o sistema viário, os equipamentos de s~ú

de e de edu~ação, os espilços para a recreação e o lazer e as oportuni-

0 . - - - - - - - - - - - - - - AUTo.

dades de trabalho, t'ntre outros.

L-.

-+-..........-.o-'.....-_'-l-

r-

----J

.-

tJ

~
~

L-.-
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Suprima-se o Art. 3. e seus parágrafos.
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o

,~~

o artlgo proposto, ao mesmo tempo em que pretende gaà população de baixa renqa o direito à morad~a, rest~inge esta
população quanto a um outro direito ~eu, o de possuir e dlspor de sua
proprleddde. Subentende-se, portanto, da referida proposta, uma dis -

rantir

'..;J.

~enu~e,e~se 0_Art.2~ »a~a

JUSTIFICATIVA

segui~

dando-se-lhe a

te redução:
Art. 1. - t assegurado a todos, na forma da lei, o di
reito à propriedade imobili~ria urbana, condicionada pela sua funç~o

crimlnação do dlreltc de propriedade por classe~ de renÕ1mento,

do as populações de renda mais baixa lmpedidas de disporem de

fica~

seus

bens imóveis em deterrnjnad?s circunstâncias.

socia~.

Faz parte da nossa cultura, a utilização da proprie§l. - A propriedade e a utilização do solo urbano

submeterão às exigências fundamentais de ordenação urbanu,

em p Lano s urbanísticos e de dc sonvo l v amen t o urbano, bem
exigências específicas,

tais como: ,habitação,

dade para finalldades outras que não a da moradia de forma e~clusiva.
Ela é uti12zada, comumente, pelos integrantes das camadas de mais bai
xa renda, como local de trabalho ( o que seria vedado pelo texto que

expreSSê:S

COI'i~

transportes!

se

em out i a s

sa~àe, l~

se propõe modlflcar) e como garantia de empréstlmos para enfrentar e-

zer, trabalho e cultura da população urbana.
§2~ - O direlto de construir na área urbana será concedido pelo Poder Público ao ti tular da propnedade Lmob 1; zir e urbaí

ventuais contratempos ou, mesmo, para lnvestimentos produtivos.

í

nu, na proporção compütível com o int~resse socIal ào empreendiment.o.

§3. - Os planos urbanístlcoS e de desenvolvimento urbrlJ10 ser50 ~laborado~ c executados pelps autorldadeE munlcip3J&,
Distri to rC'dcral,
nDF

e,qu~ndo for o

cc·------...-------

no
ell,~

das Rcgiõ('s t>1ctropoli t tinas e da!: J'\glorncri'lçõcs
caso, com a colabol"nção da Ulli~o e do t~lado.

aUTOft

" " . - - - - - - - - - - - PLtdruO/cow,sslO/tubCow'ni,;l'

conr ssxo DA ORDE~l EC(>:;ÔmCA

JUSTlrICI\TIVI\

r.l,--------------.,..

Ao cuntrárIo do que ocorre

com outros .tipos de plO -

pr cdade - a do sub so l o (CÓcllg0 de r'1ilhlS):

a da s marcas e po t e n t c s in

du s t.rr e i s (Cód a qo dI.! j"lropriccJadc lndut;trial), da propri~dtlde
(Est.o.tuto ela 'rerra) - o legl!--J.cldor or dj nzir o ndO chcqou a
â

EMENDA
601101·2

Tr:x_To/olU.StlrlC.. çÃo----~~-_---------_,

Dê-se ao caput do Art. 4. do AnteprOJeto da Subcomi§
são da Questão Urbana e Transportes, a'seguinte redação e acrescentese-lhe os parágrafos 3. e 4., abaixo trunscritos:

r i l"ul

d0fltdt os

Art. 4. - Adquire o domínlo de terreno urbano aquele

~ont()rlltl~ da pro))ricdudc illlobili~rin l1rbarln. A Sll11l1Ç~O dn ur~Qni?~ c.,;::io 110 pd:ln, (u. populdçdo u r La nu , hc j o , rcpr(~f~C"nlt.l cc i ce de- '12~ (la PQ

pulação total) impõe que se inclua no texto constitucional urna noção
adequada da propriedade imobiliária urbana.

