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Sistematização aprova emenda que 
prevê indenização 'prévia' e justa' 

"-—' Da Sucursal de Brasilia ber antecipadamente a indenização, sapropriação de propriedac 

Para Contag, um 
'golpe na votação 

da reforma agrária 
Da Reportagem Local 

CONSTITUINTE 87 

0 tesoureiro da Confederação dos 
Trabalhadores da Agricultura (Con-
tag), Francisco Urbano, 46, disse 
ontem as 20h30, em Brasília, que a 
aprovação da indenização "prévia e 
justa" como condição para a desa
propriação de terras constitui "um 
golpe prévio muito grande na votação 
da reforma agrária". Por telefone, 
Urbano disse que "é inadmissível que 
o governo pague antes de dispor da 
terra". 

A decisão da Comissão de Sistema
tização, segundo Urbano, revela uma 
"visão esdrúxula e equivocada" do 
caráter da reforma agrária. "A 
Comissão, ao defender os proprietá
rios a priori, parece acreditar que a 
reforma agrária seja um ato de 
violência contra a propriedade", dis
se, acrescentando que. a reforma 
agrária "desejada pelo país" tem um 
caráter social "de distribuição da 
terra e da renda para a geração de 
novos empregos". 

Urbano afirmou ainda que a posi
ção da Comissão de Sistematização 
só poderia ser admitida se o ato 
desapropriatório garantisse a posse 
imediata da terra. "A direita, que 
não quer a posse imediata, consegue 
agora a indenização prévia, num ato 
criminoso contra a sociedade que 
quer se modernizar", disse. Hoje à 
tarde, na sede da Contag, em Brasí
lia, representantes da Central Ünica 
dos Trabalhadores (CUT), Movimen
to dos Sem-Terra, Comissão Pastoral 
da Terra (CPT) e Associação Brasi' 
leira de Reforma Agrária (Abra) 
reúnem-se para discutir a decisão da 
Sistematização. Na próxima segun
da-feira, as entidades pretendem 
reunir cerca de sete mil trabalhado
res rurais em Brasília. 

Ruralista satisfeito com 
'bom senso' na votaççío 

Do Sucursal de Belo Horizonte e 
do correspondente em Presidente 

Prudente 

O vice-presidente nacional da Uni
ão Democrática Ruralista (UDR), 
Roque Roosevelt dos Santos, 40, disse 
ontem, em Presidente Epitácio (675 
km a noroeste de São Paulo), que 
"estamos satisfeitos e começamos a* 
entender que o bom senso está 
imperando entre a maioria dos cons
tituintes", referindo-se à votação do 
destaque na Comissão de Sistemati
zação, determinando indenização 
prévia e justa a proprietários de 
terra desapropriados pela reforma 
agrária. "Foi ' aprovado o que a 
classe pretendia", disse Roosevelt. 

Pouco antes de a emenda ter sido 
votada, o presidente nacional da 
entidade, Ronaldo Caiado, afirmou 
em Belo Horizonte (MG) que os 
produtores rurais não aceitam "de 
jeito nenhum" a proposta de reforma 
agrária incluída no segundo substitu
tivo do relator Bernardo Cabral 
(PMDB-AM) e que "voltarão às ruas 
para tentar derrubá-la". 

Perito nega exame de 
assinatura do caso Cimi 

Da Sucursal de Brasília 

O perito criminalista Antônio Car
los Villanova negou que já tenha 
examinado a autenticidade da assi
natura contida no documento "Dire
triz n° 4 — Brasil ano 6", apontada 
pelo jornal "O Estado de S. Paulo" 
como sendo do secretário-executivo 
do Conselho Indigenista Missionário 
(Cimi), Antônio Brandt. A assinatura 
comprovaria a denúncia do jornal de 
que o Cimi estaria conspirando con
tra a soberania nacional em áreas 
indígenas, junto com o Conselho 
Mundial de Igrejas Cristãs. Somente 
ontem o perito Villanova disse ter 
recebido os originais do documento, 
cujo exame pericial espera concluir 
até a próxima quarta-feira. 

Villanova afirmou, anteontem, aos 
membros da CPI para apurar as 
denúncias do jornal, que utilizou uma 
carta de Antônio Brandt ao presiden
te da Fundação Nacional do índio, 
Romero Jucá Filho. Entretanto, a 
direção do jornal, em carta à CPI, 
afirmou que o laudo de Villanova 
estava "opinando sobre a assinatura 
de Antônio Brandt no documento 
Diretriz n* 4 — Brasil ano 6". 

