Art. 13 ADCT
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Panorama do processo constituinte
Para melhor compreensão do processo constituinte, recomendamos a leitura do documento
disponível no Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  Legislação  Portal da
Constituição Cidadã  Publicações e Documentos  Panorama do Funcionamento da ANC, no
seguinte endereço:
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicaocidada/publicacoes/panorama_anc

A relação das Comissões Temáticas e das respectivas subcomissões poderá ser consultada no
Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  Legislação  Portal da Constituição
Cidadã  Processo Constituinte  Comissões e Subcomissões Temáticas, no seguinte endereço:
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/oprocesso-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes

Texto promulgado em 5/10/1988
Art. 13 ADCT. É criado o Estado do Tocantins, pelo desmembramento da área descrita
neste artigo, dando-se sua instalação no quadragésimo sexto dia após a eleição prevista
no § 3º, mas não antes de 1º de janeiro de 1989.
§ 1º O Estado do Tocantins integra a Região Norte e limita-se com o Estado de
Goiás pelas divisas norte dos Municípios de São Miguel do Araguaia, Porangatu,
Formoso, Minaçu, Cavalcante, Monte Alegre de Goiás e Campos Belos, conservando a
leste, norte e oeste as divisas atuais de Goiás com os Estados da Bahia, Piauí,
Maranhão, Pará e Mato Grosso.
§ 2º O Poder Executivo designará uma das cidades do Estado para sua capital
provisória até a aprovação da sede definitiva do governo pela Assembleia Constituinte.
§ 3º O Governador, o Vice-Governador, os Senadores, os Deputados Federais e os
Deputados Estaduais serão eleitos, em um único turno, até setenta e cinco dias após a
promulgação da Constituição, mas não antes de 15 de novembro de 1988, a critério do
Tribunal Superior Eleitoral, obedecidas, entre outras, as seguintes normas:
I - o prazo de filiação partidária dos candidatos será encerrado setenta e cinco dias
antes da data das eleições;
II - as datas das convenções regionais partidárias destinadas a deliberar sobre
coligações e escolha de candidatos, de apresentação de requerimento de registro dos
candidatos escolhidos e dos demais procedimentos legais serão fixadas, em calendário
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especial, pela Justiça Eleitoral;
III - são inelegíveis os ocupantes de cargos estaduais ou municipais que não se
tenham deles afastado, em caráter definitivo, setenta e cinco dias antes da data das
eleições previstas neste parágrafo;
IV - ficam mantidos os atuais diretórios regionais dos partidos políticos do Estado de
Goiás, cabendo às comissões executivas nacionais designar comissões provisórias no
Estado do Tocantins, nos termos e para os fins previstos na lei.
§ 4º Os mandatos do Governador, do Vice-Governador, dos Deputados Federais e
Estaduais eleitos na forma do parágrafo anterior extinguir-se-ão concomitantemente aos
das demais unidades da Federação; o mandato do Senador eleito menos votado
extinguir-se-á nessa mesma oportunidade, e os dos outros dois, juntamente com os dos
Senadores eleitos em 1986 nos demais Estados.
§ 5º A Assembleia Estadual Constituinte será instalada no quadragésimo sexto dia
da eleição de seus integrantes, mas não antes de 1º de janeiro de 1989, sob a
presidência do Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás, e dará
posse, na mesma data, ao Governador e ao Vice-Governador eleitos.
§ 6º Aplicam-se à criação e instalação do Estado do Tocantins, no que couber, as
normas legais disciplinadoras da divisão do Estado de Mato Grosso, observado o
disposto no art. 234 da Constituição.
§ 7º Fica o Estado de Goiás liberado dos débitos e encargos decorrentes de
empreendimentos no território do novo Estado, e autorizada a União, a seu critério, a
assumir os referidos débitos.

1 – Sugestões localizadas1
SUGESTÃO:10011 DT REC:18/05/87
Entidade:
CÂMARA MUNICIPAL DE FILADÉLFIA - GO
ANTÔNIO DIAS NÓBREGA - PRESIDENTE
Texto:
SUGERE NORMA QUE DISCIPLINE A CRIAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS.
O inteiro teor de cada sugestão pode ser consultado no Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa 
Legislação  Portal da Constituição Cidadã  Processo Constituinte  Sugestões dos Constituintes, no seguinte endereço:
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processoconstituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
1
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SUGESTÃO:10027 DT REC:22/05/87
Entidade:
CÂMARA MUNICIPAL DE COLINAS DE GOIÁS - GO
JOÃO SIRINO ROCHA - PRESIDENTE
MUNICÍPIO: COLINAS DE GOIÁS CEP: 77690 UF: GO
Texto:
SUGERE DISPOSITIVOS SOBRE A CRIAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS.
SUGESTÃO:10079 DT REC:18/05/87
Entidade:
CÂMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA - GO
JOEL CARLOS DA SILVA - PRESIDENTE
MUNICÍPIO: CEP: 00000 UF: GO
Texto:
SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE A CRIAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS.
SUGESTÃO:10080 DT REC:18/05/87
Entidade:
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - GO
PAULO SEBASTIÃO RIBEIRO - PRESIDENTE
MUNICÍPIO: GOIÂNIA CEP: 74000 UF: GO
Texto:
SUGERE A CRIAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS.
SUGESTÃO:10093 DT REC:18/05/87
Entidade:
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO NORTE - GO
AUGUSTO DE SOUZA PINHEIRO - PRESIDENTE
Texto:
SUGERE SEJA CRIADO O ESTADO DO TOCANTINS.
SUGESTÃO:10107 DT REC:25/05/87
Entidade:
CÂMARA MUNICIPAL DE NATIVIDADE - GO
VEREAODR MOSÁRIO F. VIEIRA E OUTROS
MUNICÍPIO: NATIVIDADE CEP: 77370 UF: GO
Texto:
SUGERE A CRIAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS.
SUGESTÃO:10130 DT REC:22/05/87
Entidade:
CÂMARA MUNICIPAL DE PINDORAMA DE GOIÁS - GO
INÁCIO SOARES SANTOS - PRESIDENTE
Texto:
SUGERE DISPOSITIVO SOBRE A CRIAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS.
SUGESTÃO:10151 DT REC:18/05/87
Entidade:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS
FREDERICO JAYME FILHO - PRESIDENTE
Texto:
SUGERE A CRIAÇÃO DO ESTADO DE TOCANTINS.
SUGESTÃO:10239 DT REC:18/05/87
Entidade:
COMITÊ PRÓ-CRIAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS, GOIÂNIA - GO
DARCI MARTINS COELHO - PRESIDENTE
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Texto:
SUGERE A CRIAÇÃO DO ESTADO DE TOCANTINS.
SUGESTÃO:10280 DT REC:18/05/87
Entidade:
CÂMARA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA - GO
VEREADOR JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS
Texto:
SUGERE SEJA CRIADO O ESTADO DE TOCANTINS.
SUGESTÃO:10458 DT REC:25/05/87
Entidade:
CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE - GO
AMILTON RIBEIRO DE SOUSA - PRESIDENTE
MUNICÍPIO: CEP: 00000 UF: GO
Texto:
SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE A CRIAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS.
SUGESTÃO:01064 DT REC:15/04/87
Autor:
IRAM SARAIVA (PMDB/GO)
Texto:
SUGERE NORMAS DISPONDO SOBRE A CRIAÇÃO DO ESTADO DE TOCANTINS.
SUGESTÃO:10734 DT REC:05/06/87
Entidade:
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DE GOIÁS
FELICÍSSIMO JOSÉ DE SENA - PRESIDENTE
MUNICÍPIO: GOIÂNIA CEP: 74000 UF: GO
Texto:
SUGERE A CRIAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS.
SUGESTÃO:10783 DT REC:05/06/87
Entidade:
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA - GO
DIVINO PEDRO DO NASCIMENTO - VICE-PRESIDENTE
MUNICÍPIO: ARAGUAÍNA CEP: 77800 UF: GO
Texto:
SUGERE NORMA SOBRE A CRIAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS.
SUGESTÃO:10784 DT REC:15/06/87
Entidade:
CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO - GO
SEBASTIÃO E. DE OLIVEIRA - PRESIDENTE
MUNICÍPIO: CATALÃO CEP: 76800 UF: GO
Texto:
SUGERE SEJA CRIADO O ESTADO DO TOCANTINS.
SUGESTÃO:10796 DT REC:15/06/87
Entidade:
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL - GO
JOSÉ GONÇALVES GAMA ARAÚJO - PRESIDENTE
MUNICÍPIO: PORTO NACIONAL CEP: 77500 UF: GO
Texto:
SUGERE SEJA CRIADO O ESTADO DO TOCANTINS.
SUGESTÃO:10852 DT REC:16/06/87
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Entidade:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAÇU - GO
BENEDITO ELIAS DE SOUZA - SECRETÁRIO-ADMINISTRATIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAÇU - ADMINISTRAÇÃO MUNICÍPIO: CAMPINAÇU CEP:
77417 UF: GO
Texto:
SUGERE A CRIAÇÃO DO ESTADO DE TOCANTINS.
SUGESTÃO:10902 DT REC:06/07/87
Entidade:
CENTRO ESPÍRITA JESUS NAZARENO, ITUMBIARA - GO
MARIA DE LOURDES LELES - PRESIDENTE
MUNICÍPIO: ITUMBIARA CEP: 76100 UF: GO
Texto:
SUGERE A CRIAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS.
SUGESTÃO:10920 DT REC:06/07/87
Entidade:
CÂMARA MUNICIPAL DE PIRES DO RIO - GO
ALCIDES SANTANA - PRESIDENTE
MUNICÍPIO: PIRES DO RIO CEP: 76840 UF: GO
Texto:
SUGERE A CRIAÇÃO DO ESTADO DE TOCANTINS.
SUGESTÃO:10952 DT REC:03/07/87
Entidade:
FACULDADE ANHANGUERA DE GOIÂNIA - GO
FACULDADE ANHANGUERA DE GOIÂNIA - ESTADO DE GOIÁS MUNICÍPIO: GOIÂNIA CEP:
74000 UF: GO
Texto:
SUGERE SEJA CRIADO O ESTADO DE TOCANTINS.
SUGESTÃO:10954 DT REC:03/07/87
Entidade:
CÂMARA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARÉ - GO
VEREADOR FABRÍCIO ALVES DOS SANTOS
MUNICÍPIO: BREJINHO DE NAZARÉ CEP: 77510 UF: GO
Texto:
SUGERE NORMA SOBRE A CRIAÇÃO DO ESTADO DE TOCANTINS.
SUGESTÃO:10970 DT REC:10/07/87
Entidade:
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA HELENA DE GOIÁS
VEREADOR JOÃO BATISTA DE SOUZA
SANTA HELENA DE GOIÁS - ESTADO DE GOIÁS MUNICÍPIO: SANTA HELENA DE GOIÁS
CEP: 76240 UF: GO
Texto:
SUGERE A CRIAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS.
SUGESTÃO:11169 DT REC:27/07/87
Entidade:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
VALDEMAR DE FREITAS SAMPAIO - PREFEITO
MUNICÍPIO: ITAJÀ CEP: 76330 UF: GO
Texto:
SUGERE A CRIAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS.
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SUGESTÃO:11296 DT REC:03/08/87
Entidade:
CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAS - GO
MUNICÍPIO: ARRAIAS CEP: 77330 UF: GO
Texto:
SUGERE QUE O MUNICÍPIO DE ARRAIAS SEJA RETIRADO DO PROJETO DE
CRIAÇÃO DO ESTADO DE TOCANTINS E PERMANEÇA NO ESTADO DE GOIÁS.
SUGESTÃO:11762 DT REC:25/09/87
Entidade:
AUG. RESP. LOJA SIMBÓLICA UNIÃO FRATERNAL II N. 314, CATANDUVA, SP
HÉLIO SÉRGIO PELLEGRINO JÚNIOR - SECRETÁRIO MUNICÍPIO: CATANDUVA CEP: 15800
UF: SP
Texto:
SUGERE A CRIAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS.
SUGESTÃO:01391 DT REC:22/04/87
Autor:
JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL/AL)
Texto:
SUGERE NORMA QUE DISCIPLINE A CRIAÇÃO DO ESTADO DE TOCANTINS.
SUGESTÃO:01748 DT REC:24/04/87
Autor:
NAPHTALI ALVES (PMDB/GO)
Texto:
SUGERE A CRIAÇÃO DO ESTADO DE TOCANTINS, POR DESMEMBRAMENTO DE ÁREA
DO ESTADO DE GOIÁS, DISPONDO QUE OS LIMITES DO ESTADO, SUA
ORGANIZAÇÃO, SUA CAPITAL E SUA INSTALAÇÃO SEJAM DEFINIDOS EM LEI ORDINÁRIA.
SUGESTÃO:01847 DT REC:25/04/87
Entidade:
COM.DE ESTUDO DOS PROBLEMAS DO NORTE GOIANO-CONORTE
JOSÉ CARLOS M LEITÃO, PRESIDENTE
Texto:
SUGERE NORMAS DISPONDO SOBRE A CRIAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS, NAS
CONDIÇÕES QUE ESTABELECE.
SUGESTÃO:01848 DT REC:18/05/87
Entidade:
ASSOC. DESEN. E BEM-ESTAR SOC. N. ACORDO-GO ADEBES
ELIACENA MOURA LEILÃO-PRESIDENTE
MUNICÍPIO: NOVO ACORDO CEP: 77540 UF: GO
Texto:
SUGERE A CRIAÇÃO DO ESTADO DE TOCANTINS, PELO DESMEMBRAMENTO DE PARTE
DO ESTADO DE GOIÁS, ABRANGENDO OS MUNICÍPIOS QUE ENUMERA.
SUGESTÃO:01856 DT REC:25/04/87
Entidade:
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE COLINAS DE GOIÁS
RUIDELMAR LIMEIRA BORGES, PRESIDENTE
Texto:
SUGERE DISPOSITIVO QUE DISCIPLINE A CRIAÇÃO DO ESTADO DE TOCANTINS.
SUGESTÃO:02242 DT REC:29/04/87
Autor:
ODACIR SOARES (PFL/RO)
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Texto:
SUGERE A TRANSFORMAÇÃO DOS ATUAIS TERRITÓRIOS DO AMAPÁ E DE RORAIMA
EM ESTADOS, E A CRIAÇÃO DO ESTADO DE TOCANTINS.
SUGESTÃO:02930 DT REC:01/05/87
Entidade:
CÂMARA MUNICIPAL DE PEIXE - GO
JOSÉ RANULPHO DE SOUZA SANTOS - PRESIDENTE
Texto:
SUGERE A CRIAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS.
SUGESTÃO:02939 DT REC:04/05/87
Entidade:
CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTALÂNDIA - GO
EDMAR RIBEIRO SOARES - PRESIDENTE
MUNICÍPIO: CRISTALÂNDIA CEP: 77480 UF: GO
Texto:
SUGERE A CRIAÇÃO DO ESTADO DE TOCANTINS, NA FORMA QUE DETERMINA.
SUGESTÃO:02943 DT REC:04/05/87
Entidade:
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO NORTE - GO
JOSÉ GOMES BANDEIRA - PRESIDENTE
MUNICÍPIO: CEP: 00000 UF: GO
Texto:
SUGERE A CRIAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS, NA FORMA QUE DETERMINA.
SUGESTÃO:02956 DT REC:04/05/87
Entidade:
CÂMARA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS - GO
VATERLOÔ ALVES RIBEIRO - PRESIDENTE
Texto:
SUGERE A CRIAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS, NA FORMA QUE ESTABELECE.
SUGESTÃO:02960 DT REC:18/05/87
Entidade:
CÂMARA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS - GO
JOSÉ IVAN CARDEIRA - PRESIDENTE
MUNICÍPIO: CEP: 00000 UF: GO
Texto:
SUGERE A CRIAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS, NA FORMA QUE ESTABELECE.
SUGESTÃO:02968 DT REC:04/05/87
Entidade:
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
JOSÉ GONÇALVES GAMA DE ARAÚJO - PRESIDENTE
Texto:
SUGERE A CRIAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS, NA FORMA QUE DETERMINA.
SUGESTÃO:02987 DT REC:04/05/87
Entidade:
CÂMARA MUNICIPAL DE SILVANÓPOLIS - GO
JOSÉ AVELAR G. NASCIMENTO - PRESIDENTE
MUNICÍPIO: SILVANÓPOLIS CEP: 77506 UF: GO
Texto:
SUGERE A CRIAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS, NA FORMA QUE DETERMINA.
SUGESTÃO:00030 DT REC:17/03/87
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Autor:
IRAM SARAIVA (PMDB/GO)
Texto:
SUGERE A CRIAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS, POR DESMEMBRAMENTO DE
PARTE DA ÁREA DO ESTADO DE GOIÁS, INDICANDO OS MUNICÍPIOS ABRANGIDOS,
OS LIMITES E DIVISAS DO NOVO ESTADO.
SUGESTÃO:08669 DT REC:06/05/87
Autor:
LÚCIA VÂNIA (PMDB/GO)
Texto:
SUGERE NORMA SOBRE A CRIAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS.
SUGESTÃO:09571 DT REC:18/05/87
Entidade:
CÂMARA MUNICIPAL DE ALMAS - GO
MARIA TERESINHA G. CARVALHO - PRESIDENTE
MUNICÍPIO: ALMAS CEP: 77390 UF: GO
Texto:
SUGERE A CRIAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS.

2 – Audiências públicas
Consulte na 9ª reunião da Subcomissão dos Estados notas taquigráficas da Audiência Pública
realizada 1/5/1987, onde foram debatidos os seguintes Assuntos: Criação do Estado do Tocantins
/ Redivisão territorial do Brasil / Criação do Estado do São Francisco. Disponível em:
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicaocidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-doestado/subcomissao2b

3 – Subcomissões temáticas
SUBCOMISSÃO DOS ESTADOS - IIB

FASE A –
Anteprojeto do
relator

Art. 23 - Fica criado o Estado do Tocantins, com desmembramento da área
do Estado de Goiás abrangida pelos Municípios de Almas, Alvorada, Ananás,
Araguacema, Araguaçu, Araguaína, Araguatins, Arapoema, Arrais, Augustinópolis,
Aurora do Norte, Axixá de Goiás, Babaçulândia, Brejinho de Nazaré, Colinas de
Goiás, Colméia, Conceição do Norte, Couto Magalhães, Cristalândia, Dianópolis,
Dois Irmãos de Goiás, Dueré, Fátima, Figueirópolis, Filadélfia, Formoso do
Araguaia, Goiatins, Guaraí, Gurupi, Itacajá, Itaguatins, Itaporã de Goiás, Lizarda,
Miracema do Norte, Miranorte, Monte do Carmo, Natividade, Nazaré, Nova Olinda,
Novo Acordo, Palmeirópolis, Paraíso do Norte de Goiás, Paranão, Pedro Afonso,
Peixe, Pindorama de Goiás, Pium, Ponte Alta do Bom Jesus, Ponte Alta do Norte,
Porto Nacional, Presidente Kennedy, Rio Sono, São Sebastião de Tocantins,
Silvanópolis, Sítio Novo de Goiás, Taguatinga, Tocantínia, Tocantinópolis,
Wanderlância e Xambioá.
§ 1º - A superfície territorial do Estado de Tocantins é definida pelos limites
externos dos Municípios confrontantes com os Estados contíguos, que constam do
caput deste artigo.
§ 2º - O Poder Executivo designará para capital do Estado uma das cidades-sedes
dos seus Municípios.
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§ 3º - O Poder Executivo adotará todas as providências necessárias para a
instalação do Estado de Tocantins até cento e oitenta (180) dias desta data.
§ 4º - aplicam-se à criação e instalação do Estado de Tocantins, no que couber, as
normas legais que disciplinaram a divisão do Estado de Mato Grosso, fixando-se os
dispêndios financeiros a cargo da União em valores atualizados proporcionais à
população, área e número de Municípios do Estado do Tocantins.

FASE B – Emenda
ao anteprojeto do
relator

Total de emendas localizadas: 5.
(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase B, ao final deste documento).
Art. 25 - Ficam criados os Estados:
I - Do Tocantins, com o desmembramento da área do Estado de Goiás abrangida
pelos Municípios de Almas, Alvorada, Ananás, Araguacema, Araguaçu, Araguaína,
Araguatins, Arapoema, Arrais, Augustinópolis, Aurora do Norte, Axixá de Goiás,
Babaçulândia, Brejinho de Nazaré, Colinas de Goiás, Colméia, Conceição do Norte,
Couto Magalhães, Cristalândia, Dianópolis, Dois Irmãos de Goiás, Dueré, Fátima,
Figueirópolis, Filadélfia, Formoso do Araguaia, Goiatins, Guaraí, Gurupi, Itacajá,
Itaguatins, Itaporã de Goiás, Lizarda, Miracema do Norte, Miranorte, Monte do
Carmo, Natividade, Nazaré, Nova Olinda, Novo Acordo, Palmeirópolis, Paraíso do
Norte de Goiás, Paranã, Pedro Afonso, Peixe, Pindorama de Goiás, Pium, Ponte
Alta do Bom Jesus, Ponte Alta do Norte, Porto Nacional, Presidente Kennedy, Rio
Sono, São Sebastião de Tocantins, Silvanópolis, Sítio Novo de Goiás, Taguatinga,
Tocantínia, Tocantinópolis, Wanderlândia e Xambioá, devendo o Poder Executivo
escolher para Capital uma das cidades-sede dos seus municípios;
[...]
§ 1º - O Tribunal Regional Eleitoral do Estado desmembrado convocará plebiscito
na área emancipada dentro de cento e oitenta dias desta data.

FASE C –
Anteprojeto da
subcomissão

§ 2º - O Poder Executivo adotará todas as providências necessárias para a
instalação dos Estados do Tocantins, do Triângulo, de Santa Cruz, do Maranhão do
Sul, do Juruá e do Tapajós, até cento e oitenta dias após a realização da consulta
plebiscitária, se favorável à sua criação.
§ 3º - Aplicam-se à criação e instalação dos Estados, previstas neste artigo, as
normas legais disciplinadoras da divisão do Estado de Mato Grosso, ficando os
dispêndios financeiros a cargo da União, em valores atualizados proporcionais à
população, área e ao número de Municípios de cada Estado.
§ 4º - As superfícies territoriais dos Estados, enumerados nestas disposições, são
definidas pelos limites externos dos respectivos Municípios, confrontantes com os
Estados ou países contíguos, que constam dos itens deste artigo.
(Consulte na 15ª reunião da Subcomissão dos Estados a votação da redação final
do Anteprojeto. Publicação: DANC, 25/6/1987, suplemento, a partir da p. 39,
disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividadelegislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processoconstituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-doestado/subcomissao2b).

4 – Comissões temáticas
COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO – II
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FASE E – Emendas
ao anteprojeto da
subcomissão, na
comissão
FASE F –
Substitutivo do
relator

Total de emendas localizadas: 4.
(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase E, ao final deste documento).

A matéria não foi localizada nesta Fase.

Total de emendas localizadas: 6.
FASE G – Emenda
ao substitutivo

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase G, ao final deste documento).
Art. 30 - Após resultado favorável de consulta popular, fica criado o Estado do
Tocantins, com o desmembramento dos seguintes Municípios do Estado de Goiás:
Almas, Alvorada, Ananás, Araguacema, Araguaçu, Araguaína, Araguatins,
Arapoema, Arraias, Augustinópolis, Aurora do Norte, Axixá de Goiás, Babaçulândia,
Brejinho de Nazaré, Colinas de Goiás, Colméia, Conceição do Norte, Couto
Magalhães, Cristalândia, Dianópolis, Dois Irmãos de Goiás, Dueré, Fátima,
Figueirópolis, Filadélfia, Formoso do Araguaia, Goiatins, Guaraí, Gurupi, Itacajá,
Itaguatins, Itaporã de Goiás, Lizarda, Miracema do Norte, Miranorte, Monte do
Carmo, Natividade, Nazaré, Nova Olinda, Novo Acordo, Palmeirópolis, Paraíso do
Norte de Goiás, Paranã, Pedro Afonso, Peixe, Pindorama de Goiás, Pium, Ponte
Alta do Bom Jesus, Ponte Alta do Norte, Porto Nacional, Presidente Kennedy, Rio
Sono, São Sebastião de Tocantins, Silvanópolis, Sítio Novo de Goiás, Taguatinga,
Tocantínia, Tocantinópolis, Wanderlândia e Xambioá.
§ 1º - A superfície territorial do Estado do Tocantins ficará definida nos limites
externos dos seus Municípios com os Estados contíguos.
§ 2º - A consulta popular a que se refere o caput deste artigo será realizada, dentro
de cento e oitenta dias, pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, nos Municípios
relacionados.
§ 3º - O Governador do Estado do Tocantins será nomeado pelo Presidente da
República.

FASE H –
Anteprojeto da
comissão

§ 4º - A partir da posse e até a instalação da Assembleia Legislativa, o Governador
nomeado poderá legislar, por decreto, sobre todas as matérias de competência
legislativa estadual.
§ 5º - A eleição do Governador e do Vice-Governador será realizada na data das
eleições gerais de 1990 e a posse dar-se-á concomitantemente com os demais
Governadores dos Estados.
§ 6º - A Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins será eleita na mesma data
das dos demais Estados, instalar-se-á sob a presidência do Presidente do Tribunal
Regional Eleitoral do Estado de Goiás e elaborará, no prazo de seis meses, a
Constituição do Estado.
§ 7º - O Poder Executivo Federal fixará um Município como sede provisória do
Governo do Estado, até a aprovação da Capital pela Assembleia Legislativa do
Estado do Tocantins.
§ 8º - A União antecipará receita até o valor equivalente a seiscentas e quarenta mil
Obrigações do Tesouro Nacional, para as despesas preliminares, que o Estado do
Tocantins ressarcirá em dez anos.
§ 9º - Aplicam-se à criação e instalação do Estado do Tocantins, no que couber, as
normas legais disciplinadores da divisão do Estado do Mato Grosso, exceto quanto
à abertura de crédito das despesas preliminares de instalação.
Art. 31 - Ficam criados os seguintes Estados: SANTA CRUZ, TRIÂNGULO,
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MARANHÃO DO SUL e TAPAJÓS.
[...]
§ 2º - O Poder Executivo adotará todas as providências necessárias para a
instalação dos Estados do Tocantins, do Triângulo, de Santa Cruz, do Maranhão
do Sul e do Tapajós, até trezentos e sessenta dias após a realização da consulta
plebiscitária, se favorável à sua criação.
[...]
Obs.: no original, correspondem aos artigos 5º e 6º das Disposições Transitórias do
Anteprojeto da Comissão.
(Consulte na 10ª reunião da Comissão da Organização do Estado a votação do
Substitutivo do Relator. Publicação: DANC, 1/7/1987, suplemento, a partir da p. 2,
disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividadelegislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processoconstituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-doestado/comissao2).

5 – Comissão de Sistematização
Art. 446 - Após resultado favorável de consulta popular, fica criado o Estado do
Tocantins, com o desmembramento dos seguintes Municípios do Estado de Goiás:
Almas, Alvorada, Ananás, Araguacema, Araguaçu, Araguaína, Araguatins,
Arapoema, Arraias, Augustinópolis, Aurora do Norte, Axixá de Goiás, Babaçulândia,
Brejinho de Nazaré, Colinas de Goiás, Colméia, Conceição do Norte, Couto
Magalhães, Cristalândia, Dianópolis, Dois Irmãos de Goiás, Dueré, Fátima,
Figueirópolis, Filadélfia, Formoso do Araguaia, Goiatins, Guaraí, Gurupi, Itacajá,
Itaguatins, Itaporã de Goiás, Lizarda, Miracema do Norte, Miranorte, Monte do
Carmo, Natividade, Nazaré, Nova Olinda, Novo Acordo, Palmeirópolis, Paraíso do
Norte de Goiás, Paranã, Pedro Afonso, Peixe, Pindorama de Goiás, Pium, Ponte
Alta do Bom Jesus, Ponte Alta do Norte, Porto Nacional, Presidente Kennedy, Rio
Sono, São Sebastião de Tocantins, Silvanópolis, Sítio Novo de Goiás, Taguatinga,
Tocantínia, Tocantinópolis, Wanderlândia e Xambioá.
FASE I –
Anteprojeto de
Constituição

§ 1º - A superfície territorial do Estado do Tocantins ficará definida nos limites
externos dos seus Municípios com os Estados contíguos.
§ 2º - A consulta popular a que se refere o caput deste artigo será realizada, dentro
de cento e oitenta dias, pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, nos Municípios
relacionados.
§ 3º - O Governador do Estado do Tocantins será nomeado pelo Presidente da
República.
§ 4º - A partir da posse e até a instalação da Assembleia Legislativa, o Governador
nomeado poderá legislar, por decreto, sobre todas as matérias de competência
legislativa estadual.
§ 5º - A eleição do Governador e do Vice-Governador será realizada na data das
eleições gerais de 1990 e a posse dar-se-á concomitantemente com os demais
Governadores dos Estados.
§ 6º - A Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins será eleita na mesma data
das dos demais Estados, instalar-se-á sob a presidência do Presidente do Tribunal
Regional Eleitoral do Estado de Goiás e elaborará, no prazo de seis meses, a
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Constituição do Estado.
§ 7º - O Poder Executivo Federal fixará um Município como sede provisória do
Governo do Estado, até a aprovação da Capital pela Assembleia Legislativa do
Estado do Tocantins.
§ 8º - A União antecipará receita até o valor equivalente a seiscentas e quarenta mil
Obrigações do Tesouro Nacional, para as despesas preliminares, que o Estado
do Tocantins ressarcirá em dez anos.
§ 9º - Aplicam-se à criação e instalação do Estado do Tocantins, no que couber, as
normas legais disciplinadores da divisão do Estado do Mato Grosso, exceto quanto
à abertura de crédito das despesas preliminares de instalação.
Art. 447 - Ficam criados os seguintes Estados: SANTA CRUZ, TRIÂNGULO,
MARANHÃO DO SUL e TAPAJÓS.
[...]
§ 2º - O Poder Executivo adotará todas as providências necessárias para a
instalação dos Estados do Tocantins, do Triângulo, de Santa Cruz, do Maranhão do
Sul e do Tapajós, até trezentos e sessenta dias após a realização da consulta
plebiscitária, se favorável à sua criação.
[...]

FASES J e K –
Emendas de mérito
(CS) e de
adequação ao
anteprojeto

Total de emendas localizadas: 23.
(consulte a íntegra das emendas no Anexo das Fases J e K, ao final deste
documento).

Art. 438 - Após resultado favorável de consulta popular, fica criado o Estado do
Tocantins, com o desmembramento dos seguintes Municípios do Estado de Goiás:
Almas, Alvorada, Ananás, Araguacema, Araguaçu, Araguaína, Araguatins,
Arapoema, Arraias, Augustinópolis, Aurora do Norte, Axixá de Goiás, Babaçulândia,
Brejinho de Nazaré, Colinas de Goiás, Colméia, Conceição do Norte, Couto
Magalhães, Cristalândia, Dianópolis, Dois Irmãos de Goiás, Dueré, Fátima,
Figueirópolis, Filadélfia, Formoso do Araguaia, Goiatins, Guaraí, Gurupi, Itacajá,
Itaguatins, Itaporã de Goiás, Lizarda, Miracema do Norte, Miranorte, Monte do
Carmo, Natividade, Nazaré, Nova Olinda, Novo Acordo, Palmeirópolis, Paraíso do
Norte de Goiás, Paranã, Pedro Afonso, Peixe, Pindorama de Goiás, Pium, Ponte
Alta do Bom Jesus, Ponte Alta do Norte, Porto Nacional, Presidente Kennedy, Rio
Sono, São Sebastião de Tocantins, Silvanópolis, Sítio Novo de Goiás, Taguatinga,
Tocantínia, Tocantinópolis, Wanderlândia e Xambioá.
FASE L – Projeto
de Constituição

§ 1º - A superfície territorial do Estado do Tocantins ficará definida nos limites
externos dos seus Municípios com os Estados contíguos.
§ 2º - A consulta popular a que se refere o "caput" deste artigo será realizada,
dentro de cento e oitenta dias, pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, nos
Municípios relacionados.
§ 3º - O Governador do Estado do Tocantins será nomeado pelo Presidente da
República.
§ 4º - A partir da posse e até a instalação da Assembleia Legislativa, o Governador
nomeado poderá legislar, por decreto, sobre todas as matérias de competência
legislativa estadual.
§ 5º - A eleição do Governador e do Vice-Governador será realizada na data das
eleições gerais de 1990 e a posse dar-se-á concomitantemente com os demais
Governadores dos Estados.
§ 6º - A Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins será eleita na mesma data
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das dos demais Estados, instalar-se-á sob a presidência do Presidente do Tribunal
Regional Eleitoral do Estado de Goiás e elaborará, no prazo de seis meses, a
Constituição do Estado.
§ 7º - O Executivo Federal fixará um Município como sede provisória do Governo do
Estado, até a aprovação da Capital pela Assembleia Legislativa do Estado
do Tocantins.
§ 8º - A União antecipará receita até o valor equivalente a seiscentas e quarenta mil
Obrigações do Tesouro Nacional, para as despesas preliminares, que o Estado
do Tocantins ressarcirá em dez anos.
§ 9º - Aplicam-se à criação e instalação do Estado do Tocantins, no que couber, as
normas legais disciplinadores da divisão do Estado do Mato Grosso, exceto quanto
à abertura de crédito das despesas preliminares de instalação.
Art. 439 - Ficam criados os seguintes Estados: SANTA CRUZ, TRIÂNGULO,
MARANHÃO DO SUL e TAPAJÓS.
[...]
§ 2º - O Executivo adotará todas as providências necessárias para a instalação dos
Estados do Tocantins, do Triângulo, de Santa Cruz, do Maranhão do Sul e do
Tapajós, até trezentos e sessenta dias após a realização da consulta plebiscitária,
se favorável à sua criação.

FASE M –
Emendas (1P) de
Plenário e
populares

Total de emendas localizadas: 55.
(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase M, ao final deste documento).
Art. 6º - Na eleição de 15 de novembro de 1988, será realizada consulta popular
nos Estados de Goiás, Bahia, Minas Gerais, Maranhão, Pará e Amazonas e nos
Territórios de Roraima e Amapá, para a criação respectivamente dos Estados
de Tocantins, Santa Cruz, Triângulo, Maranhão do Sul, Tapajós, Juruá, Roraima e
Amapá.

FASE N – Primeiro
substitutivo do
relator

Parágrafo único - Estará automaticamente criado o Estado onde for favorável o
resultado da consulta, ocorrendo sua instalação na data da posse do Governador
eleito no pleito de 1990.
Obs.: Os dois artigos do Projeto de constituição (Fase L) foram substituídos pelo
artigo acima, devido à aprovação de várias emendas supressivas.

FASE O – Emendas
(ES) ao primeiro
substitutivo do
relator

Total de emendas localizadas: 80
(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase O, ao final deste documento).

A matéria não foi localizada nesta Fase.

FASE P – Segundo
substitutivo do
relator

Na Comissão de Sistematização, o Relator suprimiu os dispositivos concernentes à
criação de novos Estados, conforme consta nos pareceres às emendas da FASE O.
Merece destaque a exposição do Constituinte Siqueira Campos na 19ª Reunião
daquela Comissão. Publicação DANC Suplemento B de 27/01/1988, a partir da p.
656, acessível em:
http://www2.camara.leg.br/atividadelegislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processoconstituinte/comissao-de-sistematizacao/COMSist19ord27011988.pdf
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Discussão e votação:
Destaque(s) apresentado(s) nº 1/87, referente à emenda 20793.
Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte (Suplemento C), de
27/01/1988, a partir da p. 2256.

6 – Plenário
Art. 61. Dentro de cento e vinte dias, o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás
realizará plebiscito na área descrita no § 1º, resultando o pronunciamento favorável
na criação automática do Estado do Tocantins e sua instalação até quarenta e
cinco dias depois.

FASE Q – Projeto A
(início 1º turno) ou
FASE R Ato das
Disposições
Transitórias

§ 1º O Estado do Tocantins limita-se com o Estado de Goiás pelas divisas norte dos
Municípios de São Miguel do Araguaia, Porangatu, Formoso, Minaçu, Cavalcante,
Monte Alegre de Goiás e Campos Belos, conservando, a leste, norte e oeste, as
divisas atuais do Estado de Goiás com os Estados da Bahia, Piauí, Maranhão, Pará
e Mato Grosso.
§ 2º O Poder Executivo designará uma das cidades do Estado para sua Capital
provisória até a aprovação da sede definitiva do governo pela Assembleia
Constituinte.
§ 3º O Presidente da República nomeará, até trinta dias após resultado favorável do
plebiscito, o Governador "pro tempore", resultando sua posse, perante o Ministro da
Justiça, na instalação do novo Estado.
§ 4º A Assembleia Constituinte, os oito Deputados Federais e os três Senadores do
Estado do Tocantins serão eleitos a 15 de novembro de 1988.
§ 5º Aplicam-se à criação e instalação do Estado do Tocantins, no que couber, as
normas legais disciplinadoras da divisão do Estado de Mato Grosso.
Total de emendas localizadas: 5.
(consulte a íntegra das emendas da Fase S ao final deste documento.)
Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 2045, art. 60 do ADCT.

FASE S – Emendas
de Plenário (2P)

Discussão e votação:
Requerimento de três fusões de emendas e destaques. A fusão foi aprovada.
Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 30/06/1988, a partir da p.
11796.
Art. 15. É criado o Estado do Tocantins, pelo desmembramento da área descrita
neste artigo, dando-se sua instalação no quadragésimo sexto dia após a eleição
prevista no § 3º, mas não antes de 1º de janeiro de 1989.

FASE T – Projeto B
(fim 1º turno, início
2º)

§ 1º O Estado do Tocantins, integrando a Região Norte, limita-se com o Estado de
Goiás pelas divisas norte dos Municípios de São Miguel do Araguaia, Porangatu,
Formoso, Minaçu, Cavalcante, Monte Alegre de Goiás e Campos Belos,
conservando a leste, norte e oeste as divisas atuais de Goiás com os Estados da
Bahia, Piauí, Maranhão, Pará e Mato Grosso.
§ 2º O Poder Executivo designará uma das cidades do Estado para sua Capital

2

Emendas do Centrão: grupo de parlamentares conhecido como Centrão apresentou emendas, que foram posteriormente
aprovadas em Plenário, com exceção do Capítulo III da emenda nº 02043, e tornaram-se substitutivos ao Projeto A.

Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 16

provisória até a aprovação da sede definitiva do governo pela Assembleia
Constituinte.
§ 3º O Governador, o Vice-Governador, os Senadores, os Deputados Federais e os
Deputados Estaduais serão eleitos, em um único turno, até setenta e cinco dias
após a promulgação da Constituição, mas não antes de 15 de novembro de 1988, a
critério do Tribunal Superior Eleitoral, observadas, entre outras, as seguintes
normas:
I - o prazo de filiação partidária dos candidatos encerrar-se-á setenta e cinco dias
antes da data das eleições;
II - as convenções regionais partidárias destinadas a deliberar sobre coligações e
escolha de candidatos serão realizadas a partir do nonagésimo dia da data das
eleições, e o requerimento de registro dos candidatos escolhidos deverá ser
apresentado à Justiça Eleitoral até as dezoito horas, trinta e cinco dias depois da
abertura do prazo de realização dessas convenções;
III - são inelegíveis os ocupantes de cargos estaduais ou municipais que não se
tenham deles afastado, em caráter definitivo, setenta e cinco dias antes da data das
eleições previstas neste parágrafo;
IV - ficam mantidos os atuais diretórios regionais dos partidos políticos do Estado
de Goiás, cabendo às comissões executivas nacionais designar comissões
provisórias no Estado do Tocantins, nos termos e para os fins previstos na lei.
§ 4º Os mandatos do Governador, do Vice-Governador, Deputados Federais e
Estaduais eleitos na forma do parágrafo anterior extinguir-se-ão concomitantemente
aos das demais unidades da Federação; o mandato do Senador menos votado
extinguir-se-á nessa mesma oportunidade e os dos outros dois, juntamente com os
dos Senadores eleitos em 1986 nos demais Estados da Federação.
§ 5º A Assembleia Estadual Constituinte será instalada no quadragésimo sexto dia
da eleição de seus integrantes, mas não antes de 1º de janeiro de 1989, sob a
presidência do Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás e dará
posse, na mesma data, ao Governador e ao Vice-Governador eleitos.
§ 6º Aplicam-se à criação e instalação do Estado do Tocantins, no que couber, as
normas legais disciplinadoras da divisão do Estado de Mato Grosso, observado o
disposto no art. 236 da Constituição.
§ 7º Fica o Estado de Goiás liberado dos débitos e encargos decorrentes de
empreendimentos no território do novo Estado, e autorizada a União, a seu critério,
a assumir os referidos débitos.

FASE U – Emendas
ao Projeto B (2T)

Total de emendas localizadas: 1.
(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase U, ao final deste documento).
Art. 13. É criado o Estado do Tocantins, pelo desmembramento da área descrita
neste artigo, dando-se sua instalação no quadragésimo sexto dia após a eleição
prevista no § 3º, mas não antes de 1º de janeiro de 1989.

FASE V – Projeto C
(fim 2º turno)

§ 1º O Estado do Tocantins, integrando a Região Norte, limita-se com o Estado de
Goiás pelas divisas norte dos Municípios de São Miguel do Araguaia, Porangatu,
Formoso, Minaçu, Cavalcante, Monte Alegre de Goiás e Campos Belos,
conservando a leste, norte e oeste as divisas atuais de Goiás com os Estados da
Bahia, Piauí, Maranhão, Pará e Mato Grosso.
§ 2º O Poder Executivo designará uma das cidades do Estado para sua Capital
provisória até a aprovação da sede definitiva do governo pela Assembleia
Constituinte.
§ 3º O Governador, o Vice-Governador, os Senadores, os Deputados Federais e os
Deputados Estaduais serão eleitos, em um único turno, até setenta e cinco dias
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após a promulgação da Constituição, mas não antes de 15 de novembro de 1988, a
critério do Tribunal Superior Eleitoral, observadas, entre outras, as seguintes
normas:
I - o prazo de filiação partidária dos candidatos encerrar- se-á setenta e cinco dias
antes da data das eleições;
II - as datas das convenções regionais partidárias destinadas a deliberar sobre
coligações e escolha de candidatos, de apresentação de requerimento de registro
dos candidatos escolhidos e dos demais procedimentos legais serão fixadas, em
calendário especial, pela Justiça Eleitoral;
III - são inelegíveis os ocupantes de cargos estaduais ou municipais que não se
tenham deles afastado, em caráter definitivo, setenta e cinco dias antes da data das
eleições previstas neste parágrafo;
IV - ficam mantidos os atuais diretórios regionais dos partidos políticos do Estado
de Goiás, cabendo às comissões executivas nacionais designar comissões
provisórias no Estado do Tocantins, nos termos e para os fins previstos na lei.
§ 4º Os mandatos do Governador, do Vice-Governador, dos Deputados Federais e
Estaduais eleitos na forma do parágrafo anterior extinguir-se-ão concomitantemente
aos das demais unidades da Federação; o mandato do Senador menos votado
extinguir-se-á nessa mesma oportunidade, e os dos outros dois, juntamente com os
dos Senadores eleitos em 1986 nos demais Estados.
§ 5º A Assembleia Estadual Constituinte será instalada no quadragésimo sexto dia
da eleição de seus integrantes, mas não antes de 1º de janeiro de 1989, sob a
presidência do Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás, e
dará posse, na mesma data, ao Governador e ao Vice-Governador eleitos.
§ 6º Aplicam-se à criação e instalação do Estado do Tocantins, no que couber, as
normas legais disciplinadoras da divisão do Estado de Mato Grosso, observado o
disposto no art. 233 da Constituição.
§ 7º Fica o Estado de Goiás liberado dos débitos e encargos decorrentes de
empreendimentos no território do novo Estado, e autorizada a União, a seu critério,
a assumir os referidos débitos.

7 – Comissão de Redação
Não foram localizadas emendas.
FASE W – Proposta
exclusivamente de
redação

Na Comissão de Redação, foi discutido destaque para o § 7º do artigo 13.
Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte Suplemento B, de
23/9/1988, a partir da p. 199.
Art. 13. É criado o Estado do Tocantins, pelo desmembramento da área descrita
neste artigo, dando-se sua instalação no quadragésimo sexto dia após a eleição
prevista no § 3º, mas não antes de 1º de janeiro de 1989.