-,

que, não sendo proprietário de imóvel no mesmo Município ou Munlcíplo

l

vizinho, o possuir como seu, co~tínua

e incontestaàamente, por 5 (cin

co) anos ininterruptos, independente~ente de Justo título e boa f~

VI - Comissão de Ordem Econõmk:a

I

poàendo req:uerer ao ;juiz que assim o declare por sentença, a qual lhe
serv1rá de título para a transcrição no Registro de Imóveis.

............................ \
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§22 - Atendidos os critérlos básicos menc20nados no
parágrafo anterior, os munlcípios interessados poderão sollcitar

à

Assembléia Legislatlva seu estabelcimento como Região Metropolitana

.

ou Aglomeração Urbana.
§ 32 - Para efe~t~ do previsto neste artigo, consid~
ra-se vizinho o município limítrofe ou qualquer outro mun1C1p10
que
integre a mesma região metropolitana ou aglomeração urbana estabeleci
da por lei.

JUSTIFICATIVA
A experiência obtida com o Art. 164 da Constituição
vigente e das Leis Complementares n 2s 14, 20 e 27, que centrallzam na
União a competência para criaç~o d~ Regiões Metropolitanas, mostra que

§4 2 - t vedado ao possu'idol: usucapir mais de um imóvel e área maior do que a indispensável à sua moradia e de sua famí lia.

·não·é possível tratar situações metropo11tanas diversas como as de B~

lém e são ,Paulo, dentro de um modelo Úri1CO. As falhas constatadas no
estabelecimento das atuais nove regiões metropolitanas são atribuídas,
com r e aâo , ao modelo único decorrente da Lei Complementar n 2 14, -,

jUSTU'ICII'!'IVII

de

08.06.1973.
11 emenda pr e t.ende corr i

1.

ç

i

r , no caput do artigo, dlS-

A emenda p~ocura evitar este inconveniente ao transf~
rir aos Estados o estabelecimento de reg~ões metropolitanas e aglome
ra~ões urbanas e ao ampliar a finalidade desses entes. Reconhece-se
no entanto, a necessidade pe resguardar a conceituação desses entes no
conJunto ào território brasileiro, atribuindo à União a def1nição de

posição que exclui os cÍ<bd5on de nc:.J>'lIll(\fje)ôrcm· .d-,:'">. usut:ill't;}O 1:n"ºI.\l~to:!=om_._.(?'-.

fei to, adotada a r('daç1ío atual, todo
imóvel, urbauo ou

a aquisição

lUl"dl,

"lJu"l~

que f 01' ))roprir·t ti, i o

dr,

em qualqu(l»: pout.o do p.i s , n5~ leria direito
í

de outro imóvel, por usucapião. Este entendimento tem ou -

tro inconveniente sério que, na prática, o inviabilizaria. Para exer-

critérios báslCOS para guiar se~,estabelecimento.

cer o direito de usucapir, c:umpridas as exigências deteminadas no artigo, ao pretendente caberia o ônus, da prova de não ser proprietário
de imóvel: urbano ou rural, em todo o país.

A emenda introduz o reconhecimento constitucional das
aglomerações urbanas, formações urban'as que se assemelham às regia'es

metropolitanas e têm presença dissem1nada no territór20 brasileiro. E2

Para to~nar ex~çü~vel o dispositivo, propõe-se dete~
minar que apenas o proprietário de i~óvel no mesmo município ou muni-

çamento da malha urbana de dois ou mais municíp10S, ou pelo extravasa-

cípio vizinho estaria imp~dido de usucapir. A emenda .determina, alnda,

mento da malha urbana de um~sobre o território de outro, bem como pela

ta expressão designa as formações urbanas caracterizadas pelo entrela-

se entenda por vlzinho , O muni~ípio limítrofe ou qualquer ouLro int.g
grante da mesma aglomeração urbana ou região metropolitana estabeleci
da por lei.

existêneia de 1ntensos fluxos 1ntermunic1pais, representados por des"locamentos dlários de pessoas e por demanàarem tratamento integrado de
d1versas funções públicas.
Finalmente, a emenda procura resguardar o interesse

2.
A emenda procura explicitar que a função báslca
da
propriedade imobiliária urbana é sua e f e t a va utilização. ASS11" senào,
a transferência de domínio em caso de posse, seja ela sem oposição o~
Com base em justo título ou boa ,fé, deve corresponder ao i nt ere ss e de
que a propriedade cumpra, efetivamente', seu papel social. Não há in teresse, port~nto, em se distinguir a o~igem da posse.

