
Notáveis 
discutem a 
propriedade 

Rio — A Comissão Provi
sória de Estudos Constitu
cionais, presidida pelo ex-
ministro Afonso Arinos de 
Melo Franco, continuou on
tem no Hotel Glória, o de
bate em torno dos dispositi
vos relativos à reforma 
agrária e ã propriedade, de 
forma genérica, enfatizan
do sua função social e esta
belecendo os limites que 
garantam o cumprimento 
destas exigências. Os con
selheiros aprovaram tam
bém a realização de uma 
rodada intensiva de reu
niões de 29 de junho a 12 de 
julho no Centro de Treina
mento do Ministério das 
Minas e Energia, em Ital-
pava, na tentavia de acele
rar os trabalhos. 

O presidente da Confede
ração Nacional dos Traba
lhadores na Agricultura 
(Contag), José Francisco 
da Silva, representante da 
classe trabalhadora na co
missão, considerou "um 
certo avanço" a ampliação 
de 25 para 50 hectares da 
faixa de usucapião em ter
ras particulares. Salientou, 
contudo, que é preciso es
tar atendo, para que nâo 
passem despercebidas na 
comissão "determinadas 
propostas que na verdade 
restringiriam ainda mais 
os direitos dos trabalhado
res, pois o que se pretende 
é que sejam abertos espa
ços". 

ATUALIZAÇÀO 

Para o diretor do Dieese, 
Walter Barelli, a inclusão 
no texto constitucional, co
mo propõe a Comissão de 
10 a 12 artigos disciplinan
do a propriedade, junta
mente com a sua função so
cial, reflete o tratamento 
atualizado que estaria sen
do dado ao anteprojeto da 
nova Carta. De acordo com 
emenda do procurador-
geral da República, Sepúl
veda Pertence, foram fixa
das bases para segurar a 
propriedade privada, im
pondo como salvaguarda a 
integridade do território 
nacional, a defesa do patri
mónio cultura e sua justa 
distribuição. 

A desapropriação de pro
priedade territorial rural 

será feita mediante paga
mento de indenização em 
títulos especiais da dívida 
pública, no caso de latifún
dio. A competência para a 
desapropriação é privativa 
da União e será fixada em 
decreto do poder Executi
vo, recaindo sobre as pro
priedades rurais cuja for
ma de exploração contra
rie os princípios estabeleci
dos (função entendida co
mo a exploração racional 
da terra, cumprimento das 
disposições legais que re
gulam as relações de tra
balho e garantia de nível 
adequado de vida àqueles 
que trabalham na terra, e 
bem como as s u a s 
famílias). 

A lei federal disporá so
bre as condições de legiti
midade da posse e de prefe
rência para aquisição, até 
cem hectares, de terras pú
blicas por aqueles que as 
tornarem produtivas com o 
seu trabalho e o de sua 
família. Sem prévia autori
zação do Senado Federal, 
não se fará alienação ou 
concessão de terras públi
cas com área superior a 
três mil hectares. 

A comissão aprovou tam
bém dispositivo segundo o 
qual os proprietários, ar
madores e comandantes de 
navios nacionais devem ser 
brasileiros, assim como 
dois terços dos seus tripu
lantes as pessoas jurídicas 
organizadas para a ativida-
de da navegação deverão 
ter o controle societário, di-
reta ou indiretamente, de 
brasileiros; a navegação de 
cabotagem e a interior são 
privativas de embarcações 
nacionais, salvo o caso de 
necessidade pública. 