FASE X – Projeto D
– redação final

§ 1º O Estado do Tocantins integra a Região Norte e limita- se com o Estado de
Goiás pelas divisas norte dos Municípios de São Miguel do Araguaia, Porangatu,
Formoso, Minaçu, Cavalcante, Monte Alegre de Goiás e Campos Belos,
conservando a leste, norte e oeste as divisas atuais de Goiás com os Estados da
Bahia, Piauí, Maranhão, Pará e Mato Grosso.
§ 2º O Poder Executivo designará uma das cidades do Estado para sua Capital
provisória até a aprovação da sede definitiva do governo pela Assembleia
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Constituinte.
§ 3º O Governador, o Vice-Governador, os Senadores, os Deputados Federais e os
Deputados Estaduais serão eleitos, em um único turno, até setenta e cinco dias
após a promulgação da Constituição, mas não antes de 15 de novembro de 1988,
a critério do Tribunal Superior Eleitoral, obedecidas, entre outras, as seguintes
normas:
I - o prazo de filiação partidária dos candidatos será encerrado setenta e cinco dias
antes da data das eleições;
II - as datas das convenções regionais partidárias destinadas a deliberar sobre
coligações e escolha de candidatos, de apresentação de requerimento de registro
dos candidatos escolhidos e dos demais procedimentos legais serão fixadas, em
calendário especial, pela Justiça Eleitoral;
III - são inelegíveis os ocupantes de cargos estaduais ou municipais que não se
tenham deles afastado, em caráter definitivo, setenta e cinco dias antes da data
das eleições previstas neste parágrafo;
IV - ficam mantidos os atuais diretórios regionais dos partidos políticos do Estado
de Goiás, cabendo às comissões executivas nacionais designar comissões
provisórias no Estado do Tocantins, nos termos e para os fins previstos na lei.
§ 4º Os mandatos do Governador, do Vice-Governador, dos Deputados Federais e
Estaduais eleitos na forma do parágrafo anterior extinguir-se-ão
concomitantemente aos das demais unidades da Federação; o mandato do
Senador eleito menos votado extinguir-se-á nessa mesma oportunidade, e os dos
outros dois, juntamente com os dos Senadores eleitos em 1986 nos demais
Estados.
§ 5º A Assembleia Estadual Constituinte será instalada no quadragésimo sexto dia
da eleição de seus integrantes, mas não antes de 1º de janeiro de 1989, sob a
presidência do Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás, e
dará posse, na mesma data, ao Governador e ao Vice-Governador eleitos.
§ 6º Aplicam-se à criação e instalação do Estado do Tocantins, no que couber, as
normas legais disciplinadoras da divisão do Estado de Mato Grosso, observado o
disposto no art. 234 da Constituição.
§ 7º Fica o Estado de Goiás liberado dos débitos e encargos decorrentes de
empreendimentos no território do novo Estado, e autorizada a União, a seu critério,
a assumir os referidos débitos.
Nota: Prevaleceu alteração redacional proposta pelo Professor Celso Cunha para o
§1º, para o inciso I do § 3º e para o § 4º.
(consulte o quadro comparativo das propostas de redação, fls. 188 a 190).

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3
___________________________________________________________________

3

As emendas foram reproduzidas sem revisão, conforme constam nas bases de dados da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal. Além disso, o texto das JUSTIFICATIVAS das emendas foi digitado e não houve conferência do trabalho. Os
documentos
originais
estão
disponíveis
em:
http://www2.camara.leg.br/atividadelegislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
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FASE B
EMENDA:00017 APROVADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
2 - Comissão da Organização do Estado
Autor:
HILÁRIO BRAUN (PMDB/RS)
Texto:
Alteração da Redação e dos §§ 1o., 2o., 3o. e 4o.
Art. 23. Ficam criados os seguintes
Estados: Tocantins, Santa Cruz, Triângulo,
Maranhão do Sul, Juruá e Tapajós.
I - de TOCANTINS, com o desmembramento da
área do Estado de Goiás abrangida pelo Municípios
de Almas, Alvorada, Ananás, Araguacema, Araguaçu,
Araguaína, Araguatins, Arapoema, Arraias,
Augustinópolis, Aurora do Norte, Axixá de Goiás,
Babaçulândia, Brejinho de Nazaré, Colinas de
Goiás, Colméia, Conceição do Norte, Couto
Magalhães, Cristalândia, Dianópolis, Dois Irmãos
de Goiás, Dueré, Fátima, Figueirópolis,
Filadélfia, Formoso de Araguaia, Goiatins, Guaraí,
Gurupi, Itacajá, Itaquatins, Itaporã de Goiás,
Lizarda, Miracema do Norte, Miranorte, Monte do
Carmo, Natividade, Nazaré, Nova Olinda, Novo
Acordo, Palmeirópolis, Paraíso do Norte de Goiás,
Paranã, Pedro Afonso, Peixe, Pindorama de Goiás,
Pium, Ponte Alta do Bom Jesus, Ponte Alta do
Norte, Porto Nacional, Presidente Kennedy, Rio
Sono, São Sebastião do Tocantins, Silvanópolis,
Sítio Novo de Goiás, Taguatinga, Tocantínia,
Tocantinópolis, Wanderlândias e Xambioá;
[...]
Justificativa:
Emenda sem justificativa.
Parecer:
Acolhidas, passam a compor, substitutivamente, o novo texto das "Disposições Transitórias e
Finais", com contribuição do Relator.
Parecer favorável.
EMENDA:00042 APROVADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
2 - Comissão da Organização do Estado
Autor:
MAURO BORGES (PDC/GO)
Texto:
Acrescente-se Parágrafo ao art. 23 que trata
da criação do Estado do Tocantins:
"Art. 23. Fica criado o Estado do Tocantins
............................................
§ Aplica-se, para a efetiva criação do
Estado do Tocantins, o disposto nos Parágrafos 1o.
e 2o. ao artigo seguinte. (Trata-se dos Parágrafos
que exigem, para efetiva constituição dos novos
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Estados, a confirmação pelas Assembleias
Legislativas dos Estados desmembrados e a
aprovação na área emancipada.
Justificativa:
A emenda objetiva estender, para efeito da criação do Estado do Tocantins, as mesmas e
imprescindíveis condições exigidas para os demais Estados que a nova Constituição iria instituir: a
confirmação pela Assembleia Legislativa do Estado desmembrado e a aprovação em plebiscito na
área emancipada.
Parecer:
Acolhidas, passam a compor, substitutivamente, o novo texto das "Disposições Transitórias e
Finais", com contribuição do Relator.
Parecer favorável.
EMENDA:00043 REJEITADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
2 - Comissão da Organização do Estado
Autor:
MAURO BORGES (PDC/GO)
Texto:
Dê-se ao § 1o. do art. 23 que cria o Estado
do Tocantins (pág. 15 do avulso), a seguinte
redação, eliminando-se consequentemente, do caput,
os municípios que ficarem fora da área abrangida:
"Art. 23. Fica criado o Estado do Tocantins,
com o desmembramento ............................
§ 1o. A superfície territorial do Estado do
Tocantins é definida pelos limites da área norte
do atual Estado de Goiás, até o paralelo que passa
na ponta norte da Ilha do Bananal, estendendo-se à
divisa com o Estado do Maranhão."
Justificativa:
No anteprojeto apresentado pelo ilustre relator, coube ao novo Estado do Tocantins uma área
excessivamente ampla, muito próxima dos limites máximos que ele próprio estabeleceu, ou seja,
trezentos mil quilômetros quadrados (vide artigo que trata das condições para criação de Estados –
pág. 8 do avulso), julgando-se que, a partir desse tamanho, o Estado ficaria tão extenso que tornaria
difícil a sua administração.
A emenda objetiva, por conseguinte, dar ao Estado proporções mais adequadas que facilitem sua
administração e também não mutilar, demasiadamente, o Estado de Goiás, que perderia quase a
metade de seu território.
Além do mais, a emenda exclui parte da região nordeste de Goiás, na qual existe forte reação contra
a divisão do Estado.
Parecer:
Parecer contrário.
EMENDA:00104 REJEITADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
2 - Comissão da Organização do Estado
Autor:
PAULO RAMOS – (PMDB/RJ)
Texto:
II - B - Subcomissão dos Estados
"Seja suprimido o artigo 23 e 24, que criam
os Estados de Tocantins, de Santa Cruz, do
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Maranhão do Sul, do Triângulo, do Juruá e do
Tapajós."
Justificativa:
A criação de novos Estados enfraquecerá popular, tendo em vista a questão demográfica e a exigida
proporcionalidade.
As regiões com densidade demográfica acentuada terão representantes conduzidos ao Congresso
Nacional pela expressão de muitas vontades, enquanto as regiões com populações rarefeitas estrão
representadas pela vontade de um pequeno número de cidadãos.
Parecer:
Parecer contrário.
EMENDA:00147 APROVADA
Fase:
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão
Comissão:
2 - Comissão da Organização do Estado
Autor:
CHICO HUMBERTO (PDT/MG)
Texto:
Dê-se ás "Disposições Transitórias e Finais"
a redação seguinte:
"Disposições Transitórias e Finais"
Art. As Assembleias Legislativas exercerão
poderes constituintes pelo prazo de seis meses, a
partir desta data, a fim de elaborar as
Constituições dos Estados-membros, que serão
aprovadas pela maioria absoluta, em dois turnos de
discussão e votação.
Art. Ficam criados os seguintes Estados:
[...]
VI - do Tocantins, com o desmembramento da
área do Estado de Goiás, abrangida pelos
Municípios de Almas, Alvorada, Ananas, Araguacema,
Araguaçu, Araguaína, Araguatins, Arapema, Arraias,
Augustinópolis, aurora do Norte, Axixá de Goiás,
Babaçulândia, Brejinho de Nazaré, Colinas de
Goiás, Colméia, Conceição do Norte, Couto
Magalhães, Cristalândia, Dianópolis, Dois Irmãos
de Goiás, Dueré, Fátima, Figueirópolis,
Filadélfia, Formoso do Araguaia, Goiatins, Guaraí,
Gurupi, Itacajá, Itaguatins, Itaporã de Goiás,
Lizarda, Miracema do Norte, Miranorte, Monte do
Carmo, Natividade, Nazaré, Nova Olinda, Novo
Acordo, Palmeirópolis, Paraíso do Norte de Goiás,
Paranã, Pedro Afonso, Peixe, Pindorama de Goiás,
Pium, Ponte Alta do Bom Jesus, Ponte Alta do
Norte, Porto Nacional, Presidente Kennedy, Rio
Sono, são Sebastião do Tocantins, Silvanópolis,
Sítio Novo de Goiás, Taguatinga, Tocantínia,
Tocantinópolis, Wanderlândia e Xambioá.
§ 1o.Caberá ás Assembleias Legislativas dos
Estados que terão parte de suas áreas
desmembradas, por maioria absoluta dos seus
membros, a confirmação ou não da criação dos
Estados de Tocantins e Santa Cruz, do Triângulo, do
Maranhão do Sul, do Tapajós e do Juruá, no prazo
máximo de 60 (sessenta) dias, contados da
promulgação da Constituinte.
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2o. Negada a confirmação de que fala o
parágrafo anterior, o Tribunal Regional Eleitoral
do Estado desmembrado convocará plebiscito na área
emancipada dentro de cento e oitenta dias da data
da decisão da Assembleia Legislativa.
§ 3o. Aplicam-se à criação e instalação dos
Estados, previstas neste artigo, as normas legais
disciplinadoras da divisão do Estado de Mato
Grosso, ficando os dispêndios financeiros a cargo
a União, em valores atualizados proporcionais à
população, área e ao número de Municípios de cada
Estado.
[...]
Justificativa:
Emenda sem justificativa.
Parecer:
Acolhidas, passam a compor, substitutivamente, o novo texto das "Disposições Transitórias e
Finais", com contribuição do Relator.
Parecer favorável.

___________________________________________________________________

FASE E
EMENDA:00052 REJEITADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
2 - Comissão da Organização do Estado
Autor:
DAVI ALVES SILVA (PDS/MA)
Texto:
Inclua-se onde couber, nas Disposições
Transitórias e Finais:
Art. ... O Brasil é formado pelos seguintes
Estados: Acre, Amazonas, Rondônia, Pará, Maranhão,
Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba,
Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito
Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo,
Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná,
Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Tocantins,
Maranhão do Sul, Tapajós, Santa Cruz, Triângulo,
Juruá, Roraima e Amapá, do Distrito Federal e do
Território de Fernando de Noronha.
§ 1o Para a criação e transformação dos
Estados de Tocantins, Maranhão do Sul, Tapajós,
Santa Cruz, Triângulo, Juruá, Roraima, e Amapá
far-se-á plebiscito na área emancipada, a ser
realizado no prazo de 180 (cento e oitenta) - dias
da promulgação desta Constituição.
§ 2o Fica o Poder Executivo autorizado a, a
prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da
execução da consulta plebiscitária, promover a
instalação dessas novas unidades da Federação.
Justificativa:
É uma exigência que se impõe, nos dias atuais, que o Brasil, contando com Estados cuja extensão
territorial não permite a seus governantes levar o progresso de forma equânime a regiões distantes
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da Capital, o que constitui flagrante desequilíbrio a vastes camadas de populações, que permanecem
através dos nãos absolutamente desassistidas.
Parecer:
Adotou-se, na questão da criação de novas unidades da federação, critério democrático e uniforme
de submeter todas as propostas correspondentes a análise detida e criteriosa de Comissão própria,
destinada ao planejamento da redivisão territorial do país, com atribuições, composição e prazo
determinados, como consta das disposições transitórias. Com o necessário dinamismo da realidade
brasileira, e diante da pluralidade das propostas de criação de novos Estados, não cabe fixar a
estrutura da federação com as denominações dos atuais Estados brasileiros.
Pelo não acolhimento.
EMENDA:00153 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
2 - Comissão da Organização do Estado
Autor:
ALDO ARANTES (PC DO B/GO)
Texto:
Suprimam-se os incisos II, III, IV, V e VI do
art. 25 do anteprojeto da Subcomissão dos Estados,
acrescentando-se o seguinte inciso II:
"II - de Brasília, que compreenderá o atual
Plano Piloto, numa extensão de 1.100 km2
(quilômetros quadrados), como Distrito Federal, na
qualidade de município neutro, as atuais cidades
satélites e os municípios limítrofes ao atual
Distrito Federal, do Estado de Goiás e de Minas
Gerais, desde que concordes, através de
plebiscito" e dê-se ao seu parágrafo 2o. a
seguinte redação:
Parágrafo único. O Poder Executivo adotará
todas as providências necessárias para a
instalação dos Estados do Tocantins e de Brasília,
até 180 dias após a realização da consulta
plebiscitária, se favorável à sua criação".
Justificativa:
A criação de novos Estados, embora positiva, não pode ser feita de forma indiscriminada e aleatória.
Além da consulta plebiscitária as populações envolvidas, condição fundamental para que se
consolide os novos Estados, entendemos que as propostas devem se basear na realidade econômica
e política dos Estados envolvidos. Nesse sentido consideramos que, com exceção do Estado de
Tocantins e de Brasília, que propomos criar, os outros Estados criados pelo anteprojeto da
Subcomissão são artificiais, não correspondendo nem ao anseio das populações atingidas, nem à
realidade econômico, social e política das áreas atingidas. Daí propormos a supressão dos incisos.
Parecer:
Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo.
EMENDA:00226 PREJUDICADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
2 - Comissão da Organização do Estado
Autor:
DAVI ALVES SILVA (PDS/MA)
Texto:
Altere-se a redação do Art. 25 do Anteprojeto
da Subcomissão dos Estados, com a seguinte redação:
"Art. 25 - Ficam criados os Estados: do
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Tocantins, de Santa Cruz, do Triângulo, do
Maranhão do Sul, do Juruá e do Tapajós.
I - Passarão a integrar as novas unidades da
Federação, os seguintes Municípios: no Estado do
Tocantins, com o desmembramento da área do Estado
de Goiás abrangida pelos Municípios de Almas,
Alvorada, Ananás, Araguacema, Araguaçu, Araguaína,
Araguatins, Arapoema, Arraias, Augustinópolis,
Aurora do Norte, Axirá de Goiás, Babaçulândia,
Rejinho de Nazaré, Colinas de Goiás, Colméia,
Conceição do Norte, Couto Magalhães, Cristalândia,
Dianópolis, Dois Irmãos de Goiás, Duerê, Fátima,
Figueirópolis, Filadélfia, Formoso do Araguaia,
Goiatins, Guaraí, Gurupi, Itacajá, Itaguatins,
Itaporã de Goiás, Lizarda, Miracema do Norte,
Miranorte, Monte do Carmo, Natividade, Nazaré,
Nova Olinda, Novo Acordo, Palmeirópolis, Paraíso
do Norte de Goiás, Paranã, Pedro Afonso, Peixe,
Pindorama de Goiás, Pium, Ponte Alta do Bom Jesus,
Ponte Alta do Norte, Porto Nacional, Presidente
Kennedy, Rio Sono, São Sebastião do Tocantins,
Silvanópolis, Sítio Novo de Goiás, Taguatinga,
Tocantínia, Tocantinópolis, Wanderlândia e
Xambioá, devendo o Poder Executivo escolher para
Capital uma das cidades-sede dos seus Municípios;
[...]
Parágrafo ... - O Poder Executivo adotará
todas as providências necessárias para a
instalação dos Estados do Tocantins, do Triângulo,
de Santa Cruz, do Maranhão do Sul, do Juruá e do
Tapajós, até cento e oitenta dias após a
realização da consulta plebiscitária, se favorável
à sua criação.
Parágrafo ... - Os atuais Territórios
Federais do Amapá e Roraima, ficam transformados
em Estados-membros, com as suas atuais
denominações.
Parágrafo ... - O Tribunal Regional
Eleitoral, no prazo de cento e vinte dias, a
partir da data de promulgação da presente
Constituição, convocará plebiscito na área
emancipada, para a ratificação popular do ato aqui
estabelecido.
Parágrafo ... - Fica vedada aos novos
Estados-membros, a nomeação ou admissão, sob
quaisquer títulos, num período de 4 (quatro) anos,
a partir da instalação do Governo das novas
unidades, salvo se as nomeações ou admissões forem
em número igual ou menor que 10% (dez por cento)
do total de funcionários existentes, nesta data,
nos Estados de que tenham sido desmembrados.
Justificativa:
Não pode um País como Brasil, de dimensões continentais, continuar convivendo com a disparidade
social hoje verificada em decorrência da desproporção de Estados-membros, que se circunscrevem
a, praticamente, propiciar aos seus naturais, o necessário bem-estar, levado somente, aos que
habitam a Capital ou zonas circunvizinhas, em detrimento dos que ocupam o “hinterland”.
O Brasil deve ser de todos os brasileiros, e a Constituição que ora elaboramos não deve descurar
desta singularidade. É o princípio da isonomia consagrada em todas as novas cartas anteriores.
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A exemplo, podemos citar o Estado do Mato Grosso do Sul, desmembrado hoje vivendo na plenitude
de sua autonomia.
Sergipe e Alagoas são outros dois bons exemplos de unidade de extensão mínima, mas que
conseguem manter um padrão digno de orgulho para o nosso País.
Por outro lado, miremo-nos nos exemplos americano e francês. São Países que em dimensões não
ultrapassam o nosso. No entanto, sua divisão é bem maior que a do Brasil, e nem por isso, sua
economia tem qualquer reflexo negativo. Antes pelo contrário: são exemplos de progresso e bemestar.
Creio que a Emenda ora oferecida virá corrigir essa imensa e injusta anomalia que sobrevive no
Brasil, através dos tempos.
Parecer:
Prejudicada, visto o tratamento dado à questão no Anexo I (Disposições Transitórias).
EMENDA:00325 APROVADA
Fase:
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão
Comissão:
2 - Comissão da Organização do Estado
Autor:
ARNALDO MARTINS (PMDB/RO)
Texto:
Emenda supressiva ao anteprojeto da
Subcomissão dos Estados.
Ficam suprimidos, nas "Disposições
Transitórias e Finais."
Art. - Fica criado o Estado do Tocantins;
§ 1o. -......................................
§ 2o. -......................................
§ 3o. -......................................
§ 4o. -......................................
Art. - Ficam criados os seguinte Estados:
I - de Santa Cruz, ..........................
..................................................
II - do Triângulo, ..........................
..................................................
III - do Maranhão do Sul, ..................
..................................................
IV - do Juruá, ..............................
..................................................
§ 1o. -......................................
§ 2o. -......................................
§ 3o. -......................................
Justificativa:
A crise econômica no País desaconselha grandes despesas no momento.
Diariamente tomamos conhecimento, através da imprensa escrita e televisada, das dificuldades em
que estão passando os atuais Estados. Reuniões frequentes de governadores são realizadas,
objetivando encontrar soluções para a grave crise econômica por que passam os seus Estados.
Amiúde os governadores estão solicitando audiências ao Sr. Presidente da República e, praticamente
em todos os casos. A finalidade é solicitar ajuda financeira da União, inclusive para pagamento do
funcionalismo.
Até mesmo, recentemente, o salário mínimo não teve aumento justo, face a solicitação dos
governadores dos Estados, que alegaram que não teriam condições de efetuar os pagamentos.
A criação dos seus novos Estados, agravaria bastante o problema, porquanto que haveria
necessidades de investimentos urgentes para dotar essas novas UFs das condições mínimas
necessárias. Além das construções dos prédios para os órgãos institucionais, haveria as despesas
em pessoal inerente a estruturar os novos Estados com os seus Três Poderes.
A União teria condições, atualmente, de arcar com essas despesas?
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Quanto aos Territórios de Roraima e do Amapá, sou favorável as suas transformações em Estado,
face ao fato de já possuírem alguma infraestrutura, ficando as despesas bem menores. É atualmente,
inclusive, de responsabilidade da União, todos os gastos desses territórios.
Quanto aos dados que têm sido apresentados para demonstrar o custo da criação de um estado, eles
não estão corretos e se encontram bem abaixo do real valor.
Para se ter ideia, basta consultarmos o “Orçamento Programa Anual do Estado de Rondônia”,
referente ao ano de 1987. A despesa é de cerca de 5,5 bilhões de cruzados, sendo que 80%
(aproximadamente 4,4 bilhões de cruzados) são destinados a “Despesas de Custeio”, isto é, para
pagamento de pessoal, combustível, material de escritório, etc.
Imaginemos, pois qual seria a “Despesa de Capital” para, além das construções dos prédios e
equipá-los, a aquisição de veículos e equipamentos pesados.
Além de todos os argumentos expostos anteriormente, julgo também que esse assunto não deve
constar na Constituição, sendo essas criações objeto de leis complementares, quando haverá
oportunidade de serem efetuados estudos profundos sobre a viabilidade da criação, estado por
estado. Julgo que na Constituição somente deverão constar as normas gerais para a criação de
estados, posto que o Poder Executivo Federal tem que ser consultado, pois tal fato, irá gerar
despesas e través de leis, haverá oportunidade do referido Poder se posicionar a respeito.
Parecer:
Pelo acolhimento.

__________________________________________________________________

FASE G
EMENDA:00001 APROVADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
2 - Comissão da Organização do Estado
Autor:
SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO)
Texto:
Emenda ao Substitutivo do Relator.
Inclua-se nas "Disposições Transitórias":
Art. Mediante resultado favorável de
consulta popular, é criado o Estado do Tocantins,
pelo desmembramento dos seguintes Municípios do
Estado de Goiás: Almas, Alvorada, Ananás,
Araguacema, Araguaçu, Araguaína, Araguatins,
Arapoema, Arraias, Augustinópolis, Aurora do
Norte, Axixá de Goiás, Babaçulândia, Brejinho de
Nazaré, Colinas de Goiás, Colméia, Conceição do
Norte, Couto Magalhães, Cristalândia, Dianópolis,
Dois Irmãos de Goiás, Dueré, Fátima,
Figueirópolis, Filadélfia, Formoso do Araguaia,
Goiatins, Guaraí, Gurupi, Itacajá, Itaguatins,
Itaporã de Goiás, Lizarda, Miracema do Norte,
Miranorte, Monte do Carmo, Natividade, Nazaré,
Nova Olinda, Novo Acordo, Palmeirópolis, Paraíso
do Norte de Goiás, Paranã, Pedro Afonso, Peixe,
Pindorama de Goiás, Pium, Ponte Alta do Bom Jesus,
Ponte Alta do Norte, Porto Nacional, Presidente
Kennedy, Rio Sono, São Sebastião do Tocantins,
Silvanópolis, Sítio Novo de Goiás, Taguatinga,
Tocantínia, Tocantinópolis, Wanderlândia e
Xambioá, devendo o Poder Executivo escolher para
Capital uma das cidades-sede dos seus Municípios.
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§ 1o. A consulta popular será realizada pelo
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás,
dentro de noventa dias, nos Municípios
relacionados no caput deste artigo.
§ 2o. Noventa dias após a realização da
consulta de que trata este artigo, o Poder
Executivo adotará as seguintes providências para
instalação do Estado do Tocantins:
a) nomeação, pelo Presidente da República, e
posse, perante o Ministério da Justiça, do
Governador do Estado;
b) adiantamento de recursos, por antecipação
de receita, no valor equivalente a seiscentos e
quarenta mil (640.000) Obrigações do Tesouro
Nacional, para as despesas preliminares, que o
Estado do Tocantins ressarcirá em dez anos.
§ 3o. A eleição do Governador e do ViceGovernador será realizada a 15 de novembro de
1988, fixada a posse para 1o. de janeiro de 1989 e
término dos mandatos em 31 de dezembro de 1990.
§ 4o. A superfície territorial do Estado do
Tocantins é definida pelos limites externos dos
seus Municípios com os Estados contíguos.
§ 5o. Aplicam-se à criação e instalação do
Estado do Tocantins, no que couber, as normas
legais disciplinadoras da divisão do Estado de
Mato Grosso, exceto quanto a abertura de crédito
para as despesas preliminares de instalação.
Justificativa:
9 de março de 1809: com a posse do seu primeiro Ouvidor Geral, Desembargador JOAQUIM
TEOTÔNIO SEGURADO, instala-se a Comarca do Norte, criada por Dom João VI na então Província
de Goiás.
15 de setembro de 1821: com a posse do seu primeiro Presidente, Desembargador JOAQUIM
TEOTÔNIO SEGURADO, e demais integrantes do Governo Provisório, instala-se a Província do
Tocantins (Doc. n° 01).
26 de março de 1985: o Senado Federal, em histórica e prolongada sessão noturna, aprova, por
unanimidade, o Projeto de Lei Complementar n° 1, de 1983, da Câmara dos Deputados (n° 218, de
1984, no Senado Federal), que cria o Estado do Tocantins (Doc. n° 02).
Por tudo o que tem ocorrido a respeito das reiteradas tentativas de criação do Estado do Tocantins,
seria um erro, tão grave quanto irreparável, negar guarida à proposta, que ora renovamos e que
conta com o entusiástico apoio das lideranças classistas, dos meios de comunicação, da
representação política, do Governo e do povo goiano.
Negar amparo à proposta de criação do Estado do Tocantins, seria tornar esta Comissão injusta,
retrógrada e pequena perante à posteridade.
Certamente a História iria nos julgar pela falta de solidariedade e de respeito ao Congresso Nacional,
à Assembleia Legislativa, ao Governo e ao povo do Estado de Goiás, que, em inequívocas e
reiteradas manifestações, têm decidido criar o Estado do Tocantins.
Na verdade, estamos confiantes quanto a posição do ilustre Relator, Senador José Richa, em razão
das reiteradas declarações de sua excelência aos jornais e à televisão, nas quais tem afirmado ser
viável e justa a criação do Estado do Tocantins.
É inquestionável que o compromisso do saudoso Presidente Tancredo Neves, de criar o Estado do
Tocantins e de destinar os recursos financeiros à sua implantação (Doc. n° 3), será cumprido pela
Constituinte que ela decidiu convocar, pelo PMDB e PFL, partidos que o elegeram, e pelos seus
líderes e parlamentares.
Confiantes e tranquilos, apresentamos esta Emenda que vai respaldada em nova decisão da
Assembleia Legislativa, em forma de MOÇÃO DE APOIO à criação do Estado do Tocantins, dirigida
ao Senador José Richa, Relator desta Comissão (Doc. n° 04).
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Sendo essa a única proposta de criação de Estado que conta com prévia manifestação favorável da
Assembleia Legislativa e do Governo do Estado desmembrado, acreditamos que o nobre Relator não
deixará de atender o apelo que a Assembleia Legislativa, o seu Presidente e o Governo do Estado de
Goiás lhe dirigem, a primeira através de mencionada MOÇÃO DE APOIO, unanimemente aprovada,
o segundo por telex (Doc. de n° 05) e o terceiro por telefonema, no último dia 4 de julho, quarta-feira.
Mais confiantes ficamos quanto a decisão do Relator e dos membros da Comissão, por sabermos
que uma das onze Sugestões de Normas Constitucionais, a de n° S10151, sobre a criação do Estado
do Tocantins, é de autoria da própria Assembleia Legislativa, com os seus 41 integrantes apoiando
essa justa e antiga aspiração do povo nortense de Goiás. (Doc. n° 06).
Certamente, o nobre Relator e os eminentes Membros da Comissão, todos de grande sensibilidade,
corresponderão aos anseios do povo brasileiro por mudanças profundas e imediatas.
A criação de Estado terá repercussão nacional e internacional em níveis bem mais amplos do que a
de todo o texto do Substitutivo, reacendo as esperanças do povo brasileiro, que espera a Constituição
com dispositivos autoaplicáveis, que assegure os direitos fundamentais da pessoa humana e da
cidadania e não páginas antológicas de literatura, impregnadas de poesia e tecnicismo jurídico.
Quanto da aprovação, a 26 de março de 1985, do Estado do Tocantins pelo Congresso Nacional, os
meios de comunicação deram o tratamento mais destacado, por longos dias, à matéria.
A repercussão foi tamanha que, meses depois, parlamentares ingleses e japoneses aqui apareceram
portanto exemplares do Mapa do Brasil, com a inclusão do Estado do Tocantins.
É que eles não poderiam supor tão frágil e desrespeitada vem sendo a nossa Instituição.
A Constituição de 1946 incorporou às suas Disposições Transitórias normas sobre a transformação
do Território Federal do Acre em Estado e extinguiu os Territórios Federais do Iguaçu e de Ponta
Porã.
O anteprojeto da Comissão Afonso Arinos integrada pelos mais notáveis constitucionalistas
brasileiros, entre os quais o seu patrono e o eminente Relator da Comissão de Sistematização,
Constituinte Bernardo Cabral, transforma os atuais Territórios Federais do Amapá e de Roraima
em Estados.
Uma das emendas apreciadas pela subcomissão dos Estados, que a levaram à decisão de erigir
Roraima e Amapá em Estados, é do Senador Afonso Arinos.
Estão em todos os jornais do País, de 2 de abril de 1985, as seguintes declarações do Presidente
José Sarney, ao justificar o primeiro veto ao projeto de lei que criava o Estado do Tocantins:
“Este não é o momento de se pensar em diversão territorial do País, porque no próximo ano
Constituinte terá condições de discutir o assunto com maior profundidade”. (Doc. de n° 07).
Por sua vez, o Líder Pimenta da Veiga, ao justificar a sua posição contrária a aprovação do Projeto
de Lei Complementar n° 377, de 1985, do Senador Amaral Peixoto, que cria o Estado do Tocantins,
já aproado pelo Senado Federal, diz, em pronunciamento de 2 de dezembro de 1986, publicado no
DCN n° 166, de 3/12/86 (Doc. de n° 08):
“Matéria desta relevância deve ser estudada a refletida com sua tramitação ordinária, ou
preferencialmente, através da Assembleia Nacional Constituinte.”
E conhecida a posição favorável do eminente Presidente Ulysses Guimarães quanto à criação do
Estado do Tocantins pela Assembleia Nacional Constituinte e o autor desta Emenda foi indicado
relator da Subcomissão dos Estados pelo não menos eminente Senador Mário Covas, Líder do
PMDB na Constituinte, que já conhecida suas posições e objetivos.
Dentre os líderes que apoiam a criação do Estado do Tocantins, pela Constituição, está o Líder
Fernando Henrique Cardoso (Doc. de n° 09).
Justo é, pois, contar com o apoio do Relator e da Comissão a esta Emenda, em razão da proposta de
criação do Estado do Tocantins já ter sido aprovada duas vezes pelo Congresso Nacional, estando a
terceira em andamento, já aprovada pelo Senado Federal e pela Comissão de Constituição e Justiça
da Câmara dos Deputados.
Esta proposta preenche todas as rigorosas e exigências que o Relator inseriu no seu Substitutivo:
tem a prévia manifestação favorável da Assembleia Legislativa e já foi aprovada através de lei
complementar e a redação dada ao antigo proposto prevê consulta plebiscitária para criação do
Estado do Tocantins.
Depois de tudo o que houve, seria injusto e mesmo insultuosa a rejeição desta proposta. Insultuosa
ao Congresso Nacional, à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, ao povo goiano, ao povo
nortense de Goiás e à memória de Joaquim Teotônio Segurado, Pio Pinto de Cerqueira, Visconde de
Taunay Cardoso de Menezes, Feliciano Machado Braga, LYSIAS RODRIGUES, JOÃO D’ABREU,
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Darcy Gomes Marinho, José de Souza Porto, Fabricio César Porto, Oswaldo Ayres da Silva, Trajano
Coelho Neto e de tantos outros heróis da luta literária pela criação do Estado do Tocantins.
Passamos a explicitar a proposição.
A emenda prevê a realização de plebiscito em noventa dias da data da criação do novo Estado, pelo
texto constitucional.
A instalação do Estado do Tocantins se dará com a posse do governador nomeado, que passará o
cargo ao Governador, eleito com o Vice-Governador a 15 de novembro de 1988 para um mandato
que irá até 31 de dezembro de 1990.
Para as despesas preliminares de instalação do Governo, o Poder Executivo Federal fará um
adiantamento de recursos, por antecipação de receita, no valor equivalente a 640.000 OTN’s, que o
Estado do Tocantins irá ressarcir em dez anos.
Fica, assim, removido o obstáculo dos propalados gastos elevados que a União teria que fazer com o
novo Estado.
Aos que alegam a difícil situação que os Estados atravessam, desejamos lembrar que o Estado do
Tocantins nasce sob nova e mais juta política tributária e, pelos líderes que tem, certamente se
constituirá em Unidade modelo, racional e moderna, onde as injustiças, o empreguismo, corrupção
não encontrarão amparo. Se permitirem, o Estado do Tocantins se mostrará à nação como belo e
extraordinário exemplo.
Não tivéssemos apresentado ao longo destes últimos 17 anos, dados objetivos sobre a viabilidade e
auto-sustentação do novo estado bastaria que nos reportássemos à ampla justificação oferecida pelo
Governo para construção da Ferrovia Norte-Sul que tem sua maior extensão dentro da área do futuro
Estado do Tocantins.
A esta Emenda juntamos, além dos documentos já mencionados, os Anais da reunião de audiência
pública que a Subcomissão dos Estados realizou, em Goiânia, na qual ouviu o Governador Henrique
Santillo, o Presidente da Assembleia Legislativa, Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado
Frederico Jayme, os líderes do PMDB, do PDC e do PFL, Deputados Estaduais, Desembargadores,
Juiz Federal, Presidentes dos principais partidos políticos, Prefeitos e líderes de diversas entidades,
todas favoráveis à criação imediata do Estado do Tocantins (Doc. de n° 10).
O Ministro Iris Rezende somente não se faz presente à reunião por estar, naquele dia, representando
o Presidente José Sarney no Rio Grande do Sul. Mas é ostensivamente favorável à criação do
Estado do Tocantins (Doc. n°11).
Justo é esperar pelo acolhimento da proposta pelo nobre Relator e ilustres Pares, o que ensejará sua
ida, após inserta no Substitutivo, à Comissão de Sistematização.
Essa a nossa inabalável convicção.
Sala da Comissão, aos 08 de junho de 1987.
Parecer:
Pelo acolhimento, nos termos do substitutivo.
EMENDA:00149 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
2 - Comissão da Organização do Estado
Autor:
NILSO SGUAREZI (PMDB/PR)
Texto:
EMENDA AO SUBSTITUTIVO
Acrescente-se, no capítulo das Disposições Transitórias:
"Art. - Ficam criados os seguintes Estados:
I - Tocantins, com o desmembramento de área
do Estado de Goiás;
II - Santa Cruz, com o desmembramento de área
do Estado da Bahia;
III - Triângulo, com o desmembramento de área
do Estado de Minas Gerais;
IV - Maranhão do Sul, com o desmembramento de
área do Estado do Maranhão.
V - Juruá, com desmembramento do Estado do Amazonas;
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VI - Tapajós, com o desmembramento de área do
Estado do Pará.
VII - Iguaçu, com o desmembramento de área
dos Estados do Paraná e Santa Catarina.
§ 1o. - A superfície territorial dos novos
Estados compreenderá os municípios descritos no
anteprojeto da Subcomissão dos Estados e na
proposta oferecida na Comissão da Organização do Estado.
§ 2o. - As Assembleias Legislativas dos
Estados desmembrados confirmarão, por maioria
absoluta dos seus membros, a criação das novas
unidades federadas.
§ 3o. - Negada a confirmação de que trata o
parágrafo anterior, o Tribunal Regional Eleitoral
do Estado desmembrado convocará plebiscito na área
emancipada, dentro de cento e oitenta dias da
decisão da Assembleia Legislativa, para decidir,
em final instância, sobre a criação ou não dos
novos Estados.
Art. - Os Territórios Federais do Amapá e
Roraima são elevados à condição de Estados-membros
da Federação, mantidas as suas atuais
denominações.
Art. - É extinto o Território Federal de
Fernando de Noronha, reincorporando-se sua área ao
Estado de Pernambuco."
Justificativa:
A criação de novos Estados tem a virtude fundamental de dinamizar a administração pública e
encaminhar soluções aos problemas que comprometem o desenvolvimento de vastas áreas do
território nacional. As dimensões gigantescas de algumas unidades federadas impedem a presença
do poder público no atendimento às exigências básicas da população. Descentralizado, este poder
conseguirá corresponder à função social do Estado.
Por sua vez, a criação do Estado do Iguaçu constitui anseio alentado por densa população que
constrói o progresso das regiões Oeste e Sudoeste do Paraná, e Noroeste de Santa Catarina, de
identidade cultural acentuada. Pesquisas de opinião revelam esmagadora vontade emancipacionista
nas citadas áreas.
Parecer:
Pelo acolhimento parcial nos termos do substitutivo.
EMENDA:00152 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
2 - Comissão da Organização do Estado
Autor:
MAURO MIRANDA (PMDB/GO)
Texto:
O art. 29 passa vigorar com a seguinte redação:
"Art. 29. Fica criado o Estado de
Tocantins, por desmembramento do Estado de Goiás,
compreendendo o território dos seguintes
municípios: Almas, Alvorada, Ananás, Araguacema,
Araguaçu, Araguaína, Araguatins, Arapoema,
Arraias, Augustinópolis, Aurora do Norte, Axixá de
Goiás, Babaçulândia, Brejinho de Nazaré, Colinas
de Goiás, Colmeias, Conceição do Norte, Couto
Magalhães, Cristalândia, Dianópolis, Dois Irmãos
de Goiás, Dueré, Fátima, Figueirópolis,
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Filadélfia, Formoso do Araguaia, Goantins, Guari,
Gurupi, Itacajá, Itaguatins, Itaporã de Goiás,
Lizarda, Miracema do Norte, Miranorte, Monte do
Carmo, Natividade, Nazaré, Nova Olinda, Novo
Acordo, Palmeirópolis, Paraíso do Norte, Paranã,
Pedro Afonso, Peixe, Pindorama de Goiás, Pium,
Ponte Alta do Bom Jesus, Ponte Alta do Norte,
Porto Nacional, Presidente Kennedy, Rio Sono, São
Sebastião do Tocantins, Silvanópolis, Sítio Novo
de Goiás, Taguatinga, Tocantínia, Tocantinópolis,
Wanderlândia e Xambioá.
Parágrafo único. Aplicam-se à criação do
Estado de Tocantins, no que couberem, as normas
aplicadas na criação do Estado do Mato Grosso do Sul."
Ficam renumerados os artigos 29 e seguintes.
O "Caput" do art. 29 com a nova numeração
passa a ter a seguinte redação:
"Art. 29. É criada a Comissão de Redivisão
Territorial do País, com cinco membros indicados
pelo Congresso Nacional e cinco membros do Poder
Executivo, com a finalidade de apresentar estudos
e Anteprojetos de redivisão territorial do País e
apreciar as propostas de criação dos Estados de
Santa Cruz, do Triângulo, do Maranhão do Sul, do
Juruá e do Tapajós, bem assim a do
restabelecimento do Estado da Guanabara e as de
transformação dos Territórios de Roraima e Amapá
em Estados e outras pertinentes que lhe sejam
apresentadas até dez dias após sua instalação."
Justificativa:
Emenda sem justificativa.
Parecer:
Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo.
EMENDA:00159 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
2 - Comissão da Organização do Estado
Autor:
HILÁRIO BRAUN (PMDB/RS)
Texto:
EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR, ALTERAÇÃO
DA REDAÇÃO E DOS §§ 1o, 2o, 3o e 4o.
Art. 29. - Ficam criados os seguintes
Estados: TOCANTINS; SANTA CRUZ, TRIÂNGULO,
MARANHÃO DO SUL, JURUÁ E TAPAJÓS.
I - de Tocantins, com o desmembramento da
área do Estado de Goiás abrangida pelos Municípios
de Almas, Alvorada, Ananás, Araguacema, Araguaçu,
Araguaína, Araguatins, Arapoema, Arraias,
Augustinópolis, Aurora do Norte, Axixá de Goiás,
Babaçulândia, Brejinho de Nazaré, Colinas de
Goiás, Colméia, Conceição do Norte, Couto
Magalhães, Cristalândia, Dianópolis, Dois Irmãos
de Goiás, Fátima, Figueirópolis, Filadélfia,
Formosa de Araguaia, Goiatins, Guarani, Gurupi,
Itacajá, Itaquatins, Itaporã de Goiás, Lizarda,
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Miracema do Norte, Miranorte, Monte do Carmo,
Natividade, Nazaré, Nova Olinda, Novo Acordo,
Palmeirópolis, Paraíso do Norte de Goiás, Paraná,
Pedro Afonso, Peixe Pindorama de Goiás, Pium,
Ponte Alta do Bom Jesus, Ponte Alta do Norte,
Porto Nacional, Presidente Kennedy, Rio Sono, São
Sebastião do Tocantins, Silvanópolis, Sítio Novo
de Goiás, Taguatinga, Tocantina, Tocantinópolis,
Wanderlândias e Xambioá.
II - de Santa Cruz, com o desmembramento da
área do Estado da Bahia abrangida pelos Municípios
de Abaía, Água Quente, Aiquara, Alcobaça, Almadina,
Amargosa, Anagé, Andaraí, Aracatu, Arataca,
Aurelino Leal, Barra da Estiva, Barra do Choca,
Barra do Rocha, Belmonte, Belo Campo, Boa Nova,
Bom Jesus da Lapa, Boninal, Boquira, Botuporã,
Brejões, Brumado, Buerarema, Caatiba, Caculé,
Caetité, Cairu, Camacam, Camamu, Canápolis,
Canavieiras, Candiba, Cândido Sales, Caravelas,
Carinhanha, Coaraci, Cocos, Condeúba, Contendas do
Sincolá, Cordeiros, Coribe, Correntina,
Cravolândia, Dário Meira, Dom Basílio,
Encruzilhada, Firmino Alves, Floresta Azul, Gandu,
Gongogi, Governador Lomanto Júnior, Guanambi,
Guaratinga, Ibiassucê, Ibicaraí, Ibicoara, Ibicuí,
Ibipitanga, Ibirapuã, Ibirataia, Ibitiara,
Igaporã, Iguaí, Ilhéus, Ipiaú, Irajuba, Iramaia,
Itabuna, Itacaré, Itaeté, Itagi, Itagibá,
Itagimirim, Itaju da Colônia, Itajuípe, Itamaraju,
Itamari, Itambé, Itanhém, Itapebi, Itapetinga,
Itapanga, Itaquara, Itarantim, Iticuru,
Itororó, Ituaçu, Ituberá, Jacaraci, Jaguaquara,
Jequié, Jiquiricá, Jitaúna, Jussari, Jussiapé,
Lafaiete Coutinho, Laje, Lajeadão, Lucínio de
Almeida, livramento do Brumado, Macarani,
Macaúbas, Maiquinique, Malhada, Malhadas de
Pedras, Manoel Vitorino, Maracás, Maraú,
Marcionílio Souza, Mascote, Medeiros Neto,
Milagres, Mortugaba, Mucugê, Mucuri, Mutuípe, Nilo
Peçanha, Nova Canaã, Nova Itarana, Nova Viçosa,
Palmas de Monte Alto, Paramirim, Paratinga, Pau
Brasil, Piatã, Pindaí, Piripá, Planaltino,
Planalto, Poções, Porto Seguro, Potiraguá, Prado,
Presidente Jânio Quadros, Riacho de Santana, Rio
de Contas, Rio do Antônio, Rio do Pires, Santa
Cruz de Cabrália, Santa cruz da Vitória, Santa
Inês, Santa Luzia, Santa Maria da Vitória,
Santana, São Miguel das Matas, Sebastião
Laranjeiras, Serra Dourada, Tanhaçu, Teolândia,
Tremendal, Teixeira de Freitas, Ubaíra, Ubaitaba,
Ubatã, Una, Urandi, Uruçuca, Valença, Vitória da
Conquista, Wanceslau Guimarães, devendo o poder
Executivo escolher para sua Capital Itabuna,
Ilhéus, Jequié, Vitória da Conquista ou Itapetinga.
III - do Triângulo, com o desmembramento da
área do Estado de Minas Gerais, abrangida pelos
Municípios de Abadia dos Dourados, Água Comprida,
Araguari, Arapuã, Araxá, Cachoeira Dourada,
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Campina Verde, Campo Florido, Campos Altos,
Canápolis, Capinópolis, Carmo do Paranaíba,
Cascalho Rico, Cedro da Abaeté, Centralina,
Comendador Gomes, Conceição das Alagoas,
Conquista, Coromandel, Cruzeiro da Fortaleza,
Delfinópolis, Douradoquara, Estrela do Sul,
Fronteira, Frutal, Grupiara, Guarda-Mor,
Guimarânia, Garinhatã, Ibiá, Indianópolis, Ipiaçu,
Iraí de Minas, Itapagibe, Ituiutaba, Itaurama,
João Pinheiro, Lagamar, Lagoa Formosa, Matutina,
Medeiros, Monte Alegre de Minas, Monte Carmelo,
Nova Ponte, Paracatu, Patos de Minas, Patrocínio,
Pedrinópolis, Perdizes, Pirajuba, Planura, Prata,
Pratinha, Presidente Olegário, Rio Paranaíba,
Romaria, São Francisco de Sales, São Gonçalo do
Abaeté, São Gotardo, São João Batista do Glória,
São Roque de Minas, Sacramento, Santa Juliana,
Santa Rosa da Serra, Santa Vitória, Serra do
Salitre, Tapira, Tapiraí, Tiros, Tupaciguara,
Uberaba, Uberlândia, Vargem Bonita, Vazante,
Veríssimo, devendo o Poder Executivo escolher para
sua capital Araguari, Araxá, Itaiutuba, Patos de
Minas, Patrocínio, Uberaba ou Uberlândia.
IV - do Maranhão do Sul, com desmembramento
da área do Estado do Maranhão abrangida pelos
Municípios de Açailândia, Alto Paranaíba,
Amarante, Balsas, Estreito, Fortaleza dos
Nogueiras, Grajaú, Imperatriz, João Lisboa,
Loreto, Montes Altos, Porto Franco, Riachão,
Sambaíba, São Félix de Bolsas, São Raimundo das
Mangabeiras, Sitio Novo e Tarso Fragoso, tendo a
cidade de Imperatriz como capital.
V - do Juruá, com o desmembramento da área do
Estado do Amazonas abrangida pelos Municípios de
Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant,
Carauari, Eirunepé, Envira, Ipixuna, Itamarati,
Juruá, Jutaí, São Paulo de Oliveira, Tabatinga,
tendo a cidade de Carauari como capital.
VI - do Tapajós, com o desmembramento da área
do Estado do Pará abrangida pelos Municípios de
Alenquer, Almeirim, Aveiro, Faro, Itaibuba,
Juruti, Monte Alegre, Obidos, Oriximiná, Prainha e
Santarém, tendo a cidade de Santarém como capital.
§ 1o. - O Tribunal regional Eleitoral do
Estado desmembrado convocará plebiscito na área
emancipada dentro de trezentos e sessenta dias
desta data.
§ 2o. - O Poder Executivo adotará todas as
providências necessárias para a instalação dos
Estados do Tocantins, do Triângulo, de Santa Cruz,
do Maranhão do Sul, do Juruá e do Tapajós, até
trezentos e sessenta dias após a realização da
consulta plebiscitária, se favorável à sua criação.
§ 3o. - Aplicam-se à criação e instalação dos
Estados, previstos neste artigo, as normas legais
disciplinadoras da divisão do Estado de Mato
Grosso, ficando os dispêndios financeiros a cargo
da União, que usará recursos provenientes do Fundo
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Nacional de Desenvolvimento - FND, em valores
atualizados proporcionais à população, área e ao
número de Municípios de cada Estado.
§ 4o. - As superfícies territoriais dos
Estados, enumerados nestas disposições, são
definidas pelos limites externos dos respectivos
Municípios, confrontantes com os Estados ou países
contíguos, que constam dos itens deste artigo.
Justificativa:
É imperioso que o Brasil, como país continental que é, realmente passe a fazer a ocupação plena de
seu território. Por outro lado, torna-se necessário que se conceda oportunidade de manifestação de
vontade e condução dos seus destinos, às populações de todas as áreas do País.
Baseado nestas duas premissas verdadeiras, que expressam a preocupação e o sentimento de
nossa gente, apresentamos a presente Emenda de redivisão territorial, considerando ainda que a
história dos povos e das nações comparada à história da ocupação do solo brasileiro, nos indica uma
triste realidade: a de que apresentamos atraso considerável, diante de países como a argentina, cuja
população e dimensão territorial inferior à do Brasil, com área pouco mais de 1/3 da nossa, possui
número superior de províncias ao de nossas Unidades da Federação.
Ao estudarmos a França, Alemanha, Itália, Estados Unidos e sob modelo de Federação como é o
nosso caso, verificamos em todo exemplos que quanto maior a divisão tanto mais eficácia se torna a
administração, pois sendo menor a Unidade Federada mais perto os governantes estrão dos
problemas que vivem suas comunidades.
Não tem dúvida de que nossa emenda trará benefícios incalculáveis a todas estas Unidades
emancipadas. Se existem problemas na estrutura administrativa dos Estados Membros, onde os
custos de manutenção encontram-se incompatíveis com as receitas, não cabe interpretá-los com
obstáculo à consecução de uma nova, que foram impostos à máquina pública. Para simplificarmos,
para torná-la mais ágil, mais eficiente, menos onerosa, é necessário, isso sim, uma reforma
administrativa ampla e corajosa pela qual estaremos eliminando a sangria que se verifica hoje na
máquina estatal, em tantos Estados brasileiros.
Parecer:
Pelo acolhimento parcial nos termos do substitutivo.
EMENDA:00334 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
2 - Comissão da Organização do Estado
Autor:
IRAM SARAIVA (PMDB/GO)
Texto:
Suprima-se do art.
29................................................
do Tocantins e acrescente-se nas Disposições
transitórias os seguintes art. e Parágrafos:
Art. - Fica criado, por desmembramento de
parte da área do Estado de Goiás, o Estado do Tocantins.
§ 1o. - A parte desmembrada do Estado de
Goiás para construir o Estado do Tocantins abrange
os Municípios de Almas, Alvorada, Ananás,
Araguacema, Araguaçu, Araguaína, Araguatins,,
Arapoema, Arraias, Augustinópolis, Aurora do
Norte, Axixás de Goiás, Babaçulândia, Brejinho de
Nazaré, Colinas de Goiás, Colméia, Conceição do
Norte, Couto Magalhães, Cristalândia, Dianópolis,
Dois Irmãos de Goiás, Dueré, Fátima,
Figueirópolis, Filadélfia, Formoso do Araguaia,
Goiatins, Guaraí, Gurupi, Itacajá, Itaguatins,
Itaporã de Goiás, Lizarda, Miracema do Norte,
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Miranorte, Monte do Carmo, Natividade, Nazaré,
Nova Olinda, Novo Acordo, Palmeirópolis, Paraíso
do Norte, Paranã, Peixe, Pedro Afonso, Pindorama
de Goiás, Pium, Ponte Alta do Bom Jesus, Ponte
Alta do Norte, Porto Nacional, Presidente Kennedy,
Rio do Sono, São Sebastião do Tocantins,
Silvanópolis, Sítio Novo de Goiás, Taguatinga,
Tocantínia, Tocantinópolis, Wanderlândia e Xambioá.
§ 2o. - Os limites do Estado do Tocantins são
as divisas sul dos Municípios de Aurora do Norte,
Arraias, Paranã, Palmeirópolis, Peixe, Alvorada e
Araguaçu e as divisas norte dos Municípios de São
Domingos, Galheiros, Campos Belos, Monte Alegre
de Goiás, Cavalcante, Formoso, Niquelândia,
Minaçu, Campinaçu, Porangatu e São Miguel do
Araguaia.
3o. - A Capital do Estado do Tocantins, com
nome a ser escolhido pelo respectivo governo, será
construída, dentro do prazo de dez anos da
promulgação desta Constituição, no centro
geográfico do Estado, em local a ser escolhido,
demarcado e desapropriado pelo respectivo governo.
Justificativa:
A divisão territorial do Brasil apresenta, ainda, na maioria dos seus lineamentos, a feição dos tempos
coloniais. Primeiro foram as capitanias hereditárias; depois, a capitanias se tornaram províncias, as
quais, em 1891, transfiguraram-se em Estados. O mapa geográfico-administrativo do Brasil mudou
pouco, desde o advento da República. Fizeram-se Estados os Territórios do Acre e de Rondônia;
dividiu-se o Estado de Mato Grosso, surgindo, em consequência, o Estado de Mato Grosso do sul;
transferiu-se o Distrito Federal do Rio de Janeiro para o Planalto Central de Goiás, transformando-se
o Município do Rio de Janeiro em Estado da Guanabara e, alguns anos depois, fundindo-se este
Estado com o do Rio de Janeiro.
A luta pela criação do Estado do Tocantins é antiga e se confunde com as origens da nossa
nacionalidade. Sim. Em 1821 se criou e instalou, na cidade de Cavalcante, capitania de Goiás, um
governo autônomo da Comarca do Norte, criada doze anos antes – em 1809- por Dom João VI. Esse
impulso autonomista da população nortense foi reprimido pelo governo da Cidade de Goiás, e, desde
então, unificado em um único Estado o território do Estado de Goiás, esse impulso restou abafado,
durante mais de um século, sobrevivendo apenas à tona pelas manifestações esparsas de alguns
poucos. Com o Primeiro Manifesto à Nação pela Criação do Estado do Tocantins, de 13 de maio de
1956, de autoria do Juiz de Direito Feliciano Machado Braga, então residente em Porto Nacional,
nasceu a campanha moderna em prol da criação do Estado do Tocantins.
A ideia recebeu, à medida que passava o tempo, adesões importantes, até se tornar praticamente
uma ideia sem adversários. Em Goiás é quase unânime o apoio a ela, do norte ao sul. Falta
concretizá-la em realidade. Isso quase foi conseguido quando o congresso Nacional aprovou, em
1985, projeto de Lei Complementar, do Deputado Siqueira Campos. Infelizmente o projeto foi vetado
pelo Presidente da República, José Sarney. Um outro projeto, de autoria do senador Benedito
Ferreira, também foi aprovado e igualmente vetado pelo mesmo Presidente.
A luta pela criação do Estado do Tocantins não para, tanto é verdade, que com muita eficácia já está
instalado e trabalhando ativamente, o “Comitê Procriação do Estado do Tocantins”, presidido pelo
ilustre Juiz Federal Darcy Martins Coelho e com participação de todos os Municípios que irão compor
esse futuro Estado da Federação.
Eis agora, na Assembleia Nacional Constituinte, a assembleia adequada, o foro ideal para se discutir
e afinal aprovar a criação do Estado do Tocantins, mediante norma a ser inserida no Título “Das
Disposições Gerais e Transitórias”. Esse é o melhor caminho para se transformar em realidade uma
aspiração e uma necessidade de todo o País.
O Estado de Goiás possui um território muito grande, praticamente ingovernável. Desmembrá-lo é
permitir melhor governo e Administração mais eficiente às duas partes em que se dividirá o Estado
com a Criação do Estado do Tocantins.
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Contra a criação desse Estado, o único argumento que se esgrime, às vezes, é o do custo, que se
alega proibitivo, do processo da criação e instalação demais uma unidade federativa. Esse argumento
não procede. O estado do Tocantins pode ser instalado a custo perfeitamente suportável, e
resgatável num prazo pequeno. Será um Estado que já nasce mais rico que um grande número de
outros Estados, como alguns do Nordeste. Sua população se calcula em mais de um milhão de
habitantes, e suas atividades econômicas, agropastoris mas também industriais, desenvolvem-se
notavelmente, sobretudo a partir da construção de Brasília e da rodovia Brasília-Belém.
A autonomia do Estado do Tocantins deflagrará um processo de desenvolvimento de uma vasta
região, a qual contribuirá fortemente para fixar no centro do País, longe dos grandes núcleos urbanos,
uma significativa parcela da população brasileira.
Assim como Goiânia serviu e serve e servirá cada vez mais de polo importante de desenvolvimento
de toda uma região, a futura capital do Estado do Tocantins também atuará como fator de catalisação
do progresso do norte do atual Goiás, convertido em Tocantins.
Parecer:
Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo.
EMENDA:00391 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão
Comissão:
2 - Comissão da Organização do Estado
Autor:
NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO)
Texto:
Emenda Aditiva ao Substitutivo
No capítulo de "Disposições Transitórias"
inclua-se o seguinte artigo 30 e seu parágrafo,
renumerando-se os demais:
Artigo 30 - É criado, por desmembramento de
parte da área do estado de Goiás, o Estado do Tocantins.
Parágrafo único. Lei ordinária definirá os
limites do Estado do Tocantins e sua capital e
disporá sobre quaisquer matérias relativas e sua
organização e instalação.
Justificativa:
São antigas as aspirações de autonomia político- administrativa do Norte/Nordeste de Goiás, que
agora se concretizarão com a criação do Estado do Tocantins.
Região rica em recursos naturais, o Norte/Nordeste de Goiás permanece marcado pela pobreza e o
sofrimento de seus habitantes em decorrência da grande extensão territorial do Estado, que a
distância das atenções da administração pública.
A autonomia do Norte/Nordeste de Goiás não trará prejuízos para o Estado, mas beneficiará os
habitantes da região, fortalecerá a Federação e contribuirá para dinamizar a economia e administrar
de modo mais racional a ocupação dos Espaços permitindo, ainda, o atendimento direto de suas
prioridades com reflexos sobre a qualidade de vida e o controle do meio ambiente.
Parecer:
Pelo acolhimento parcial, nos termos do Substitutivo.