í

leg1slaç~a ordinária,

glomerações urbanas, frente a possível omissão do Estado-membro,
ao
assegurar-lhe o dire2to de ple1tear, à A~sembléia Legislativa, seu estebelecimento como Região Metropo11tana ou Aglomeração Urbana, desde
que atend~dos os requ1s1tos básicos determlnados em lei complementar
-ne caone t ,

3.
Dada a pivers1dade de padrões h~bitacionais e das
formas de moradia vigl'ntes nos aglomeratlos '.de. hab i t açêo s
subnornta as
de nossas cidades, não parecer ser conyeniente estabelecer, no te~to
constitucional, a área do imovei ob j oz o de usucapião. t pre e r Ive I r,g,
met~r esta questio para a

dos municípios integrantes, quer de regiões metropolltanas, quer de a-

dei~ando cxpliclto

no entanto, no texto constitucional , que não se adquirir6 por usuca-

pião área, menor do que' a indispensável à l1!ol'a'dia do pos sud do r ,

l!Jr---------------

ê
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Suprima-se o Art. 10.
JUSTIFICATIVA

(!jr--------------

AUTOIt

1':"Ir---------- 'l"uã".:lItcowls,xotlulcolllldoCOMISSÃO DA ORDEM ECONÔMICA

11_1

-.

601102.1

----..J

'--==~:':"":':=:""':"":":":"':'.,......-

~r---------------TllTotoluSTIFIC..çlo--

..,

Dê-se ao Art. 9 2, a seguinte redação:

O estabelecimento de Região Metropolitana impõe-se tQ
da vez que se apresenta a necessxdade de organizar e adm1nistrar ~crvi'

ços públicos de

â

nt.e re sae comum. Oral a org'anização e aõmí n s t r açâ o clC'L
í

ses serviços públicos não se dá de maneira un f o rrne em todas as regiõe:
â

metropolitanas. A experiência cólhlda com o estabE·]~clmento das atuais

regiões metropo11tanas, segundo a regra da Lei Complementar n 2 14, de
08.06.1973, da qual co~sta a; discriminação de serV2ços públicos de interesse metropolitano, mostra a inconver.Jência de se incorporar c:ta

Art. 92 - Os

E~tados,

mediante lei complementar, poderão estabelecer Regiões'Metropolitana~e Aglomerações Urbanas, con2
tituídas por agrupamentos de municípios, para organização, planeJamen-

to, programação, administração ~ execução de funções públlcas de interesse metropolitano e da Aglomeração Urbana.

disposição à Constltuição. Lste dlSpositivo, ao univerBall7.ar paru

as

reg15es rnetropoli~anas um rol de serviços, contrar16 ~ dlvprsldade

e

complexidade que caracterizam as formações urbanas br-a s í.Le r a s .
Há que se assinalar, ainda, a lnC"oll\'oniênci.a ele>

se

classificar con-e serviço público, ao lado do s e ne amcrrt o bá"iC'o c

dos

í

transportes, a ocupação c uso do solo rnetropolltano; aSR1m como 6 dif!

§12 - Lei Complementar Nacional definirá os critér10s
bás1cos para o estabelclmento de Regiões Metropolitanas e Aglomerações
Urbanas..

cil ílcar no rol constuntc do artigo, a eiclus~o da 11abitaç5o, um

mais candentes p'roble:mat; das cidade-s.

do~
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Substitua-se no Art. 11, a expressão "Aglomerados Urbanos" por "Aglomerações Urbanas".
JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA
A Emenda, além de precisar a natureza da Le1 Estadual
que deverá dispor sobre as Reg1ões Metropolitanas e Aglomerações Urbanas, pretende a eliminação da expressão ."de Governo Metropolitano"
uma 'vez que não se cogita atribu~r aos entes metropolitanos e das aglQ
merações urbanas uma autonomia que v~nha a caracterizar um quarto ní-

vel de governo. O que se pretende é pôr em relevo a condição política
da gestã~ metropolitana, sem que se fira a substância dos entes políticos eXlstentes - Unlão, Estados e Mun2cípios - aos quais o sistema