O senador Severo Gomes (PMDB-
SP) disse que a carta do jornal 
chamou a atenção sobre a assinatura 
de Brandt em documento que, entre
tanto, não fora perítado por Villano
va. O senador afirmou que os docu
mentos examinados pelo perito não 
foram entregues à CPI. Segundo 
Severo Gomes; a direção do jornal 
disseque não entregaria à CPI os 
originais dos documentos que com
provariam suas denúncias, alegando 
que poderão ser utilizados como 
provas no caso do Cimi ingressar na 
Justiça com ação penal. Ele. acres
centou que o Conselho Mundial de 
Igrejas Cristãs ao qual o Cimi estaria 
vinculado, segundo o jornal, "nao 
existe". 

O diretor de "O Estado de S. 
Paulo" OliveirosS. Ferreira e o 
editor-chefe, Luciano Ornellas, disse
ram ontem que so o diretor respon
sável do jornal, Júlio de Mesquita 
Neto, comentaria o "caso Cimi"-. 
Júlio de Mesquita Neto está no 
Pantanal mato-grossense, só voltan
do a São Paulo na segunda-feira. 
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O grupo de par
lamentares de 
centro-direita da 
Comissão de Sis
tematização ob
teve ontem uma 
.vitória na discus
são do tema da 
Reforma Agrá
ria, com a apro
vação de emenda do deputado José 
Egreja (PTB-SP) ao segundo substi
tutivo do relator Bernardo Cabral 
(PMDB-AM), centro (segundo levan
tamento da Folha publicado, no dia 
19 de janeiro, no caderno "Os Elei
tos"). Por ela, a nova Constituição 
deve prever como pré-condição para 
a desapropriação a necessidade de 
indenização "prévia", além de "jus
ta". O resultado da votação em 
plenário foi 53 votos a quarenta. 

Embora não comprometa o projeto 
de Reforma Agrária do substitutivo, 
a inclusão da palavra "prévia" como 
requisito para a indenização pode 
beneficiar o desapropriado. Além da 
possibilidade de questionar o valor 
fixado pelo Estado para o pagamento 
da desapropriação, ele terá de rece

ber antecipadamente a indenização, 
seja em títulos ou em dinheiro. A 
imissão de posse (investidura imedi
ata), no entanto, não fica comprome
tida com a inclusão da palavra. 

A emenda foi defendida pelo depu
tado Gastone Righi (SP), líder do 
PTB no Congresso constituinte, por
que Egreja estava ausente. Logo em 
seguida, o deputado Pimenta da 
Veiga (MG), vice-líder do PMDB, 
disse que, num entendimento prévio 
entre alguns membros da comissão, 
ocorrido pela manhã, os peemedebis-
tas consideraram que a inclusão da 
palavra "prévia" não prejudicaria, o 
texto de Cabral. 

Bancada dividida 
No plenário, porém, a bancada do 

PMDB ficou dividida: dezenove cons
tituintes seguiram a orientação de 
Pimenta da Veiga, mas trinta foram 
contrários. Apenas um parlamentar 
do PFL e um do PDS votaram contra 
a emenda, enquanto o restante apoi
ou a decisão. 

Os constituintes de esquerda não 
conseguiram aprovar emenda do 
deputado, Luis Inácio Lula da Silva, 
líder do PT na Constituinte, pela qual 
haveria critérios diferentes para de

sapropriação de propriedades de 
"uso familiar e pessoal" e de "bens 
de produção". A votação foi 68 a 23. 
Como a esquerda também não conse
guiu barrar a proposta de Egreja, 
aquela foi a sua segunda derrota, 
durante a votação de ontem. 

Muitas propostas de alteração do 
tema (inserido no parágrafo 35 do 
quinto artigo do projeto da nova 
Constituição) foram retiradas, abre
viando uma discussão prevista para 
toda a sessão. 

Depois de pouco mais de duas 
horas de discussão, o parágrafo ficou 
com a seguinte redação: "A proprie
dade privada é assegurada e protegi
da pelo Estado. O exercício do direito 
de propriedade subordina-se ao bem-
-estar da sociedade, à conservação 
dos recursos naturais e à proteção do 
meio ambiente. A lei estabelecerá o 
procedimento para desapropriação 
por necessidade ou utilidade pública 
ou por interesse social, mediante 
prévia e justa indenização. Em caso 
de perigo público iminente, as auto-. 
ridades competentes poderão usar 
propriedade particular, assegurada 
ao proprietário, indenização ulterior, 
se houver dano decorrente desse 
uso." 
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O VOTO DOS CONSTITUINTES NA SISTEMATIZAÇÃO 

Deputado 
Pagamento 
prévio de 

* indenização 

Ablgoil Feitosa (BA) 

Ademir Andrade (PA) 

Alfredo Campos (MG) 

Almir Gabriel (8A) 

Aluizio Campos (PB) 

Artur da Távola (RJ) 

Bernardo Cabral (AM) 

Carlos Mosconi (MG) 

Carios SanfAnna (BA) 

Celso Dourado (BA) 