___________________________________________________________________

FASES J e K
EMENDA:00006 NÃO INFORMADO
Fase:
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
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Autor:
RENATO VIANNA (PMDB/SC)
Texto:
Emenda supressiva: artigo, parágrafos e
incisos abaixo relacionados
Art. 446, § 1o., § 2o., § 3o., § 4o., § 5o., § 6o., § 7o., § 8o., § 9o.,
Art. 447, inciso I, II, III, IV e § 1o., § 2o., § 3o., § 4o.:
Art. 448, § 1o. e § 2o.
Justificativa:
Nas Disposições Transitórias do Anteprojeto do Relator, foi criada no art. 455, a Comissão de
Redivisão Territorial do País, “com cinco membros indicados pelo Congresso Nacional e cinco
membros pelo Poder Executivo, com a finalidade de apresentar os estudos e anteprojetos de
redivisão territorial do País e apreciar as propostas de criação de Estados e outras pertinentes que
lhe sejam apresentadas até 10 (dez) dias, após a sua instalação.
No art. 446, das referidas Disposições Transitórias, entretanto, já deixou criado o Estado de
Tocantins, no artigo 447, criou mais os Estados de Santa Cruz, Triangulo, Maranhão do Sul e
Tapajós; no art. 448, transformou os Territórios de Roraima e Amapá em Estados.
Compete à Comissão de Sistematização, pelo parágrafo único, do art. 15, do Regimento Interno da
ANC, além da elaboração do Preâmbulo, compatibilizam as disposições aprovadas nas Comissões.
Compatibilizar é evitar o contraditório e optar pelo objetivo de maior alcance social ou econômico.
No caso da criação dos novos Estados, ocorreu uma clara contradição entre o artigo 445 e seus
parágrafos, que criou uma Comissão de Redivisão Territorial do País e lhe deu competência e
estabeleceu regras de funcionamento e os artigos 446, 447 e 448, seus parágrafos e incisos, que se
antecipam aos estudos. Aprovada a criação da Comissão, as propostas de criação, desde logo,
ficaram prejudicadas e cumpre à Comissão de Sistematização: ou suprimir o art. 455 ou os art. 446,
447 e 448.
Processualmente, prevalece o artigo 445, que foi aprovado em primeiro lugar.
EMENDA:00009 NÃO INFORMADO
Fase:
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO)
Texto:
Emenda Modificativa
Dispositivo emendado: art. 446.
Parágrafo 2o. do anteprojeto passa a ter a
seguinte redação:
Art. 446 - ..................................
§ 2o. - A consulta popular será realizada nos
Municípios relacionados, dentro de cento e oitenta
dias, pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goiás,
instalando-se o Estado do Tocantins noventa dias
depois, se favorável o seu resultado.
Justificativa:
A fixação da data de instalação do novo Estado é indispensável. O Anteprojeto da Subcomissão dos
Estados já a previa (§2° do art. 25).
EMENDA:00012 REJEITADA
Fase:
K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO)
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Texto:
Emenda supressiva
Dispositivo emendado: art. 446.
Suprimam-se do anteprojeto:
a) os Parágrafos 3o., 4o., 5o. e 6o. do art.
446, renumerando-se os demais.
Justificativa:
As normas da legislação mencionada no Parágrafo 9° disciplinam integralmente o que preveem os
parágrafos que esta emenda objetiva suprimir.
Lei Complementar n° 31 de 11 de outubro de 1977.
Parecer:
A menção explícita no texto do conteúdo dos § 3o., 4o., 5o. e 6o. do Art. 446, parece-nos de melhor
técnica legislativa, evitando-se maiores remissões ao aplicador de futuras regras.
Pela rejeição.
EMENDA:00206 NÃO INFORMADO
Fase:
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JORGE LEITE (PMDB/RJ)
Texto:
Emenda Supressiva
Dispositivo Emendado: artigos 446 e 447
Exclua-se os artigos 446 e 447 do Anteprojeto de Constituição.
Justificativa:
Matéria não constitucional, que deve ser regulada por Lei Complementar.
Qualquer divisão territorial deve ser precedida de consulta popular, mediante plebiscito.
EMENDA:00301 NÃO INFORMADO
Fase:
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JORGE LEITE (PMDB/RJ)
Texto:
Exclua-se os artigos 446 e 447 do Anteprojeto de Constituição.
Justificativa:
Matéria não constitucional, que deve ser regulada por Lei Complementar.
Qualquer divisão territorial deve ser precedida de consulta popular, mediante plebiscito.
EMENDA:00376 NÃO INFORMADO
Fase:
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
HAROLDO LIMA (PC DO B/BA)
Texto:
Emenda supressiva
Dispositivo emendados: artigos, 446, 447 e 448.
Suprimam-se os artigos 446 e seus parágrafos,
447 e seus incisos e parágrafos e 448 e seus
parágrafos do Título X do anteprojeto.
Justificativa:
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Os artigos que propomos suprimir do anteprojeto são absolutamente contraditórios com o art. 445 do
mesmo projeto. Ao propor a criação de uma Comissão de Redivisão Territorial do país para apreciar
propostas de criação de novos Estados, não faz sentido o mesmo texto definir aprioristicamente a
criação de novos Estados. Trata-se de uma contradição que precisa ser corrigida. Daí a supressão
proposta.
EMENDA:00489 NÃO INFORMADO
Fase:
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ENOC VIEIRA (PFL/MA)
Texto:
EMENDA SUPRESSIVA.
Suprima-se o artigo 446 e seus parágrafos.
Justificativa:
Entendo que a criação de novos Estados deve ser tratada em legislação complementar e não através
de texto da Carta Constitucional.
Por outro lado, ad finanças do país não suportam gastos com criação, instalação e funcionamento de
novos Estados.
EMENDA:00490 NÃO INFORMADO
Fase:
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ENOC VIEIRA (PFL/MA)
Texto:
EMENDA SUPRESSIVA.
Suprima-se o artigo 447 e seus incisos e parágrafos.
Justificativa:
A criação de novos Estados (Santa Cruz, Triângulo, Maranhão do Sul e Tapajós) acarretará despesas
que a Nação não pode suportar no momento, mormente quando está vendo crises financeiras sem
precedentes na história.
É de ressaltar que, salvo melhor juízo, a criação de Estado deve ser tratada em lei complementar e
não por via de Constituição.
EMENDA:01249 NÃO INFORMADO
Fase:
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
SANTINHO FURTADO (PMDB/PR)
Texto:
Suprimam-se do Anteprojeto de Constituição os
artigos 445, 446, 447 e 448.
Justificativa:
Os artigos 445, 446, 447 e 448 do Anteprojeto de Constituição tratam de matéria correlata. Em
resumo, o Art. 445 cria a Comissão de Redivisão Territorial do País; o Art. 446 cria o Estado do
Tocantins; o Art. 447 cria os Estados de Santa Cruz, Triângulo, Maranhão do Sul e Tapajós; e o Art.
448 transforma em Estados os Territórios Federais de Roraima e Amapá. A criação dos Estados a
que se referem os artigos 446 e 447 está condicionada à manifestação favorável da população.
Propomos a supressão desses artigos por entendermos que a redivisão territorial do País constitui
matéria a ser mais apropriadamente tratada em legislação complementar.

Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 40

EMENDA:01493 NÃO INFORMADO
Fase:
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
WALDECK ORNELAS (PFL/BA)
Texto:
Emenda: SUPRESSIVA
Dispositivo Emendado: Art. 446 e 447
Suprimam-se do anteprojeto os artigos 446 e 447.
Justificativa:
Há uma nítida contradição entre o disposto no artigo 445 – que cria Comissão de Redivisão Territorial
– e os artigos 446 e 447, cuja supressão se propõe, que aprova a redivisão territorial,
independentemente de discutir-se se redivisão territorial é prioridade nacional ou mesmo assunto da
órbita constitucional.
De todo modo, como nesta etapa dos trabalhos cuida-se apenas da compatibilização do texto,
optamos por sugerir a permanência do artigo 445, em detrimento dos demais artigos correlatos (446 e
447), por se de natureza mais ampla e genérica e por remeter o assunto a tratamento posterior e
nível infraconstitucional.
A propósito, o artigo 44 do anteprojeto, no seu parágrafo 3°, estabelece as normas para a redivisão
territorial.
EMENDA:01574 NÃO INFORMADO
Fase:
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
PAULO PIMENTEL (PFL/PR)
Texto:
Emenda supressiva.
Dispositivo emendado: artigo 446, parágrafo 1o. ao 9o.
Artigo 447, item I a IV, parágrafos 1o. ao 4o.
Suprimam-se do anteprojeto:
a) o artigo 446 e seus parágrafos 1o. ao 9o.; e
b) o artigo 447, itens I a IV e parágrafos 1o. ao 4o.
Justificativa:
A supressão é motivada pelo texto de outra emenda onde fica proibida a criação de novos Estados
sem que a Comissão de Redivisão Territorial do País apresente a proposta e o anteprojeto.
EMENDA:01807 NÃO INFORMADO
Fase:
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
CID CARVALHO (PMDB/MA)
Texto:
Emenda Supressiva: Artigos, parágrafos e
incisos abaixo relacionados.
Art. 446, §1o., §2o., §3o., §4o., §5o., §6o., §7o., §8o., §9o.
Art. 447, incisos, I, II, III, IV, e §1o., §2o., §3o., §4o.
Art. 4487, §1o. e §2o.
Justificativa:
O anteprojeto apresentado pela Comissão de Sistematização, no seu art. 445, cria Comissão de
Redivisão Territorial do País, com a finalidade de apresentar estudos e anteprojetos de nossa
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redivisão territorial e apreciar as propostas de criação de Estados e outras pertinentes que lhe sejam
apresentadas até 10 (dez) dias após a sua instalação.
Como ser vê, houve a intenção do constituinte de partir de um amplo programa de estudos de
redefinição, de divisão territorial do País, e após, isso submetê-lo ordinariamente ao Congresso
Nacional. O enunciado admite e cria as pré-condições para que o assunto ganhe consideração. Por
outro lado, prevendo a delicadeza de qualquer decisão, que envolve grandes interesses econômicos,
sociais, políticos e regionais, prevê um ritmo ordinário de progressiva avaliação. Essa é a regra
instituída.
Os artigos 446, 447, 448, com seus parágrafos e incisos são a contrarregra. Cria, de chofre, diversos
Estados sem considerar os estudos necessários, os recursos possíveis e a tramitação ordinária
imprescindível.
As duas posições são absolutamente confrontantes e como o espírito constitucional é definir o
princípio deixado a lei complementar e a lei ordinária a sua complementação e detalhamento,
apresentamos as emendas supressivas acima mencionadas para que prevaleçam sobre a matéria
apenas o disposto no artigo 445, dentro do espirito de compatibilização da matéria.
EMENDA:01972 APROVADA
Fase:
K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO)
Texto:
Emenda Modificativa
Dispositivos Emendados: Art. 445, 446, 447 e 448.
Renumere-se os art. 445, 446, 447 e 448 do
Anteprojeto como a seguir:
a) o art. 446 passa a ter o no. 445.
b) o art. 447 passa a ter o no. 446.
c) o art. 448 passa a ter o no. 447.
d) o art. 445 passa a ter o no. 448.
Justificativa:
No anteprojeto da Subcomissão dos Estados, os artigos que criam Estados e extinguem Territórios
(art. 25, 26 e 27) precedem o artigo 28 que cria a Comissão de Redivisão Territorial do País, esta
gerada naquela vertente de elaboração constitucional, “para, dentro de cinco anos, apresentar
estudos e anteprojetos de criação de novas Unidades federadas”.
A Subcomissão dos Estados, que teve sua decisão confirmada pela Comissão da Organização do
Estado, decidiu-se pela criação de Estados e pela criação da Comissão de Redivisão Territorial do
País, essa com a finalidade de estudar e, se entender conveniente, propor ao Congresso Nacional a
criação de novas Unidades federadas, isto é, outros Estados que não aqueles cuja criação já estava
prevista nos artigos mencionados dos Anteprojetos da Subcomissão e da Comissão.
As coisas são tão claras que somente por falta de leitura dos textos ou por má fé podem ser taxados
de contraditórios os artigos que criam Estados ante ao que cria a Comissão de Redivisão Territorial.
Parecer:
De acordo com a adequação dos art. 445 a 448, como se sugere na emenda.
Pela aprovação.
EMENDA:02373 NÃO INFORMADO
Fase:
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
CARLOS SANT'ANNA (PMDB/BA)
Texto:
EMENDA SUPRESSIVA
Suprimam-se os artigos 446 e 447 das
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Disposições Transitórias do anteprojeto do Relator
da Comissão de Sistematização.
Justificativa:
A proposta de criar Estados nas disposições transitórias já e inconstitucional no nascedouro, pois o
próprio Anteprojeto fixa o processo de incorporação e divisão dos Estados no artigo 44, §§ 3° e 4°.
E o processo exige aprovação das Assembleias Legislativas, das populações diretamente
interessadas e do Congresso Nacional por Lei complementar.
Logo será uma violência contra o texto constitucional, no dia de sua promulgação, criarem-se Estados
por simples disposição transitória em evidente desobediência ao comando constitucional.
EMENDA:02541 NÃO INFORMADO
Fase:
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOSE CARLOS VASCONCELOS (PMDB/PE)
Texto:
Efetuam-se seguintes emendas substitutivas no
Art. 447 do Anteprojeto de Constituição:
Art. 447 - Ficam criados os seguintes Estados:
Triângulo, Maranhão do Sul e Tapajós.
I - suprima-se.
II - renumera-se para item I.
III - renumera-se para item II.
IV - renumera-se para item III.
§ 1o. - sem alteração.
§ 2o. - O Poder Executivo adotará todas as
providências necessárias para a instalação dos
Estados do Tocantins, do Triângulo, do Maranhão do
Sul e do Tapajós, até trezentos e sessenta dias
após a realização do consulta plebiscitária, se
favorável à sua criação.
§ 3o. - sem alteração.
§ 4o. - sem alteração.
Justificativa:
O item I do Art. 447 trata da criação do Estado de Santa Cruz, “com desmembramento de área do
Estado da Bahia”.
Entre os municípios relacionados como do Estado da Bahia encontram-se municípios localizados na
margem esquerda do rio São Francisco, pertencentes a antiga Comarca do Rio São Francisco, que
foi provisoriamente anexada ao Estado da Bahia, por ato inconstitucional de D. Pedro I, cuja
reincorporação a Pernambuco acha-se pendente de decisão do Supremo Tribunal Federal.
Mutilar uma área em litigio no STF, além de ato que deporia contra uma boa ordem constitucional, é
dupla penalização a Pernambuco, que foi injustamente punido devido a sua atuação no movimento
revolucionário, que defendia a República e a Federação, conhecido como Confederação do Equador.
Relaciona-se, a seguir, os municípios localizados a margem esquerda do Rio São Francisco, que
constam do item I do Art. 447, que trata de criação do Estado de Santa Cruz: Bom Jesus da Lapa
(margem esquerda do Rio São Francisco) Canápolis, Carinhanha, Cocos, Coribi, Correntina, Santa
Maria da Vitória, Santana e Serra Dourada.
EMENDA:02573 NÃO INFORMADO
Fase:
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
LÚCIA VÂNIA (PMDB/GO)
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Texto:
Emenda Aditiva
Dispositivo Emendado: Art. 446
Inclua-se no Art. 446 do anteprojeto, o § 10.
§ 10 - O Poder Executivo designará para
capital do Estado uma das cidades - sede dos seus
Municípios, localizada no centro gráfico de área
abrangida.
Justificativa:
Um dos fatores que contribuíram pesadamente para o desenvolvimento desequilibrado do Estado de
Goiás, foi a má localização de sua Capital, quando considerando o Estado como um todo. E não foi
outro o motivo que levou à construção da Nova Capital do País no seu centro geográfico: a
necessidade de interiorizar o seu desenvolvimento, e de conquistar o seu Oeste. A localização da
Capital do novo Estado deve considerar:
1 – FUNDAMENTOS TÉCNICO – ADMINISTRATIVOS
a. EQUIDISTÂNCIA – A primeira preocupação ao se definir a localização de um centro
administrativo deve ser a equidistância dos extremos da área abrangida, ou seja, o centro
geográfico. Com isto o acesso dos administradores, tanto o central quanto os municípios
ficará facilitado. Por outro lado, o desenvolvimento econômico de uma região se dá, com
relação ao centro administrativo, como as ondas provocadas por uma pedra lançada n’água
em círculos concêntricos. Dessa forma, o desenvolvimento econômico da região se expandira
de forma equilibrada, em círculos, com centro na Capital e com raios cada vez maiores até
abranger toda a área. Por isso, o projeto de criação ao Estado de Tocantins deve prever a
localização de sua Capital no centro geográfico da região.
b. INFRAESTRUTURA VIÁRIA – como complemento da equidistância, o centro administrativo
deve ser dotado de uma infraestrutura viária que possibilite acesso a todos os quadrantes da
área a ser administrada. A partir do centro, em forma de leque, devem sair rodovias para o
norte, nordeste, leste, sudeste, sul, sudeste, oeste e nordeste.
O Norte do Goiás é estruturalmente dividido ao meio, pelo Rio Tocantins que se constitui em
grande barreira à interligação das duas partes a integração dessa rede viária não dispensa a
existência de uma ponte sobre o mesmo.
O Centro deve ser dotado ainda de um aeroporto com padrão para operações de aeronaves
administrativas e comerciais que permitam a ligação com a Capital Federal e demais centros
do País.
c. INFRAESTRUTURA P/ COMUNICAÇÃO – O centro administrativo deve ser dotado de todos
os modernos meios de comunicação tais como: telégrafo, telefone urbano e interurbano,
telex, terminal receptor de televisão, jornais, rádios, etc.
d. DISPONIBILIDADE DE ENERGIA – Energia é a força de propulsão de toda atividade de uma
comunidade. Sem energias não há força, sem força não há trabalho, sem trabalho não há
produção, sem produção não há como desenvolver qualquer pretensão econômica. O centro
deve ser dotado de energia suficiente para suas necessidades atuais e para cobrir e
alimentar um acelerado desenvolvimento.
e. INFRAESTRUTURA URBANA – O centro administrativo deve ser dotado de uma boa rede
escolar, em todos os níveis, rede hospitalar capaz de atendimento pronto e eficiente à
população; comércio dinâmico e diversificado, um bom número de agências bancárias; ser
sede de comarca privilegiada; como também deve ser sede de bispado a transformar-se em
arcebispado, pois seguramente será criada uma nova província eclesiástica.
f. DISPONIBILIDADE DE ÁGUA – A vida se sustenta no tripé: oxigênio, alimento, água. O
oxigênio há em todo lugar. Está na atmosfera em quantidades maiores ou menores,
dependendo da preservação vegetal, sua fonte de produção. O alimento será produzido,
havendo terra e água, onde haveria curso natural, ou seja, rio.
g. INFRAESTRUTURA HUMANA – A sociedade da Capital deve ter um bom grau de
desenvolvimento social e cultural, capaz de suprir a demanda da nova estrutura
administrativa que se implantará.
2 – FUNDAMENTOS POLÍTICO-CULTURAIS
O Centro administrativo deve exercer forte influência polarizadora sobre toda a região, quer sobre o
ponto de vista comercial, quer cultural, quer político.
3 – FUNDAMENTOS HISTÓRICOS
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O centro administrativo tem que ter vocação para fato histórico. Seu povo tem que ser heroico na
defesa dos anseios próprios e das comunidades que gravitar em torno de si. Tem que participar de
todos os acontecimentos que se tornem alavancas de seu desenvolvimento acelerado, corrigindo eu
mandando totalmente de direção.
CONCLUSÃO
Um centro administrativo não se faz da noite para o dia. Brasília foi uma exceção histórica. Os
Estados únicos e a Austrália levaram décadas para construir, mudar e consolidar suas Capitais.
Dentro da atual conjuntura econômica nacional não se pode pensar com construir um novo centro
administrativo imediatamente, até porque o Estado do Tocantins não pode esperar, nessa
circunstância, deve-se aproveitar a infraestrutura já existente e escolher a comuna que se enquadre
nos parâmetros aqui estabelecidos.

EMENDA:02718 NÃO INFORMADO
Fase:
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOSÉ FREIRE (PMDB/GO)
Texto:
Emenda Modificativa
Dispositivo Emendado: Artigo 446, Parágrafo 2o.
O Parágrafo 2o. do Artigo 446, passa a ter a
seguinte redação:
Art. 446 - ..................................
Parágrafo 2o. - A consulta popular a que se
refere o caput deste artigo será realizada, dentro
de cento e oitenta dias, pelo Tribunal Regional
Eleitoral de Goiás, nos Municípios relacionados, e
a instalação do Estado se dará em noventa dias
após o plebiscito.
Justificativa:
O artigo 446 que trata de criação do Estado do Tocantins, não cita, em nenhum dos seus Parágrafos,
o prazo de instalação do Estado, ficando, portanto vago e omisso o texto constitucional.
EMENDA:02720 REJEITADA
Fase:
K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOSÉ FREIRE (PMDB/GO)
Texto:
Emenda Supressiva
Dispositivo Emendado: Artigo 446
Suprima-se do anteprojeto, integralmente, os
Parágrafos 3o., 4o., 5o. e 6o. do artigo 446.
Justificativa:
Os citados Parágrafos contêm em seu bojo as orientações necessárias à criação do Estado do
Tocantins. Porém, o Parágrafo 9° do Artigo 446 dispõe que as normas legais disciplinadoras da
divisão do Estado de Mato Grosso, aplicam-se a criação e instalação do referido Estado.
Deste modo, tornam-se repetitivos, redundantes e desnecessários os Parágrafos em questão, visto
que as suas disposições já estão incluídas no Parágrafo 9°.
Por esta razão, justifica-se a aprovação da presente emenda.
Parecer:
Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à emenda no. 00012-9.
Pela rejeição.
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EMENDA:02826 NÃO INFORMADO
Fase:
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JORGE HAGE (PMDB/BA)
Texto:
Emenda Substitutiva
Redija-se assim o Art. 446 e seus parágrafos
(Título X - Disposições Transitórias):
"Art. 446 - Não dependerão de lei
complementar as propostas de criação de Estados
que já tenham sido objeto de aprovação pelo
congresso Nacional."
§ Único - Ficam mantidas as demais exigências
do § 3o. do Art. 44 desta Constituição, referentes
à aprovação pelas respectivas Assembleias
Legislativas e pelas populações interessadas,
mediante plebiscito.
Justificativa:
Esta é a solução mais adequada para disciplinar-se, nas Disposições Transitórias, o problema de um
Estado que, como o do Tocantins, já teve sua criação aprovada anteriormente, pelo Congresso
Nacional, tem a concordância indiscutível da Assembleia Legislativa de Goiás, da sua Bancada
Federal, do seu Governo e do seu Povo.
O Estado que se enquadrar nessas condições, terá a sua criação enormemente facilitada como é de
inteira justiça.
Os demais, obviamente, terão, que submeter-se ao processo normal.
EMENDA:02827 NÃO INFORMADO
Fase:
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JORGE HAGE (PMDB/BA)
Texto:
Emenda substitutiva
Redija-se assim o artigo 447, substituindo-se
os seus itens e parágrafos pelos desta Emenda, e
suprimindo em consequência os artigos 446 e 448 e
seus respectivos parágrafos:
"Art. 447 - Dentro do prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, após a promulgação desta
Constituição, as Assembleias Legislativas dos
Estados de Goiás, Bahia, Minas Gerais, Maranhão e
Pará manifestar-se-ão sobre proposta de criação
dos Estados de Tocantins, Santa Cruz, Triângulo,
Maranhão do Sul e Tapajós, desmembrados de áreas
dos respectivos Estados."
§ 1o. - Se houver manifestação favorável, o
Tribunal Regional Eleitoral do Estado a ser
desmembrado realizará consulta plebiscitária no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
§ 2o. - A população eleitoral dos Territórios
Federais de Amapá e de Roraima também se
manifestará, no prazo do parágrafo anterior,
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através de consulta plebiscitária, sobre a
transformação de suas áreas em Estado Federados.
Justificativa:
S.M.J., a proposta orienta de forma mais adequada a tormentosa questão da criação dos Estados.
O princípio do Federalismo será preservado (Art. 1° e 44). Derriscando-se assim, do texto do
anteprojeto incompatibilidade manifesta.
O Art. 447 na sua forma atual é insubsistente, por contradição com o princípio Federativo,
proclamado no Art. 1° do qual o Art. 44 e seu Inciso IV são desdobramentos.
O anteprojeto em tela elegeu como forma de Estado a Federação.
É regra imanente e inseparável do princípio Federativo que os Estados não podem sofrer
fracionamento no seu território sem que sejam ouvidos.
O postulado advém da Pátria do Federalismo, os Estados Unidos da América do Norte, onde sua
Constituição, textualmente, dispõe: “O Congresso poderá admitir novos Estados à União; mas não se
poderá criar o novo Estado dentro da jurisdição de outro; nem se poderá formar um novo Estado pela
União de 02 (dois) ou mais Estados ou de partes de Estados, sem o consentimento das Legislaturas
dos Estados interessados e do Congresso”.
Esta regra universalizou-se nas Constituições de todo o mundo e foi sempre reproduzida
ininterruptamente em nossos textos Constitucionais, desde 1891.
Esta regra universalizou-se nas Constituintes de todo mundo e foi sempre reduzida ininterruptamente
em nossos textos Constitucionais, desde 1891.
A conclusão é assim inevitável – ou se auscultam os Estados, ou não há Federação.
Dir-se-á, todavia, que regra da audiência foi apenas excepcionalmente afastada no Capítulo das
Disposições Transitórias.
De fato, ninguém sustenta que Disposições Transitórias não possam contrariar o texto básico, porque
precisamente é esta uma das suas finalidades.
Ocorre, entretanto, que as normas de um mesmo diploma ainda que constitucional, não convivem em
igualdades de posições, senão que se escalonam hierarquicamente.
Bem a propósito do tema Nelson Sampaio lembra:
“Ninguém pode comprar, por exemplo, o valor de normas definidoras de nosso Sistema
Constitucional com outras de natureza rigorosamente regimental” (em Revista de Informação
Legislativa, ano n° 22, n° 85, pag. 08).
Nessa gradação normativa, têm-se acionadas regras meramente formais, sem constitucionalidade
material, em plano inferior, até os chamados “Princípios Sensíveis” que ocupam o topo da pirâmide.
Esses “Princípios Sensíveis” têm evidentemente tratamento especial.
Basta observar-se que a atual Carta Política proíbe emendas tendentes a abolir a federação e a
República.
Tais preceitos são intangíveis e imodificáveis por via de emenda, já que se erigem como pedras
angulares da Organização Política.
Os referidos “Princípios Sensíveis” têm estrutura rígida. Nem comportam emendas, nem podem ser
alvejados por Disposições Transitórias que valeriam por afastá-los, ainda que temporariamente.
São regras de tal ordem que o Estado não pode conviver sem elas, mesmo que por curto espaço de
tempo.
Não há, assim, meio termo em relação a tais dogmas – ou se os adotam em sua plenitude ou não se
os acolhem.
Imagine-se, por exemplo, que se proclame que todo poder emana do povo, mas que, ao mesmo
tempo, se afirme que pelo espaço de três meses o Estado será governado autocraticamente.
Jamais uma tal Constituição, vasada nestes termos, seria considerada democrática, ante a
insegurança de que o transitório viesse a se repetir.
O mesmo raciocínio é oportuno quanto a questão da federação.
Se ela é adotada, não é possível admitir-se que não vale neste instante para a Bahia, para Minas
Gerais, Maranhão e Pará....
Quem sabe, daí a um ano esta mesma exceção não se estenderá a outras Unidades?
Pensada assim, tal transitoriedade compromete irremediavelmente toda filosofia da federação.
Têm-se, pois, o dilema – ou a federação vale para todos os Estados e em qualquer tempo ou ela
simplesmente não existe.
É esta distorção que se verifica no corpo Constitucional, não se constituindo, aliás em fato novo tal
espécie de vício.
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Já o Tribunal da Baviera em julgamento que se tornou clássico no direito Alemão, assim se
pronunciou:
“A nulidade inclusivamente de ima disposição Constitucional não está “a priori” e por definição
excluída, pelo fato de tal disposição, ela própria, ser parte integrante e expressão tão evidente de um
direito anterior mesmo à Constituição, que obrigam o próprio legislador constitucional e que, por
infração deles, outras disposições de Constituição sem a mesma dignidade poder ser nulas” (In
Normas Constitucionais inconstitucionais? – Otto Bachof – Atlântica Editora – Coimbra; Tradução de
José Manoel Cardoso da Costa, pág. 23).
Estas são as razões pelas quais se propugna a supressão indicada, como tema que, como se vê, não
envolve absoluto questionamento de mérito, senão estrita lógica jurídica que afasta a contradição
evidente.
EMENDA:02975 NÃO INFORMADO
Fase:
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ARNALDO MARTINS (PMDB/RO)
Texto:
Emenda Supressiva ao Anteprojeto da Comissão
de Sistematização
Suprima-se os artigos 446 e 447, seus
parágrafos e incisos, do Anteprojeto.
Justificativa:
O artigo 445 cria a Comissão de Redivisão Territorial do País.
Através dessa comissão, serão procedidos todos os estudos necessários para a criação dos novos
estados, que não se restringirão somente aos aspectos políticos, como se verifica atualmente por
ocasião da elaboração de uma Constituição.
EMENDA:04801 NÃO INFORMADO
Fase:
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOSÉ GERALDO (PMDB/MG)
Texto:
Emenda Supressiva
Dispositivo Emendado:
Suprima-se do Anteprojeto:
a) o Art. 446, das Disposições Transitórias
Justificativa:
Não deve ser matéria constitucional, uma vez que a Constituinte não possui os elementos
necessário e indispensáveis para avaliar com exatidão as repercussões socioeconômicas de tal
medida.
A constituinte, ao se antecipar sobre essa matéria, está de certa forma, e indevidamente, fazendo
uma prévia da tendência da opinião pública das regiões atingidas.
Entendemos ainda que a Constituição trata adequadamente da matéria em seu Art. 44, parágrafos 3°
e 4°, que definem as normas para a divisão territorial e em seu Art. 445 das disposições transitórias,
onde cria a Comissão de redivisão territorial.
EMENDA:05220 NÃO INFORMADO
Fase:
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
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Autor:
LUÍS EDUARDO (PFL/BA)
Texto:
Suprimam-se o art. 447 e seus itens e seus parágrafos.
Justificativa:
O art. 447 conflita com o art. 445.
Há, entre os dois artigos, incompatibilidades lógica, técnica, material, entre outras.
A colisão entre os artigos 447 e 445 é notória.
Qual deles deve prevalecer?
O art. 445, prevê a criação de uma Comissão de Divisão Territorial para apreciar propostas de
criação de Estados.
É de se apoiar a criação da Comissão.
Por que?
É compreensível que a Comissão haverá de traçar, normas, que estabelecerão as condições
mínimas, tanto para a criação do novo Estado como para que o Estado a sofrer o desmembramento
não venha a perder meios de sobrevivência.
A Comissão deve ser instituída para examinar propostas de criação de Estados à luz de critérios
sobretudo técnicos, econômicos, financeiros, sociais, culturais, estruturais, deixando, ao Plenário, a
decisão política, mas, vale sublinhar, respaldada em parecer fundamentado de órgão técnico que é a
Comissão de Divisão Territorial.
Considere-se que para criar Município são exigidos requisitos mínimos, devidamente comprovados.
Como não se exigir para criação de Estado que é entidade muito maior e mais complexa do que o
Município?
Como propor-se, como está feito, no art. 447, a criação de novos Estados e, ao mesmo tempo,
pleitear-se a instituição de uma Comissão justamente para apreciar propostas de criação de Estados?
Haverá de se ponderar que é preciso a Comissão pois outros Estados poderão ser criados.
A ponderação cai, por ilógica, pois, seriam adotados dois critérios para criação de Estados, um, o
atual, meramente político e outro, o futuro, pelo critério político e mais as exigências estabelecidas
pela Comissão – área população arrecadação, administração, estrutura física, econômica, limites,
entre outras.
Seria uma dualidade nada recomendável.
Haveria o absurdo da existência de duas classes de Estados, estados de primeira classe, estados
constitucionais derivados da Constituição e estados de segunda classe, estados legais, derivados
de leis.
Qual seria a área de cada novo Estado a ser criado?
Qual a população? Teria condições de manter-se com recursos próprios? Qual o custo de sua
instalação? É correto atribuir-se à união recursos não estimados, como esta proposta? É válido
utilizar-se recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento para despesas dessa natureza? Como
ficaria o Estado que sofreu e desmembramento? Sobreviveria economicamente?
As respostas a estas e outras indagações, são fundamentais e imprescindíveis para uma decisão
judicial, racional.
Entre os dois dispositivos conflitantes – Art. 445 e 447 a razão aponta como adequado, para subsistir
o art. 445, ficando prejudicado, portanto, o art. 447 que deve ser supresso, como se pede, nada
impedido que sejam reapresentadas as propostas, igualmente, as outras, de criação de Estados,
constantes do art. 447, perante a Comissão de Divisão Territorial.