A emenda objetiva manter coerência e uniformidade na

metropolitano deve se vincu~ar organicamente.
Outra· inclusão pretendida pela emenda é da expressão

denominação das formações urbanas. A ,expressão "aglomeração urbana" é

aglomeração urbana, formações

ut1lizada para deslgnar as formações urbanas consti~uídas pela cortinuidade da malha urbana de d~is ou mais municípios, ou pelo extravQ

metropolitanas e têm presença disseminada no territór10 brasileiro e
que estão a merecer reconhecimento constitucional.

sarnento da malha de um deles sobre o território do outro l

e que se Cft

No inc1.so I,pretende-se acrescentar a expressão n e da

racterizam pela presença de:fluxos inter~unicipais, comprovada~
por
deslocamentos diários de pessoas e pela demanda de tratamento 1ntegrQ
do de serviços e funções públicas de interesse comum.
A expressão "aglornt!ração urbana" é,
também, empreg'ª.
da para efeitos estatísticos, pelo IBGE, com o en t.eridarncnt o e c a ma

Aglomeração Urbana" para atender a mclusão'das Aglomera>~es Urbanas.
No inciso 11 , a emenda propõe, por questão de coer~ll
cia Com o restante da proposição, a inclusio da expressão "aglomeração
urbana".

ré'9~l:

A exclusão dos parágrafos 1 2 e 2 2 se prende

trado.

ê
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Dê-se ao Art. 12, do AnteprOJeto da Subcomissão
Ouestãc) Urbana e Transportes, a seguínte redação, suprimindo-se

à

conve-

n1ência de se eV1tar um modelo único para ~ gestão das Regiões Metropolitanas e Aglomerações Urbanas. A experiência obt1da com o atual di 2
pos1tivo constitucional (art. 164) e das Leis Complementares n" 14, de
08.06.1973 e n" 20, de-Ol.07.l974 prova, sobeJamente, o inconven1ente
de se optar por esta solução , 1ncapaz de enquadrar-se à complex1da-

li

m,--------------- AUTOll---__:--

urbanas que se asssernelham às regiões

de e diversidõde que curdcterizam chtas formações urbanas. Cada Esta-

do, ·ao dispor sobre estes entes, poderá fazê-lo de acordo com as pecQ
liaridades locais e reg~onals que as caracterizam, adotando a forma

--,

de gestão mais conveniente, obedecidos 05 critérios básicos firmados

em lei complementar federal.

da
seus

par;ágrélfos lE e 2":
Art. 12 - Lei Complementar Estadual disporá sobre a
autonomia, a organização e a competência da Reglão Metropo11tana
e
da Aglomeração Urbana, como entidade~ públicas e territoriai~, pOàen-'
do atribulr-lhes:

.--

tJ

r-r-

fi
C
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I - delegação para promover a arrecadação da taÀas ,
contri?uição de melhoria, tar1fas e preços, com
fundam~nto na prestação deservlços públicos
de
interesse metropolitanq e da Aglomeração Urbana;
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suprlma-se d~ anteproJeto da Subcomissão Que~tão Urbana e Transportes o Art.17
JIJSTIFICATIVA

teresse comum da Reglào Metropolitana e da Aglo-

A cid"de reflete uma das formas ma1S comple>'ds c'e
organização soc1al. O espaço urbano é o resultado de conflltos
so-

meração Urbana.

c a a í.s e sua forma um reflexo dist.o.

11 - competência para expedlr normas em matérla de III

l.penas algumas c r dado s

ram manter sua identidade: e spac re l ao longo dõ h r s t o i

Parágrafo Único

Cada Região Metropolltana ou Aglomeração Urbana expedirá seu pró
prio estatuto, que será aprovado p~la Assembléia Legislat1va do Estado, re,spei t ade s a Consti unção e
a
legislação aplicável e assegurada a representaçdo àos
Municípios que as in~egram e a participação cOlllullit.;i
r1B.

í

cOIl!",<:gUJ-

a , r nco rj «, : ~::"::C'

Manlfcslaç6es fcrmn1~ das gcraçae~ qu~ por ~ldb pas~araI1.

N~o Se rpcomcnda,

portanto, que se adote Uln

con-

CC1t.O cst~~l~O de cIdade, cUJo plano n~o fossa ser subm0tldo, ao ~on
9 0 do tprnpo, às aàaplaçõe~ espaclül~ adequadas ao procc~so de
çào soelal c econôrnlca de sua população.

cvol~

