
f Lideras tentam 
hoje acordo para 
Reforma Agrária 

BRASÍLIA - As Lide
ranças de partidos e de 
grupos na Constituinte se 
reúnem na manhã de hoje 
para tentar um acordo so
bre a Reforma Agrária. 
Uma questão, pelo menos, 
está definida: somente a 
grande propriedade será 
passível de desapropriação. 
A principal polemica é so
bre a definição da função 
social da propriedade. Se
gundo o Deputado António 
Brito (PMDB-RS), a tendên
cia é remeter a questão à 
lei ordinária. 

A Comissão de Sistema
tização aprovou um texto 
determinando que ao direi
to de propriedade corres
ponderá uma função social. 
Segundo a Sistematização, 
esta função é cumprida 
quando, simultaneamente, 
a propriedade "é racional
mente aproveitada; conser
va os recursos naturais e 
preserva o meio ambien
te; observa as disposições 
legais que regulam as rela
ções de trabalho; favorece 
o bem-estar dos proprietá
rios e dos trabalhadores". 

As lideranças rurais que
rem que apenas ao uso da 
propriedade corresponda 
uma função social, deixan
do garantido o direito de 
posse sem requisitos esta-
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belecidos. Elas propõem, f 
ainda, que a lei defina \ 
quando esta função não es- ' 
tá sendo cumprida. 

O texto proposto pelo > 
Centrão é bem semelhante 
ao da Sistematização, com 
a diferença de que a explo
ração da terra deve se 
preocupar com a preserva
ção do meio ambiente e o 
favorecimento do bem-es
tar do proprietário e dos 
trabalhadores. Os demais 
itens são semelhantes ao 
texto da Sistematização. 

Apesar aparentemente 
simples, o Deputado Antó
nio Brito lembra que esta 
questão foi a que provocou 
maior radicalização na ' 
sub-comissão e depois na 
Comissão Temática e aca
bou motivando manifesta
ções de produtores e traba-
lhadores rura is , em 
Brasília. No entanto, quan
do votada na Sistematiza
ção, só recebeu os votos 
contrários do PT e do PC 
do B, sendo aprovado o 
texto do acordo por 80 vo
tos, de um total de 93. Para 
ele, "quem estiver apostan
do numa estratégia de redi- , 
calização acabará passando '-. 
para a história da Consti
tuinte como um grande 
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