___________________________________________________________________

FASE M
EMENDA:00005 APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
RENATO VIANNA (PMDB/SC)
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Texto:
EMENDA SUPRESSIVA: artigos, parágrafos e
incisos abaixo relacionados
Art. 438, § 1o., § 2o., § 3o., § 4o., § 5o., § 6o., § 7o., § 8o., § 9o.
Art. 439, incisos I, II, III, IV e § 1o., § 2o., § 3o., e § 4o.;
Art. 441, § 1o., § 2o. e § 3o.
Justificativa:
Nas disposições transitórias do Anteprojeto do Relator, foi criada no art.440, a comissão de redivisão
Territorial do País, “com cinco membros indicados pelo Congresso Nacional e cinco membros pelo
Poder Executivo, com a finalidade de apresentar os estudos e anteprojetos de redivisão territorial do
País e apreciar as propostas de criação de Estados e outras pertinentes que lhe sejam apresentadas
até 10 (dez) dias, após a sua instalação.
No art.438, das referidas disposições transitórias, entretanto, já deixou criado o Estado de Tocantins,
no artigo 439, criou mais ou Estados de Santa Cruz, Triângulo, Maranhão do Sul e Tapajós; no
art.441 transformou os Territórios de Roraima e amapá em Estados.
Compete à Comissão de Sistematização, pelo parágrafo único, do art.15, do Regimento Interno da
ANC, além da elaboração do Preâmbulo, compatibilizar as disposições aprovadas nas Comissões.
Compatibilizar é evitar o contraditório e optar pelo objetivo de maior alcance social ou econômico.
No caso da criação dos novos Estados, ocorreu uma clara contradição entre o artigo 440 e seus
parágrafos, que criou uma Comissão de Redivisão Territorial do País e lhe deu competência e
estabeleceu regras de funcionamento e os artigos 438,439 e 441, seus parágrafos e incisos, que se
antecipam aos estados. Aprovada a criação de Comissão, as propostas de criação, desde logo,
ficaram prejudicadas e cumpre à Comissão de Sistematização ou suprimir o art.440 ou os art.438,
439 e 441.
Processualmente, prevalece o artigo 440, que foi aprovado em primeiro lugar.
Parecer:
Concordando com os argumentos do autor da Emenda, nosso parecer é pela sua aprovação, isto é,
supressão de todos os artigos referentes à criação específica e direta de novos estados, pois se trata
de matéria infraconstitucional.
Pela aprovação.
EMENDA:00186 APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JORGE LEITE (PMDB/RJ)
Texto:
Emenda Supressiva
Dispositivo Emendado: Artigos 438 e 439
Exclua-se os artigos 438 e 439 do Anteprojeto
de Constituição.
Justificativa:
Matéria não constitucional, que deve ser regulada por Lei Complementar.
Qualquer divisão territorial deve ser precedida de consulta popular, mediante plebiscito.
Parecer:
Realmente a matéria não é constitucional.
EMENDA:00273 APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JORGE LEITE (PMDB/RJ)
Texto:
Emenda de Adequação
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Dispositivo Emendado: Artigos 438 e 439
Exclua-se os artigos 438 e 439 do Anteprojeto
de Constituição.
Justificativa:
Matéria não constitucional, que deve ser regulada por Lei Complementar.
Qualquer divisão territorial deve ser precedida de consulta popular, mediante plebiscito.
Parecer:
Pela aprovação, considerando que o Substitutivo do Relator já tomou a providência de supressão
dos aludidos dispositivos.
EMENDA:00343 APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
HAROLDO LIMA (PC DO B/BA)
Texto:
Emenda supressiva
Dispositivo emendados: artigos, 438, 439 e 440.
Suprimam-se os artigos 438 e seus parágrafos,
439 e seus incisos e parágrafos e 440 e seus
parágrafos do Título X do projeto.
Justificativa:
Os artigos que propomos suprimir do anteprojeto são absolutamente contraditórios com o art. 436 do
mesmo projeto. Ao propor a criação de uma Comissão de Redivisão Territorial do país para apreciar
propostas de criação de novos Estados, não faz sentido o mesmo texto definir aprioristicamente a
criação de novos Estados. Trata-se de uma contradição que precisa ser corrigida. Daí a supressão
proposta.
Parecer:
Pela aprovação, considerando que o Substitutivo do Relator já tomou a providência de supressão
dos aludidos dispositivos.
EMENDA:00448 APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ENOC VIEIRA (PFL/MA)
Texto:
EMENDA SUPRESSIVA.
Suprima-se o artigo 438 e seus parágrafos.
Justificativa:
Entendo que a criação de novos Estados deve ser tratada em legislação complementar e não através
de texto da Carta Constitucional.
Por outro lado, ad finanças do país não suportam gastos com criação, instalação e funcionamento de
novos Estados.
Parecer:
Considerando válida a argumentação do autor da emenda, o relator suprimiu tanto o artigo 438,
quanto 439 e 441.
EMENDA:00449 APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
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Autor:
ENOC VIEIRA (PFL/MA)
Texto:
EMENDA SUPRESSIVA.
Suprima-se o artigo 439 e seus incisos e parágrafos.
Justificativa:
A criação de novos Estados (Santa Cruz, Triângulo, Maranhão do Sul e Tapajós) acarretará despesas
que a Nação não pode suportar no momento, mormente quando está vendo crises financeiras sem
precedentes na história.
É de ressaltar que, salvo melhor juízo, a criação de Estado deve ser tratada em lei complementar e
não por via de Constituição.
Parecer:
Considerando válida a argumentação do autor da emenda, o relator suprimiu tanto o artigo 438,
quanto 439 e 441.
EMENDA:01391 APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
WALDECK ORNELAS (PFL/BA)
Texto:
Emenda: SUPRESSIVA
Dispositivo Emendado: Art. 438 e 439
Suprimam-se do anteprojeto os artigos 438 e 439.
Justificativa:
Há uma nítida contradição entre o disposto no artigo 440 – que cria Comissão de Redivisão Territorial
– e os artigos 438 e 439, cuja supressão se propõe, que aprova a redivisão territorial,
independentemente de discutir-se se redivisão territorial é prioridade nacional ou mesmo assunto da
órbita constitucional.
De todo modo, como nesta etapa dos trabalhos cuida-se apenas da compatibilização do texto,
optamos por sugerir a permanência do artigo 440, em detrimento dos demais artigos correlatos (438 e
439), por se de natureza mais ampla e genérica e por remeter o assunto a tratamento posterior e
nível infraconstitucional.
A propósito, o artigo 44 do anteprojeto, no seu parágrafo 3°, estabelece as normas para a redivisão
territorial.
Parecer:
Concordando com os argumentos do autor da Emenda, nosso parecer é pela sua aprovação, isto é,
supressão de todos os artigos referentes à criação específica e direta de novos estados, pois se trata
de matéria infraconstitucional.
Pela aprovação.
EMENDA:01471 APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
PAULO PIMENTEL (PFL/PR)
Texto:
EMENDA SUPRESSIVA.
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 438, PARÁGRAFOS
1o. ao 9o.
ARTIGO 439, ITEM I A IV, PARÁGRAFOS 1o. Ao 4o.
Suprimam-se do anteprojeto:
a) o artigo 438 e seus parágrafos 1o. ao 9o.; e
b) o artigo 439, itens I a IV e parágrafos 1o. ao 4o.
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Justificativa:
A supressão é motivada pelo texto de outra emenda onde fica proibida a criação de novos Estados
sem que a Comissão de Redivisão Territorial do País apresente a proposta e o anteprojeto.
Parecer:
Concordando com os argumentos do autor da Emenda, nosso parecer é pela sua aprovação, isto é,
supressão de todos os artigos referentes à criação específica e direta de novos estados, pois se trata
de matéria infraconstitucional.
Pela aprovação.

EMENDA:02237 APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
CARLOS SANT'ANNA (PMDB/BA)
Texto:
EMENDA SUPRESSIVA
Suprimam-se os artigos 438 e 439 das
Disposições Transitórias do Projeto do Relator da
Comissão de Sistematização.
Justificativa:
A proposta de criar Estados nas disposições transitórias já é inconstitucional no nascedouro, pois o
próprio Projeto fixa o processo de incorporação e divisão dos Estados no artigo 49, §§ 3° e 4°.
E o processo exige aprovação das Assembleias Legislativas, das populações diretamente
interessadas e do Congresso Nacional por Lei complementar.
Logo será uma violência contra o texto constitucional, no dia de sua promulgação, criarem-se Estados
por simples disposição transitória em evidente desobediência ao comando constitucional.
Parecer:
Concordando com os argumentos do autor da Emenda, nosso parecer é pela sua aprovação, isto é,
supressão de todos os artigos referentes à criação específica e direta de novos estados, pois se trata
de matéria infraconstitucional.
Pela aprovação.
EMENDA:02398 PREJUDICADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOSE CARLOS VASCONCELOS (PMDB/PE)
Texto:
Efetuam-se seguintes emendas substitutivas no
Art. 439 do Projeto de Constituição:
Art. 439 - Ficam criados os seguintes Estados:
Triângulo, Maranhão do Sul e Tapajós.
I - suprima-se.
II - renumera-se para item I.
III - renumera-se para item II.
IV - renumera-se para item III.
§ 1o. - sem alteração.
§ 2o. - O Poder Executivo adotará todas as
providências necessárias para a instalação dos
Estados do Tocantins, do Triângulo, do Maranhão do
Sul e do Tapajós, até trezentos e sessenta dias
após a realização do consulta plebiscitária, se
favorável à sua criação.
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§ 3o. - sem alteração.
§ 4o. - sem alteração.
Justificativa:
O item I do Art. 439 trata da criação do Estado de Santa Cruz, “com desmembramento de área do
Estado da Bahia”.
Entre os municípios relacionados como do Estado.
Parecer:
Prejudicada, em decorrência da aprovação da supressão do dispositivo no Projeto de Constituição.
EMENDA:02430 PREJUDICADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
LÚCIA VÂNIA (PMDB/GO)
Texto:
Emenda Aditiva
Dispositivo Emendado: Art. 438
Inclua-se no Art. 438 do projeto, o § 10.
§ 10 - O Poder Executivo designará para
capital do Estado uma das cidades - sede dos seus
Municípios, localizada no centro geográfico da
área abrangida.
Justificativa:
Um dos fatores que contribuíram pesadamente para o desenvolvimento desequilibrado do Estado de
Goiás, foi a má localização de sua Capital, quando considerando o Estado como um todo. E não foi
outro o motivo que levou à construção da Nova Capital do País no seu centro geográfico: a
necessidade de interiorizar o seu desenvolvimento, e de conquistar o seu Oeste. A localização da
Capital do novo Estado deve considerar:
1 – FUNDAMENTOS TÉCNICO – ADMINISTRATIVOS
a. EQUIDISTÂNCIA – A primeira preocupação ao se definir a localização de um centro
administrativo deve ser a equidistância dos extremos da área abrangida, ou seja, o centro
geográfico. Com isto o acesso dos administradores, tanto o central quanto os municípios
ficará facilitado. Por outro lado, o desenvolvimento econômico de uma região se dá, com
relação ao centro administrativo, como as ondas provocadas por uma pedra lançada n’água
em círculos concêntricos. Dessa forma, o desenvolvimento econômico da região se expandira
de forma equilibrada, em círculos, com centro na Capital e com raios cada vez maiores até
abranger toda a área. Por isso, o projeto de criação ao Estado de Tocantins deve prever a
localização de sua Capital no centro geográfico da região.
b. INFRAESTRUTURA VIÁRIA – como complemento da equidistância, o centro administrativo
deve ser dotado de uma infraestrutura viária que possibilite acesso a todos os quadrantes da
área a ser administrada. A partir do centro, em forma de leque, devem sair rodovias para o
norte, nordeste, leste, sudeste, sul, sudeste, oeste e nordeste.
O Norte do Goiás é estruturalmente dividido ao meio, pelo Rio Tocantins que se constitui em
grande barreira à interligação das duas partes a integração dessa rede viária não dispensa a
existência de uma ponte sobre o mesmo.
O Centro deve ser dotado ainda de um aeroporto com padrão para operações de aeronaves
administrativas e comerciais que permitam a ligação com a Capital Federal e demais centros
do País.
c. INFRAESTRUTURA P/ COMUNICAÇÃO – O centro administrativo deve ser dotado de todos
os modernos meios de comunicação tais como: telégrafo, telefone urbano e interurbano,
telex, terminal receptor de televisão, jornais, rádios, etc.
d. DISPONIBILIDADE DE ENERGIA – Energia é a força de propulsão de toda atividade de uma
comunidade. Sem energias não há força, sem força não há trabalho, sem trabalho não há
produção, sem produção não há como desenvolver qualquer pretensão econômica. O centro
deve ser dotado de energia suficiente para suas necessidades atuais e para cobrir e
alimentar um acelerado desenvolvimento.
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e. INFRAESTRUTURA URBANA – O centro administrativo deve ser dotado de uma boa rede
escolar, em todos os níveis, rede hospitalar capaz de atendimento pronto e eficiente à
população; comércio dinâmico e diversificado, um bom número de agências bancárias; ser
sede de comarca privilegiada; como também deve ser sede de bispado a transformar-se em
arcebispado, pois seguramente será criada uma nova província eclesiástica.
f. DISPONIBILIDADE DE ÁGUA – A vida se sustenta no tripé: oxigênio, alimento, água. O
oxigênio há em todo lugar. Está na atmosfera em quantidades maiores ou menores,
dependendo da preservação vegetal, sua fonte de produção. O alimento será produzido,
havendo terra e água, onde haveria curso natural, ou seja, rio.
g. INFRAESTRUTURA HUMANA – A sociedade da Capital deve ter um bom grau de
desenvolvimento social e cultural, capaz de suprir a demanda da nova estrutura
administrativa que se implantará.
2 – FUNDAMENTOS POLÍTICO-CULTURAIS
O Centro administrativo deve exercer forte influência polarizadora sobre toda a região, quer sobre o
ponto de vista comercial, quer cultural, quer político.
3 – FUNDAMENTOS HISTÓRICOS
O centro administrativo tem que ter vocação para fato histórico. Seu povo tem que ser heroico na
defesa dos anseios próprios e das comunidades que gravitar em torno de si. Tem que participar de
todos os acontecimentos que se tornem elevadas de seu desenvolvimento acelerado, corrigindo eu
mandando totalmente de direção.
CONCLUSÃO
Um centro administrativo não se faz da noite para o dia. Brasília foi uma exceção histórica. Os
Estados únicos e a Austrália levaram décadas para construir, mudar e consolidar suas Capitais.
Dentro da atual conjuntura econômica nacional não se pode pensar com construir um novo centro
administrativo imediatamente, até porque o Estado do Tocantins não pode esperar nessa
circunstância, deve-se aproveitar a infraestrutura já existente e escolher a comuna que se enquadre
nos parâmetros aqui estabelecidos.
Parecer:
A emenda foi prejudicada pela supressão total do artigo.
EMENDA:02572 PREJUDICADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOSÉ FREIRE (PMDB/GO)
Texto:
Emenda Modificativa
Dispositivo Emendado: Artigo 438, Parágrafo 2o.
O Parágrafo 2o. do Artigo 438, passa a ter a
seguinte redação:
Art. 438 - ..................................
Parágrafo 2o. - A consulta popular a que se
refere o caput deste artigo será realizada, dentro
de cento e oitenta dias, pelo Tribunal Regional
Eleitoral de Goiás, nos Municípios relacionados, e
a instalação do Estado se dará em noventa dias
após o plebiscito.
Justificativa:
O Artigo 438 que trata da criação do Estado do Tocantins, não cita, em nenhum dos seus Parágrafos,
o prazo de instalações do Estado, ficando, portanto vago e omisso o texto constitucional.
Parecer:
Prejudicada, em decorrência da aprovação da supressão do dispositivo no Projeto de Constituição.
EMENDA:02574 PREJUDICADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
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Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOSÉ FREIRE (PMDB/GO)
Texto:
Emenda Supressiva
Dispositivo Emendado: Artigo 438
Suprima-se do projeto, integralmente, os
Parágrafos 3o., 4o., 5o. e 6o. do artigo 435.
Justificativa:
Os citados Parágrafos contêm em seu bojo as orientações necessárias à criação do Estado do
Tocantins. Porém, o Parágrafo 9° do Artigo 446 dispõe que as normas legais disciplinadoras da
divisão do Estado de Mato Grosso, aplicam-se a criação e instalação do referido Estado.
Deste modo, tornam-se repetitivos, redundantes e desnecessários os Parágrafos em questão, visto
que as suas disposições já estão incluídas no Parágrafo 9°.
Por esta razão, justifica-se a aprovação da presente emenda.
Parecer:
Prejudicada, em decorrência da aprovação da supressão do dispositivo no Projeto de Constituição.
EMENDA:02676 PREJUDICADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JORGE HAGE (PMDB/BA)
Texto:
Emenda Substitutiva
Redija-se assim o Art. 438 e seus parágrafos
(Título X - Disposições Transitórias):
"Art. 438 - Não dependerão de lei
complementar as propostas de criação de Estados
que já tenham sido objeto de aprovação pelo
congresso Nacional."
§ Único - Ficam mantidas as demais exigências
do § 3o. do Art. 49 desta Constituição, referentes
à aprovação pelas respectivas Assembleias
Legislativas e pelas populações interessadas,
mediante plebiscito.
Justificativa:
Esta é a solução mais adequada para disciplinar-se, nas Disposições Transitórias, o problema de um
Estado que, como o do Tocantins, já teve sua criação aprovada anteriormente, pelo Congresso
Nacional, tem a concordância indiscutível da Assembleia Legislativa de Goiás, da sua Bancada
Federal, do seu Governo e do seu Povo.
O Estado que se enquadrar nessas condições, terá a sua criação enormemente facilitada como é de
inteira justiça.
Os demais, obviamente, terão, que submeter-se ao processo normal.
Parecer:
A emenda foi prejudicada pela supressão total do artigo.
EMENDA:02677 PREJUDICADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JORGE HAGE (PMDB/BA)
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Texto:
Emenda substitutiva
Redija-se assim o Artigo 439, substituindo-se
os seus itens e parágrafos pelos desta Emenda, e
suprimindo em consequência os artigos 438 e 441 e
seus respectivos parágrafos:
"Art. 439 - Dentro do prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, após a promulgação desta
Constituição, as Assembleias Legislativas dos
Estados de Goiás, Bahia, Minas Gerais, Maranhão e
Pará manifestar-se-ão sobre proposta de criação
dos Estados de Tocantins, Santa Cruz, Triângulo,
Maranhão do Sul e Tapajós, desmembrados de áreas
dos respectivos Estados."
§ 1o. - Se houver manifestação favorável, o
Tribunal Regional Eleitoral do Estado a ser
desmembrado realizará consulta plebiscitária no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
§ 2o. - A população eleitoral dos Territórios
Federais de Amapá e de Roraima também se
manifestará, no prazo do parágrafo anterior,
através de consulta plebiscitária, sobre a
transformação de suas áreas em Estado Federados.
Justificativa:
S.M.J., a proposta orienta de forma mais adequada a tormentosa questão da criação dos Estados.
O princípio do Federalismo será preservado (Art. 1° e 49), derriscando-se assim, do texto do
anteprojeto incompatibilidade manifesta.
O Art. 447 na sua forma atual é insubsistente, por contradição com o princípio Federativo,
proclamado no Art. 1° do qual o Art. 49 e seu Inciso IV são desdobramentos.
O projeto em tela elegeu como forma de Estado a Federação.
É regra imanente e inseparável do princípio Federativo que os Estados não podem sofrer
fracionamento no seu território sem que sejam ouvidos.
O postulado advém da Pátria do Federalismo, os Estados Unidos da América do Norte, onde sua
Constituição, textualmente, dispõe: “O Congresso poderá admitir novos Estados à União; mas não se
poderá criar o novo Estado dentro da jurisdição de outro; nem se poderá formar um novo Estado pela
União de 02 (dois) ou mais Estados ou de partes de Estados, sem o consentimento das Legislaturas
dos Estados interessados e do Congresso”.
Esta regra universalizou-se nas Constituições de todo o mundo e foi sempre reproduzida
ininterruptamente em nossos textos Constitucionais, desde 1891.
Esta regra universalizou-se nas Constituintes de todo mundo e foi sempre reduzida ininterruptamente
em nossos textos Constitucionais, desde 1891.
A conclusão é assim inevitável – ou se auscultam os Estados, ou não há Federação.
Dir-se-á, todavia, que regra da audiência foi apenas excepcionalmente afastada no Capítulo das
Disposições Transitórias.
De fato, ninguém sustenta que Disposições Transitórias não possam contrariar o texto básico, porque
precisamente é esta uma das suas finalidades.
Ocorre, entretanto, que as normas de um mesmo diploma ainda que constitucional não convivem em
igualdades de posições, senão que se escalonam hierarquicamente.
Bem a propósito do tema Nelson Sampaio lembra:
“Ninguém pode comprar, por exemplo, o valor de normas definidoras de nosso Sistema
Constitucional com outras de natureza rigorosamente regimental” (em Revista de Informação
Legislativa, ano n° 22, n° 85, pag. 08).
Nessa gradação normativa, têm-se acionadas regras meramente formais, sem constitucionalidade
material, em plano inferior, até os chamados “Princípios Sensíveis” que ocupam o topo da pirâmide.
Esses “Princípios Sensíveis” têm evidentemente tratamento especial.
Basta observar-se que a atual Carta Política proíbe emendas tendentes a abolir a federação e a
República.
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Tais preceitos são intangíveis e imodificáveis por via de emenda, já que se erigem como pedras
angulares da Organização Política.
Os referidos “Princípios Sensíveis” têm estrutura rígida. Nem comportam emendas, nem podem ser
alvejados por Disposições Transitórias que valeriam por afastá-los, ainda que temporariamente.
São regras de tal ordem que o Estado não pode conviver sem elas, mesmo que por curto espaço de
tempo.
Não há, assim, meio termo em relação a tais dogmas – ou se os adotam em sua plenitude ou não se
os acolhem.
Imagine-se, por exemplo, que se proclame que todo poder emana do povo, mas que, ao mesmo
tempo, se afirme que pelo espaço de três meses o Estado será governado autocraticamente.
Jamais uma tal Constituição, vasada nestes termos, seria considerada democrática, ante a
insegurança de que o transitório viesse a se repetir.
O mesmo raciocínio é oportuno quanto a questão da federação.
Se ela é adotada, não é possível admitir-se que não vale neste instante para a Bahia, para Minas
Gerais, Maranhão e Pará....
Quem sabe, daí a um ano esta mesma exceção não se estenderá a outras Unidades?
Pensada assim, tal transitoriedade compromete irremediavelmente toda filosofia da federação.
Têm-se, pois, o dilema – ou a federação vale para todos os Estados e em qualquer tempo ou ela
simplesmente não existe.
É esta distorção que se verifica no corpo Constitucional, não se constituindo, aliás em fato novo tal
espécie de vício.
Já o Tribunal da Baviera em julgamento que se tornou clássico no direito Alemão, assim se
pronunciou:
“A nulidade inclusivamente de ima disposição Constitucional não está “a priori” e por definição
excluída, pelo fato de tal disposição, ela própria, ser parte integrante e expressão tão evidente de um
direito anterior mesmo à Constituição, que obrigam o próprio legislador constitucional e que, por
infração deles, outras disposições de Constituição sem a mesma dignidade poder ser nulas” (In
Normas Constitucionais inconstitucionais – Otto Bachof – Atlântica Editora – Coimbra; Tradução de
José Manoel Cardoso da Costa, pág. 23).
Estas são as razões pelas quais se propugna a supressão indicada, como tema que, como se vê, não
envolve absoluto questionamento de mérito, senão estrita lógica jurídica que afasta a contradição
evidente.
Parecer:
A Emenda foi prejudicada com a supressão do artigo.
EMENDA:02818 APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ARNALDO MARTINS (PMDB/RO)
Texto:
Emenda Supressiva ao Projeto da Comissão de Sistematização
Suprima-se os artigos 438 e 439, seus
parágrafos e incisos, do Anteprojeto.
Justificativa:
O artigo 440 cria a Comissão de Redivisão Territorial do País.
Através dessa comissão, serão procedidos todos os estudos necessários para a criação dos novos
estados, que não se restringirão somente aos aspectos políticos, como se verifica atualmente por
ocasião da elaboração de uma Constituição.
Parecer:
Concordando com os argumentos do autor da Emenda, nosso parecer é pela sua aprovação, isto é,
supressão de todos os artigos referentes à criação específica e direta de novos estados, pois se trata
de matéria infraconstitucional.
Pela aprovação.
EMENDA:04451 APROVADA
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Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOSÉ GERALDO (PMDB/MG)
Texto:
Emenda supressiva
Dispositivo Emendado: Art. 439
Suprima-se do projeto:
a) O Art. 439, das Disposições Transitórias.
Justificativa:
Não deve ser matéria constitucional, uma vez que a Constituinte não possui os elementos
necessários e indispensáveis para avaliar com exatidão as repercussões socioeconômicas de tal
medida.
A Constituinte, ao se antecipar sobre essa matéria, está de certa forma, e indevidamente, fazendo
uma prévia da tendência da opinião pública das regiões atingidas.
Entendemos ainda que a Constituição trata adequadamente da matéria em seu Art. 49, parágrafo 3°
e 4°, que definem as normas par a divisão territorial e em seu Art. 440 das Disposições Transitórias,
onde cria a Comissão de Redivisão Territorial.
Parecer:
Pelo acolhimento, nos termos do substitutivo.
EMENDA:04452 APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOSÉ GERALDO (PMDB/MG)
Texto:
Emenda Supressiva
Dispositivo Emendado: Artigo 438
Suprima-se do projeto:
a) o Art. 438, das Disposições Transitórias
Justificativa:
Não deve ser matéria constitucional, uma vez que a Constituinte não possui os elementos
necessário e indispensáveis para avaliar com exatidão as repercussões socioeconômicas de tal
medida.
A constituinte, ao se antecipar sobre essa matéria, está de certa forma, e indevidamente, fazendo
uma prévia da tendência da opinião pública das regiões atingidas.
Entendemos ainda que a Constituição trata adequadamente da matéria em seu Art. 49, parágrafos 3°
e 4°, que definem as normas para a divisão territorial e em seu Art. 440 das disposições transitórias,
onde cria a Comissão de Redivisão Territorial.
Parecer:
Pelo acolhimento, nos termos do substitutivo.
EMENDA:04855 APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
LUÍS EDUARDO (PFL/BA)
Texto:
Suprimam-se o art. 439 e seus itens e seus parágrafos.
Justificativa:
O art. 439 conflita com o art. 440.
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Há, entre os dois artigos, incompatibilidades lógica, técnica, material, entre outras.
A colisão entre os artigos 439 e 440 é notória.
Qual deles deve prevalecer?
O art. 440, prevê a criação de uma Comissão de Divisão Territorial para apreciar propostas de
criação de Estados.
É de se apoiar a criação da Comissão.
Por que?
É compreensível que a Comissão haverá de traçar normas, que estabelecerão as condições
mínimas, tanto para criação do novo Estado como para que o Estado a sofrer o desmembramento
não venha a perder meios de sobrevivência.
A Comissão deve ser instituída para examinar propostas de criação de Estados a luz de critérios
sobretudo técnicos, econômicos, financeiros, sociais, culturais, estruturais, deixando, ao Plenário a
decisão, mas, vale sublinhar, respaldada em parecer fundamentado de órgão técnico que é a
Comissão de Divisão Territorial.
Considere-se para criar Município são exigidos requisitos mínimos, devidamente comprovados. Como
não se exigir para a criação de Estado que é uma entidade muito maior e mais complexa do que o
Município?
Como propor-se, como está feito, o art. 439, a criação de novos Estados e, ao mesmo tempo,
pleitear-se a instituição de uma Comissão justamente para apreciar propostas de criação de Estados?
Haverá de se ponderar que é preciso a Comissão pois outros Estados poderão ser criados.
A ponderação cai, por ideológica, pois, seriam adotados dois critérios para criação de Estados, um, o
atual, meramente político e outro, o futuro, pelo critério político e mais as exigências estabelecidas
pela Comissão – área população, arrecadação, administração, estrutura física, economia, limites,
entre outras.
Seria uma dualidade nada recomendável.
Haveria o absurdo da existência de duas classes de Estados, estados de primeira classe, estados
constitucionais derivados da Constituição e estados de segunda classe, estados legais, derivados
de leis.
Qual seria a área de cada novo Estado a ser criado?
Qual a população? Teria condição de manter-se com recursos próprios? Qual o custo de sua
instalação? É correto atribuir-se à união recursos não estimados, com esta proposta? É válido utilizarse recursos de Fundo Nacional de Desenvolvimento para despesas dessa natureza? Como ficaria o
Estado que sofreu o desmembramento? Sobreviveria economicamente?
As respostas a estas e outras indagações, são fundamentais e imprescindíveis para uma decisão
judicial, racional.
Entre os dois dispositivos conflitantes – Art. 445 e 439 a razão aponta como adequado, para subsistir,
o art. 440 ficando prejudicado, portanto, o art. 439 que deve ser supresso, como se pede, nada
impedido que sejam reapresentadas as propostas as propostas, igualmente, a outras, de criação de
Estados, constantes do art. 448, perante a Comissão de Divisão Territorial.
PREÂMBULO
Dê-se esta redação
Os representantes do povo brasileiro reunidos, sob a proteção de Deus em Assembleia nacional
Constituinte, afirmamos nossa determinação de unidade, fraternidade e desenvolvimento, dentro da
ordem democráticas fundada na justiça social e no respeito à conveniência pacífica de todas as
Nações.
Assim inspirados, elaboramos e promulgamos a presente.
Constituição do Brasil
Justificação
Os preâmbulos são concisos ou analíticos. Quando analíticos. Quando analíticos, devem contar todos
os princípios fundamentais que regem a estrutura constitucional, como a da Constituição da
Iugoslávia. Quando concisos, devem exprimir apenas as diretrizes e aspirações essenciais que
orientaram o legislador constituinte, evitando, em respeito ao estilo sóbrio e correto, fórmulas
repetitivas dos mesmos princípios. Daí a redação do texto constante do Anteprojeto aos termos da
emenda, aproveitadas todas as ideias essenciais.
A referência apenas a Constituição do Brasil decorre da circunstância de o art. 1° já definir a forma de
Estado e de governo e lhe der a devida qualificação.
Parecer:
Pelo acolhimento, nos termos do substitutivo.
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EMENDA:07551 APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
CRISTINA TAVARES (PMDB/PE)
Texto:
Emenda Supressiva
Suprima-se o art. 439 e seus itens e
parágrafos, renumerando-se os demais
Justificativa:
O Artigo 440 do projeto, que com a criação da Comissão de Redivisão Territorial do País, está
tecnicamente melhor aparelhado para promover o que provê o Art. 439.
Parecer:
Além do previsto no artigo 440, que permitirá um estudo aprofundado da matéria, não a
consideramos constitucional.
EMENDA:07707 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
LÚCIA VÂNIA (PMDB/GO)
Texto:
EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 438
Inclua-se, onde couber:
§ - Fica criada a Universidade Federal do
Tocantins com sede na cidade de Porto Nacional.
Justificativa:
O desenvolvimento da região norte do Estado de Goiás, na década de 80, fez com que o Governo
sentisse a necessidade de atender ao desafio de preparação de recursos humanos, implantando de
imediato as Faculdades de Filosofia e Ciências Humanas nas cidades de Araguaína, Porto Nacional
e Gurupi.
Estas Faculdades têm como função primordial qualificar a nível de 3° grau os professores
pertencentes às redes do ensino público e particular, e profissionais liberais de Ciências Jurídicas,
exclusivamente.
Entretanto, novos desafios apareceram com o Projeto Carajás, com influência na Região do Bico do
Papagaio, a implantação da Ferrovia Norte-Sul, denominada Ferrovia do Grão, e o Projeto da
Hidrovia Araguaia-Tocantins com a construção de eclusas em ambos os rios. Os três projetos
provocam um impacto de grande proporção na Região e despertam necessidades urgentes de
recursos qualificados nas mais diferentes áreas de atividades e de pesquisas que darão suporte ao
desenvolvimento acima do paralelo 13.
As faculdades implantadas pelo Estado na Região, há apenas 3 anos e dispondo de poucos recursos
financeiros, não têm condições de atender ao novo desafio. O mesmo se diga das Universidades
Federal e Caótica, de Goiânia, devido à grande distância a que se acham de Gurupi, a cidade mais
próxima, cerca de 600 km.
A Universidade do Tocantins terá a responsabilidade de atender este desafio imediato, dando
oportunidade à fixação e preparação de valores humanos da região norte do Estado do Goiás, que
até esta década se viram obrigados a procurarem outros centros para se qualificarem a nível de 3°
grau, como Goiânia, Brasília, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador, Belém, São Luiz,
Manaus e outras.
A Universidade que deverá se instalar com seus Institutos de Ensino em “multicampi”, aproveitando a
vocação histórica de cada cidade da Região, terá sua sede central em Porto Nacional, que
historicamente, foi a primeira a possuir Escola Normal de Formação de Professores nos idosos de
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1920 – Escola Normal Santo Tomás de Aquino e Colégio Sagrado Coração de Jesus, que deram
condições à instalação do 1° Ginásio e do 1° Curso Científico de todo o Norte Goiano.
Parecer:
Pela rejeição da Emenda por se tratar de matéria infraconstitucional
EMENDA:07808 APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
PAULO PIMENTEL (PFL/PR)
Texto:
Emenda Supressiva
Dispositivo Emendado: art. 438 e 439
Suprimam-se do Projeto:
1) O art. 438
2) Os §§ 1o. ao 9o. do art. 438
3) O art. 439
4) Os itens I a IV do art. 439
5) os §§ 1o. a 4o. do art. 439
Justificativa:
A criação de novos Estados, no momento é inoportuna. Um estudo mais detalhado e profundo deve
ser feito pela Comissão prevista no art. 440.
Parecer:
Concordando com os argumentos do autor da Emenda, nosso parecer é pela sua aprovação, isto é,
supressão de todos os artigos referentes à criação específica e direta de novos estados, pois se trata
de matéria infraconstitucional.
Pela aprovação.
EMENDA:07825 APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
RENATO VIANNA (PMDB/SC)
Texto:
Emenda Supressiva
Suprima-se do Projeto os artigos 438, 439,
441 e seus respectivos parágrafos.
Justificativa:
Apresentamos anteriormente emenda visando suprimir os artigos 436,437,438, do anteprojeto
anterior, com fulcro no princípio da precedência legislativa, eis que o art. – 435, agora deslocado
para o art.440 e seus respectivos parágrafos cria uma COMISSÃO DE REDIVISÃO TERRITORIAL
DO PAÍS, estabelecendo sua composição, constituição e finalidade. Sem atacar o mérito,
preferimos tão somente na emenda encaminhada à Comissão de Sistematização e, por acordo,
remetida ao Plenário da ANC – defendendo pelo princípio da precedência legislativa a
preservação do artigo que cria a Comissão de Redivisão do País e a supressão dos demais que,
de plano, de forma inconveniente, inoportuna e até autoritária se antecipam aos estudos e
anteprojetos de redivisão territorial do País e a apreciação de outras propostas de criação de
novos Estados e transformação de Territórios em Estados.
A inversão de precedência numérica, aceita pelo Relator, não arranha os argumentos de mérito.
Senão vejamos:
1° - No interesse do País, também deve prevalecer a precedência de um estudo sobre as
possibilidades e as vantagens desses desmembramentos. O Congresso Nacional, embora
aprovando a criação do Estado de Tocantins, rendeu-se, posteriormente, à argumentação do
Presidente da República no veto que anos a essa inciativa. O veto não foi rejeitado.
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As condições objetivas não se modificaram, de então a estes dias, para, agora, a Assembleia
Constituinte criar não apenas o Estado de Tocantins, mas sete novos Estados.ao contrário, as
dificuldades financeiras tornaram-se substancialmente maiores.
2°- em todas as nações do mundo de grandes territórios (Estados – Unidos, Canadá, China, União
Soviética, Austrália, Índia) tem havido a preocupação de somente partir para a ocupação e
exploração das áreas novas, depois da saturação das áreas onde se iniciou a localização da
sociedade nacional.
3° - em relação aos demais países, ocorre o mesmo princípio. A dispersão das populações
encarece e, num país pobre, até proíbe assistência médica e hospitalar, a frequência escolar,
encarece os produtos da lavoura, exige eletricidade, água, esgoto, construção de estradas com
reduzido ou nenhum retorno do capital investido, impossibilita a fiscalização do uso correto das
riquezas naturais e cria gestos catastróficos dos quais, aqui o recente Estado de Rondônia é
exemplo frisante.
4° - as reportagens, no Estado de Rondônia, sobre os crimes ecológicos, as moléstias tropicais
endêmicas, que estão sugando e matando os agricultores expelidos de suas áreas de origem,
divulgam um verdadeiro genocídio. As devastações nas cabeceiras dos grandes rios e
envenenamento das águas com mercúrio e agrotóxicos – aplicados sem assistência técnica, e o
custo acrescido dos produtos agrícolas, pelo transporte rodoviário por milhares de quilômetros,
são alguns dos efeitos da ocupação irracional e vandálica das florestas situadas em cabeceiras de
rios. Tais cursos d’água vão passar por centenas de cidades e estas se tornarão ameaçadas de
existência, caso prossiga esse tipo de tratamento.
5°- a proposição de criar, não apenas um, mas até 5 (cinco) Estados, todos situados em
cabeceiras das grandes bacias hidrográficas e de população rarefeita, repetindo o equívoco do
Estado de Rondônia, deve ser evitada de todas as maneiras. Em nenhum país do mundo, nem
mesmo na China, com 1 bilhão de habitantes, incentiva-se a ocupação das nascentes dos rios.
6° - os enormes recursos financeiros necessários para criar palácios de governadores, secretarias,
tribunais, assembleias legislativas, universidades e toda a infraestrutura em habitações e
comodidades de alto nível para a burocracia, em plena selva, constituem contrassenso total, isto
quando não há dinheiro para fazer reforma agrária e aproveitamento das terras em torno das
grandes cidades, com o objetivo elementar de abrir oportunidades de ocupar as populações
faveladas, produzir alimentação, com baixo custo de transporte, e proporcionar assistência
possível pela proximidade dos centros urbanos já constituídos e com centenas de milhares
morrendo de fome a cada ano, nesses prósperos centros.
7° - a criação dos territórios de Amapá, Roraima e Rondônia deve-se ao interesse das
mineradoras estrangeiras em evitar a interferência dos governantes estaduais em páreas para as
quais era desejável um poder político subordinado aos Ministérios, onde já estava montado o
apoio favorável à exploração das jazidas, sem ônus algum, nem de ordem social, nem de
preservação ecológica. Os governos estaduais atrapalhariam, dado o poder de realizar
desapropriações. Posteriormente, foi concluída que, para evitar o êxodo para o Sul e evitar sufocar
Brasília, Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro, com os flagelados, convinha construir a
Transamazônica, para levar os retirantes em direção à selva amazônica. Em vez de reforma
agrária, recorria-se ao expediente de desviar os flagelados. Gastou-se horrores na construção da
rodovia, porém, a malária, os índios e as terras impróprias para a agricultura e os altos custos de
transporte, na maior parte da bacia amazônica, levaram à ruína as agrovilas tentadas, a estrada
foi destruída pelo abandono e as populações flageladas continuaram a encaminhar-se para o sul
em busca de terra e de trabalho.
Agora, renova-se a tentativa de encaminhar, para a selva amazônica, as populações flageladas,
para que a malária e as adversidades da terra sacrifiquem essa infeliz porção de brasileiros, como
está ocorrendo em Rondônia.
8° - Por último, e não menos importantes, a adição de 21 novos Senadores e 48 Deputados,
representando áreas de reduzidíssima população, aumentaria escandalosamente o desequilíbrio
já existente no Congresso Nacional, onde os votos de eleitos dos Estados mais populosos valem
já dez e quinze vezes menos do que os votos de sues – concidadãos do Amapá, Roraima e
demais regiões despovoadas.
A crise econômica, financeira e social que a Nação atravessa desaconselha despesas de tal vulto.
Gasta-se em reforma agrária, junto aos grandes centros consumidores, o que se desperdiçaria em
palácios e salários para novos mandarins na selva amazônica.
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A nova Constituição não se constitui no foro adequado para se promover desmembramentos. Esse
assunto terá obrigatoriamente, depois dos estudos e apresentação de anteprojetos sobre a
conveniência ou não da criação de novos Estados que serão apresentados pela comissão de
Redivisão territorial do País, que ser exaustivamente discutidos pelo Congresso Nacional.
Parecer:
Concordando com os argumentos do autor da Emenda, nosso parecer é pela sua aprovação, isto é,
supressão de todos os artigos referentes à criação específica e direta de novos estados, pois se trata
de matéria infraconstitucional.
Pela aprovação.
EMENDA:08024 APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
AFONSO ARINOS (PFL/RJ)
Texto:
EMENDA SUPRESSIVA AO PROJETO DA COMISSÃO DE
SISTEMATIZAÇÃO
TEXTO
Suprima-se os artigos 438 e 439.
Justificativa:
A emenda visa a evitar não só a desfiguração profunda da Federação, retalhando-se as unidades
federadas historicamente forjadas, como Minas, Bahia e Goiás, mas também a contradição do próprio
Texto Constitucional, que se antecipa ao resultado de processos por ele mesmo estabelecidos, nos
§ 3°, do art. 49.
Parecer:
Concordando com os argumentos do autor da Emenda, nosso parecer é pela sua aprovação, isto é,
supressão de todos os artigos referentes à criação específica e direta de novos estados, pois se trata
de matéria infraconstitucional.
Pela aprovação.
EMENDA:08686 PREJUDICADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ)
Texto:
Acrescente-se ao art. 438 do Projeto de
Constituição o seguinte item V, que cria o Estado
do São Francisco, modificando-se, em consequência,
a redação do "caput" do artigo e de seus § 1o. e
2o., conforme abaixo indicado:
"Art. 439. Ficam criados os seguintes
Estados: SANTA CRUZ, TRIÂNGULO, MARANHÃO DO SUL,
TAPAJÓS E SÃO FRANCISCO.
..................................................
V - Do SÃO FRANCISCO, com desmembramento da
área do Estado da Bahia localizada à margem
esquerda do rio São Francisco e formada pelos
Municípios de Angical, Baianópolis, Barra,
Barreiras, Brejolândia, Buritirama, Campo Alegre
de Lourdes, Casa Nova, Catolândia, Cotegipe,
Cristópolis, Formosa do Rio Preto, Mansidão, Pilão
Arcado, Remanso, Riachão das Neves, Santa Rita de
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Cássia, São Desidério, Taboca do Brejo Velho,
Wanderley e Jaborandi, tendo como capital a cidade
de Barreiras.
§ 1o. - O Tribunal Regional Eleitoral
do Estado desmembrado convocará plebiscito na área
emancipada dentro de trezentos e sessenta dias
desta data; no caso dos Municípios de Canápolis,
Carinhanha, Cocos, Coribe, Correntina, Santa Maria
da Vitória, Santana e Serra Dourada, incluídos no
Estado de Santa Cruz, conforme o item I deste
artigo, a consulta plebiscitária incluirá
alternativa que permita opção pela inclusão desses
municípios no Estado do São Francisco.
§ 2o. - O Executivo adotará todas as
providências necessárias para a instalação dos
Estados do Tocantins, do Triângulo, de Santa Cruz,
do Maranhão do Sul, do Tapajós e do São Francisco,
até trezentos e sessenta dias após a realização da
consulta plebiscitária, se favorável à sua criação."
Justificativa:
A criação do Estado do São Francisco foi proposta, inicial, pelo Constituinte José Fernandes e,
depois, reapresentada, sob a forma de Emendas, pelo Constituinte Carlos Cardinal.
Retomamos o tema, salientando que a Emenda agora apresentada não conflita com o item I, do Art.
439, do Projeto de Constituição, que cria o Estado de Santa Cruz. Não obstante, defendemos que se
dê oportunidade de manifestação aos municípios que, na primeira fase, haviam sido incluídos nas
duas proporções e que são citados no texto proposto para o § 1°.
Note-se que o Município da Jaborandi, criado pela Lei Estadual n° 4438, de 10.05.84 e que se limita
ao norte com Correntina, ao sul com Cocos e Coribe, a leste com Santa Maria da Vitória e a oeste
com o Estado de Goiás, não se encontra incluído na área do futuro Estado de Santa Cruz, ficando
isolado da área do remanescente Estado da Bahia, assim, como da área agora proposta para o
Estado do São Francisco. Como existe um sentimento de identidade regional, acreditamos que, em
plebiscito, o Município de Jaborandi e seus vizinhos já citados tenderão a optar pelo Estado do São
Francisco, o que eliminará o indesejável aspecto de isolamento do Município de Jaborandi.
A criação do Estado do São Francisco se encontra plenamente justificada nas iniciativas anteriores,
sendo de se destacar, dentre os argumentos ali apresentados, os seguintes aspectos.
- o forte e antigo anseio de autonomia da região, desde sua incorporação à Bahia, por decreto de 15
de outubro de 1827, baixado pelo Imperador D. Pedro I; em 1830, projeto do Deputado
pernambucano Luiz Cavalcanti dispunha sobre a criação da Província do São Francisco; em 1850, a
mesma ideia retornaria às lides parlamentares por iniciativa do Barão de Cotegipe, cuja proposição
estendia a área de domínio da futura Província do São Francisco até a margem direita do grande rio;
em 1837, propositura com semelhante objetivo foi subscrita por vinte e quatro parlamentares e
recebeu amplo apoio das bancadas de diversos Estados; após a implantação do governo
republicano, notabilizaram-se iniciativas visando reintegrar aquela região da banda ocidental do São
Francisco a Pernambuco, sem qualquer êxito;
- as condições favoráveis: a região do futuro Estado do São Francisco apresenta um grande potencial
de recursos naturais que, se aproveitados integral e racionalmente, podem transformá-la em grande
produtora, com benefícios para seus habitantes, para a região e o País; sua localização, a presença
do rio São Francisco, navegável em toda extensão desde Carinhanha à barragem de Sobradinho, e
de alguns de seus afluentes, o potencial de solos irrigáveis e a forte insolação o ano inteiro
constituem fatores valiosos; vários projetos de porte, para suporte do desenvolvimento agroindustrial
da região, estão sendo implantados; com autonomia política, financeira e administrativa, a região
contará com um governo diretamente voltado para o atendimento de suas prioridades, para a
promoção de seu efetivo desenvolvimento econômico e social;
- o reconhecimento pela própria SUDENE da vocação daquela área para transformar-se em Estado,
conforme está expresso em estudo deste ano, intitulado “Proposta de Intervenção para o Programa
de Ocupação Econômica de Novas Áreas – PRONAR”, pag. 14, quando se refere à necessidade de
ordenar, articular e racionalizar a ocupação dos cerrados do oeste baiano: “A eficácia deste papel
cabe à SUDENE, caso contrário, certamente as atividades econômicas do oeste baiano voltar-se-ão
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completamente, para a Região Geoeconômica de Brasília, em primeiro plano, e, secundariamente,
para o Sudeste do Brasil. Quanto ao Nordeste terá apenas um envolvimento à margem do processo,
abrangendo inclusive o Estado da Bahia de quem, possivelmente, a área se independerá
formalmente constituído um novo Estado Brasileiro”.
Parecer:
A emenda foi prejudicada pela supressão total do artigo.
EMENDA:09125 APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ARNALDO MARTINS (PMDB/RO)
Texto:
EMENDA SUPRESSIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
Suprimam-se os artigos 438 e 439, seus
parágrafos e incisos, do Projeto.
Justificativa:
O artigo 440 cria a Comissão de Redivisão Territorial do País.
Através dessa comissão, serão procedidos todos os estudos necessários para a criação dos novos
estados, que não se restringirão somente aos aspectos políticos, como se verifica atualmente por
ocasião da elaboração de uma Constituição.
Parecer:
Concordando com os argumentos do autor da Emenda, nosso parecer é pela sua aprovação, isto é,
supressão de todos os artigos referentes à criação específica e direta de novos estados, pois se trata
de matéria infraconstitucional.
Pela aprovação.
EMENDA:09278 APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
LUIZ VIANA (PMDB/BA)
Texto:
Suprima-se o art. 439.
Justificativa:
Não é admissível a criação de Estados pela Constituinte, convocada justamente para regular as
relações entre a União e as unidades da Federação. Admiti-lo seria subverter totalmente a vida da
Federação, indissolúvel nos termos da Constituição vigente, e certamente a base de toda a vida
nacional, e impossível de ser alterada, máxime sem audiência dos Estados interessados, que se
veriam inesperadamente mutilados, privados do que lhes deve ser tão caro, isto é da configuração
geográfica na qual se encerra todo um passado de lutas, de trabalho, e de tradições de toda ordem,
insuscetíveis de qualquer alteração sem a expressa audiência e concordância do Estado interessado.
Cada Estado possui a sua imagem física traduzida no seu território, e por ela é conhecido e
reconhecido dentro da Federação Dela se orgulham os que a habitam, os que nela nasceram, e por
ela trabalham a cada dia, buscando ajudá-la a progredir. São sentimentos profundos, e de cuja soma
nasce e vive a própria nacionalidade. Juridicamente alterar a Federação parece um descompasso, e
sem dúvida uma incongruência e contradição quando é o próprio Projeto, no artigo 440, que prevê a
criação de uma Comissão de Redivisão Territorial.
A vida, a força, a unidade de cada nacionalidade é alguma cousa formada através do tempo graças a
uma infinidade de sutilezas, todas elas contribuindo para formação de uma unidade física e moral, e
na qual se inclui, essencialmente, o território representado pela soma dos territórios das várias
unidades da Federação. Se esta é indissolúvel, aqueles são imutáveis, salvo por vontade própria,
mediante processo a ser previsto no próprio pacto federativo. Mutilá-los sem expressa concordância
seria uma violência e uma agressão impossíveis de se admitir ou aceitar. Casa Estado tem a sua
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história, o seu passado, e deles se orgulha. Deles o território é uma decorrência, como são os seus
símbolos e a sua bandeira. Não deve estar esquecido que por ocasião da criação do Estado Novo foi
declarada a supressão de todos os símbolos estaduais, como se fosse possível apagar a história por
decreto. Eles, entretanto, aí estão rigorosos e imortais.
Não pensamos, pois, em dividir ou retalhar Estados através da Soberania da Constituinte. Seria um
mau começo a prenunciar um mau fim. Respeitemos a História. A História que vive em cada um de
nós, recebia do passado, e que nos incumbe transmitir incólume aos pósteros. Não perturbemos o
que é permanente pelo que é conjectural ou circunstancial.
Constituinte não incumbe mudar o mapa do Brasil, e sim buscar fazer este cada vez mais unido, mais
forte, orgulhoso de tudo quanto se fez pela União, base primeira da nossa grandeza.
Parecer:
O Substitutivo do relator suprimiu o dispositivo, atento à mesma argumentação.
EMENDA:09283 PREJUDICADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JORGE HAGE (PMDB/BA)
Texto:
Redija-se assim o art. 438 e seus parágrafos
(Título X - Disposições Transitórias):
"Art. 438. Não dependerão de lei complementar
as propostas de criação de Estados que já tenham
sido objeto de aprovação pelo Congresso Nacional.
Parágrafo único. Ficam mantidas as demais
exigências do § 3o. do art. 49 desta Constituição,
referentes à aprovação pelas respectivas
Assembleias Legislativas e pelas populações
interessadas, mediante plebiscito.
Justificativa:
Esta é a solução mais adequada para disciplinar-se, nas Disposições Transitórias, o problema de um
Estado que, como o do Tocantins, já teve sua criação aprovada, anteriormente, pelo Congresso
Nacional, tem a concordância indiscutível da Assembleia Legislativa de Goiás, da sua Bancada
Federal, do seu Governo e do seu Povo.
O Estado que se enquadrar nessas condições, terá a sua criação enormemente facilitada, como é de
inteira justiça.
Os demais, obviamente, terão que submeter-se ao processo normal.
Parecer:
A matéria foi suprimida pelo substitutivo do Relator não devendo, pois, o que emendar.
EMENDA:10090 PREJUDICADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
COSTA FERREIRA (PFL/MA)
Texto:
Dê-se ao artigo 438, uma nova redação e
suprima-se seus parágrafos, assim como o artigo
439, seus incisos e parágrafos, do Título X das
Disposições Transitórias, deste Projeto de Constituição.
Art. 438 - A criação de novos Estados e
transformação de Territórios em Estados, serão nos
termos dos parágrafos 2o. e 3o.,, com suas alíneas
a, b e c, todas do artigo 49, desta Constituição.
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Justificativa:
Com a emenda de n° 1P07486-0 de 04-08-87, que deu aos parágrafos, 2° e 3° do artigo 49 nova
redação e acrescentou as alíneas a, b e c, ao parágrafo 3º, não temos dúvidas de que novos Estados
poderão ser criados de conformidade com a necessidade do desenvolvimento de cada região ou
mesmo do interesse nacional. Entretanto que este procedimento seja na conformidade de lei
complementar, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República da
República, como também a transformação de Territórios Federais em Estados da Federação, pelo
mesmo processo, pois não concordo com a criação de determinados Estados e transformação de
Territórios em Estados, contendo na Constituição, o que seria uma discriminação para os demais
Estados e Territórios já criados e que não consta em preceitos constitucionais.
Com esta emenda, espero estar prestando dois importantes serviços ao Brasil e a nova Constituição,
que é: assegurar a criação de Estados e a transformação de Territórios em Estados, como também
propiciar à Constituição brasileira, uma conotação mais discreta e sintética.
Parecer:
Prejudicada, tendo em vista a criação da Comissão de Redivisão Territorial, que apreciará a
matéria, nos termos do art. 440 das Disposições Transitórias.
EMENDA:10296 PREJUDICADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
CHICO HUMBERTO (PDT/MG)
Texto:
EMENDA SUBSTITUTIVA
Substituir os artigos 438 e 439 e os seus
respectivos parágrafos pelo seguinte Artigo:
Artigo 438 - Fica outorgado às populações dos
municípios, abaixo relacionados nos incisos deste
artigo, o direito de decidir em plebiscito a
criação dos novos Estados Federados.
I - Estado do Tocantins constituído pelos
municípios de Alma, Alvorada, Ananás, Araquacema,
Araguaçu, Araguaína, Araguatins, Arapoema,
Arraias, Augustinópolis, Aurora do Norte, Axixá de
Goiás, Babaçulândia, Brejinho de Nazaré, Colinas
de Goiás, Colméia, Conceição do Norte, Couto
Magalhães, Cristalândia, Dianópolis, Dois Irmãos
de Goiás, Dueré, Fátima, Figueirópolis,
Filadélfia, Formoso do Araguaia, Goiatins, Guaraí,
Gurupi, Itacajá, Itaguatins, Itaporã de Goiás,
Lizarda, Miracema do Norte, Miranorte, Monte do
Carmo, Natividade, Nazaré, Nova Olinda, Novo
Acordo, Palmeirópolis, Paraiso do Norte de Goiás,
Paranã, Pedro Afonso, Peixe, Pindorama de Goiás,
Pium, Ponte Alta do Bom Jesus, Ponte Alta do
Norte, Porto Nacional, Presidente Kennedy, Rio
Sono, São Sebastião de Tocantins, Silvanópolis,
Sítio Novo de Goiás, Taguatinga, Tocantínia,
Tocantinópolis, Wanderlândia e Xambioá.
II - Estado do Triângulo constituído pelos
municípios de Abadia dos Dourados, Agua Cumprida,
Araguari, Arapuã, Araxá, Cachoeira Dourada,
Campina Verde, Campo Florido, Campos Altos,
Canápolis, Capinópolis, Carmo do Paranaíba,
Cascalho Rico, Centralina, Comendador Gomes,
Conceição das Alagoas, Conquista, Coromandel,
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Cruzeiro da Fortaleza, Delfinópolis, Douradoguara,
Estrela do Sul, Fronteira, Frutal, Guapiara,
Guarda-Mor, Guimarânia, Gurinhatã, Ibiá,
Indianópolis, Ipiaçu, Iraí de Minas, Itapagipe,
Ituiutaba, Iturama, João Pinheiro, Lagamar, Lagoa
Formosa, Matutina, Medeiros, Monte Alegre de
Minas, Monte Carmelo, Nova Ponte, Paracatu, Patos
de Minas, Patrocínio, Pedranópolis, Perdizes,
Pirajuba, Planura, Prata, Pratinha, Presidente
Olegário, Rio Paranaíba, Romaria, São Francisco de
Sales, São Gonçalo do Abaeté, São Gotardo, São
João Batista do Gloria, São Roque de Minas,
Sacramento, Santa Juliana, Santa Rosa da Serra,
Santa Vitória, Serra do Salitre, Tapira, Tapiraí,
Tiros, Tupaciguara, Uberaba, Uberlândia, Vargem
Bonita, Vazante, e Verissimo.
III - Estado do Maranhão do Sul constituído
pelos municípios Açailândia, Alto Paranaíba,
Amarante, Balsas, Carolina, Estreito, Fortaleza
dos Nogueiras, Grajaú, Imperatriz, João Lisboa,
Loreto, Montes Altos, Porto Franco, Riachão,
Sambaíba, São Félix de Balsas, São Raimundo das
Mangabeiras, Sítio Novo e Tarso Fragoso.
IV - Estado do Tapajós constituído pelos
municípios de Alenquer, Almerim, Aveiro, Faro,
Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Obidos, Oriximiná,
Prainha e Santarém.
V - Estado de Santa Cruz constituído pelos
municípios de Abaíra, Água Quente, Aiguara,
Alcobaça, Almadina, Amargosa, Anagé, Andaraí,
Aracatu, Arataca, Aurelino Leal, Barra da Estiva,
Barra do Choça, Barra do Rocha, Belmonte, Belo
Campo, Boa Nova, Bom Jesus da Lapa, Boninal,
Boquira, Botuporã, Brejões, Brumado, Buerarema,
Canavieiras, Candiba, Cândido Sales, Caravelas,
Carinhanha, Coaraci, Cocos, Condeúba, Contendas do
Sincorá, Cordeiros, Coribi, Correntina,
Cravolândia, Dário Meira, Dom Basílio,
Encruzilhada, Firmino Alves, Floresta Azul,
Guandu, Gongogi, Governador Lomanto Júnior,
Guanambi, Guaratinga, Ibiassucê, Ibicaraí,
Ibicoara, Ibicuí, Ibipitanga, Ibirapitanga,
Ibirapuã, Ibirataia, Ibitiara, Igaporã, Iguaí,
Ilhéus, Ipiaú, Irajuba, Iramaia, Itabuna, Itacaré,
Itaeté, Itagi, Itagibá, Itagimirim, Itaju do
Colônia, Itajuípe, Itamaraju, Itamarati, Itambé,
Itanhém, Itapé, Itapebi, Itapetinga, Ipitanga,
Itaguara, Itarantim, Iticuru, Itororó, Ituaçu,
Jacaraci, Jaguaquara, Jequié, Jiquiriçá, Jitaúna,
Jussari, Jussiapé, Lafaiete Coutinho, Laje,
Jajedão, Lucínio de Almeida, Livramento do
Brumado, Macarani, Macaúbas, Maiquinique, Malhada,
Malhada de Pedras, Manoel Vitorino, Maracás,
Maraú, Marcionílio Souza, Mascote, Medeiros Neto,
Milagres, Mortugaba, Mucugê, Mucuri, Mutuípe, Nilo
Peçanha, Nova Canaã, Nova Itarana, Nova Viçosa,
Palmas de Monte Alto, Paramirim, Paratinga, Pau
Brasil, Piatã, Pindaí, Piripá, Planaltino,
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Planalto, Poções, Porto Seguro, Potiraguá, Prado,
Presidente Jânio Quadros, Riacho do Santana, Rio
de Contas, Rio do Antônio, Rio do Pires, Santa
Cruz de Cabrália, Santa Cruz da Vitória, Santa
Inês, Santa Luzia, Santa Maria da Vitoria,
Santana, São Miguel das Matas, Sebastião
Laranjeiras, Serra Dourada, Teolândia, Tanhaçu,
Tremendal, Teixeira de Freitas, Ubairá, Ubaitaba,
Ubatã, Una, Urandi, Uruçuca, Valença, Vitória da
Conquista e Wenceslau Guimarães.
§ 1o. - Ficará constituído o novo Estado se
os eleitores inscritos nas jurisdições dos
municípios acima citados, decidirem
favoravelmente, por maioria simples, desde que o
comparecimento às urnas sejam de 50% dos mesmos.
§ 2o. - O prazo para realização do plebiscito
será de 180 (cento e oitenta) dias a partir da
data de promulgação desta Constituição, e será
realizado pelo Supremo Tribunal Eleitoral.
§ 3o. - O Presidente da República indicará o
Governador Provisório do novo Estado Federado no
prazo de 90 (noventa) dias do plebiscito, desde
que o resultado tenha sido favorável.
§ 4o. - As eleições gerais de 1990, elegerão
os Senadores, o Governador e o Vice-Governador, os
Deputados Federais e Estaduais de acordo com o que
determina a lei.
Justificativa:
Emenda sem justificação.
Parecer:
Prejudicada, tendo em vista a criação da Comissão de Redivisão Territorial, que apreciará a
matéria, nos termos do art. 440 das Disposições Transitórias.
EMENDA:11025 APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
NILSON GIBSON (PMDB/PE)
Texto:
Suprima-se os art. 438 e 439 do Projeto de
Constituição oferecidos pela Comissão de Sistematização.
Substitua-se pela seguinte a redação do art.
440 do mesmo Projeto; remunerando-se os
dispositivos do título X:
Art. 440 - É criada a "Comissão de Divisão
Territorial da Amazônia", abrangendo os atuais
Estados do Pará, Amazonas, Mato Grosso e Goiás,
cujas áreas serão reduzidas para darem origem a
novos Territórios Federais, inclusive um novo, o
do Tocantins nas bacias dos rios Tocantins e Araguaia.
§ 1o. - Esta Comissão será composta pelos
Titulares de cada um dos Órgãos de Terra dos
atuais Estados do Pará, Amazonas, Mato Grosso e
Goiás, representando seus respectivos
Governadores, bem como pelos titulares de cada um
dos órgãos federais responsáveis pelas áreas de
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Geografia e Estatística, de Patrimônio da União,
de Controle Fundiário, de Desenvolvimento
Regional, de Consultoria Jurídica e de Orçamento
da União; sob a presidência de Representante do
órgão de nível ministerial responsável pelo Planejamento.
§ 2o. - Os trabalhos da Comissão terão
caráter de serviço relevante e terão preferência e
prioridade sobre os encargos de rotina dos órgãos
representados.
§ 3o. - A Presidência da República deverá
dentro do prazo de trinta dias da promulgação
desta Constituição nomear os integrantes da
Comissão, a qual se instalará até trinta dias após
a nomeação dos respectivos membros.
§ 4o. - A Comissão terá o prazo de dois anos,
a partir de sua instalação, para coordenar os
planos de divisão que remontam às eras Colonial,
do Império e da República, apreciar propostas,
elaborar e apresentar o seu anteprojeto da
divisão territorial da Amazônia, à Presidência da
República, que terá mais seis meses para divulgálo, inclusive nos Países da Amazônia Continental
e encaminhá-lo ao Congresso Nacional.
§ 5o. - O Congresso Nacional deverá apreciar
dentro do prazo de um ano o anteprojeto acima,
debatê-lo, divulgá-lo amplamente e devolvê-lo à
Presidência da República, que dentro de mais 30
dias o remeterá à Comissão com as alterações,
inovações e sugestões resultantes.
§ 6o. - A Comissão terá novo prazo de um ano
para reestudar, formular e encaminhar o projeto
definitivo, à Presidência da República que dentro
de mais trinta dias o submeterá ao Congresso Nacional.
§ 7o. - O Congresso Nacional ao receber o
projeto definitivo terá o prazo de mais um ano
para sua tramitação final e devolução à
Presidência da República para promulgação da Lei
de Divisão Territorial da Amazônia dentro de mais 30 dias.
§ 8o. - Os atuais Territórios de Roraima,
Amapá e do novo Tocantins, previsto neste artigo,
serão transformados em Estados dez anos após a
data da promulgação pela Presidência da República,
da lei de Divisão Territorial da Amazônia prevista
neste artigo.
§ 9o. - A Comissão dará assessoria ao
Congresso Nacional até a data da aprovação do
projeto definitivo, extinguindo-se nesta data.
§ 10o. - O § 3o. do art. 49 só passará a ter
vigência vinte anos após a promulgação pela
Presidência da República da Lei de Divisão
Territorial da Amazônia.
Justificativa:
1. Esta emenda, abrangendo mais de um dispositivo, preenche os requisitos de excepcionalidade
contidos na parte final do §2° do artigo 23 do Regimento Interno da Assembleia Nacional
Constituinte aprovado pela Resolução n° 2 de 1987.
2. Esta emenda assegura estabilidade, tranquilidade e respeito aos atuais Estados e Territórios,
que não deverão ser alvo de perturbadoras e sucessivas campanhas de criação,
desmembramentos e incorporações improvisadas de seus territórios.
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3. Lembramos o fato que aconteceu com os Municípios e que deu origem à criação de milhares de
novas unidades, de modo caótico, logo após a vigência da lei que beneficiou os antigos, com
verbas constitucionais, que foram desvirtuadas e pulverizadas, agravando e sacrificando
desordenadamente suas possibilidades de desenvolvimento progressivo e contemporâneo, com
ônus insuportáveis.
4. A simples notícia, negativa da atualidade, da possibilidade de votação pela Assembleia
Constituinte, de dispositivos viabilizando subdivisões e fusões de partes dos atuais Estados, já deu
origem a um projeto sem amadurecimento, visando a pronta criação, num primeiro pacote, de
nada menos 7 novos Estados e Territórios, perturbando Minas, São Paulo, Bahia e outros Estados
já definidos, com boas divisas e áreas respeitadas por seus habitantes, que os vêm
engrandecendo progressivamente, sempre com vistas voltadas para o milagre brasileiro de
integração do povo e do território por ele amado.
5. É assim, de alta conveniência para os Estados e o País, só admitir quaisquer alterações nos
atuais limites e áreas dos Estados e Territórios, apenas após a implantação da divisão racional
das imensas áreas territoriais da Amazônia brasileira, agregadas desde a era Colonial, do Império
e das Repúblicas, aos antigos marcos avançados de ocupação que foram Belém, Manaus, Goiás
e Cuiabá.
6. Os Desenvolvimentos Econômico e Social dos atuais Estados do Pará, Amazonas, Goiás e
Mato Grosso, uma vez individualizados como Unidades definitivas, com limites e áreas próprias
integradas na Federação, com áreas que deverão ser administrativamente viáveis, a exemplo da
área de um São Paulo, mas que sempre ficaram na dependência da sempre procrastinada
subdivisão das áreas territoriais da Amazônia, agregadas transitoriamente a estes 4 Estados,
sacrificados pelos seus gigantismos transitórios e sempre sem fisionomias próprias e definitivas.
7. os atuais Estados e Territórios poderão ficar protegidos pela Nova Constituição, em Paz, para
continuarem acelerando seus desenvolvimentos econômicos e sociais em marcha, inclusive o Pará,
Amazonas, Mato Grosso e Goiás, com novos limites e áreas compatíveis e definitivas.
Parecer:
Pela aprovação quanto à supressão dos artigos 438 e 439 do Projeto de Constituição. Quanto à
alteração da redação do art. 440 é inconveniente, vez que a Comissão de Divisão Territorial deverá
apreciar matérias relativas a todo o país e não apenas de uma região específica.
EMENDA:11286 APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JORGE LEITE (PMDB/RJ)
Texto:
EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGOS 38 e 439
Excluam-se os artigos 438 e 439 do Projeto de
Constituição.
Justificativa:
Matéria não constitucional, que deve ser regulada por Lei Complementar.
Qualquer divisão territorial deve ser precedida de consulta popular, mediante plebiscita.
Parecer:
Concordando com os argumentos do autor da Emenda, nosso parecer é pela sua aprovação, isto é,
supressão de todos os artigos referentes à criação específica e direta de novos estados, pois se trata
de matéria infraconstitucional.
Pela aprovação.
EMENDA:12209 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
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Autor:
WALDYR PUGLIESI (PMDB/PR)
Texto:
Emenda Substitutiva
Exclua-se do Título X "Disposições
Transitórias", os seguintes artigos e parágrafos:
"Art. 438, §§ 1o., 2o., 3o., 4o., 5o., 6o., 7o.,8o., 9o.;
Art. 439, item I, II, III, IV, §§ 1o., 2o., 3o.,4o.;
Art. 440, §§ 1o., 2o., 3o., 4o.;
Art. 441. §§ 1o., 2o., 3o..
Justificativa:
Ao propormos no plenário na ANC a supressão dos Artigos acima descritos, e que constituem a
divisão territorial do Brasil, baseamo-nos na atual conjuntura socioeconômica, que não permite que
façamos alterações físicas em nossa carta geográfica. A criação de qualquer Estado, além de ser
matéria de lei, ordinária, deve ser trabalhada no âmbito das populações que residam em sua esfera
geográfica, jamais sendo matéria constitucional. O mestre Aurélio Buarque de Holanda define o termo
Constituição da seguinte forma: Lei fundamental e suprema de um Estado, que contém normas
respeitantes à formação dos poderes públicos, forma de governo, distribuição de competência,
direitos e deveres do cidadão. Portanto, não podemos inserir no texto constitucional, mesmo que nas
disposições transitórias, a criação de determinados Estados na Federação.
Parecer:
Acolhendo em parte a justificação apresentada, o relator optou pela supressão dos artigos 438, 439
e 441, mantendo o 440, objetivando um estudo aprofundado do complexo da redivisão territorial do
Brasil.
EMENDA:12266 PREJUDICADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
IRMA PASSONI (PT/SP)
Texto:
Dê-se aos parágrafos 3o., 4o. e 5o. do Artigo
438 do Projeto de Constituição do Relator da
Comissão de Sistematização, a seguinte redação:
Art. 438 ....................................
§ 3o. - O Governador do Estado do Tocantins
será nomeado pelo Presidente da República e terá
um mandato de 90 dias, dentro do qual será
realizado eleições para Governador, ViceGovernador e para a Assembleia Legislativa.
§ 4o. - Os eleitos tomarão posse 30 dias
depois da data das eleições e cumprirão um mandato
tampão que se extinguirá junto com os mandatos dos
atuais governadores.
§ 5o. - As eleições para Governador, ViceGovernador e Assembleia Legislativa do próximo
período coincidirão com as eleições gerais
marcadas para 1990.
Elimine-se os § 6o. do artigo 438 do Projeto
de Constituição do Relator da Comissão de Sistematização.
Justificativa:
Emenda sem justificativa.
Parecer:
A emenda foi prejudicada pela supressão total do artigo.
EMENDA:12397 APROVADA
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Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JORGE HAGE (PMDB/BA)
Texto:
Suprima-se o Art. 439, seus incisos e parágrafos.
Justificativa:
Consequência direta da emenda que propõe uma nova redação para o 440, modificando a estrutura
da Comissão de Redivisão Territorial do País, mas sobretudo para preservação do princípio do
Federalismo, que essa Constituinte tende a adotar, que tem como regra imanente e inseparável, a
obrigação dos Estados serem ouvidos sobre o fracionamento dos seus territórios. Ademais o atual
Projeto de Constituição é bastante contraditório quando, nas Disposições Transitórias, cria 04
(quatro) novos estados, sem ouvir suas respectivas Assembleias Legislativas, contrariando o que, ele
mesmo, dispõe no § 3° do artigo 49.
Parecer:
Pela aprovação, tal como propõe o autor da emenda.
EMENDA:12570 APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ANTONIO FARIAS (PMB/PE)
Texto:
Suprimam-se o artigo 439, seus incisos e parágrafos.
Justificativa:
A Assembleia Nacional Constituinte foi convocada para consolidar a transição institucional,
restabelecendo as normas do Estado de direito e talhando para o país uma Constituição sábia,
duradoura, à altura dos novos tempos sociais.
Não lhe caberia, jamais, concorrer para agravar os problemas socioeconômicas desta atribulada
Nação, o que fatalmente aconteceria, se os Constituintes, em cujo bom senso confio, aprovassem
temerária e impensadamente, a criação de novos Estados.
Qualquer cidadão que dedicar um lapso de seu tempo à análise dessa proposição concluirá que ela
é inoportuna e inconveniente, sobretudo pelas seguintes razões.
- elevará, de muito, a já insustentável dívida interna do país,
- anulará todos os esforços já empreendidos e, mais os que ainda deverão ser intentados, para
conter a danosa inflação brasileira;
- desviará recursos a serem destinados à solução de problemas bem mais prioritários,
- oferecerá ensejo à nomeação de milhares de funcionários públicos quando ninguém ignora que o
excesso de funcionários é uma das causas mais flagrantes, da penúria dos estados e da
ineficiência da máquina da administração pública,
- atenderá a interesses e ambições de poucos, nada representando para os reais interesses da
coletividade,
- poderá concorrer para a desestruturação da secular harmonia e integração política, cultural e
econômica de importantes segmentos comunitários deste País.
É, com fundamento nestes pressupostos, que propugno a supressão deste inoportuno artigo.
Parecer:
Pela aprovação. Não se justifica dispositivo na Constituição especificando quais estados serão
criados quando se propõe a Criação de Comissão específica para tratar da matéria.
EMENDA:12571 APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização

Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 74

Autor:
ANTONIO FARIAS (PMB/PE)
Texto:
Suprimam-se o art. 438 e seus parágrafos.
Justificativa:
A Assembleia Nacional Constituinte foi convocada para consolidar a transição institucional,
restabelecendo as normas do Estado de direito e talhando para o país uma Constituição sábia,
duradoura, à altura dos novos tempos sociais.
Não lhe caberia, jamais, concorrer para agravar os problemas socioeconômicas desta atribulada
Nação, o que fatalmente aconteceria, se os Constituintes, em cujo bom senso confio, aprovassem
temerária e impensadamente, a criação de novos Estados.
Qualquer cidadão que dedicar um lapso de seu tempo à análise dessa proposição concluirá que ela
é inoportuna e inconveniente, sobretudo pelas seguintes razões.
- elevará, de muito, a já insustentável dívida interna do país,
- anulará todos os esforços já empreendidos e, mais os que ainda deverão ser intentados, para
conter a danosa inflação brasileira;
- desviará recursos a serem destinados à solução de problemas bem mais prioritários,
-oferecerá ensejo à nomeação de milhares de funcionários públicos quando ninguém ignora que o
excesso de funcionários é uma das causas mais flagrantes, da penúria dos estados e da
ineficiência da máquina da administração pública,
- atenderá a interesses e ambições de poucos, nada representando para os reais interesses da
coletividade,
- poderá concorrer para a desestruturação da secular harmonia e integração política, cultural e
econômica de importantes segmentos comunitários deste País.
É, com fundamento nestes pressupostos, que propugno a supressão deste inoportuno artigo.
Parecer:
Pela aprovação. A criação e redivisão do Estado está afeto à Comissão para tal fim criada.
EMENDA:12703 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT/MG)
Texto:
Suprime os parágrafos 8o. e 9o. do art. 438 e
o parágrafo 3o. do art. 439 e cria um novo artigo,
nas Disposições Transitórias, com a seguinte redação:
Art. - A União antecipará, aos novos Estados
criados nesta Constituição, receita até o valor
equivalente a seiscentos e quarenta mil Obrigações
do Tesouro Nacional para as despesas preliminares,
que os novos Estados ressarcirão em dez anos.
Parágrafo único. - As despesas com o pessoal
inativo dos atuais Estados objeto de
desmembramento, de igual forma que seus créditos e
débitos financeiros, serão rateados entre cada
Estado desmembrado e o respectivo Estado de origem
proporcionalmente à população de cada um.
Justificativa:
Não é justo que a União arque com despesas típicas dos Estados, como é o caso do serviço da
dívida e do pagamento dos inativos, mesmo se tratando de desmembramento de Estados. Isto
íntimos, mesmo se tratando de desmembramento de Estados. Isto ocorrerá, caso se mantenham os
dispositivos aqui suprimidos. A união deverá apenas auxiliar, como define esta emenda, através de
adiantamento de receitas.
A emenda torna-se ainda mais imprescindível à medida que se propõe o desmembramento quase
que simultâneo de diversos Estados, o que tornaria insuportável todo esse peso para a União (e,
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portanto, para o conjunto do País) E mais tal sobrecarga financeira viria exatamente num instante que
a reforma tributária redireciona recursos da União para os Estados e os Municípios.
Os custos de emancipação estadual devem-se arcados, em linhas gerais, por aqueles que,
soberanamente, e através de plebiscito, por ela se decidirem.
Parecer:
Proposta prejudicada pede supressão dos dispositivos a que se refere.
EMENDA:12820 PREJUDICADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
VICENTE BOGO (PMDB/RS)
Texto:
EMENDA SUPRESSIVA
Dispositivo Emendado: Art. 438 nas
Disposições Transitórias
"Suprima-se integralmente o artigo 438 do
Projeto de Constituição.",
Justificativa:
A nova Constituição deve tratar do assunto de acordo como artigo 49, parágrafo terceiro do mesmo
Projeto Constitucional. Quando se discute aqui nesta assembleia a descentralização de decisões e
recursos, não seria aceitável que legislássemos sobre questões que podem muito bem ser definidas
pelos diversos Estados da Federação. Devemos considerar ainda, que serão-necessários recursos
no valor de 20 bilhões de dólares para criação dos diversos Estados propostos. Levando-se em conta
as dificuldades econômicas do país e suas carências sociais, considero necessário que o assunto
seja mais amplamente debatido, o que não foi possível até o momento. Devemos destacar que com
os recursos necessários a criação dos novos Estados, o governo poderá construir 4 milhões e 800 mil
casas populares a um prédio médio unitário de 200 mil cruzados; pagar pelo valor atual, durante dez
anos, 2,7 milhões de salários de hectares de terras de realizar a reforma agrária a um preço de 45 mil
cruzados o hectare.
Parecer:
A matéria foi suprimida pelo substitutivo do Relator não devendo, pois, o que emendar.
EMENDA:12822 PREJUDICADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
VICENTE BOGO (PMDB/RS)
Texto:
EMENDA SUPRESSIVA
Dispositivo Emendado: Art. 439 nas
Disposições Transitórias.
"Suprima-se integralmente o artigo 439 do
Projeto da Constituição."
Justificativa:
A nova Constituição deve tratar do assunto de acordo como artigo 49, parágrafo terceiro do mesmo
Projeto Constitucional. Quando se discute aqui nesta assembleia a descentralização de decisões e
recursos, não seria aceitável que legislássemos sobre questões que podem muito bem ser definidas
pelos diversos Estados da Federação. Devemos considerar ainda, que serão-necessários recursos
no valor de 20 bilhões de dólares para criação dos diversos Estados propostos. Levando-se em conta
as dificuldades econômicas do país e suas carências sociais, considero necessário que o assunto
seja mais amplamente debatido, o que não foi possível até o momento. Devemos destacar que com
os recursos necessários a criação dos novos Estados, o governo poderá construir 4 milhões e 800 mil
casas populares a um prédio médio unitário de 200 mil cruzados; pagar pelo valor atual, durante dez
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anos, 2,7 milhões de salários de hectares de terras de realizar a reforma agrária a um preço de 45 mil
cruzados o hectare.
Parecer:
A matéria foi suprimida pelo substitutivo do Relator não devendo, pois, o que emendar.
EMENDA:13026 APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
OSCAR CORRÊA (PFL/MG)
Texto:
Emenda Supressiva
Suprima-se os artigos 438 e 439
Justificativa:
Não há como, sem consulta às regiões indicadas, desde logo determinar a criação das novas
unidades.
Parecer:
Pela aprovação, tal como propõe o autor da emenda.
EMENDA:13114 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
FERES NADER (PDT/RJ)
Texto:
Suprimam-se os art. 438 e 439 do projeto de
Constituição oferecido pela Comissão de Sistematização.
Substitua-se pela seguinte a redação do art.
440 do mesmo projeto.
Art. 404 - É criada a "Comissão de Divisão
Territorial da Amazônia", abrangendo os atuais
Estados do Pará, Amazonas, Mato Grosso e Goiás,
cujas áreas serão reduzidas para darem origem a
novos Territórios Federais.
§ 1o. - Esta Comissão será composta pelos
titulares de cada um dos órgãos da terra dos
atuais Estados do Pará, Amazonas, Mato Grosso e
Goiás, representando seus respectivos
Governadores, bem como os titulares de cada um dos
órgãos federais, responsáveis pelas áreas de
geografia e estatística, de patrimônio da União,
de controle fundiário, de desenvolvimento
regional, de consultoria jurídica e de orçamento
da União, sob a presidência de representante do
órgão de nível ministerial responsável pelo planejamento.
§ 2o. - Os trabalhos da Comissão terão
caráter de serviço relevante e prioridade sobre os
encargos de rotina dos órgãos representados.
§ 3o. - A Presidência da República deverá
dentro do prazo de trinta dias da promulgação
desta Constituição, nomear os integrantes da
Comissão, a qual se instalará até trinta dias após
a nomeação dos respectivos membros.
§ 4o. A Comissão terá o prazo de dois anos, a
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partir de sua instalação, para coordenar os planos
de divisão que remontam às eras Colonial, do
Império da República, apreciar propostas, elaborar
e apresentar o seu Projeto da divisão territorial da
Amazônia à Presidência da República, que terá mais
seis meses para divulgá-lo, inclusive nos países
Amazônia Continental, e encaminhá-lo ao Congresso
Nacional.
§ 5o. - O Congresso Nacional deverá apreciar
dentro do prazo de um ano o anteprojeto acima,
debatê-lo, divulgá-lo amplamente e devolvê-lo à
Presidência da República, que dentro de mais 30
dias o remeterá à Comissão com as alterações,
inovações e sugestões resultantes.
§ 6o. - A Comissão terá novo prazo de um ano
para reestudar, formular e encaminhar o projeto
definitivo, à presidência da República, que dentro
de mais trinta dias o submeterá ao Congresso
Nacional.
§ 7o. - O Congresso Nacional, ao receber o
projeto definitivo, terá o prazo de mais de um ano
para sua tramitação final e devolução à
Presidência para promulgação da Lei de Divisão
Territorial da Amazônia dentro de mais trinta dias.
§ 8o. - A Comissão dará assessoria ao
Congresso Nacional até a data da aprovação do
projeto definitivo, extinguindo-se nesta data.
§ 9o. - Os §§ 3o. e 4o. do artigo 49 só
passarão a ter vigência vinte anos após a
promulgação, pela Presidência da República, da lei
de Divisão Territorial da Amazônia.
Justificativa:
1. Esta emenda, abrangendo mais de um dispositivo, preenche os requisitos de excepcionalidade
contidos na parte final do § 2° do artigo 23 do Regimento Interno da Assembleia Nacional
Constituinte aprovado pela Resolução n° 2 de 1987.
2. Esta emenda assegura estabilidade, tranquilidade e respeito aos atuais Estados e Territórios, que
não deverão ser alvo de perturbadoras e sucessivas campanhas de criação, desmembramentos e
incorporações improvisadas de seus territórios.
3. Lembramos o fato que aconteceu com os Municípios e que deu origem à criação de milhares de
novas unidades, de modo caótico, logo após a vigência da lei que beneficiou os antigos, com verbas
constitucionais, que foram desvirtuadas e pulverizadas, agravando e sacrificando
desordenadamente suas possibilidades de desenvolvimento progressivo e contemporâneo, com
ônus insuportáveis.
4. A simples notícia, negativa da atualidade, da possibilidade de votação pela Assembleia
Constituinte, de dispositivos viabilizando subdivisões e fusões de partes dos atuais Estados, já deu
origem a um projeto sem amadurecimento, visando a pronta criação, num primeiro pacote, de nada
menos 7 novos Estados e Territórios, perturbando Minas, São Paulo, Bahia e outros Estados já
definidos, com boas divisas e áreas respeitadas por seus habitantes, que os vêm engrandecendo
progressivamente, sempre com vistas voltadas para o milagre brasileiro de integração do povo e do
território por ele amado.
5. É assim, de alta conveniência para os Estados e o País, só admitir quaisquer alterações nos
atuais limites e áreas dos Estados e Territórios, apenas após a implantação da divisão racional das
imensas áreas territoriais da Amazônia brasileira, agregadas desde a era Colonial, do Império e das
Repúblicas, aos antigos marcos avançados de ocupação que foram Belém, Manaus, Goiás e
Cuiabá.
6. Os Desenvolvimentos Econômico e Social dos atuais Estados do Pará, Amazonas, Goiás e Mato
Grosso, uma vez individualizados como Unidades definitivas, com limites e áreas próprias
integradas na Federação, com áreas que deverão ser administrativamente viáveis, a exemplo da
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área de um São Paulo, mas que sempre ficaram na dependência da sempre procrastinada
subdivisão das áreas territoriais da Amazônia, agregadas transitoriamente a estes 4 Estados,
sacrificados pelos seus gigantismos transitórios e sempre sem fisionomias próprias e definitivas.
7. os atuais Estados e Territórios poderão ficar protegidos pela Nova Constituição, em Paz, para
continuarem acelerando seus desenvolvimentos econômicos e sociais em marcha, inclusive o Pará,
Amazonas, Mato Grosso e Goiás, com novos limites e áreas compatíveis e definitivas.
APOIAMENTOS
Á EMENDA SUPRESSIVA DOS ARTIGOS 438 e 439, SUBSTITUTIVA DO ARTIGO 440 E QUE
ALTERA O ARTIGO 49 DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO (DA COMISSÃO DE
SISTEMATIZAÇÃO).
Parecer:
Pela aprovação parcial. Suprima-se os artigos 438 e 439 ao texto do Projeto de Constituição.
Quanto à sugestão de modificação da redação do art. 440 que trata da criação da Comissão de
Divisão Territorial da Amazônia, não nos parece conveniente, pois colide com o dispositivo do projeto.
EMENDA:13803 PREJUDICADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVOS EMENDADOS: OS PARÁGRAFOS 2o, 4o,
5o, 6o. e 7o. DO ART. 438 DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO:
Os parágrafo 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, e 7o. do
Art. 438 do Projeto de Constituição passam a ter a
seguinte redação:
"§ 2o. A consulta popular será realizada pelo
Tribunal Regional Eleitoral nos Municípios
relacionados, dentro de noventa dias, instalandose o Estado do Tocantins sessenta dias depois, se
favorável o resultado à sua criação.
§ 3o. O Poder Executivo do Estado do
Tocantins será exercido por um Governador e um
Vice-Governador, eleitos a 15 de novembro de 1988
e empossados as dezessete horas de 1o. de janeiro
de 1989 pela Assembleia Constituinte reunida para
esse fim.
§ 4o. Entre a data da instalação do Estado e
1o. de janeiro de 1989, um Governador, "protempore", nomeado pelo Presidente da República e
empossado pelo Ministro da Justiça, exercerá as
funções legislativas ordinárias, mediante edição
de decretos-leis.
§ 5o. A Assembleia Constituinte, composta de
vinte e quatro Deputados Estaduais, será eleita a
15 de novembro de 1988, instalando-se as nove
horas de 1o. de novembro de 1988, instalando-se as
nove horas de 1o. de janeiro de 1989, sob a
presidência do Presidente do Tribunal Regional
Eleitoral do Estado de Goiás e elaborará, no
prazo de seis meses, a Constituição do Estado do
Tocantins, após o que transformar-se-á em
Assembleia Legislativa.
§ 6o. Os três Senadores e os oito Deputados
Federais que representarão o Estado do Tocantins

Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 79

no Congresso Nacional, serão eleitos a 15 de
novembro de 1988, atribuindo-se mandato de seis
anos aos dois Senadores mais votados e de dois
anos ao menos votado, enquanto os Deputados
Federais terão mandato de dois anos.
§ 7o. O Poder Executivo designará uma das
cidades dos sessenta Municípios do Estado para
sede provisória do Governo, até a aprovação da
Capital definitiva pela Assembleia Constituinte do
Estado do Tocantins.
Justificativa:
Nestes tempos em que sopram os ventos libertários da Democracia, não temos como justificar a
designação de um governador nomeado, para permanência por dois anos, a frente de um Estado que
nasce sob o signo da prevalência da soberania popular.
Somente para ser instalada a nova Administração e realizadas as eleições, isto é por pouco tempo, é
que aceita a presença de um governador nomeado, tanto que sua designação correta a “Governador
Pro-Tempore”, dada a situação de transitoriedade de sua existência.
Pelas mesmas razões, não é correto aceitar possa um novo Estado ser governado por tanto tempo à
base de decretos-leis e sem contar o seu povo com representantes o Congresso Nacional.
Estas as razões da Emenda.
Parecer:
Prejudicada, em decorrência da aprovação da supressão do dispositivo no Projeto de Constituição.
EMENDA:14571 PREJUDICADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOSE CARLOS VASCONCELOS (PMDB/PE)
Texto:
Dê-se ao Artigo 439 do Projeto de
Constituição a seguinte redação:
Art. 439 - Ficam criados os Estados de Santa
Cruz, do Triângulo, do Maranhão do Sul, do Tapajós
e reincorporada ao Estado de Pernambuco a antiga
Comarca do Rio São Francisco.
[...]
§ 2o. - O Executivo adotará todas as
providências necessárias para a instalação dos
Estados do Tocantins, do Triângulo, de Santa Cruz,
do Maranhão do Sul e do Tapajós, até trezentos e
sessenta dias após a realização da consulta
plebiscitária, se favorável à sua criação.
[...]
Justificativa:
O item I do Art. 439 trata da criação do Estado de Santa Cruz, “com desmembramento da área do
Estado da Bahia”.
Entre os Municípios relacionados como do Estado da Bahia encontram-se os Municípios de: Bom
Jesus da Lapa (margem esquerda do Rio São Francisco) Canápolis, Carinhanha, Cocos, Coribi,
Correntina, Santa Maria da Vitória, Santana e Serra Dourada, localizados na margem esquerda do
Rio São Francisco, pertencentes a antiga Comarca do Rio São Francisco, que provisoriamente
anexada ao Estado da Bahia, por ato inconstitucional de D. Pedro I, cuja reincorporação a
Pernambuco acha-se pendente da decisão do Supremo Tribunal Federal.
Mutilar uma área litígio no STF, além de ato que deporia contra uma boa ordem constitucional, é
dupla penalização a Pernambuco, que foi justamente punido devido a sua atuação no movimento
revolucionário, que defendia a República e a federação, conhecido como Confederação do Equador.
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A nova redação do “caput” do art. 439 e a inclusão do item V e parágrafos 5°, 6° e 7° objetivam a
reincorporação da Antiga Comarca do Rio São Francisco ao Estado de Pernambuco.
O Relator da Subcomissão dos Estados, Deputado Siqueira Campos, após análise de sólida
documentação histórica, reconheceu o direito de Pernambuco sobre a Comarca do Rio São
Francisco, e aceitou a Emenda de nossa autoria, decidindo por sua Reintegração a Pernambuco, na
forma do art. 32 da redação final do Anteprojeto aprovado pela subcomissão.
Ao relator da Comissão da Organização do Estado, Senador José Richa foi apresentada a
fundamentação do autor da proposta, Deputado José Carlos Vasconcellos, e os livros “Os direitos de
Pernambuco sobre a Comarca do Rio São Francisco, Pernambuco da Independência a Confederação
do Equador, e 160 anos da Confederação do Equador” do Dr. Barbosa Lima Sobrinho, além da Carta
do Dr. Braz do Amaral, representante do Estado da Bahia na Conferência de Limites do Rio de
Janeiro, realizada em 1920, na qual propõe ao representante de Pernambuco, Dr. Gonçalves Maia,
que a pendência entre a Bahia e Pernambuco seja decidida através de plebiscito.
Transcrevemos a citada carta, que comprova o reconhecimento da Bahia do direito de Pernambuco:
“Exmo. Sr. Dr. Gonçalves Maia, S. Delegado de Pernambuco na Conferência de Limites.
Estando a encerrar-se a Conferência de Limites sem que tenhamos ainda chegado a uma solução
satisfatória, o que deve constituir motivo de profundo pesar, faço ainda um esforço para encontrar
uma fórmula que possa se aceita com dignidade e patriotismo pelos Estados que representamos.
Proponho, pois, a consulta as postulações da margem esquerda do São Francisco, em geral
plebiscito, por ser muito mais liberal e justo que, em vez de outros, sejam elas os árbitros do seu
próprio destino.
Tenho a honra de ser de V. Exa. Muito dedicado e admirador. – Braz do Amaral. Rio, 11 de julho de
1920”.
No momento em que se instala a Assembleia Nacional Constituinte, com a finalidade de se corrigirem
os abusos ao autoritarismo e os casuísmo existentes na nossa Ordem Jurídico cabe à mesma reparar
o ato abusivo, autoritário e casuístico do Imperador Pedro I que condenou Frei Caneca e outros
companheiros do Estado de Pernambuco, pelo único fato de que aquela Província tinha se rebelado
contra o ato autoritário de dissolução da Assembleia Constituinte de 1824 e ter sonhado com a
implantação da República.
O sentimento nativista e liberal da Província de Pernambuco que se consolidara a, a 1654 com a
Insurreição pernambucana e evoluída com o grito republicano de Bernardo Vieira de Melo, em 1710,
com a Revolução de 1817 que tentou proclamar a nossa independência, com a expulsão da tropa
portuguesa da Província, efetivada como embarque compulsório do Batalhão do Algarves do Recife,
em 29 de novembro de 1821, dois anos antes da proclamação da independência e 41 dias antes do
episódio do Fico; culminou com o movimento republicano da Confederação do Equador, e, 1824,
revolução popular surgida em pretexto contra a arbitrária dissolução da Assembleia Nacional
Constituinte, em 12 de novembro de 1823.
Este ato violento do Imperador Pedro I procurava restabelecer os poderes do absolutismo
monárquico, colocando uma pá de terra nas esperanças liberais dos brasileiros, despertadas com a
Proclamação da Independência. Nesse momento. Um grupo de pernambucanos tendo a frente
Manoel Carvalho Paes de Andrade, Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, João Guilherme Ratcliff, o
Pe. João Evangelista Leal Periquito e outros, sentiram que não haveria mais clima para uma
Monarquia Democrata e proclamaram a República, iniciando o movimento que veio a ser conhecido
como da Confederação do Equador.
É preciso, portanto, no momento em que se instala a Assembleia Nacional Constituinte, restabelecer
a verdade anistiando os heróis republicanos que agiram contra o arbitrário do Imperador déspota e
eliminar os seus atos arbitrários.
Com esta finalidade propomos que a Assembleia Constituinte conceda anistia a Frei Caneca e seus
companheiros a reintegre a Comarca aos Estados de Pernambuco. Paralelamente vamos sugerir que
a constituição pernambucana providencie a transferência da Capital do Estado para a cidade de
Barreiras, em plena Comarca do São Francisco.
Os direitos de Pernambuco sobre a margem esquerda do rio São Francisco até o rio Carinhanha, em
Minas Gerais, remontam às cartas de doação das capitanias hereditárias.
Esperamos e contamos que o gesto de independência e afirmação de soberania dos confederados
do Equador encontre eco e apoio nesta ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE para que,
finalmente a sociedade brasileira quite seu débito para com aqueles bravos heróis e com o povo de
Pernambuco.
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Parecer:
A emenda foi prejudicada pela supressão total do artigo.
EMENDA:14846 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
MÁRCIO BRAGA (PMDB/RJ)
Texto:
Acrescente-se o seguinte Art. 438 ao Projeto
de Constituição, renumerando-se os subsequentes:
"Art. 438. Fica instituído, por um período de
vinte anos, o Sistema de Porto de livre comércio
no Rio de Janeiro".
Justificativa:
O Rio de Janeiro tem sido prejudicado desde o Império até os nossos dias. Com a mudança da
Capital Federal para Brasília o processo de seu esvaziamento econômico tornou-se mais acelerado,
com graves consequências para o Estado. Não temos como negar que os níveis de criminalidade que
se observam hoje no Rio, bem como o desemprego crescente na região metropolitana e áreas
circunvizinhas, são alarmantes.
Na tentativa de compensar a transferência da Capital Federal, o Presidente Juscelino Kubitschek
enviou ao Congresso Nacional, em julho de 1960, projeto de lei que tratava do estabelecimento da
Zona Franca do Rio de Janeiro. Infelizmente isto não foi concretizado antes do fim do seu mandato,
ficando relegado ao esquecimento.
Nossa proposta de norma constitucional não poder ser confundida com o que pretendia o saudoso
estadista, que era exatamente algo semelhante ao que existe hoje em Manaus. Não queremos uma
Zona Franca, mas, sim, a criação do Porto Franco do Rio de Janeiro.
Nosso objetivo é facilitar o desenvolvimento do comércio exterior, uma vez que será suspensa a
cobrança de impostos incidentes sobre as mercadorias que permanecerem em estoque dentro dos
limites geográficos do porto de livre comércio, pelo prazo de cinco anos.
A aprovação desta proposta significa milhares de empregos, uma vez que seu acolhimento implica na
permissão para o processamento industrial simples das mercadorias em deposito, tais como
consertos, colocação de embalagens, afastamento de partes avariadas, classificação, filtragem,
secagem e outras operações similares a serem autorizadas pelo Conselho de Política Aduaneira, em
áreas pré-determinadas.
Essas mercadorias ficarão isentas de impostos na medida em quem, uma vez no Porto Franco, sejam
exportadas. Caso contrário, se forem transferidas das áreas sob jurisdição do Porto de Livre
Comércio, para qualquer outro ponto do território nacional, estarão sujeitas ao pagamento de todos
os tributos.
Nossa ideia é delegar ao Conselho de Política Aduaneira a Competência para a regulamentação do
Porto de Livre Comércio, adaptando-o, sem prejuízo da legislação aduaneira nacional, aos princípios
e normas de procedimento de portos livres no exterior, como os de Hamburgo, na Alemanha, Le
Havre, na França, e as zonas de comércio exterior (Foreign Trade Zones), situadas nos Estados
Unidos.
Precisamos, neste momento de tamanha relevância para o País, devolver um pouco de autonomia
econômica que possuía o Rio de Janeiro há algum tempo atrás. O Prefeito de nossa cidade,
atualmente, só tem para administrar a limpeza urbana, pois, tudo o mais é de prioridade do Estado,
desde o Teatro Nacional ao gás de cozinha.
A aprovação desta proposta nos fará pioneiros, uma vez que abaixo da linha do Equador não
dispomos de nenhum porto de livre comércio. Com o apoio dos nobres Constituintes conseguiremos
resgatar uma parcela do que foi retirado do Rio de Janeiro ao longo dos anos.
Parecer:
Matéria passível de legislação ordinária.

Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 82

EMENDA:15099 PREJUDICADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE)
Texto:
Dê-se ao artigo 438, a seguinte redação:
Artigo 438 - Lei Complementar regulará a
criação de Estados e Municípios, bem como o
desdobramento territorial consequente.
Justificativa:
Não é próprio de matéria constitucional, o detalhamento da criação de Estados e Municípios.
Parecer:
Prejudicada, tendo em vista a criação da Comissão de Redivisão Territorial, que apreciará a
matéria, nos termos do art. 440 das Disposições Transitórias.
EMENDA:15100 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE)
Texto:
Suprima-se os artigos 438, 439, 440 e 441,
com todos os seus parágrafos, incisos e itens,
renumerando-se os demais.
Justificativa:
Outra emenda, também de minha autoria, que transfere para a Lei Complementar a criação de
Estados e Municípios.
Parecer:
Pela aprovação parcial. Há necessidade da permanência do art. 440, que manda criar a Comissão
de Redivisão Territorial do País, tendo em vista a prioridade do encaminhamento da matéria à
tramitação legislativa e à aprovação das Assembleias Legislativas e das populações interessadas.
EMENDA:15184 APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
FLÁVIO ROCHA (PFL/RN)
Texto:
Suprimam-se os artigos 438, 439 e 441 das
Disposições Constitucionais Transitórias.
Justificativa:
A criação de novas unidades federativas, para atender ao imperativo da redivisão territorial do
Brasil, não pode ser feita de improviso, mas exige longo amadurecimento e a consulta aos órgãos
representativos das unidades que se pretende desmembrar.
Bem avisado é o art.440, que manda criar a Comissão de Redivisão territorial do País, com um ano
para encaminhar o problema à tramitação legislativa e à aprovação das Assembleias Legislativas e
das populações interessadas.
Parecer:
Pela aprovação, tal como propõe o ilustre Constituinte.
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EMENDA:15560 PREJUDICADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
GABRIEL GUERREIRO (PMDB/PA)
Texto:
Das Disposições Transitórias.
Altera a redação do Art. 439, seus itens e parágrafos.
Art. 439 - Após resultado favorável de
consulta popular ficam criados os seguintes
Estados: Tocantins, Maranhão do Sul e Pará do
Oeste ou Tapajós.
I - do Tocantins, com o desmembramento dos
seguintes municípios do Estado de Goiás: Almas,
Alvorada, Anajás, Araguacema, Araguaçu, Araguaína,
Araguatins, Arapoema, Arrais, Augustinópolis,
Aurora do Norte, Axixá de Goiás, Babaçulândia,
Brejinho de Nazaré, Colinas de Goiás, Colméia,
Conceição do Norte, Couto Magalhães, Cristalândia,
Dianápolis, Dois Irmãos de Goiás, Dueré, Fátima,
Figueirópolis, Filadélfia, Formoso do Araguaia,
Goiatins, Guaraí, Gurupi, Itacajá, Itaguatins,
Itaporã de Goiás, Lizarda, Miracema do Norte,
Miranorte, Monte do Carmo, Natividade, Nazaré,
Nova Olinda, Novo Acordo, Palmeirópolis, Paraíso
do Norte de Goiás, Paranã, Pedro Afonso, Peixe,
Pindorama de Goiás, Pium, Ponte Alta do Bom Jesus,
Ponte Alta do Norte, Porto Nacional, Presidente
Kennedy, Rio Sono, São Sebastião de Tocantins,
Silvanópolis, Sítio Novo de Goiás, Taguatinga,
Tocantínia, Tocantinópolis, Wanderlândia e Xambioá.
II - do Maranhão do Sul, com o desmembramento
da área do Estado do Maranhão abrangida pelos
municípios de Açailândia, Alto Paranaíba,
Amarante, Balsas, Carolina, Estreito, Fortaleza
dos Nogueiras, Grajaú, Imperatriz, João Lisboa,
Loreto, Montes Altos, Porto Franco, Riachão,
Samabaíba, São Félix de Balsas, São Raimundo das
Mangabeiras, Sítio Novo e Tarso Fragoso, tendo a
cidade de Imperatriz como capital.
III - do Pará do Oeste ou do Tapajós, com o
desmembramento da área do Estado do Pará abrangida
pelos Municípios de Alenquer, Almerim, Aveiro,
Faro, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Óbidos,
Oriximiná, Prainha e Santarém, tendo a cidade de
Santarém como Capital.
§ 1o. - O Tribunal Regional Eleitoral do
Estado desmembrado convocará plebiscito na área
emancipada dentro de trezentos e sessenta dias
desta data.
§ 2o. - O Executivo adotará todas as
providências necessárias para a instalação dos
Estados do Tocantins, do Maranhão do Sul e do
Pará do Oeste ou Tapajós, até trezentos e sessenta
dias após a realização da consulta plebiscitária,
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se favorável à sua criação.
§ 3o. - Aplicam-se à criação e instalação dos
Estados, previstas neste artigo, as normas legais
disciplinadoras da divisão do Estado de Mato
Grosso, ficando os dispêndios financeiros a cargo
da União, que usará recursos provenientes do Fundo
Nacional de Desenvolvimento - FND, em valores
atualizados proporcionais à população, área e ao
número de Municípios de cada Estado.
§ 4o. - As superfícies territoriais dos
Estados, enumerados nestas disposições, são
definidas pelos limites externos dos respectivos
municípios, confrontantes com os Estados ou países
contíguos que constam dos itens deste artigo.
§ 5o. - No caso a que se refere o item III, o
plebiscito definirá o nome a ser adotado pelo novo Estado.
Justificativa:
Emenda sem justificação.
Parecer:
A emenda foi prejudicada pela supressão total do artigo.
EMENDA:16576 APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB)
Texto:
Suprimam-se os artigos 438 e 439 do projeto.
Justificativa:
A criação de Estados ou Municípios não é matéria a ser contida na Constituição.
Seria inédito que viesse a Lei Maior, elaborada para traçar as normas básicas sobre a estrutura,
organização e fixação dos princípios fundamentais de conduta, a dispor sobre a criação de unidades
federadas.
O que deve a Constituição atribuir à Lei complementar o estabelecimento de critérios para a criação
de novos Estados.
Os dispositivos em tela devem ser excluídos do texto, face à absoluta impertinência da matéria nele
tratada.
Parecer:
Pela aprovação. Tal como propõe o Ilustre Constituinte.
EMENDA:17338 APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
CID CARVALHO (PMDB/MA)
Texto:
Emenda Supressiva. Artigos parágrafos e
incisos abaixo relacionados.
Art. 438, § 1o., § 2o., § 3o., § 4o., § 5o, § 6o., § 7o., § 8o., § 9o.
Art. 439, incisos I, II, III, IV e § 1o., § 2o., § 3o., § 4o.
Art. 441, § 1o. e § 2o.
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Justificativa:
O Projeto apresentado pela Comissão de Sistematização, no seu art. 440, cria a Comissão de
Redivisão Territorial do País, com a finalidade de apresentar e apreciar as propostas de criação de
Estados e outras pertinentes que lhe sejam apresentadas até 10 (dez) dias após a sua instalação.
Como se vê, houve a intenção do constituinte de partir de um amplo programa de estudos de
redefinição, de divisão territorial do País, e, após, isso submetê-lo ordinariamente ao Congresso
Nacional. O enunciado admite e cria as pré-condições para que o assunto ganhe consideração. Por
outro lado, prevendo a delicadeza de qualquer decisão, que envolve grandes interesses econômicos,
sociais, políticos e regionais, prevê um ritmo ordinário de progressiva avaliação. Essa é a regra
instituída.
Os artigos 438, 439, 440, com seus parágrafos e incisos são a contrarregra Cria, de chofre, diversos
Estados sem considerar os estudos necessários, os recursos possíveis e a tramitação ordinária
imprescindível.
As duas posições são absolutamente confrontantes lei complementar e a lei ordinária a sua
complementação e detalhamento, apresentamos as emendas supressivas acima mencionadas para
que prevaleçam sobre a matéria apenas o dispondo no artigo 440, dentro do espirito de
compatibilização da matéria.
Parecer:
Pela aprovação, tal como propõe o Autor da Emenda.
EMENDA:19396 APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA.
DISPOSITIVO EMENDADO: Título X do projeto de Constituição.
O Título X, Das Disposições Transitórias,
passa a ter a seguinte redação:
"Ato Das Disposições Constitucionais Transitórias.
Art. 1o. Após resultados favoráveis de
consulta popular, ficam criados os seguintes
Estados da Federação:
I - do Tocantins, com o desmembramento da
área do Estado de Goiás, abrangida pelos
Municípios de Almas, Alvorada, Ananás, Araguacema,
Araguaçu, Araguaína, Araguatins, Arapoema,
Arraias, Augustinópolis, Aurora do Norte, Axixá de
Goiás, Babaçulândia, Brejinho de Nazaré, Colinas
de Goiás, Colméia, Conceição do Norte, Couto
Magalhães, Cristalândia, Dianópolis, Dois Irmãos
de Goiás, Dueré, Fátima, Figueirópolis,
Filadélfia, Formoso do Araguaia, Goiatins, Guaraí,
Gurupi, Itacajá, Itaguatins, Itaporã de Goiás,
Lizarda, Miracema do Norte, Monte do Carmo,
Natividade, Nazaré, Nova Olinda, Novo Acordo,
Palmeirópolis, Paraíso do Norte de Goiás, Paranã,
Pedro Afonso, Peixe, Pindorama de Goiás, Pium,
Ponte Alta do Bom Jesus, Ponto Alta do Norte,
Porto Nacional, Presidente Kennedy, Rio Sono, São
Sebastião do Tocantins, Silvanópolis, Sítio Novo
de Goiás, Taguatinga, Tocantínia, Tocantinópolis,
Wanderlândia e Xambioá, devendo o Poder Executivo
escolher para Capital uma das cidades-sede dos
seus Municípios;
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II - de Santa Cruz, com o desmembramento da
área do Estado da Bahia, abrangida pelos
Municípios de Abaíra, Água Quente, Aiquara,
Alcobaça, Almadina, Anagé, Andaraí, Aracatu,
Arataca, Aurelino Leal, Barra da Estiva, Barra do
Choça, Barra do Rocha, Belmonte, Belo Campo, Boa
Nova, Bom Jesus da Lapa, Boninal, Boquira,
Botuporã, Brejões, Brumado, Buerarema, Caatiba,
Caculé, Caetité, Camacan, Camamu, Canavieira,
Candiba, Cândido Sales, Caravelas, Coaraci,
Condeúba, Contendas do Sincorá, Cordeiros,
Cravolândia, Dário Meira, Dom Basílio,
Encruzilhadas, Firmino Alves, Floresta Azul,
Gandu, Gongoigi, Governador Lomanto Junior,
Guanambi, Guaratinga, Ibiassucê, Ibicaraí,
Ibicoara, Ibicuí, Ibipitanga, Ibirapitanga,
Ibirapuã, Ibirataia, Ibitiara, Igaporão, Iguaí,
Ilhéus, Ipiaú, Irajuva, Tramaiá, Itabuna, Itacaré,
Itaeté, Itagi, Itagibá, Itagimirim, Itaju do
Colônia, Itajuípe, Itamaraju, Itamari, Itambé,
Itanhém, Itapé, Itapebi, Itapetinga, Ipitanga,
Itaquara, Itrarantim, Itiruçu, Itororó, Ituaçu,
Jacaraci, Jaguaquara, Jequié, Jitaúna, Jussari,
Jussiapé, Lafaiete Coutinho, Lajedão, Lucínio de
Almeida, Livramento do Brumado, Macarani,
Macaúbas, Maiquinique, Malhada, Malhada de Pedras,
Manoel Vitorino, Maracás, Maru, Marcionílio Souza,
Mascote, Medeiros Neto, Mortugaba, Mucugê,
Mucuri, Nova Canaã, Nova Itarana, Nova Viçosa,
Palmas de Monte Alto, Paramirim, Paratinga, Pau
Brasil, Piatã, Pindaí, Priripá, Planaltino,
Planalto, Poções, Porto Seguro, Potiraguá, Prado,
Presidente Jânio Quadros, Riacho de Santana, Rio
de Contas, Rio do Antônio, Rio do Pires, Santa
Cruz de Cabrália, Santa Cruz da Vitória, Santa
Inês, Santa Luzia, Sebastião Laranjeiras, Tanhaçu,
Tremedal, Teixeira de Freitas, Ubaitaba, Ubatá,
Una, Urandi, Uruçuca, Vitória da Conquista e
Wenceslau Guimarães, devendo o Poder Executivo
escolher para Capital a cidade de Itabuna,
Ilhéus, Jequié, Vitória da Conquista ou Itapetinga.
III - do Triângulo, com o desmembramento da
área do Estado de Minas Gerais, abrangida pelos
Municípios de Abadia dos Dourados, Água Comprida,
Araguari, Arapuã, Araxá, Cachoeira Dourada,
Campina Verde, Campo Florido, Campos Altos,
Canápolis, Capinópolis, Carmo do Paranaíba,
Cascalho Rico, Cedro do Abaeté, Centralina,
Comendador Gomes, Conceição das Alagoas,
Conquista, Coromandel, Cruzeiro da Fortaleza,
Delfinópolis, Douradoquara, Estrela do Sul,
Fronteira, Frutal, Grupiara, Guarda-Mor,
Guimarânia, Gurinhatã, Ibiá, Indianápolis, Ipiaçu,
Iraí de Minas, Itapagipe, Ituiutaba, Iturama, João
Pinheiro, Lagamar, Lagoa Formosa, Matutina,
Medeiros, Monte Alegre de Minas, Monte Carmelo,
Nova Ponte, Paracatu, Patos de Minas, Patrocínio,
Pedrinópolis, Perdizes, Pirajuba, Planura, Prata,
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Pratinha, Presidente Olegário, Rio Paranaíba,
Romaria, São Francisco de Sales, São Gonçalo do
Abaeté, São Gotardo, São João Batista do Glória,
São Roque de Minas, Sacramento, Santa Juliana,
Santa Rosa da Serra, Santa Vitória, Serra do
Salitre, Tapira, Tiros, Tupaciguara, Uberaba,
Uberlândia, Vargem Bonita, Vazante e Veríssimo,
devendo o Poder Executivo escolher para Capital a
cidade de Araguari, Araxá, Ituiutaba, Patos de
Minas, Patrocínio, Uberaba ou Uberlândia.
IV - do Maranhão do Sul, com o desmembramento
da área do Estado do Maranhão, abrangida pelos
Municípios de Açailândia, Alto Parnaíba, Amarante,
Balsas, Carolina, Estreito, Fortaleza dos
Nogueiras, Grajaú, Imperatriz, João Lisboa,
Loreto, Montes Altos, Porto Franco, Riachão,
Sambaíba, São Félix de Balsas, São Raimundo das
Mangabeiras, Sítio Novo e Tarso Fragoso, tendo a
cidade de Imperatriz como Capital.
V - do Tapajós, com o desmembramento da
área do Estado do Pará abrangida pelos Municípios
de Alenquer, Almeirim, Aveiro, Faro, Itaituba,
Juruti, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Prainha e
Santarém, tendo a cidade de Santarém como Capital.
§ 1o. O Tribunal Regional Eleitoral do Estado
desmembrado convocará plebiscito na área
emancipada dentro de noventa dias desta data.
§ 2o. O Poder Executivo adotará todas as
providências necessárias para a instalação dos
Estados do Tocantins, do Triângulo, de Santa Cruz,
do Maranhão do Sul e do Tapajós, até sessenta dias
após a realização da consulta plebiscitária, se
favorável à sua criação.
§ 3o. O Governador do Estado será nomeado
pelo Presidente da República.
§ 4o. A partir da posse e até a instalação a
Assembleia Legislativa e posse do Governador
eleito, o Governador nomeado legislará por
decreto, sobre todas as matérias e competência
legislativa estadual.
§ 5o. O Poder Executivo antecipará receita,
até o valor equivalente a seiscentos e quarenta
mil Obrigações do Tesouro Nacional, para as
despesas preliminares de instalação de cada um dos
Estados criados por esta Constituição, que
ressarcirão a União em dez anos.
§ 6o. As eleições para Governador, ViceGovernador, Senadores e Deputados Federais e
Deputados Estaduais dos Estados criados serão
realizadas concomitantemente com as eleições
municipais de 15 de novembro de 1988.
§ 7o. A Assembleia Legislativa de cada um
dos Estados mencionados, instalar-se-á, como
Assembleia Constituinte, sob a presidência do
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do
Estado desmembrado, a 1o. de janeiro de 1989,
elaborando, no prazo de seis meses, a respectiva
Constituição.
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§ 8o. As superfícies territoriais dos
Estados, enumerados nestas disposições, são
definidas pelos limites externos dos respectivos
Municípios, confrontantes com os estados ou países
contíguos, que constam dos itens deste artigo.
§ 9o. Aplicam-se a criação e instalações dos
Estados do Tocantins, de Santa Cruz, do Triângulo,
do Maranhão do Sul e do Tapajós, as normas legais
disciplinadoras da divisão do Estado do Mato
Grosso, exceto quanto à abertura de crédito das
despesas preliminares de instalação dos novos
Estados.
Art. 2o. Os territórios Federais de Roraima e
Amapá, são transformados em Estados Federados,
mantidos os seus atuais limites geográficos.
§ 1o. Lei complementar disporá sobre a
organização e a instalação dos Estados ora
criados, inclusive sobre as eleições para
Governador, Vice-Governador, Senadores, Deputados
Federais e Deputados estaduais.
§ 2o. A União estabelecerá programas
especiais de desenvolvimento, pelo prazo que a lei
estabelecer, destinados a promover e consolidar o
desenvolvimento dos Estados mencionados no "caput"
deste artigo.
§ 3o. Os Tribunais Regionais Eleitorais,
respectivamente, dos Estados do Amazonas e Pará,
terão jurisdição nos territórios referidos no
"caput" até a instalação dos respectivos Estados.
Art. 3o. Se o Supremo Tribunal Federal não
decidir, dentro de 2 (dois) anos, todas as
questões relativas à contestação de limites entre
os Estados, as não decididas implicarão no
reconhecimento dos limites existentes quando
promulgada a Constituição de 1891.
§ 1o. O Poder Executivo responderá pela
execução deste mandamento constitucional.
§ 2o. Qualquer pendência sobre fronteiras
entre Estados, ainda não levada à Justiça, será
dirimida através de plebiscito entre os moradores
da região em litígio, sob a orientação do Tribunal
Superior Eleitoral.
Art. 4o. Os Estados e Municípios deverão, no
prazo de cinco anos, a contar da promulgação desta
Constituição, promover, mediante acordo ou
arbitramento, a demarcação de suas linhas de fronteira.
Parágrafo único. Mediante solicitação dos
Estados interessados, o Poder Executivo deverá
encarregar dos trabalhos demarcatórios a Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Art. 5o. Os eleitores do Estado do Rio de
Janeiro serão consultados, em plebiscito a ser
realizado a 15 de novembro de 1988 pelo respectivo
Tribunal Regional Eleitoral, sobre se aprovam ou
rejeitam a unificação dos antigos Estados da
Guanabara e do Rio de Janeiro.
Art. 6o. Incluem-se entre os bens do Distrito
Federal os que lhe forem atribuídos pela União, no
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prazo de cento e oitenta dias.
Art. 7o. As Assembleias Legislativas, com
poderes constitucionais, terão prazo de seis
meses, para adaptar as Constituições dos Estados a
esta Constituição, mediante aprovação por maioria
absoluta, em dois turnos de discussão e votação.
Parágrafo único. Promulgada a Constituição do
Estado, caberá às Câmaras Municipais, no prazo de
seis meses, votar a Lei Orgânica respectiva, em
dois turnos de discussão e votação, respeitado o
disposto nesta Constituição e na Constituição Estadual.
Art. 8o. A transferência de serviços públicos
da União aos Estados e aos Municípios compreenderá
a incorporação, ao patrimônio estadual ou
municipal, dos bens e instalações respectivos e se
dará no prazo máximo de cinco anos, durante o qual
a União não poderá aliená-los, dar-lhes outra
destinação, ou descurar de sua conservação.
Parágrafo único. Aplicam-se às transferências
dos Estados aos Municípios o disposto neste artigo.
[...]
Justificativa:
Emenda sem justificação.
Parecer:
O Substitutivo contempla, em parte, o conteúdo da Emenda. Pela aprovação.
EMENDA:20182 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ)
Texto:
Exclua-se do Título X, "Disposições
Transitórias", os seguintes artigos e parágrafos:
"Art. 438, §§ 1o., 2o., 3o., 4o., 5o., 6o., 7o., 8o., 9o.;
Art. 439, item I, II, III, IV, §§ 1o., 2o., 3o., 4o.;
Art. 440, §§ 1o., 2o., 3o., 4o.;
Art. 441, §§ 1o., 2o., 3o.
Justificativa:
Ao propormos no plenário da Assembleia Nacional Constituinte a supressão dos Artigos acima
descritos, e que constituem a divisão territorial do Brasil, baseamo-nos na atual conjuntura
socioeconômica, que não permite que façamos alterações físicas em nossa carta geográfica. A
criação de qualquer Estado, além de ser matéria de lei ordinária, deve ser trabalhada no âmbito das
populações que residam em sua esfera geográfica, jamais sendo matéria constitucional. O mestre
Aurélio Buarque de Holanda, define o termo Constituição da seguinte forma: Lei fundamental e
suprema de um Estado, que contém normas respeitando à formação dos poderes públicos, forma de
governo, distribuição de competência, direitos e deveres do cidadão. Portanto, não podemos inserir
no Texto constitucional, mesmo que nas disposições transitórias, a criação de determinados Estados
na Federação. Inclusive, neste caso, postulamos um plebiscito para saber a vontade verdadeira dos
habitantes de uma determinada região envolvidos ou não com uma possível futura divisão.
Parecer:
Pela aprovação, quanto à supressão dos artigos 438, 439 e 441. Com referência ao artigo 440, pela
permanência do dispositivo no texto do Projeto de Constituição, tendo em vista a necessidade
imperiosa da criação da Comissão de Redivisão territorial do País.
EMENDA:20693 REJEITADA
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Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
EMENDA POPULAR (/)
Texto:
Emenda No.
Popular
Inclui, no Título X (Disposições
Transitórias), do Projeto de Constituição da
Comissão de Sistematização o seguinte:
"I - Dê-se ao artigo 438 e seus parágrafos a
seguinte redação:
Art. 438 - Fica criado o Estado do Tocantins,
com o desmembramento da área do Estado do Goiás
abrangida pelos Municípios de Almas, Alvorada,
Ananás, Araguacema, Araguaçu, Araguaína,
Araguatins, Arapoema, Arraias, Augustinópolis,
Aurora do Norte, Axixa de Goiás, Dueré, Fátima,
Figueirópolis, Filadélfia, Formoso do Araguaia,
Goiatins, Guaraí, Gurupi, Itacajá, Itaguatins,
Itaporã de Goiás, Lizarda, Miracema do Norte,
Miranorte, Monte do Carmo, Natividade, Nazaré,
Nova Olinda, Novo Acordo, Palmeirópolis, Paraíba
do Norte de Goiás, Paranã, Pedro Afonso, Pindorama
de Goiás, Pium, Ponte Alta do Bom Jesus, Ponte
Alta do Norte, Porto Nacional, Presidente Kennedy,
Rio Sono, São Sebastião do Tocantins,
Silvanópolis, Sítio Novo de Goiás, Taguatinga,
Tocantínia, Tocantinópolis, Wanderlândia e
Xambioá, compreendidas com os seus atuais limites
externos.
§ 1o. - O Governador do Estado do Tocantins
será nomeado pelo Presidente da República no prazo
de 30 (trinta) dias, contados da data da
promulgação desta Constituição, para o período que
se encerrará com o mandato dos atuais
Governadores.
§ 2o. - O Executivo Federal fixará um
município como sede provisória do Governo do
Estado, obedecido o critério da centralização
geográfica, até a aprovação da Capital pela
Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins.
§ 3o. - A União antecipará receita até o
valor equivalente a seiscentos e quarenta mil
Obrigações do Tesouro Nacional, para as despesas
preliminares, que o Estado do Tocantins ressarcirá
em dez anos.
§ 4o. - Aplicam-se à criação e instalação do
Estado do Tocantins, no que couber, as normas
legais disciplinadoras da divisão do Estado do
Mato Grosso, exceto quanto à abertura de crédito
das despesas preliminares de instalação."
Justificativa:
A supressão do § 1° se dá pela incorporação do objeto de sua regência ao “caput” do artigo, e a do §
2° resulta da dispensa de consulta plebiscitária, enquanto os §§ 4° 5°, 6° são suprimidos porque a
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matéria de que tratam ou já é objeto de tratamento nas outras disposições do Projeto ou se contém
na Lei Complementar a que o § 9° faz remissão.
É que a emenda popular se faz pela vontade dominante da população da área a ser desmembrada,
expressa em 72.958 assinaturas, dentre as quais as de todos os representantes dos três poderes
constituídos do Estado de Goiás.
DO PLEBISCITO
Os Constituintes da Subcomissão dos Estados, em memorável reunião pública na Assembleia
Legislativa do Estado de Goiás, no dia 1° de maio deste ano, testemunharam o uníssono sim dos
goianos à criação do Estado do Tocantins, embora proporcionada oportunidade para manifestações
em contrário durante as explanações em debates que culminam com a aprovação da respectiva
sugestão de norma.
A Organização do Estado, mesmo para desmembramento, fusão e incorporação territorial de suas
unidades federadas, é matéria constitucional, sendo que em relação ao Estado do Tocantins todos os
Constituintes goianos exerceram proselitismo na região a ser desmembrada compromissados com
sua efetiva emancipação, e esta foi a tônica da campanha, em todo o Estado, do candidato vitorioso
ao Governo de goiás, então Senador Henrique Santillo.
Além de uma secular vontade regional, conta-se agora com uma determinante decisão política
estadualmente consensualizada.
A consulta plebiscitária oportunizada pela Assembleia Nacional Constituinte para a divisão territorial
dos Estados-Membros, recomendada pela consciência nacional à conta do irracionalismo e da
anacrônica da divisão geográfica do país, é um bis in idem, ou, no mínimo, a devolução do poder
constituinte ao povo, de onde se emanou, descaracterizando, por isso mesmo, a própria outorga
popular destinada a prover o país de uma nova Constituição.
Igualmente, é desnaturado cingir o desmembramento do Estado-membro à vontade da maioria de
sua população, pois situações há, como a da região por constituir o Estado do Tocantins, que o
potencial eleitoral é ¼ do contingente do Estado de Goiás, quanto o preponderante é o móvel políticoadministrativo e econômico-financeiro do desmembramento, medido por parâmetros de território,
população, renda e aspectos infraestruturais de cada uma das unidades resultantes e, sobretudo,
servindo do consenso político e social.
O critério substancial da decisão sobre a criação de uma unidade de federação deve se pautar pela
livre apreciação do Congresso Constituinte, com o consenso de suas Comissões Temáticas, visto
como encerram a representação de todos os Estados Federados e de suas respectivas populações,
sem dúvida observância dos princípios consuetudinários que regem observância dos princípios
consuetudinários que regem o Estado brasileiro, inclusive o da organização federativa.
Fora a forma representativa, só a consulta direta à população nacional cobriria a razão natural da
existência da federação, em caso de alteração geopolítica do País. Não há outro meio lógico e
racional para desqualificar o exercício do Congresso Constituinte no processo de criação de Estados
e Territórios.
Quando se enfatiza o sentido do respeito à federação na consulta popular, o que se está
proclamando é o princípio de soberania dos Estados, que é próprio da União Federativa.
O caráter transitório de norma de criação do Estado do Tocantins faz dispensável a incidência do
normativo genérico da consulta popular, contido no Capitulo da Organização Político-Administrativa.
Revela ainda notar que o critério plebiscitário para uma iniciativa secularmente conduzida e mais
recentemente, nos últimos 05 anos, no “front” da discussão e votação congressuais, com êxito só
invalidando pelo Executivo Federal, procrastina as mexidas de desenvolvimento econômico social e
político do território emancipado e onera mais os cofres da União acima do indispensável para a
implantação do novo Estado.
CAPITAL
A necessidade de fixação de um critério para definição da Capital se impõe, devido não só à
culminância da disputa pelo sediamento, hoje entre as cidades de Gurupi, Porto Nacional e
Araguaína, como porque a centralização da Capital justificará o principal móvel do desmembramento
de Goiás, que é o de ordem político-administrativa, além de propiciar à Região do atual Nordeste
Goiano, que se incorporará ao Estado do Tocantins, vantagens em termos de distância em relação às
sedes administrativa.
PRAZO DE INSTALAÇÃO
O enfoque constituinte à criação do Estado do Tocantins e a evidencia de sua manutenção sóciopolítica é uma determinante para o vácuo em termos de planejamento e definição de programas
federais e estaduais, já sensível, de sorte que o abreviamento do prazo de instalação do novo Estado
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se recomenda pelo próprio móvel político-administrativo que fundamenta o processo legislativo em
marcha.
AUTOR DOMINGOS PEREIRA MAIA E OUTROS (72.958 subscritores)
- COMITÊ PRÓ-CRIAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS,
- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DOS EXTREMOS NORTE DO ESTADO DE GOIÁS,
- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORDESTE DO ESTADO DE GOIÁS.
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
EMENDA POPULAR N° PE-26, de 1987
“Dispõe sobre a criação do Estado do Tocantins”
Entidades Responsáveis
- Comitê Pró-Criação do Estado do Tocantins,
- Associação dos Municípios do Estremo Norte - GO
- Associação dos Municípios do Nordeste – GO
- Associação dos Municípios do Vale do Araguaia-Tocantins – AMVAT
- Comissão de Estudo dos Problemas do Norte Goiano CONORTE
Relator Constituinte BERNARDO CABRAL
Subscrita por 72.958 eleitos e também por alguns Senhores Constituintes, entre os quais Siqueira
Campos e José Freire, a presente emenda pretende alterar o art. 438 (na realidade art. 446) do
Projeto de Constituição, no sentido de eliminar a consulta plebiscitaria prevista no respectivo § 2°
para a criação do Estado do Tocantins, bem como de fixar prazo para a nomeação do futuro
Governador e simplificar, no entender de seus subscritores, o texto do referido dispositivo mediante a
supressão de alguns parágrafos cujo teor já estaria atendido pelo conteúdo tanto do caput quanto do
atual § 9°.
Como compete a este Colegiado, nesta fase dos trabalhos, analisar a proposta apenas em seus
aspectos formais e considerando que a iniciativa, segundo informações da Secretaria, atende às
exigências previstas no art. 24 do Regimento Interno para sua regular tramitação, meu parecer é no
sentido de que esta Comissão se manifeste pelo recebimento da Emenda Popular n° PE 00026-1,
reservada a apreciação de mérito para a ocasião própria.
Parecer:
A presente Emenda deverá ser apreciada, no seu conteúdo, após os debates sobre o respectivo
tema, consoante determinação do Relator.
Pela prejudicialidade.
EMENDA:20707 REJEITADA
Fase:
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
EMENDA POPULAR (/)
Texto:
EMENDA No.
POPULAR
Inclui, no Título X (Disposições
Transitórias), do Projeto de Constituição da
Comissão de Sistematização, o seguinte:
"I - Dê-se ao artigo 439, item V e parágrafo
2o. e 3o. a seguinte redação:
Art. 439- Ficam criados os seguintes Estados:
Santa Cruz, Triângulo, Maranhão do Sul, Tapajós e
Iguaçu.
..................................................
V - Do Iguaçu, com desmembramento da área dos
Estados do Paraná e Santa Catarina abrangido pelos
municípios de, Ampére, Assis Chateaubriand,
Barracão , Boa Vista da Aparecida, Braganey,
Cafelândia, Cantagalo, Capital Leônidas Marques,
Capanema, Cascavel, Catanduvas, Céu Azul,
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Chopinzinho, Clevelândia, Corbélia, Coronel
Vivida, Dois Vizinhos, Enéas Marques, Formosa do
Oeste, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guaíra,
Garaniaçu, Itapejara do Oeste, Jesuítas,
Laranjeiras do Sul, Mangueirinha, Marechal Cândido
Rondon, Mariópolis, Marmeleiro, Matelândia,
Medianeira, Missal Nova Aurora, Nova Prata do
Iguaçu, Nova Santa Rosa, Palmas, Palotina, Pato
Branco, Pérola do Oeste, Planalto, Pranchita,
Quedas do Iguaçu, Realeza, Renascença, Salgado
Filho, Salto do Lontra, Santa Helena, Santa Izabel
do Oeste, Santa Terezinha do Itaipu, Santo Antônio
do Sudoeste, São João, São Jorge do Oeste, São
José das Palmeiras, São Miguel do Iguaçu, Terra
Roxa do Oeste, Toledo Três Barras do Paraná,
Tupãssi, Vera Cruz do Oeste, Verê ,Vitorino ,estes
situados atualmente no território Paranaense.
Aberlardo Luz, Água Doce, Água de Chapecó,
Anchieta, Arroio Trinta, Caçador, Caibi, Campo
Eré, Capinzal, Catanduvas, Cachambu do Sul,
Chapecó, Concórdia, Coronel Freitas, Cunha Porã,
Descanso, Dionísio Cerqueira, Fachinal dos Guedes,
Galvão, Guaraciaba, Guarujá do Sul, Ipira,
Ipumirim, Irani, Itá, Itapiranga, Jaborá, Joaçaba,
Lacerdopólis, Maravilha, Modelo, Mondaí, Nova
Erechim, Ouro, Palma Sola, Palmitus, Teritiba,
Pinhalzinho, Pinheiro Preto, Piratuba, Porte
Serrada, Presidente Castelo Branco, Quilombo, Rio
das Antas, Romelândia, Salto Veloso, São Carlos,
São Domingos, São José do Cedro, São Lourenço do
Oeste, São Miguel do Oeste, Saudades, Seara, Treze
Tilias, Vargeão, Videira, Xanxerê, Xavantina,
Xaxim, esses situados em Santa Catarina, devendo a
capital do Estado ser escolhida mediante
manifestação das populações interessadas, através
de plebiscito.
..................................................
§ 2o. O Poder Executivo adotará todas as
providências necessárias para a instalação dos
Estados do Tocantins, do Triângulo, de Santa Cruz
do Maranhão do Sul, do Tapajós e do Iguaçu, até
360 dias após a realização da consulta
plebiscitária, se favorável a sua criação.
§ 3o. Aplicam-se à criação e instalação dos
Estados, previstas neste artigo, as normas legais
disciplinadoras da divisão do Estado do Mato
Grosso, ficando os dispêndios financeiros a cargo
da União, que usará recursos provenientes do Fundo
Nacional de Desenvolvimento - FND, em valores
atualizados proporcionais à população, área e
número de municípios de cada Estado, exceto ao
Iguaçu, cuja instalação será auto-financiável."
Justificativa:
A criação do Estado do Iguaçu representa legítimo anseio das populações residentes no Oeste do
Paraná e Oeste de Santa Catarina, regiões que compunham o antigo Território Federal do Iguaçu.
Com identidade cultural própria. Economia autossuficiente, a nova unidade terá amplas condições de
progresso se alcançar sua independência político-administrativa como Estado da Federação.
AUTOR: SILVIO SORBARA E OUTROS (41.234 subscritores).
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ENTIDADES RESPONSÁVEIS:
- SOCIEDADE PARA O DESENVOLVIMENTO E EMANCIPAÇÃO DO IGUAÇU
- ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SUBSECCIONAL DE CASCAVEL
- ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CASCAVEL
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
EMENDA POPULAR N° PE-32, 1987
“Dispõe sobre a criação do Estado do Iguaçu”
Entidades Responsáveis:
- Sociedade para o Desenvolvimento e Emancipação do Iguaçu;
- Ordem do Advogados do Brasil – Subseccional de Cascavel, e
- Associação Comercial e Industrial de Cascavel.
Relator: Constituinte BERNARDO CABRAL
Subscrita por 41.234 eleitores e apresentada por três entidades associativas, a presente emenda
pretende alterar o artigo 439 do Projeto de Constituição no sentido de se criar o Estado do Iguaçu.
Como neta fase dos trabalhos, compete a este Colegiado, analisar a proposta apenas em seus
aspectos formais e considerando que a iniciativa sob exame, segundo informações da Secretaria,
atende às exigências previstas no art. 24 do Regimento Interno para sua regular tramitação, meu
parecer é no sentido de que esta Comissão se manifeste pelo recebimento da Emenda Popular n°
00032-6, reservada a apreciação de mérito para a ocasião própria.
Parecer:
A presente Emenda deverá ser apreciada, no seu conteúdo, após os debates sobre o respectivo
tema, consoante determinação do Relator.
Pela prejudicialidade.