Cid Carvalho (MA) 

Cristina Tavares (PE) 

Egfdio Ferreira Lima (PE) 

Fernando Bezerra Coelho (PE) 

Fernando Gasparian (SP) 

Fernando Henrique Cardoso (SP) 

Fernando lyro (PE) 

Francisco Pinto (BA) 

Haroldo Sabóia (MA) 

Ibsen Pinheiro (RS) N 

João Calmon (ES) 

João Herrmann (SP) 

José Fogaça (RS) 

José Freire (GO) 

José Geraldo Ribeiro (MG) 

José Ignácio Ferreira (ES) 

José Paula Bisol (RS) 

José Richa (PR) 

José Serra (SP) 

José Ulisses de Oliveira (MG) ' 

Manoel Moreira (SP) 

Mário Lima (BA) 

Milton Reis (MG) 

Nelson Carneiro (RJ) 

Nelson Jobim (RS) 

Nelton Frledrich (PR) 

Nilson Gibson (PE) 

Oswaldo Lima Filho (PE) 

Paulo Ramos (RJ) 

Pimenta da Veiga (MG) 

Prisco Viana (BA) 

Raimundo Bezerra (CE) 

Renato Viana (SC) 

Rodrigues Palma (MT) 

Severo Gomes (SP) 

SI g moringa Seixas (DF) 

Theodaro Mendes (SP) 

Virgildásio de Senno (BA) 

Wilson Martins (MS) 

Albano Franco (SE) 

Chagas Rodrigues (PI) 

Daso Coimbra (RJ) 

Délio Braz (GO) 

José Tavares (PR) 

Márcio Braga (RJ) 

Marcos Lima (BA) 

Miro Teixeira (RJ) 

Octávio Ellsio (MG) 

Vicente Ôogo (RS) 
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Siqueira Campos (GO) 

Roberto Balestra (GO) * 
• 

Antônio Farias (PE) 1 
1 

Deputado 
Pagamento 
prévio de 

Indenização 

PFL 
Afonso Arinos (RJ) 

Alceni Guerra (PR) 

Aloysio Chaves (PA) 

•Antônio Carlos M. Thame (SP) 

Amoldo Prieto (RS) 

Carlos Chiarelli (RS) 

Cristávam Chloradia (MG) 

Edme Tavares (PB) 

Eraláo Tinoco (BA) 

Francisco Benjamin (BA) 

Francisco Domelles (RJ) 

Inocâncio de Oliveiro (PE) 

José Jorge (PE) 

José Lins (CE) 

José Santano (MG) 

José Thomaz Nono (AL) 

Luiz Eduardo Magalhães (BA) 

Marcondes Gadelha (PB) 

Mário Assad (MG) 

Oscar Corroo (MG) 

Osvaldo Coelho (PE) 

Paulo Pimmtel (PR) 

_ Ricardo Fíuio^PE)""~~^" - . \ i " - - • 

Sandra Cavalcanti (RJ) - - -- _ _ _ _ _ _ 

S Enoc Viera (MA) 

S José Lourenço (BA) 

* -
* 
* 
• 
* 
+ 

/ * 
* 
* 
* 
* 

• * 

* 
* 
• 

* . 

* 
* 
* 
* 

• * - ' 

* -
• 
* 

PDS 
Antônio Corlos Konder Reis (SC) 

Darcy Pozza (RS) 

Gérson Peres (PA) 

Jarbas Passarinho (PA) 

José Luiz Maio (PI) 

Virgflio Távora (CE) 

S Adylson Motto (RS) 
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* 
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PDT 
Brandão Monteiro (RJ) 

José Maurício (RJ) 

LysAneas Maciel (RJ) 

• 
« 
• 

PT 
'• Lufs Inácio Lula da Silva (SP) 

Pltnio de Arruda Sampaio (SP) 

S . José Genotno (SP) 

• 

• 

PTB 
Francisco Rossi (SP) 

Gastone Righi (SP) 

Joaquim Bevilácqua (SP) 

* 
• 
* 

PSB 
Jamil Haddad (RJ) •• 

PCB 
Roberto Freire (PE) • 

PCdoB 
Haroldo Lima (BA) •* 

PL 
Adolpho de Oliveira (RJ) 

5 • Afif Domingos (SP) * 

lenenda: * a favor; • contra; • abitonçâo; auiôncio (cima) e Spárasunlentei 

A t votações iBo nominais. Primolro, i cochamotk» o i titulara» e. isenoo for alcançado o . 

quorum de 93 membros, convocam-ia o i luplente*. A chamada leflueatô o preenchimento 

do quorum de coda partido. Depoli de chamado) rodo» o i titulares o iuplcn1o», o votação 

será válido, bai lando que se u l t rapai ie 47 voto i (maioria abiolula do) m ombros). 