___________________________________________________________________

FASE O
EMENDA:20793 PREJUDICADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 6o. DAS
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
O Artigo 6o. do Substitutivo do Relator ao
Projeto de Constituição passa a ter a seguinte redação:
Art. 6o. Dentro de cento e vinte dias, o
Tribunal Regional Eleitoral de Goiás realizará
plebiscito na área descrita no parágrafo 1o.,
resultando o pronunciamento favorável na criação
automática do Estado do Tocantins e sua instalação
até quarenta e cinco dias depois.
§ 1o. O Estado do Tocantins limita-se com o
Estado de Goiás pelas divisas norte dos Municípios
de São Miguel do Araguaia, Porangatu, Formoso,
Minaçu, Cavalcante, Monte Alegre de Goiás e Campos
Belos, conservando, a leste, norte e oeste, as
divisas atuais do Estado de Goiás com a Bahia,
Piauí, Maranhão, Pará e Mato Grosso.
§ 2o. O Poder Executivo designará uma das
cidades do Estado para sua Capital provisória até
a aprovação da sede definitiva do Governo pela
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Assembleia Constituinte.
§ 3o. O Presidente da República nomeará, até
trinta dias após resultado favorável do
plebiscito, o Governador pro tempore, resultando
sua posse, perante o Ministro da Justiça, na
instalação do novo Estado.
§ 4o. A partir da posse até a instalação da
Assembleia Constituinte, o Governador pro tempore
poderá legislar, por decretos-leis.
§ 5o. O Governador e o Vice-Governador, a
Assembleia Constituinte, os oito Deputados
Federais e os três Senadores do Estado do
Tocantins serão eleitos a 15 de novembro de 1988.
§ 6o. A Assembleia Constituinte, composta de
vinte e quatro Deputados Estaduais, instalar-se-á
as nove horas de 1o. de janeiro de 1989, sob a
presidência do Presidente do Tribunal Regional
Eleitoral do Estado de Goiás e elaborará, no prazo
de seis meses, a Constituição do Estado do
Tocantins, transformando-se em Assembleia Legislativa.
§ 7o. O Governador e o Vice-Governador
eleitos serão empossados às dezessete horas de 1o.
de janeiro de 1989 pela Assembleia Constituinte,
reunida para esse fim.
§ 8o. Aos três Senadores do Estado do
Tocantins serão atribuídos mandatos:
a) de seis anos aos dois mais votados;
b) de dois anos ao menos votado.
§ 9o. A União antecipará, até o valor
equivalente a seiscentos e quarenta mil Obrigações
do Tesouro Nacional para as despesas preliminares,
que o Estado do Tocantins ressarcirá em dez anos,
com quatro anos de carência.
§ 10. Aplicam-se à criação e instalação do
Estado do Tocantins, no que couber, as normas
legais disciplinadoras da divisão do Estado de
Mato Grosso.
Justificativa:
O artigo 6°, antigo 438 do Substitutivo, é a mesma morada que vem abrigando o Estado do Tocantins
desde a Subcomissão dos Estados, passando pela Comissão da Organização do Estado, após
nascer naquela vertente de elaboração constitucional.
Só que, na forma de sua atual redação, é inócuo, não cria nada e fere de forma dolorosa os direitos
conquistados pelo povo nortense de Goiás e seus representantes, nas duras e prolongadas lutas em
que nos envolvemos por essa conquista.
Claro que, diante do esquema de pressão montado pelas oligarquias estaduais sobre o nobre
Relator, a redação do artigo 6° representa uma grande vitória.
Assim é que estamos, felizes com a presença do Estado do Tocantins em todos os Anteprojetos,
Projetos de Constituição e Substitutivos compostos pela aprovação nas diversas fases dos nossos
trabalhos até aqui, o que nos possibilita a manutenção do lugarzinho que o Estado do Tocantins
conquistou no texto constitucional.
Tenho, no entanto, que fazer algumas observações e apelar o reconhecimento espirito de justiça do
Nobre Relator, Deputado Bernardo Cabral.
Não fixar a área do Estado do Tocantins e não disciplinar os demais procedimentos de sua criação e
instalação, invalida todas conquistas e o tremendo esforço dispendido, porque a sua criação, da
forma em que é preconizada pelo artigo 6°, é apenas simbólica e a sua instalação impossível, sem as
normas a serem estatuídas por lei complementar, dependente de sanção do Presidente da República.
Seria melhor, então evitarmos todo esse trabalho e esse esforço, porque, se o assunto fosse para ser
resolvido por lei complementar, seria o caso de perguntarmos: por que não aprovamos o Projeto de
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Lei Complementar n° 377, de 1986, que, depois de aprovado pelo Senado Federal, se encontra na
Câmara dos Deputados, engavetado?
Pelos direitos dos povos das Colônias, reconhecidos por várias resoluções da ONU, e pela tradição
do Direito Constitucional brasileiro e mundial, o plebiscito realiza-se na área emancipada, isto é,
consulta-se à população diretamente interessada. Tanto é assim que o § 3° do art. 28, do
Substitutivo, tem a seguinte redação. “§ 3°. Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou
desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos Estados, mediante aprovação das
respectivas Assembleias Legislativas, das populações diretamente interessadas, mediante referendo,
e do Congresso Nacional.” E o parágrafo único do seu art. 37 ratifica esta regra do Direito
Constitucional: “Parágrafo único. A criação, incorporação, fusão e o desmembramento de Municípios,
obedecidos os requisitos previstos em lei complementar estadual, dependerão de consulta prévia,
mediante plebiscito, às populações diretamente interessadas, da aprovação das Câmaras de
Vereadores dos Municípios aferrados, e se darão por lei estadual.”
Assim, não há como justificar a exigência de realização de plebiscito na área de todo o Estado de
Goiás, para se criar um Estado do Tocantins que sequer saberíamos onde situá-lo.
Ao levantar esses argumentos irrefutáveis, faço-o na defesa de um princípio, de uma norma de direito
que universalmente é observada, já que não temo a realização de plebiscito, em todo o Estado de
Goiás, sobre a criação do Estado do Tocantins, por que é por demais sabido ser todo o povo goiano
favorável a mais justa e antiga aspirações do povo nortense.
As reiteradas manifestações da Assembleia Legislativa – ela, autora da Sugestão de Norma
Constitucional n° S10151, propondo a criação do Estado do Tocantins, aprovada pela Subcomissão
dos Estados – dos Constituintes, do Governador do Estado, do Ministro da Agricultura, autoridades,
instituições e povo goianos, já são do conhecimento do nobre Relator, da Comissão de
Sistematização, do Presidente e demais integrantes da Assembleia Nacional Constituinte.
Diante do quadro que temos, quem poderia, senão a Assembleia Nacional Constituinte, fazer
respeitar a vontade do povo, da Assembleia Legislativa, do Governo e dos Constituintes do Estado de
Goiás no sentido de criar o Estado do Tocantins?
Diante das incertezas que nos traz o jogo político, quem poderia, senão a Assembleia Nacional
Constituinte, desagravar o Congresso Nacional, defender as suas atuais e tão diminutas prerrogativas
e restaurar-lhe a independência grandemente afetada pelos dois vetos presidenciais ao Estado do
Tocantins?
De fato, a luta pela criação do Estado do Tocantins atingiu o máximo de maturação e, com ela, o
apoio maciço dos Constituintes e da opinião pública nacional.
Os vetos presidenciais, por terem provocado profundas lesões no corpo social nortense de Goiás,
fizeram brotar um generoso sentimento de solidariedade dos Constituintes e do povo brasileiro à luta
libertária da altiva gente nortense de Goiás.
O povo nortense de Goiás, após 178 anos de lutas, de vitórias e revezes, teve Governo autônomo,
instalado com a posse do Presidente Joaquim Teotônio Segurado, a 15 de setembro de 1821 e
contou com defensores dos mais eminentes, cujos feitos gloriosos estão registrados nas mais belas
páginas da História Pátria.
José Bonifácio de Andrada e Silva, Visconde de Taunay, Cardoso de Menezes, Couto de Magalhães,
Teixeira de Freitas, Sud Menucci, Sagadas Vianna, Juarez Távora, dente outros igualmente famosos,
muito fizeram pela criação do Estado do Tocantins.
Na longa jornada, tivemos, os nortenses de Goiás, a honra e a glória de vermos ao nosso lado, pela
criação do Estado do Tocantins, toda a opinião pública de Goiás e do País, mobilizada pela
Assembleia Legislativa do Estado de Goiás pelo Governador Henrique Santillo e pelos meios de
comunicação goianos e nacionais; honra e glória ampliadas pelas significarias vitórias obtidas com a
aprovação de projetos de lei de criação do Estado do Tocantins, por duas vezes, pelo Congresso
Nacional, estando a terceira aprovação em andamento na Câmara dos Deputados, após o apoio
unânime do Senado Federal.
Na emenda que ora apresento à consideração do nobre Relator, procurei disciplinar a investidura do
Governador pro tempore, a eleição e posse do Governador, Vice-Governador, Assembleia
Constituinte, Deputados Federais e Senadores, já que o Estado do Tocantins, que emerge da
Assembleia Nacional Constituinte, impulsionado pelos ventos da liberdade, terá que nascer o signo
da Democracia e da Justiça.
Não pode, pois, o Estado do Tocantins, ser governado por Governador biônico à base de decretosleis, nem pode também prescindir de sua representação na Câmara dos Deputados e no Senado
Federal, para carrear recursos e defender-lhe os interesses.
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Já que é muito provável que a promulgação da nova Carga Magna seja feita entre 15 de novembro e
oito de dezembro deste ano, seria bom que estabelecêssemos a seguinte promulgação para o Estado
do Tocantins: 9 de março de 1988, instalação do Estado com a posse do Governador pro tempore; 15
de novembro de 1988, eleição do Governador, Vice-Governador, 24 Deputados Estaduais, 8
Deputados Federais e 3 Senadores; e 1° de janeiro de 1989, posse dos eleitos.
Pelo que me resta, sobretudo e tão somente, reiterar o apelo que todos os goianos lhe têm feito:
“Deputado Bernardo Cabral, não nos desampare, não deixe fora do Projeto de Constituição o Estado
do Tocantins.”
Não falte, eminente brasileiro e jurista consagrado Bernardo Cabral, com a sua indispensável
solidariedade ao povo nortense, ao povo goiano, à Assembleia Legislativa de Goiás, ao Governador
de Goiás, ao Ministro da Agricultura, aos seus colegas goianos de Constituinte e ao Congresso
Nacional.
Que Deus nos proteja e ilumine.
Parecer:
A Emenda sob análise reduz a amplitude do art. 6o. do Título X, o qual prevê a criação de novos
Estados.
Face à supressão do referido dispositivo no Substitutivo que vamos oferecer, pelo acolhimento de
Emendas apresentadas para esse fim, resulta prejudicada a proposição em tela.
EMENDA:20828 APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ROBERTO BRANT (PMDB/MG)
Texto:
Emenda Supressiva.
Dispositivo emendado: Art. 6o. e seu parágrafo
único das Disposições Transitórias.
Suprima-se o art. 6o. e seu parágrafo único
das Disposições Transitórias do Projeto da
Constituição.
Justificativa:
A criação de novos Estados federados, por desmembramento dos atuais, não constitui matéria
própria de uma carta constitucional, devendo submeter-se a processo a ser definido em legislação
complementar ou ordinária.
A realização do plebiscito na forma prevista vai agravar antagonismos entre as populações de um
mesmo Estado. Os movimentos da divisão de Estados estão hoje confinados a algumas elites
isoladas dessas regiões que aspiram à condição de Estados. Com o plebiscito e com campanha
correspondente, estaremos provocando a extensão e o aproveitamento dos antagonismos entre as
populações, como consequência exclusivamente prejudiciais à unidade nacional.
Parecer:
A presente Emenda visa a suprimir o art. 6o. das Disposições Transitórias, o qual prevê a criação
de Estados com o desenvolvimento de unidades federadas já existentes, bem como a transformação
de Territórios Federais em Estados.
Não vemos razões plausíveis para a manutenção do dispositivo em tela no texto constitucional em
elaboração, ainda mais quando se deve proceder a estudos prévios relativos à redivisão territorial do
País, tendo em vista o interesse público da medida.
Somos, portanto, pela aprovação da emenda.
EMENDA:20855 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
LUIZ VIANA (PMDB/BA)
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Texto:
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Dê-se a seguinte redação aos art. 6o e7o
das Disposições Transitórias.
Art. 6o - É criada a Comissão de Redivisão
Territorial, com cinco membros indicados pelo
Congresso Nacional e cinco membros do Executivo,
com a finalidade de apresentar estudos e
anteprojetos da redivisão territorial e apreciar
propostas de parlamentares ou de Assembleias
Estaduais de criação de Estados.
Art. 7o. - O Presidente da República deverá,
no prazo máximo de trinta dias da promulgação
desta Constituição, nomear os integrantes da
Comissão, a qual se instalará até quarenta e oito
horas após a nomeação dos respectivos membros.
§ 1o. - A Comissão de Redivisão Territorial
apreciará até 15 de junho de 1988 as propostas e
estudos que houver realizado, apresentando ao
Presidente da República os anteprojetos relativos
às conclusões a que houver chegado.
§ 2o. - Apresentados os projetos referidos no
parágrafo anterior extingue-se a Comissão de
Redivisão Territorial.
Justificativa:
Parece pouco recomendável proceder-se concomitante uma eleição de Prefeito e Vereador e um
plebiscito, que antes de suscitar paixões pode ser um pretexto para formação de grupos antagônicos
muitos mais preocupados com as eleições municipais do que com o resultado do plebiscito. Cumpre,
pois, a nosso ver, suprimir o plebiscito. Tanto mais que não haveria como caracterizar as áreas que
se pretenderia transformar em Estados.
Parecer:
A presente Emenda propõe nova redação aos art. 6o. e 7o. do Título Das Disposições Transitórias.
Parece-nos conveniente a supressão da medida contida nos dispositivos, a qual sugere a criação de
Estados membros e criação da Comissão de Redivisão Territorial.
Tais providências somente devem ser procedidas após estudos técnicos sobre a viabilidade do
desmembramento. Por outro lado, a função da Comissão referida pode ser atribuída a órgãos
temporários.
Pela prejudicialidade da Emenda.

EMENDA:20898 APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
CARLOS SANT'ANNA (PMDB/BA)
Texto:
EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 6o. do TÍTULO X DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 6o. do Título X DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Disposições Transitórias.
Suprimam-se no "caput": Bahia e Santa Cruz
Justificativa:
Nas fases subsequentes aos trabalhos das Subcomissões da Assembleia Nacional Constituinte,
apresentamos quatro (4) emendas suprimindo dispositivos que visavam dividir o Estado da Bahia.
Também subscrevemos, À Comissão de Sistematização, Emenda Popular com o mesmo escopo.
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Coerente com posição, reiteradas vezes assumida, voltamos a insistir que o Estado da Bahia não
resulta de uma divisão geométrica do Brasil, como, aliás, um tanto foram as Capitanias Hereditárias.
Seu perfil geográfico é obra histórica do embate do colonizador com os acidentes físicos, o solo, o
clima, a vegetação. Ao Norte e Noroeste, Garcia d’Avila apenas transpõe o São Francisco; a Oeste e
Sudoeste, as gerais arrefecem o ânimo das entradas; ao sul, os rios Pardo e Jequitinhonha e os
tabuleiros Costeiros, orlados pelas escarpas da Serra dos Aimorés e o rio São Mateus, completamlhe o contorno, na divisa de Minas e Espírito Santo, alcançando o mar, que lhe serve de dorso.
A povoá-lo e cultivá-lo, três correntes, iniciadas com o índio e os portugueses – de Caramuru e Tomé
de Souza, de Jorge Figueiredo Correia e Vasco Fernandes Coutinho, nas malogradas Capitanias de
Ilhéus e Porto Seguro – aos quais se juntaram os negros escravos. Essas três correntes não apenas
povoaram a Bahia; interpenetraram-se, fundiram-se, em raça, hábitos, costumes, cultura, enfim
dando origem a um povo, a uma nação com características próprias, inconfundíveis.
O que faz um povo (na acepção puramente aritmética) ser uma nação (no sentido sócio-político) é,
primeiro, a unidade cultural, depois, um território, e, finalmente, uma história que lhe cultive os feitos,
os valores humanos, as tradições, a raça.
A Bahia é povo, é história, é nação, contidos num espaço físico preciso, a definirem uma unidade
geopolítica indissolúvel.
A evolução econômica da Bahia não foi marcada pôr opções políticas, mas, por opções
geoeconômicas. Aconteceu assim com a agroindústria canavieira, a pecuária, o cacau, e, mais
recentemente, o café e a petroquímica. O solo e o clima e o subsolo definem vocações reais, às quais
se curvaram políticos e administradores. Até agora, nenhuma região da Bahia avantajou-se sobre
outra por imposição de critérios artificias na economia. O que de artificial houver no Nordeste do
Estado, há de encontrasse no Sul, no Extremo-Sul, no Sudoeste e, até, no Além São Francisco.
Tentativas de indução de polos industriais têm sido feitas a maior parte ao sul do paralelo 13.
Do sul do paralelo 13, vieram Rodrigues Lima (1° Governo eleito da Bahia), Régis Pacheco, Lomanto
Júnior, Governadores; dois Vice-Governadores do Estado. No atual Governo Waldir Pires, secretarias
importantes têm como titulares cidadãos do Sul e do Sudoeste do Estado.
A Bahia de Anísio Teixeira (Caetité), Hermes Lima (Caetité), Sá Nunes (Vitória da Conquista),
Herberto Salles (Ilhéus), Jorge Amado (Ilhéus) é a mesma de J.J Seabra, Juracy Magalhães, Simões
Filho, João e Octávio Mangabeira, Gregório de Matos, Pedro Calmon, Castro Alves, Ruy Barbosa –
cultura, povo, nação, história, unidade administrativa, geopolítica, indivisível.
Não há dois povos baianos, duas culturas, duas nações baianas. Nem pode haver.
Não há duas histórias de Portugal – dois Portugais, duas histórias do Brasil – dois Brasis.
Dividir a Bahia é dividir raça, povo, cultura, nação, história. É dividir o Brasil.
Parecer:
A presente Emenda pretende a exclusão de Estado a ser desmembrado visando a criação de nova
unidade.
Tendo em vista a supressão do próprio dispositivo, em atenção ao acolhimento de outras Emendas,
opinamos pela aprovação da proposição em exame, nos termos do Substitutivo do Relator.
EMENDA:20972 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
DAVI ALVES SILVA (PDS/MA)
Texto:
Excluída do art. 6o. do "Título X Disposições Transitórias" do Substitutivo do
Relator a referência ao Estado do Maranhão,
acrescente-se-lhes, onde couber, o seguinte
artigo:-no Título IV, capítulo I
"Art. Fica criado o Estado do Maranhão do
Sul, cuja capital será a cidade de Imperatriz.
§ 1o. O novo Estado terá por território o
resultante do desmembramento da área do Estado do
Maranhão abrangida pelos municípios de Açailândia,
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Alto Parnaíba, Amarantes, Balsas, Carolina,
Estreito, Fortaleza dos Nogueiras, Grajaú,
Imperatriz, João Lisboa, Loreto, Montes Altos,
Porto Franco, Raichão, Sambaíba, São Félix de
Balsas, São Raimundo das Mangabeiras, Sítio Novo,
Tássio Fragoso e Benedito Leite.
§ 2o. O Tribunal Regional Eleitoral do
Maranhão convocará plebiscito na área emancipada
dentro de 360 (trezentos e sessenta) dias da data
da promulgação desta Constituição.
§ 3o. O Poder Executivo adotará todas as
providências necessárias para a instalação do
Estado do Maranhão do Sul dentro de 360
(trezentos e sessenta) dias após a realização da
consulta plebiscitária, se favorável à sua criação.
§ 4o. Aplicam-se à criação e instalação do
Estado do Maranhão do Sul as normas legais
disciplinadoras da divisão do Estado de Mato
Grosso, ficando os dispêndios financeiros a cargo
da União, que usará os recursos provenientes do
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND.
§ 5o. Nos primeiros 10 (dez) anos, não poderá
o novo Estado despender, com pessoal e com a
manutenção de todos os organismos estatais,
anualmente, acima de 52% (cinquenta e dois por
cento) da sua arrecadação tributária."
Justificativa:
A criação do Estado do Maranhão do Sul justifica-se pela produção agrícola e pecuária da região,
bem como pelo seu crescimento no setor industrial, cujo respaldo, lhe foi dado com a construção da
ferrovia Carajás e o setor industrial madeireiro.
Para se ter um exemplo claro, em 1986 essa região do Estado do Maranhão produziu 340000t de
arroz, 85000t de milho, 18000t de soja; possui um rebanho aproximado de 1200000 cabeças bovinas;
conta com 385 indústrias madeireiras e 132 indústrias beneficiadoras de arroz.
Além das cinco ferro-gusas que se encontra em implantação na cidade de Açailândia, a estimativa de
novos empregos na região é de 4500 (quatro mil d e quinhentos) diretos, e 32000 (trinta e dois mil)
indiretos. Esses números podem crescer com a implantação do Parque Industrial de Imperatriz, que
já se encontra em ritmo acelerado, prometendo trazer industriais do sul do País. Na área política a
criação do Estado do Maranhão do Sul tem o apoio dos partidos: PFL – PDS – PMB – PDT – PSB –
PMDB – PTB e PDC, que a apoiam e perdem insistentemente aos Membros da Assembleia Nacional
Constituinte que aprovem sem restrições.
Parecer:
Pela rejeição, tendo em vista que pela solução adotada pelo Substitutivo a matéria depende de
aprovação das Assembleias Legislativas, das populações diretamente interessadas, através de
plesbicito, e do Congresso Nacional.
EMENDA:21000 APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
WALDECK ORNELAS (PFL/BA)
Texto:
Emenda: SUPRESSIVA
Dispositivo emendado: Art. 6o., caput, das
Disposições Transitórias.
Suprima-se do caput do art. 6o. do
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substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição
as expressões "Bahia" e "Santa Cruz".
Justificativa:
Há clara manifestação de vontade da população baiana, inclusive através de emenda popular, bem
como por parte de sua bancada parlamentar, contra a divisão do Estado. A realização de plebiscito,
embora democrático, torna-se ocioso.
Depois, o dispositivo significa privilegiar uma hipótese de divisão, quando se sabe existirem outras
propostas, também carentes de respaldo e apoio popular, bem como de razões econômicas, sociais,
históricas ou culturais que interfeririam com o território baiano.
Parecer:
A presente Emenda visa a suprimir o art. 6o. das Disposições Transitórias, o qual prevê a criação
de Estados com o desenvolvimento de unidades federadas já existentes, bem como a transformação
de Territórios Federais em Estados.
Não vemos razões plausíveis para a manutenção do dispositivo em tela no texto constitucional em
elaboração, ainda mais quando se deve proceder a estudos prévios relativos à redivisão territorial do
País, tendo em vista o interesse público da medida.
Somos, portanto, pela aprovação da emenda.
EMENDA:21001 APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
WALDECK ORNELAS (PFL/BA)
Texto:
Emenda: Supressiva
Dispositivo emendado: Art. 6o. e 7o. das
Disposições Transitórias.
Suprima-se do Substitutivo do Relator do
Projeto de Constituição os art. 6o e 7o das
Disposições Transitórias.
Justificativa:
O assunto não é de natureza constitucional nem constitui prioridade nacional. Ao contrário a crise
econômica porque passamos desaconselha a criação de Estados.
Parecer:
Somos pela aprovação da Emenda, uma vez que a previsão de desmembramento territorial e de
criação de Comissão para esse fim, na realidade, pode ser objeto de legislação infraconstitucional.
Por outro lado, deve-se salientar que tais medidas somente devem ser cogitadas formalmente, após
estudos criteriosos acerca das conveniências sociais, interesse público e viabilização financeira.
Pela aprovação da proposição.
EMENDA:21010 APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
CARLOS SANT'ANNA (PMDB/BA)
Texto:
Emenda Supressiva
Suprimam-se os arts 6o. e 7o. e seus
parágrafos, integralmente, no título X Disposições Transitórias do Substitutivo do
Relator da Comissão de Sistematização.
Justificativa:
O eminente relator da Comissão de Sistematização acolheu as emendas 1P-2237 e 1P-0941, de
nossa autoria, que suprimiam as art.446 e447 do anteprojeto da Constituição apresentado em 9 de
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Julho do corrente ano. Em dando guarida às citadas emendas, deveria o ilustre Relator considerar os
temas postulados naqueles artigos como integralmente nulos para o substitutivo apresentado em 26
do corrente mês. Tal não ocorreu.
O substitutivo do Constituinte Bernardo Cabral, todavia, dando os artigos, motivo das duas emendas
supressivas aqui referidas, como virtualmente aprovados, retorna ao assunto nas Disposições
Transitórias, fixando já os mecanismos de efetivação do desmembramento de várias Unidades da
Federação, implantando novos Estados. Com efeito é o que prescrevem os art.6° e 7° do Título X
(Disposições Transitórias).
Se somarmos aos argumentos acima o fato de que, no bojo do texto constitucional, art.77, alínea VI,
o Sr. Relator fixa os meios adequados para a criação de novos Estados, deparamo-nos com a
desnecessidade dos art. 6° e 7° das Disposições Transitórias .
Parecer:
Somos pela aprovação da Emenda, uma vez que a previsão de desmembramento territorial e de
criação de Comissão para esse fim, na realidade, pode ser objeto de legislação infraconstitucional.
Por outro lado, deve-se salientar que tais medidas somente devem ser cogitadas formalmente, após
estudos criteriosos acerca das conveniências sociais, interesse público e viabilização financeira.
Pela aprovação da proposição.
EMENDA:21026 PREJUDICADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
GEOVANI BORGES (PFL/AP)
Texto:
Emenda modificativa
Dispositivo emendado: art. 6o. Título X
Disposições Transitórias do Projeto de Constituição.
O art. 6o. do Título X das Disposições
Transitórias do Projeto de Constituição, passa a
ter a seguinte redação:
"Art. 6o. Na eleição de 15 de novembro de
1988, será realizada consulta popular nas áreas
interessadas em se desmembrar do Estado de Goiás,
Bahia, Minas Gerais, Maranhão, Pará, Amazonas e
nos Territórios de Amapá e Roraima, para a criação
dos Estados de Tocantins, Santa Cruz, Triângulo,
Maranhão do Sul, Tapajós, Juruá, Amapá e Roraima,
respectivamente.
Justificativa:
A consulta popular a que se refere o artigo, de ser realizada somente na área destinada à criação dos
novos Estados. Nenhum sentido faria se se realizasse em todo o Estado. As populações diretamente
interessadas é que deverão se manifestar sendo esse objeto da presente emenda.
Parecer:
A Emenda em questão visa a alterar a redação do art. 6o.do Título X, o qual trata da criação de
novos Estados.
Tendo em vista a supressão do referido dispositivo no Substitutivo que vamos oferecer, em razão do
acolhimento de Emenda para esse fim, concluímos pela prejudicialidade da presente preposição.
EMENDA:21304 APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JORGE HAGE (PMDB/BA)
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Texto:
Suprima-se o Art. 6o. das Disposições
Transitórias e seu parágrafo único.
Justificativa:
A matéria não é constitucional.
A norma é tecnicamente imperfeita, sequer definindo os limites dos supostos “novos Estados”. Agride
o princípio do Federalismo, que é uma das vigas-mestras da Constituição, sendo, portanto
contraditório com a mesma. Passa por cima da autonomia dos Estados. Enfim, é o despropósito total.
Parecer:
A presente Emenda visa a suprimir o art. 6o. das Disposições Transitórias, o qual prevê a criação
de Estados com o desenvolvimento de unidades federadas já existentes, bem como a transformação
de Territórios Federais em Estados.
Não vemos razões plausíveis para a manutenção do dispositivo em tela no texto constitucional em
elaboração, ainda mais quando se deve proceder a estudos prévios relativos à redivisão territorial do
País, tendo em vista o interesse público da medida.
Somos, portanto, pela aprovação da emenda.
EMENDA:21411 PREJUDICADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
MESSIAS GÓIS (PFL/SE)
Texto:
No art. 6o. das Disposições Transitórias
inclua-se a seguinte expressão após as palavras
"consulta popular" ... nas áreas diretamente
interessadas dos Estados..........................
Justificativa:
A inclusão da expressão “nas áreas diretamente interessadas” visa compatibilizar o texto com o que
está estatuído no parágrafo único do art. 37 do projeto que fala das populações diretamente
interessada.
Parecer:
A Emenda em tela objetiva alterar o art. 6o. do Capítulo das Disposições Transitórias, o qual prevê
a criação de Estados.
O dispositivo em tela deve ser suprimido, nos termos do Substitutivo que vamos oferecer, em razão
do acolhimento da Emenda apresentadas para esse fim.
Diante desse fato, somos pela prejudicialidade da Emenda.
EMENDA:21644 PREJUDICADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
PAULO ROBERTO (PMDB/PA)
Texto:
Emenda Modificativa
Disposições Transitórias
Art. 6o. - Na eleição de 15 de novembro de
1988, o Tribunal Superior Eleitoral realizará
consulta popular nos municípios relacionados no
inciso abaixo, do Estado do Pará para a criação do
Estado do Tapajós.
- Municípios do Pará que formarão o Estado do
Tapajós: Alenquer, Almerim, Aveiro, Faro,
Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná,
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Prainha e Santarém.
Parágrafo único. Estará automaticamente
criado o Estado onde a consulta for favorável
ocorrendo a sua instalação e posse do governador
nomeado pelo Presidente da República na data da
posse dos eleitos no pleito de 1988.
Justificativa:
Recomenda a organização das Nações Unidas – ONU que, nos casos de desmembramentos
territoriais para constituição de novos países ou Estados deve-se ouvir, através de plebiscito ou
consulta popular, as populações diretamente interessadas. O que pretendemos, com essa emenda, é
tão somente dar às populações dos municípios que ganharão nova identidade estadual o direito de
dizer se desejam passar à condição de cidadão de outro Estado.
Essa mudança de identidade não pode ser resultado de uma concessão, como deixa transparecer a
redação do artigo 6° do Projeto de Constituição elaborado pelo ilustre relator da Comissão de
Sistematização. É, antes de mais nada, um direito de cidadania a ser exercido por aqueles que se
sentem prejudicados pela atual situação em que se encontram, ou seja, pelo “status” estadual
vigente.
Para corrigir tal deformação é que apresentamos a presente emenda, a qual adequa, também a
instalação dos novos Estados a posse dos seus governadores provisórios, medida necessária ao
trabalho de estruturação das novas unidades da Federação.
Parecer:
A Emenda sob análise reduz a amplitude do art. 6o. do Título X, o qual prevê a criação de novos
Estados.
Face à supressão do referido dispositivo no Substitutivo que vamos oferecer, pelo acolhimento de
Emendas apresentadas para esse fim, resulta prejudicada a proposição em tela.
EMENDA:21959 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
PAULO PIMENTEL (PFL/PR)
Texto:
Emenda Modificativa
Dispositivo Emendado: art. 6o. das
Disposições Transitórias, Título X
O Art. 6o. das Disposições Transitórias do
substitutivo passa a ter a seguinte redação:
Art. 6o. - Na eleição de 15 de novembro de
1988, será realizada consulta popular nos
Territórios de Roraima e Amapá para a criação dos
respectivos Estados.
Justificativa:
O desmembramento dos Estados indicados nos dispositivos emendado, para a criação de outros, é
prematuro.
Somente após os estudos da Comissão de Redivisão Territorial é que seria racional a consulta
plebiscitária.
De resto, o art. 28, em seu § 3°, já dispõe sobre o assunto sendo desnecessária a sua inclusão nas
disposições transitórias.
Parecer:
A presente Emenda pretende transformar Territórios Federais em Estados.
Trata-se de matéria que deverá ser examinada, no tempo oportuno, após estudos técnicos de
viabilidade e interesse público.
A proposição deve ser considerada rejeitada.
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EMENDA:22074 APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JORGE LEITE (PMDB/RJ)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 7o., das
Disposições Transitórias.
Excluam-se do art. 7o., das Disposições
Transitórias, do Substitutivo do Relator, as
expressões do início e final do artigo:
"Para efeitos do artigo anterior, "e" "a que
se refere o artigo anterior".
Justificativa:
Justifica-se a modificação como forma de compatibilização ao texto, ante nossa proposta de exclusão
do art. 6°, das Disposições Transitórias do Substitutivo do Relator.
Parecer:
A presente Emenda propõe a exclusão da referência do art. 7o. do Título X ao artigo anterior.
Tendo em vista a supressão do art. 6o. e do próprio art. 7o., face ao acolhimento de Emendas nesse
sentido, a sugestão em exame é procedente.
Pela aprovação da Emenda.
EMENDA:22232 APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JORGE LEITE (PMDB/RJ)
Texto:
Emenda Supressiva
Dispositivo Emendado: Art. 6o., das
Disposições Transitórias.
Exclua-se o artigo 6o. e seu parágrafo das
Disposições Transitórias do Substitutivo do Relator.
Justificativa:
A criação da Comissão de Redivisão Territorial (artigo 7° das Disposições Transitórias) teria o seu
trabalho prejudicado, para não dizer que seria inócua -, se o texto constitucional já definisse,
aprioristicamente, a realização de plebiscito para a criação dos novos Estados, discriminados no
artigo que se propõe excluir.
Entendendo que a redivisão territorial do Brasil, deve ser precedida de estudos profundos quanto aos
aspectos políticos, administrativos e econômico-financeiros, matéria cometida à Comissão criada.
Após tais estudos, pertinente que sejam propostos os plebiscitos, condição necessária para a
redivisão territorial.
Parecer:
A presente Emenda visa a suprimir o art. 6o. das Disposições Transitórias, o qual prevê a criação
de Estados com o desenvolvimento de unidades federadas já existentes, bem como a transformação
de Territórios Federais em Estados.
Não vemos razões plausíveis para a manutenção do dispositivo em tela no texto constitucional em
elaboração, ainda mais quando se deve proceder a estudos prévios relativos à redivisão territorial do
País, tendo em vista o interesse público da medida.
Somos, portanto, pela aprovação da emenda.
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EMENDA:22370 APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ERALDO TINOCO (PFL/BA)
Texto:
EMENDA SUPRESSIVA
Dispositivo emendado: "Caput" do artigo 6o. das
Disposições Transitórias.
Suprimam-se as palavras "Bahia" e "Santa
Cruz", contidas no "caput" do artigo 6o. das
Disposições Transitórias.
Justificativa:
A Bahia é una e indivisível. Tanto do ponto de vista histórico, cultural, econômico, como político, não
há justificativa para a divisão territorial da Bahia, além de não corresponder ao desejo da população,
expresso na Emenda Popular n° PE 085, que obteve a adesão de 434.316 baianos.
Realizar plebiscito para apurar o que já está sobejamente demonstrado, que é a vontade do povo de
todos os quadrantes do Estado em não permitir a divisão do seu território, seria desnecessário,
somente representado desperdício de recursos públicos.
Parecer:
A presente Emenda pretende a exclusão de Estado a ser desmembrado visando a criação de nova
unidade.
Tendo em vista a supressão do próprio dispositivo, em atenção ao acolhimento de outras Emendas,
opinamos pela aprovação da proposição em exame, nos termos do Substitutivo do Relator.
EMENDA:22543 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
SAMIR ACHÔA (PMDB/SP)
Texto:
Emenda Aditiva.
Inclua-se nas disposições transitórias o
seguinte artigo:
O disposto no artigo 6o. § 3o. não se aplica
aos casos de vencimentos e remuneração de
servidores públicos disciplinados no artigo 61, a
partir da promulgação desta Constituição.
Justificativa:
A presente emenda pretende corrigir e evitar distorções existentes no funcionalismo público, e quem
beneficiem os chamados “marajás”.
Parecer:
Pela rejeição, por estar em desacordo com o novo substitutivo do Relator.
EMENDA:22639 PREJUDICADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
HOMERO SANTOS (PFL/MG)
Texto:
Emenda Modificativa
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Disposições Transitórias
Art. 6o: Na eleição de 15 de novembro de
1988, o Tribunal Superior Eleitoral realizará
consulta popular nos municípios relacionados no
inciso abaixo, do Estado de Minas Gerais para a
criação do Estado do Triângulo.
- Municípios de Minas Gerais que formarão o
Estado do Triângulo: Abadia dos Dourados, Água
Comprida, Araguari, Arapuá, Araxá, Cachoeira
Dourada, Campina Verde, Campo Florido, Campos
Altos, Canápolis, Carmo do Paranaíba, Cascalho
Rico, Centralina, Comendador Gomes, Conceição das
Alagoas, Conquista, Coromandel, Cruzeiro da
Fortaleza, Delfinópolis, Douradoquara, Estrela do
Sul, Fronteira, Frutal, Gurpiara, Guarda-Mor,
Guimarânea, Gurinhatã, Ibiá, Indianópolis, Ipiaçu,
Iraí de Minas, Itapagipe, Ituiutaba, Iturama,
Lagamar, Lagoa Formosa, Matutina, Medeiros, Monte
Alegre de Minas, Monte Carmelo, Nova Ponte, Patos
de Minas, Patrocínio, Pedrinópolis, Perdizes,
Pirajuba, Planura, Prata, Pratinha, Presidente
Olegário, Rio Paranaíba, Romaria, São Francisco de
Sales, São Gotardo, São João Batista do Glória,
São Roque de Minas, Sacramento, Santa Juliana,
Santa Rosa da Serra, Santa Vitória, Serra dos
Salitre, Tapira, Tapiraí, Tiros, Tupaciguara,
Uberaba, Uberlândia, Vargem Bonita, Vazante e
Veríssimo.
Parágrafo único: Estará automaticamente
criado o Estado onde a consulta for favorável
ocorrendo a sua instalação e posse do Governador
nomeado pelo Presidente da República na data posse
dos eleitos no pleito de 1988.
Justificativa:
Recomenda a organização das Nações Unidas – ONU que, nos casos de desmembramentos
territoriais para constituição de novos países ou Estados deve-se ouvir, através de plebiscito ou
consulta popular, as populações diretamente interessadas. O que pretendemos, com essa emenda, é
tão somente dar às populações dos municípios que ganharão nova identidade estadual o direito de
dizer se desejam passar à condição de cidadão de outro Estado.
Essa mudança de identidade não pode ser resultado de uma concessão, como deixa transparecer a
redação do artigo 6° do Projeto de Constituição elaborado pelo ilustre relator da Comissão de
Sistematização. É, antes de mais nada, um direito de cidadania a ser exercido por aqueles que se
sentem prejudicados pela atual situação em que se encontram, ou seja, pelo “status” estadual
vigente.
Para corrigir tal deformação é que apresentamos a presente emenda, a qual adequa, também a
instalação dos novos Estados a posse dos seus governadores provisórios, medida necessária ao
trabalho de estruturação das novas unidades da Federação.
Parecer:
A Emenda sob análise reduz a amplitude do art. 6o. do Título X, o qual prevê a criação de novos
Estados.
Face à supressão do referido dispositivo no Substitutivo que vamos oferecer, pelo acolhimento de
Emendas apresentadas para esse fim, resulta prejudicada a proposição em tela.
EMENDA:22640 PREJUDICADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
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Autor:
HOMERO SANTOS (PFL/MG)
Texto:
O artigo 6o. das Disposições Transitórias do
Projeto de Constituição passa ter a seguinte redação:
Art. 6o. - Nas eleições de 15 de novembro de
1988, será realizada consulta popular nos
municípios abaixo relacionados, dos Estados de
Goiás, Minas Gerais, Maranhão e Pará, para decidir
sobre a criação, respectivamente, dos Estados do
Tocantins, do Triângulo do Maranhão do Sul e do Tapajós.
I - Estado do Tocantins: Almas, Alvorada,
Ananás, Araguacema, Araguaçu, Araguaiana,
Araguaína, Araguatins, Arapoema, Arraias,
Augustinópolis, Aurora do Norte, Axixá de Goiás,
Baçulândia, Brejinho de Nazaré, Colinas de Goiás,
Colméia, Conceição do Norte, Couto Magalhães,
Cristalândia, Dianópolis, Dois Irmãos de Goiás,
Dueré, Fátima, Figueirópolis, Filadélfia, Formoso
do Araguaia, Goiatins, Guaraí, Gurupi, Itacajá,
Itaguatins, Itaporã de Goiás, Lizarda, Miracema do
Norte, Miranorte, Monte do Carmo, Natividade,
Nazaré, Nova Olinda, Novo Acordo, Palmeirópolis,
Paraíso do Norte de Goiás, Paranã, Pedro Afonso,
Peixe, Pindorama de Goiás, Pium, Ponte Alta do Bom
Jesus, Ponte Alta do Norte, Porto Nacional,
Presidente Kennedy, Rio Sono, São Sebastião de
Tocantins, Silvanópolis, Sítio Novo de Goiás,
Taguatinga, Tocantínia, Tocantinópolis,
Wanderlândia e Xambioá.
II - Estado do Triângulo: Abadia dos
Dourados, Água Comprida, Araguari, Arapuã, Araxá,
Cachoeira Dourada, Campina Verde, Campo Florido,
Campos Altos, Canápolis, Capinópolis, Carmo do
Paranaíba, Cascalho Rico, Centralina, Comendador
Gomes, Conceição das Alagoas, Conquista,
Coromandel, Cruzeiro da Fortaleza, Delfinópolis,
Douradoquara, Estrela do Sul, Fronteira, Frutal
Grupiara, Guarda-Mor, Guimarânia, Gurinhatã, Ibiá,
Indianópolis, Ipiaçu, Iraí de Minas, Itapagipe,
Ituiututaba, Iturama, Lagamar, Lagoa Formosa,
Matutina, Medeiros, Monte Alegre e Minas, Monte
Carmelo, Nova Ponte, Patos de Minas, Patrocínio,
Pedrinópolis, Perdizes, Pirajuba, Planura, Prata,
Pratinha, Presidente Olegário, Rio Paranaíba,
Romaria, São Francisco de Sales, São Gotardo, São
João Batista do Glória, São Roque de Minas,
Sacramento, Santa Juliana, Santa Rosa da Serra,
Santa Vitória, Serra do Salitre, Tapira, Tapiraí,
Tiros, Tupaciguara, Uberaba, Uberlândia, Vargem
Bonita, Vazante e Veríssimo.
III - Estado do Maranhão do Sul: Açailândia,
Alto Paranaíba, Amarante, Balsas, Carolina,
Estreito, Fortaleza dos Nogueiras, Grajaú,
Imperatriz, João Lisboa, Loreto, Montes Altos,
Porto Franco, Riachão, Sambaíba, São Félix de
Balsas, São Raimundo das Mangabeiras, Sítio Novo e
Tarso Fragoso.
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IV - Estado do Tapajós: Alenquer, Almerim,
Aveiro, Faro, Itaituba, Juruti, Monte Alegre,
Óbidos, Oriximiná, Prainha e Santarém.
Parágrafo 1o. - A consulta referida no caput
deste artigo será realizada, na mesma data, nos
territórios federais do Amapá e de Roraima visando
a sua transformação em Estado.
Parágrafo 2o. - Estará automaticamente criado
o Estado onde a consulta for favorável, ocorrendo
a sua instalação e a posse do Governador nomeado
pelo Presidente da República, na data da posse dos
eleitos na eleição municipal de 1988.
Parágrafo 3o. - Caberá ao Tribunal Superior
Eleitoral providenciar a realização da consulta
popular nos municípios e territórios acima referidos.
Justificativa:
Recomenda a organização das Nações Unidas – ONU que, nos casos de desmembramentos
territoriais para constituição de novos países ou Estados deve-se ouvir, através de plebiscito ou
consulta popular, as populações diretamente interessadas. O que pretendemos, com essa emenda, é
tão somente dar às populações dos municípios que ganharão nova identidade estadual o direito de
dizer se desejam passar à condição de cidadão de outro Estado.
Essa mudança de identidade não pode ser resultado de uma concessão, como deixa transparecer a
redação do artigo 6° do Projeto de Constituição elaborado pelo ilustre relator da Comissão de
Sistematização. É, antes de mais nada, um direito de cidadania a ser exercido por aqueles que se
sentem prejudicados pela atual situação em que se encontram, ou seja, pelo “status” estadual
vigente.
Para corrigir tal deformação é que apresentamos a presente emenda, a qual adequa, também a
instalação dos novos Estados a posse dos seus governadores provisórios, medida necessária ao
trabalho de estruturação das novas unidades da Federação.
Parecer:
A Emenda sob análise reduz a amplitude do art. 6o. do Título X, o qual prevê a criação de novos
Estados.
Face à supressão do referido dispositivo no Substitutivo que vamos oferecer, pelo acolhimento de
Emendas apresentadas para esse fim, resulta prejudicada a proposição em tela.
EMENDA:22677 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
RAQUEL CÂNDIDO (PFL/RO)
Texto:
Emenda Aditiva
Acrescente-se um artigo nas Disposições
Transitórias Título X, (após o 39), renumerando-se
os demais:
"art.... O Congresso Nacional elaborará,
dentro de 120 dias da promulgação da Constituição,
Código de Defesa do Consumidor, que incluirá as
normas referentes às disposições constitucionais
sobre o assunto.
Justificativa:
Vários artigos do Projeto tratam do assunto Consumo, Consumidor, e difusamente da defesa do
consumidor. Entretanto as várias associações que tratam da Defesa do consumidor não lograram
tanto sucesso como outras de assuntos paralelos e não se criou um capítulo específico nessa aflitiva
área.
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Assim, que pelo menos fique dito que dentro de um prazo razoável, para não mais sobrecarregar tão
extenso documento, o Congresso tratará mais intensamente do assunto editado o Código de Defesa
do Consumidor.
Parecer:
Emenda ao art. 6o. dando prazo do Congresso Nacional para aprovar o código do consumidor.
A proposta já se contém em parte no parágrafo 36 do art. 6o.
Pela rejeição.
EMENDA:22844 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP)
Texto:
EMENDA ADITIVA
Dispositivo emendado: como art. 6o. nas
Disposições Transitórias.
Acrescente-se nas disposições transitórias
como art. 6o. e renumere-se os seguintes.
Art. 6o. - Fica assegurado para todos os
efeitos a sentença transitada em julgado, o ato
jurídico perfeito e o direito adquirido,
anteriores à promulgação desta Constituição.
Justificativa:
Visa a presente das garantias independente de interpretações jurídicas a todo brasileiro amparado
pela ordem jurídica anterior.
Parecer:
A matéria constante da presente emenda, conflita com a sistemática geral adotada para a
elaboração do Substitutivo.
Assim, pela sua rejeição.

EMENDA:23290 PREJUDICADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
FLAVIO PALMIER DA VEIGA (PMDB/RJ)
Texto:
EMENDA ADITIVA
Inclua-se no Projeto de Constituição o
seguinte dispositivo, procedendo-se às
renumerações decorrentes:
"Art. 6o. Das Disposições Transitórias - Na
primeira eleição geral a realizar-se no País,
haverá um plebiscito para ratificar ou não as
incorporações ou desmembramentos de áreas de
Estados ou Territórios que resultaram na criação
de novas unidades federativas, devendo participar
os eleitores inscritos nas regiões abrangidas pela
mudança.
Parágrafo único - Negada a ratificação
popular, os Estados somente reverterão à situação
anterior com o término dos atuais mandatos
executivos e legislativos."
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Justificativa:
Em respeito à tradição política de nosso País, qualquer incorporação ou desmembramento de Estado
ou Território deve, sem primeiro lugar, atender à vontade das respectivas populações.
O cidadão que trabalha, luta, ama, que, enfim, erige a sua vida em determinada região, passa a ter
ali, na tradição, na cultura social, artística, econômica, política da terra as suas próprias raízes, de
modo que as alterações em questão o afetam diretamente, diretamente lhe interessam, não podendo,
sem injustiça e sem o acarretar de prejuízos graves, ser-lhe impostas. Há que auscultá-lo, e respeitar
a vontade, da única maneira democrática que conhecemos: permitindo-lhe livre manifestação a
acatando a deliberação da maioria.
O remanejamento político-territorial dos Estados-membros da Federação transforma a paisagem
político administrativa nacional e influi frontalmente na vida dos cidadãos que habitam as áreas
abrangidas. Mesmo aprovadas pelo Congresso Nacional, assembleia eleita pelo voto direto e secreto
do povo, as redivisões internas de um País para se legitimarem – acima de conveniências
conjunturais, ou de interesses eleitorais -, exigem a manifestação expressa e específica da vontade
dos habitantes em condições de emiti-la. Trata-se de procedimento que dignifica e eleva a
democracia moderna.
O Projeto de Constituição o reconhece, tanto que agasalha o princípio, no § 3° do art. 28, e o reitera
nos art. 438 e 439. A presente é corolário desse reconhecimento e coerente aplicação do princípio à
legitimação ou recomposição de situações constituídas sem expressa anuência popular.
Parecer:
A Emenda em tela objetiva alterar o art. 6o. do Capítulo das Disposições Transitórias, o qual prevê
a criação de Estados.
O dispositivo em tela deve ser suprimido, nos termos do Substitutivo que vamos oferecer, em razão
do acolhimento da Emenda apresentadas para esse fim.
Diante desse fato, somos pela prejudicialidade da Emenda.
EMENDA:23399 PREJUDICADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO)
Texto:
Emenda Modificativa:
Dispositivo Emendado: Art. 6o.
Das Disposições Transitórias.
O art. 6o. das Disposições Transitórias do
Substitutivo do Relator, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 6o. - Dentro de cento e vinte dias, o
Tribunal Regional de Goiás realizará plebiscito na
área descrita no parágrafo 1o, resultando o
pronunciamento favorável na criação automática do
Estado do Tocantins e, em noventa dias, na sua
instalação, designada pelo Presidente da República
a sede do Governo, a ser confirmada pela
Assembleia Constituinte do Estado.
§ 1o. - O Estado do Tocantins limitar-se-á
com o Estado de Goiás pelas divisas Norte dos
Municípios de São Miguel do Araguaia, Porangatu,
Formoso, Minaçu, Cavalcante, Monte Alegre de Goiás
e Campos Belos, conservando, a Leste, Norte e
Oeste, as divisas atuais do Estado de Goiás com a
Bahia, Piauí, Maranhão, Pará e Mato Grosso.
§ 2o. - Aplica-se à criação, instalação,
eleição da Assembleia Constituinte, Governador,
Vice-Governador, Senadores e Deputados Federais do
Estado do Tocantins e à divisão do Estado de
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Goiás, no que couber, o que dispõe a Lei
Complementar no. 31, de 1977".
Justificativa:
Todas as resoluções da ONU, a respeito do direito à autodeterminação dos povos, mandam ouvir,
para efeito de independência política, a população diretamente interessada: é da tradição do direito
constitucional brasileiro, ser feita consulta, para efeito de autonomia política aos habitantes das
regiões e Distritos que buscam à emancipações.
As reiteradas manifestações da Assembleia Legislativa ela, autora da Sugestão de Norma
Constitucional n° S10151, propondo a criação do Estado do Tocantins, aprovada pela Subcomissão
dos Estados – dos Constituintes, do Governador do Estado, do Ministro da Agricultura, autoridades,
instituições e povo goianos, já são do conhecimento de todos os Constituintes.
Diante do quadro que temos, quem poderia, senão a Assembleia Nacional Constituinte, fazer
respeitar a vontade do povo, expressa nas diversas manifestações do seu Governador e dos seus
representantes, no sentido de criar o Estado do Tocantins?
Diante do quadro que temos, poderia, senão a Assembleia Nacional Constituinte, fazer respeitar a
vontade do povo, expressa nas diversas manifestações do seu Governador e dos seus
representantes, no sentido de criar o Estado de Tocantins?
Diante das incertezas que nos traz o jogo político, quem poderia, senão a Assembleia Nacional
Constituinte, desagravar o Congresso Nacional, defender as suas atuais e tão diminutas prerrogativas
e restaurar lhe a independência grandemente afetada pelos dois vetos presidenciais ao Estado do
Tocantins?
O povo goiano, os seus representantes e governantes esperam ter respeitada a sua vontade política
de criar o Estado do Tocantins e contam com a solidariedade dos ilustres membros da Assembleia
Nacional Constituinte.
Parecer:
A Emenda sob análise reduz a amplitude do art. 6o. do Título X, o qual prevê a criação de novos
Estados.
Face à supressão do referido dispositivo no Substitutivo que vamos oferecer, pelo acolhimento de
Emendas apresentadas para esse fim, resulta prejudicada a proposição em tela.
EMENDA:23594 APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG)
Texto:
EMENDA
Nos termos do art. do Regimento Interno
da Assembleia Nacional Constituinte, suprima-se o
art. 6o. e respectivo parágrafo do Título X "Disposições Transitórias" - do Substitutivo do
Projeto de Constituição.
Justificativa:
A matéria cuidada no art. 6°, do Substitutivo do Projeto de Constituição é polêmica, grave e de
repercussões enormes na vida nacional.
Daí porque não pode ser fruto de qualquer deliberação, que não decorra de informações suficientes
ao povo brasileiro.
Quando da entrega do mandato popular aos Constituintes nas eleições de quinze de novembro, não
se faz objeto de debates populares, a alteração da forma de divisão do Território Nacional.
Não se poderia considerar legítima, de conseguinte, a decisão sobre aquela modificação sem
qualquer debate profundo sobre o tema a ser aperfeiçoado pelo povo, o que, por certo, não ocorreria
no modelo proposto no parágrafo único do art. 6°, do Substitutivo, o qual, pretende-se, seja suprimido
do Código Constitucional.
Parecer:
A presente Emenda visa a suprimir o art. 6o. das Disposições Transitórias, o qual prevê a criação
de Estados com o desenvolvimento de unidades federadas já existentes, bem como a transformação

Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 113

de Territórios Federais em Estados.
Não vemos razões plausíveis para a manutenção do dispositivo em tela no texto constitucional em
elaboração, ainda mais quando se deve proceder a estudos prévios relativos à redivisão territorial do
País, tendo em vista o interesse público da medida.
Somos, portanto, pela aprovação da emenda.
EMENDA:23795 PREJUDICADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO)
Texto:
EMENDA ADITIVA
Acrescente-se ao Art. 6o. das Disposições
Transitórias do Substitutivo do Relator ao Projeto
de Constituição, o seguinte § 1o., renumerando-se
o Parágrafo Único.
Art. 6o. ....................................
§ 1o - A consulta de que trata o presente
artigo, será restrita aos Municípios que
integrarão os novos Estados da União.
Justificativa:
Achamos por bem propormos a consulta nos Municípios interessados na criação dos Novos Estados,
visto serem suas populações as diretamente interessadas na criação dos respectivos Estados, como
também por conhecerem de perto os benefícios que advirão com a aprovação da medida.
Parecer:
A Emenda em tela objetiva alterar o art. 6o. do Capítulo das Disposições Transitórias, o qual prevê
a criação de Estados.
O dispositivo em tela deve ser suprimido, nos termos do Substitutivo que vamos oferecer, em razão
do acolhimento da Emenda apresentadas para esse fim.
Diante desse fato, somos pela prejudicialidade da Emenda.
EMENDA:23851 APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
DOMINGOS LEONELLI (PMDB/BA)
Texto:
Emenda Supressiva
Título X
Disposições Transitórias
Suprima-se do Artigo 6o. as palavras Bahia e Santa Cruz.
Justificativa:
O povo é contra a divisão do seu Estado. Em favor da unidade do território baiano, foi apresentada
uma Emenda Popular com mais de 430.000 assinaturas.
A representação da Bahia na Assembleia Nacional Constituinte, por 40 de seus componentes, dos 42
que integram, é contra o Fracionamento do território da Bahia.
Na Assembleia Legislativa da Bahia, apenas I Deputado dos 63 que o formam é favorável ao
desmembramento do território baiano.
Portanto, pela supressão indicada como forma de restabelecer o equilíbrio desejado.
Parecer:
A presente Emenda pretende a exclusão de Estado a ser desmembrado visando a criação de nova
unidade.
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Tendo em vista a supressão do próprio dispositivo, em atenção ao acolhimento de outras Emendas,
opinamos pela aprovação da proposição em exame, nos termos do Substitutivo do Relator.
EMENDA:24272 APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO)
Texto:
Emenda Modificativa
Dispositivo Emendado: Título X, Disposições Transitórias.
O Título X, Disposições Transitórias do
Substitutivo do Relator, constituindo-se ato
separado da Constituição, passa a ter a seguinte
redação:
"Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
Art. 1o. As Assembleias Legislativas, com
poderes constituintes, terão prazo de seis meses,
para adaptar as Constituições dos Estados a esta
Constituição, mediante aprovação por maioria
absoluta, em dois turnos de discussão e votação,
salvo quanto ao sistema de governo.
Parágrafo único. Promulgada a Constituição
do Estado, caberá à Câmara Municipal, no prazo de
seis meses, votar a Lei Orgânica respectiva, em
dois turnos de discussão e votação, respeitado o
disposto nesta Constituição e na Constituição Estadual.
Art. 2o. A transferência de serviços públicos
aos Estados e aos Municípios compreenderá a
incorporação, ao patrimônio estadual ou municipal,
dos bens e instalações respectivos e se dará no
prazo máximo de cinco anos, durante o qual a União
não poderá aliená-los, dar-lhes outra destinação,
ou descurar de sua conservação.
Parágrafo único. Aplica-se às transferências
dos Estados aos Municípios o disposto neste artigo.
Art. 3o. Dentro de cento e vinte dias, o
Tribunal Regional de Goiás realizará plebiscito na
área descrita no parágrafo 1o., resultando o
pronunciamento favorável na criação automática do
Estado do Tocantins e, em noventa dias, na sua
instalação designada pelo Presidente da República
a sede do Governo, a ser confirmada pela
Assembleia Constituinte do Estado.
§ 1o. O Estado do Tocantins limitar-se-á com
o Estado de Goiás pelas divisas norte dos
Municípios de São Miguel do Araguaia, Porangatu,
Formoso, Minaçu, Cavalcante, Monte Alegre de Goiás
e Campos Belos, conservando, a Leste, Norte e
Oeste, as divisas atuais do Estado de Goiás com a
Bahia, Piauí, Maranhão, Pará e Mato Grosso.
§ 2o. Aplica-se à criação, instalação,
eleição da Assembleia Constituinte, Governador,
Vice-Governador, Senadores e Deputados Federais do
Estado do Tocantins e à divisão do Estado de
Goiás, no que couber, o que dispõe a Lei
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Complementar no. 31/77."
Art. 4o. Após resultados favoráveis de
consulta popular, ficam criados os seguintes
Estados da Federação:
I - de Santa Cruz, com o desmembramento da
área do Estado da Bahia, abrangida pelos
Municípios de Abaíra, Água Quente, Aiquara,
Alcobaça, Almadina, Anagé, Andaraí, Aracatu,
Arataca, Aurelino Leal, Barra da Estiva, Barra do
Choça, Barra do Rocha, Belmonte, Belo Campo, Boa
Nova, Bom Jesus da Lapa, Boninal, Boquira, Botuporã,
Brejões, Brumado, Buerarema, Catiba, Caculé,
Caetité, Camacan, Camamu, Canavieira, Candiba,
Cândido Sales, Caravelas, Coaraci, Condeúba,
Contendas do Sincorá, Cordeiros, Cravolândia,
Dário Meira, Dom Basílio, Encruzilhadas, Firmino
Alves, Floresta Azul, Gandu, Gongogi, Governador
Lomanto Júnior, Guanambio, Guaratinga, Ibiassucê,
Ibicaraí, Ibicoara, Ibicuí, Ibipitanga,
Ibirapitanga, Ibirapuã, Ibirataia, Ibitiara,
Iguaí, Ilhéus, Ipiaú, Irajuba, Iramaia, Itabuna,
Itacaré, Itaeté, Itagi, Itagibá, Itagimirim, Itaju
do Colônia, Itajuípe, Itamaraju, Itamari, Itambé,
Itanhém, Itapé, Itapebi, Itapetinga, Itapitanga,
Itaquara, Itarantim, Itiruçu, Itororó, Ituaçu,
Jacaraci, Jaguaquara, Jequié, Jitaúna, Jussari,
Jussiapé, Lafaiete Coutinho, Lajedão, Lucínio de
Almeida, Livramento do Brumado, Macarani,
Macaúbas, Maiquinique, Malhada de Pedras, Manoel
Vitorino, Maracás, Maraú, Marcionílio Souza,
Mascote, Medeiros Neto, Mortugaba, Mucugê, Mucuri,
Nova Canaã, Nova Itarana, Nova Viçosa, Palmas de
Monte Alto, Paramirim, Paratinga, Pau Brasil,
Piatã, Pindaí, Piripá, Planaltino, Planalto,
Poções, Porto Seguro, Potiraguá, Prado, Presidente
Jânio Quadros, Riacho de Santana, Rio de Contas,
Rio do Antônio, Rio do Pires, Santa Cruz de
Cabrália, Santa Cruz da Vitória, Santa Inês, Santa
Luzia, Sebastião Laranjeiras, Tanhaçu, Tremedal,
Teixeira de Freitas, Ubaitaba, Ubatã, Una, Urandi,
Uruçuca, Vitória da Conquista e Wenceslau
Guimarães, devendo o Poder Executivo escolher para
Capital a cidade de Itabuna, Ilhéus, Jequié,
Vitória da Conquista ou Itapetinga.
II - do Triângulo, com o desmembramento da
área do Estado de Minas Gerais, abrangida pelos
Municípios de Abadia dos Dourados, Água Comprida,
Araguari, Arapuã, Araxá, Cachoeira Dourada,
Campina Verde, Campo Florido, Campos Altos,
Canápolis, Capinópolis, Carmo do Paranaíba,
Cascalho Rico, Cedro do Abaeté, Centralina,
Comendador Gomes, Conceição das Alagoas,
Conquista, Coromandel, Cruzeiro da Fortaleza,
Delfinópolis, Douradoquara, Estrela do Sul,
Fronteira, Frutal, Grupiara, Guarda-Mor,
Guimarânia, Gurinhatã, Ibiá, Indianápolis, Ipiaçu,
Iraí de Minas, Itapagipe, Ituiutaba, Iturama, João
Pinheiro, Lagamar, Lagoa Formosa, Matutina,
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Medeiros, Monte Alegre de Minas, Monte Carmelo,
Nova Ponte, Paracatu, Patos de Minas, Patrocínio,
Pedrinópolis, Perdizes, Pirajuba, Planura, Prata,
Pratinha, Presidente Olegário, Rio Paranaíba,
Romaria, São Francisco de Sales, São Gonçalo do
Abaeté, São Gotardo, São João Batista do Glória,
São Roque de Minas, Sacramento, Santa Juliana,
Santa Rosa da Serra, Santa Vitória, Serra do
Salitre, Tapira, Tiros, Tupaciguara, Uberaba,
Uberlândia, Vargem Bonita, Vazante e Veríssimo,
devendo o Poder Executivo escolher para Capital a
cidade de Araguari, Araxá, Ituiutaba, Patos de
Minas, Patrocínio ou Uberlândia.
III - do Maranhão do Sul, com o
desmembramento da área do Estado do Maranhão,
abrangida pelos Municípios de Açailândia, Alto
Parnaíba, Amarante, Balsas, Carolina, Estreito,
Fortaleza dos Nogueiras, Grajaú, Imperatriz, João
Lisboa, Loreto, Montes Altos, Porto Franco,
Riachão, Sambaíba, São Félix de Balsas, São
Raimundo das Mangabeiras, Sítio Novo e Tarso
Fragoso, tendo a cidade de Imperatriz como Capital.
IV - do Tapajós, com o desmembramento da área
do Estado do Pará abrangida pelos Municípios de
Alenquer, Almeirim, Aveiro, Faro, Itaituba,
Juruti, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Prainha e
Santarém, tendo a cidade de Santarém como Capital.
V - do Juruá, com o desmembramento da área do
Estado do Amazonas abrangida pelos Municípios de
Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant,
Carauari, Eirunepé, Envira, Ipixuna, Itamarati,
Juruá, Jutaí, São Paulo de Olivença e Tabatinga,
tendo a cidade de Carauari como Capital.
Parágrafo único. Aplicam-se à criação e
instalação dos Estados de Santa Cruz, Triângulo,
Maranhão do Sul, Tapajós e Juruá, no que couber, o
previsto no parágrafo 2o. do artigo anterior.
Art. 5o. Os Territórios Federais de Roraima
e Amapá, são transformados em Estados Federados,
mantidos os seus atuais limites geográficos.
§ 1o. Lei complementar disporá sobre a
organização e a instalação dos Estados ora
criados, inclusive sobre as eleições para
Governador, Vice-Governador, Senadores, Deputados
Federais e Deputados Estaduais.
§ 2o. A União estabelecerá programas
especiais de desenvolvimento, pelo prazo que a lei
estabelecer, destinados a promover e consolidar o
desenvolvimento dos Estados mencionados no "caput
deste Artigo.
§ 3o. Os Tribunais Regionais Eleitorais,
respectivamente, dos Estados do Amazonas e Pará,
terão jurisdição nos Territórios Federais
referidos no "caput" até a instalação dos
respectivos Estados.
Art. 6o. Se o Supremo Tribunal Federal não
decidir, dentro de 2 (dois) anos, todas as
questões relativas à contestação de limites entre
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os Estados, as não decididas implicarão no
reconhecimento dos limites existentes quando
promulgada a Constituição de 1891.
§ 1o. O Poder Executivo responderá pela
execução deste mandamento constitucional.
§ 2o. Qualquer pendência sobre fronteiras
entre Estados, ainda não levada à Justiça, será
dirimida através de plebiscito entre os moradores
da região em litígio, sob a orientação do Tribunal
Superior Eleitoral.
Art. 7o. Os Estados e Municípios deverão, no
prazo de cinco anos, a contar da promulgação desta
Constituição, promover, mediante acordo ou
arbitramento, a demarcação de suas linhas de fronteira.
Parágrafo único. Mediante solicitação dos
Estados interessados, o Poder Executivo deverá
encarregar dos trabalhos demarcatórios a Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Art. 8o. Os eleitores dos antigos Estados da
Guanabara e do Rio de Janeiro serão chamados a se
manifestar, através de plebiscito, sobre a fusão
das duas unidades federativas, a ser realizado
juntamente com as eleições municipais de 15 de
novembro de 1988.
§ 1o. Proceder-se-á separadamente, à
apuração dos resultados da consulta nos dois
antigos Estados.
§ 2o. Caso o pronunciamento seja em sentido
contrário à fusão em um, ou em ambos os antigos
Estados, a lei complementar federal disciplinará,
até 15 de novembro de 1989, os procedimentos que
serão adotados para que a autonomia de ambos seja
restabelecida, consumando-se com o pleito estadual
de 15 de novembro de 1990.
[...]
Justificativa:
Integrar uma Nação cujos fundamentos básicos sejam inspirados no Cristianismo, no Humanismo e
na Democracia, é o ideal supremo de todos.
Esta emenda faz parte Substitutivo apresentado pelo autor ao Plenário e ao Partido Democrata
Cristão, sob a denominação de “PROJETO APOLO”, desmembrado em doze emenda, cada uma
relativa a um Título, para um possível aproveitamento pelo nobre Relator.
O objetivo maior, no entanto, é o de contribuir para a elaboração de uma nova CARTA MAGNA que
corresponde as expectativas da Nação.
As mudanças introduzidas são, ainda, do autor.
Parecer:
Trata-se de Emenda que sugere profundas alterações no Título X, que regula as Disposições
Transitórias.
Alguns dos preceitos sugeridos já integram o Substitutivo do Relator, outros inovam o documento e
outros, ainda, suprimem regras nele contidas.
É inegável que a proposição, reflete grande espírito público, competência e sensibilidade do Autor.
Visando ao aperfeiçoamento do texto, tendo em vista que no referido Título devem apenas constar
dispositivos necessários à proteção dos direitos adquiridos e à disciplinação de providências limitadas
no tempo e de relevante interesse público, acolhemos parcialmente a proposição para dele aproveitar
os dispositivos que constam do Substitutivo que vamos apresentar.
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EMENDA:24379 PREJUDICADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
NARCISO MENDES (PDS/AC)
Texto:
Emenda Modificativa
Dispositivo emendado: Art. 6o., das
disposições transitórias, título X
Dê-se aos artigos 6o. e 7o. das Disposições
Transitórias do Projeto de Constituição, a redação
a seguir, passando o atual art. 7o., a figurar
como art. 8o., renumerando-se os demais:
"Art. 6o. - Na eleição de 15 de novembro de
1988, será realizada consulta popular nas áreas
interessadas em se desmembrar dos Estados de
Goiás, Bahia, Minas Gerais, Maranhão, Pará e
Amazonas, para a criação dos Estados de Tocantins,
Santa Cruz, São Francisco, Triângulo, Maranhão do
Sul, Tapajós e Juruá.
Parágrafo Único. Estará automaticamente
criado o Estado onde for favorável o resultado da
consulta, ocorrendo a instalação na data da posse
do Governador eleito no pleito de 1990.
Art. 7o. - Os Territórios Federais de
Roraima e Amapá, são transformados em Estados
Federados, mantidos os seus atuais limites geográficos.
§ 1o. - Lei complementar disporá sobre a
organização e a instalação dos Estados ora
criados, inclusive sobre eleições para governador,
Vice-Governador, Senadores, Deputados Federais e
Deputados Estaduais;
§ 2o. - A União estabelecerá programas
especiais de desenvolvimento, destinados a
promover e consolidar o desenvolvimento dos
Estados mencionados no "caput" deste artigo;
§ 3o. - Até a instalação dos Tribunais
Regionais Eleitorais dos Estados de Roraima e do
Amapá, as novas unidades continuarão sob a
jurisdição dos tribunais Regionais Eleitorais dos
Estados do Amazonas e Pará, Respectivamente.
Justificativa:
A consulta popular a que se refere o art. 6°, deve ser realizada somente na área destinada à criação
de uma nova unidade federada. Nenhum sentido teria se a mesma se realizasse em todo lado,
quanto aos Territórios de Roraima e do Amapá, não se trata da criação de novos Estados mediante
desmembramento. Trata-se da Transformação dos Territórios em Estados Federados, pois com esse
objetivo foi que os mesmos foram criados e essa foi a decisão sugerida pela Comissão dos Notáveis,
aprovada nas subcomissões, nas Comissões Temáticas e na Comissão de Sistematização através do
Projeto de Constituição apresentado pelo relator.
Os Territórios de Roraima e do Amapá devem ser imediatamente transformados em Estados, valendo
citar que no caso do Amapá, até mesmo o Prédio para o funcionamento da Assembleia Legislativa
Estadual, encontra-se pronto e a data de 15 de novembro de 1988, já deverá servir para a eleição
dos Deputados Constituintes dessas novas Unidades.
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Na qualidade de representante do Acre nesta Assembleia Nacional Constituinte, destaco o caso do
Amapá, que acabo de visitar, lembrando que segundo a fonte. “BALANÇOS GERAIS DA UNIÃO –
1985/1986” a receita arrecadada nesse Território em 1986 foi superior até mesmo a de Estados e no
caso de impostos especiais referentes a minerais, superou 13 unidades da Federação nesse mesmo
ano, segundo a mesma fonte, sendo que em Imposto Territorial Rural, igualou-se ao Distrito Federal e
aos Estados de Sergipe e Rio Grande do Norte.
Depois de 44 anos na condição de Territórios Federais, Roraima e Amapá não podem esperar por
mais tempo pela almejada emancipação.
Parecer:
A presente Emenda pretende ampliar o número de Estados a serem criados segundo disposição
contida no art. 6o. do Título X.
Face à supressão do referido dispositivo no Substitutivo que vamos oferecer, pelo acolhimento de
Emendas apresentadas para esse fim, resulta prejudicada a proposição em tela.
EMENDA:24655 PREJUDICADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOÃO NATAL (PMDB/GO)
Texto:
EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 6o. DAS
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS.
Suprimida a expressão "de Goiás" no artigo
6o. das Disposições Transitórias, acrescente-se,
após, o seguinte artigo, renumerados os demais:
Art. 7o. Fica criado o Estado do Tocantins,
com o desmembramento da área do Estado de Goiás
abrangida pelos municípios de Almas, Alvorada,
Ananás, Araguaçu, Araguaína, Araguatins, Arapoema,
Augustinópolis, Aurora do Norte, Axixá de Goiás,
Babaçulândia, Brejinho de Nazaré, Colinas de
Goiás, Colméia, Conceição do Norte. Couto
Magalhães, Cristalândia, Dianópolis, Dois Irmãos
de Goiás, Dueré, Fátima, Figueirópolis,
Filadélfia, Formoso do Araguaia, Goiatins, Guaraí,
Gurupi, Itacajá, Itaguatins, Itapoã de Goiás,
Lizarda, Miracema do Norte, Miranorte, Monte do
Carmo, Natividade, Nazaré, Nova Olinda, Novo
Acordo, Paraíso do Norte de Goiás, Paranã, Pedro
Afonso; Pindorama de Goiás, Pium, Ponte Alta do
Bom Jesus, Ponte Alta do Norte, Porto Nacional,
Presidente Kennedy, Rio Sono, São Sebastião do
Tocantins, Silvanópolis, Sítio Novo de Goiás,
Taguatinga, Tocantínia, Wanderlândia e Xambioá,
compreendidos os seus limites externos.
§ 1o. O Governador do Estado do Tocantins
será nomeado pelo Presidente da República no prazo
de 30 (trinta) dias, contados da data da
promulgação desta Constituição, para o período que
se encerrará com o mandato dos atuais Governadores.
§ 2o. O executivo Federal fixará um município
como sede provisória do Governo do Estado,
obedecido o Critério da centralização geográfica,
até a aprovação da Capital pela Assembleia
Legislativa do Estado do Tocantins:
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§ 3o. A União antecipará receita até o valor
equivalente a seiscentos e quarenta mil
Obrigações do Tesouro Nacional, para as despesas
preliminares, que o Estado de Tocantins ressarcirá
em dez anos.
§ 4o. Aplicam-se à criação e instalação do
Estado do Tocantins, no que couber, as normas
legais disciplinadoras da divisão do Estado do
Mato Grosso, exceto quanto à abertura de crédito
das despesas preliminares de instalação
Justificativa:
Endossando a luta histórica do povo no norte do Estado de Goiás, trago à consideração da
Assembleia Nacional Constituinte proposta de instituição do Estado do Tocantins, na conformidade
da iniciativa de outros Constituintes e de Emenda Popular, que, contudo, ainda não foram acolhidas
pelo Relator, a despeito de a medida ter sido aprovada na Subcomissão que a apreciaram.
Ao fazê-lo, não posso deixar, no entanto, de dar curso ao apelo de expressivas lideranças e de
significativa parcela da população de duas comunidades que, pela proposta original, passariam a
pertencer ao novo Estado.
Com efeito, os Municípios de Arrais e Palmeirópolis, em face de sua localização geográfica, na linha
limítrofe com o território remanescente do Estado de Goiás, sairiam sensivelmente prejudicados,
diante das relações, já bastante favorecidas por vias de fácil e rápido acesso, que mantém com o sul
dessa unidade federativa, causando transtornos à vida de seus habitantes, se tiverem que resolver os
assuntos de seus interesse na futura Capital do novo Estado, ainda quando venha ela se situar em
área central, equidistante das cidades localizadas nos extremos.
Em respeito a esse desiderato incontestável, idoneamente manifestado, a Assembleia Nacional
Constituinte, à oportunidade em que certamente acolherá o pleito da gente nortense, não deixará de
considerar a situação dos Municípios que preferem continuar integrando o Estado de Goiás, no seu
legítimo anseio de buscar a alternativa que melhor consulta os seus interesses.
Parecer:
A Emenda sob análise reduz a amplitude do art. 6o. do Título X, o qual prevê a criação de novos
Estados.
Face à supressão do referido dispositivo no Substitutivo que vamos oferecer, pelo acolhimento de
Emendas apresentadas para esse fim, resulta prejudicada a proposição em tela.
EMENDA:24936 PREJUDICADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
FERNANDO GOMES (PMDB/BA)
Texto:
Dê-se ao art. 6o. Disposições Transitórias Título X do Substitutivo do Relator a seguinte redação:
"6o. - Segundo resultado de plebiscito a
realizar-se no pleito de 15 de novembro de 1988,
manifestando-se as populações diretamente
interessadas, consideram-se automaticamente
criados os seguintes Estados, instalando-se na
posse do Governador eleito no pleito de 1990:
I - Bahia de Santa Cruz, limitando-se a leste
pelo Oceano Atlântico, da divisa do Estado do
Espírito Santo é do município Maraú ao Norte as
divisas, com a Bahia, dos municípios de Gandu,
Venceslau Guimarães, Jaquaquara, Planaltino,
Marcionílio Souza, Itaeté, Andaraí, Boninal,
Ibitiara, Boquira, Paratinga, bom Jesus da Lapa,
Serra Dourada, Santana, Canápolis, Santa Maria da

Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 121

Vitória e Correntina; ao Sul e Oeste, os atuais
limites de Minas Gerais e Goiás, abrangendo cento
e quarenta e seis municípios.
Justificativa:
O artigo 6° do Substitutivo do Relator é inexequível, porque não descreve a área dos Estados
desmembrados.
Preenchendo essa lacuna e tornando eficaz o dispositivo, apresentamos as limitações do futuro
Estado da Bahia de Santa Cruz, no item I, certos de que os propositores dos outros Estados também
o farão.
Consideramos, sempre, necessário o plebiscito, mas na região diretamente interessada, embora a
fusão Guanabara-Rio de Janeiro e a criação dos Estados de Mato Grosso do Sul e Rondônia, tenham
decorrido de Lei Complementar que dispensou essa consulta.
Parecer:
A Emenda em tela objetiva alterar o art. 6o. do Capítulo das Disposições Transitórias, o qual prevê
a criação de Estados.
O dispositivo em tela deve ser suprimido, nos termos do Substitutivo que vamos oferecer, em razão
do acolhimento da Emenda apresentadas para esse fim.
Diante desse fato, somos pela prejudicialidade da Emenda.
EMENDA:24958 PREJUDICADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
CHICO HUMBERTO (PDT/MG)
Texto:
Emenda Modificativa
Título X
Disposições transitórias
Art. 6o. - Cento e vinte dias após a
promulgação desta Constituição, será realizada
consulta popular nos municípios da área emancipada
dos Estados de Goiás, Minas Gerais, Maranhão,
Pará, Roraima e Amapá, para criação
respectivamente dos Estados de Tocantins,
Triângulo, Maranhão do Sul, Tapajós, Roraima e
Amapá.
§ único - Estará automaticamente criado o
Estado onde for favorável o resultado da consulta,
ocorrendo sua instalação noventa dias após o plebiscito.
Justificativa:
Temos que adequar a redação das disposições transitórias ao texto da Constituição que no seu art.
28, § 3° ordena que a consulta popular (plebiscito) seja realizada de acordo com as normas da
Organização das Nações Unidas, ou seja, somente nos munícios que integrarão o novo Estado.
Parecer:
A Emenda sob análise reduz a amplitude do art. 6o. do Título X, o qual prevê a criação de novos
Estados.
Face à supressão do referido dispositivo no Substitutivo que vamos oferecer, pelo acolhimento de
Emendas apresentadas para esse fim, resulta prejudicada a proposição em tela.
EMENDA:25222 PREJUDICADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
CARLOS SANT'ANNA (PMDB/BA)
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Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se ao art. 6o. e seu parágrafo único das
Disposições Transitórias a seguinte redação:
Art. 6o. - Poderão ser automaticamente
criados novos Estados, desmembrados das atuais
unidades da federação, por proposta previamente
aprovada, por maioria absoluta de votos, na
Assembleia Legislativa, a ser referendada, por
consulta popular, nos termos do parágrafo 3o. do
art. 28, na eleição de 15 de novembro de 1988.
Parágrafo único - A instalação do Estado que
se criar, na forma do "caput" deste artigo,
ocorrerá com a posse do Governador que for eleito
a 15 de novembro de 1990.
Justificativa:
A emenda ora apresentada procura compatibilizar a disposição transitória contida no artigo 6° com o
parágrafo 3° do artigo 28, que inclui como requisito necessário à criação de Estados, a audiência
prévia das Assembleias.
Este preceito advindo da Constituição Americana e reproduzidos nos diversos sistemas federativos
do mundo foi sempre uma regra mantida nos textos constitucionais brasileiros desde 1891.
Por outro lado, não é de se admitir, em uma carta que por essência deve ser genérica, referência
individualizada a este ou aquele Estado, devendo-se preferir o padrão geral ao qual se amoldarão as
situações específicas.
Parecer:
A Emenda em tela objetiva alterar o art. 6o. do Capítulo das Disposições Transitórias, o qual prevê
a criação de Estados.
O dispositivo em tela deve ser suprimido, nos termos do Substitutivo que vamos oferecer, em razão
do acolhimento da Emenda apresentadas para esse fim.
Diante desse fato, somos pela prejudicialidade da Emenda.
EMENDA:25317 PREJUDICADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ERICO PEGORARO (PFL/RS)
Texto:
Das Disposições Transitórias
Nova Redação ao artigo 6o. e inclusão de
parágrafo 2o. neste artigo
"Art. 6o. - Na eleição de 15 de novembro de
1988, será realizada consulta popular nos Estados
de Goiás, Bahia, Minas Gerais, Maranhão, Pará e
Amazonas, para criação respectivamente dos Estados
de Tocantins, Santa Cruz, Triângulo, Maranhão do
Sul, Tapajós e Juruá."
"Parágrafo 2o. - Na data da promulgação desta
Constituição estarão criados os Estados de Roraima
e Amapá."
Justificativa:
Não é necessário que se faça uma consulta popular nos territórios de Roraima e Amapá, pois não irá
haver desmembramento nestes territórios e sim far-se-á uma organização política administrativa.
Desta forma, evitaremos um gasto desnecessário para a Justiça Eleitoral destes Territórios.
Parecer:
A Emenda sob análise reduz a amplitude do art. 6o. do Título X, o qual prevê a criação de novos
Estados.
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Face à supressão do referido dispositivo no Substitutivo que vamos oferecer, pelo acolhimento de
Emendas apresentadas para esse fim, resulta prejudicada a proposição em tela.

EMENDA:25895 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS)
Texto:
Inclua-se em Disposições Transitórias (se
possível, em seguida aos art. 6o. ou 7o., que
tratam de matéria assemelhada):
"Art. - Os Estados e os Municípios deverão,
no prazo de cinco anos, a contar da promulgação
desta Constituição, promover, mediante acordo ou
arbitramento, a demarcação de suas linhas de
fronteira, podendo, para isso, fazer alterações e
compensações de área, que atendam aos acidentes
naturais.
Parágrafo Único - Havendo solicitação dos
Estados ou Municípios interessados, a União deverá
encarregar-se dos trabalhos demarcatórios."
Justificativa:
1) Os litígios fronteiriços estão aumentando, bastando citar os que ocorrem no momento,
envolvendo Minas Gerais/Espirito Santo, Amazonas, Pará, Mato Grosso/Acre, Ceará/Piauí,
Bahia/Goiás/ Mato Grosso, Acre/Rondônia/Amazonas, além de vários outros, inclusive
intermunicipais, registrando-se episódios de violência.
2) O dispositivo veio sendo mantido nos relatórios da Subcomissão e da Comissão respectivas e
no projeto da Comissão de Sistematização, desaparecendo-se – por aparente inadvertência –
no substitutivo.
3) Trata-se de tema constante de todas as Constituições, à exceção das de 1967 e 1969.
Parecer:
Pela rejeição, por ser desnecessária previsão constitucional a respeito.
EMENDA:25928 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JACY SCANAGATTA (PFL/PR)
Texto:
Emenda aditiva ao artigo 6o. das disposições
Transitórias do Projeto de Constituição
(Substitutivo)
Art. 6o. - Na eleição de 15 de novembro de
1988, será realizada consulta popular nos estados
de Goiás, Bahia, Minas Gerais, maranhão, Pará,
Amazonas, Paraná e Santa Catarina nos territórios
de Roraima e Amapá, para criação respectivamente
dos estados de Tocantins, Santa Cruz, Triângulo,
Maranhão do Sul, Tapajós, Juruá, Iguaçu, Roraima e
Amapá.
§ 1o. - Nos Estados, a consulta se dará
exclusivamente nas áreas emancipadas.
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§ 2o. - Estará automaticamente criado o
Estado onde for favorável o resultado da consulta,
ocorrendo sua instalação na data da posse do
Governador eleito no Pleito de 1990.
§ 3o. - A jurisdição territorial do Estado do
Iguaçu, corresponderá aos seguintes Municípios: do
Estado do paraná - Ampere, Assis Chateaubriand,
Barracão, Boa Vista da Aparecida, Braganey,
Cafelândia, Cantagalo, Capitão Leônidas Marques,
Capanema, Cascavel, Catanduvas, Céu Azul,
Chopininzinho, Clevelândia, Corbélia, Coronel
Vivida, Dois Vizinhos, Eneas Marques, Formosa do
Oeste, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guaíra,
Guaraniaçu, Itapejara do Oeste, Jesuítas,
Laranjeiras do Sul, Mangueirinha, Marechal Cândido
Rondon, Marianópolis, Marmelo, Martelândia,
Madianeira, Missal, Nova Aurora, Nova Prata do
Iguaçu, Nova Santa Rosa, Palmas Palotina, Pato
Branco, Pérola do Oeste, Planalto, Pranchita,
Quedes do Iguaçu, Realiza, Renascença, Salgado
Filho, Salto do Lontra, santa Helena, Santa
Izabel do Oeste, Santa Terezinha do Itaipu, Santo
Antônio do Sudoeste, São João, São Jorge do Oeste,
São José das Palmeiras, São Miguel do Iguaçu,
Terra Roxa do Oeste, Toledo, Três Barras do
paraná, Tupãssi, Vera Cruz do Oeste, Verê,
Vitorino; de Santa Catarina - Abelardo Luz, Água
Doce, Águas do Chapecó, Anchieta, Arroio Trinta,
Caçador, Gaibi, Campo Erê, Capinzal, Catanduvas,
Caxambu do Sul, Chapecó, Concórdia, Coronel
Freitas, Cunha Porã, Descanso, Dionísio Cerqueira,
Fachinal dos Guedes, Galvão, Guaraciaba, Guarujá
do Sul, Ipira, Ipumirim, Irani, Itapiranga,
Jaborá, Joaçaba, Lacerdópolis, Maravilha, Modelos,
Mondaí, Nova Erechim, Ouro, Palma, Sola, palmitos,
Peritiba, Pinhauzinho, Pinheiro Preto, Piratuba,
Ponte Serrada, Presidente Castelo Branco,
Quilombo, Rio das Antas, Romelândia, Salto Veloso,
São Carlos, São Domingos, São José do cedro, São
Lorenço do Oeste, São Miguel do Oeste, Saudades,
Seara, Treze Tílias, Vargeão, Videira, Xanxerê,
Xavantina, Xacim, Devendo a Capital do Estado ser
escolhida mediante manifestação das populações
interessadas, através de plebiscito.
Justificativa:
Com relação aos territórios de Roraima e Amapá o Artigo 6° das Disposições Transitórias do Projeto
de Constituição Prevê o plebiscito exclusivamente na área emancipada, a dos territórios, sem
estender a consulta à população de União, à qual os mesmos estão jurisdicionados.
Diversamente ocorre com as demais propostas de emancipação: o plebiscito é previsto para as áreas
emancipadas e para as populações das áreas remanescentes dos estados desmembrados.
Como se vê, são dois critérios distintos. No primeiro caso, o plebiscito se realizaria junto às
populações da área emancipada e junto às populações das áreas remanescentes, fora do âmbito dos
novos estados.
Por questão de isonomia e de justiça, impõe-se a correção.
Parecer:
A presente Emenda pretende ampliar o número de Estados a serem criados segundo disposição
contida no art. 6o. do Título X.
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Face à supressão do referido dispositivo no Substitutivo que vamos oferecer, pelo acolhimento de
Emendas apresentadas para esse fim, resulta prejudicada a proposição em tela.
EMENDA:26254 APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
OSCAR CORRÊA (PFL/MG)
Texto:
Art. 6o. e parágrafo único, das Disposições Transitórias.
Suprimam-se
Justificativa:
Não é possível que, sem obediência ao procedimento regular previsto no próprio texto da
Constituição (art. 28 do Projeto) se avance, desde logo, em providencias para a criação de novos
Estados. Deve preceder a tudo a deliberação das Assembleias Legislativas.
Nem o processo de consulta está regulado no texto constitucional, no qual não cabe, por sua
complexidade.
Parecer:
A presente Emenda visa a suprimir o art. 6o. das Disposições Transitórias, o qual prevê a criação
de Estados com o desenvolvimento de unidades federadas já existentes, bem como a transformação
de Territórios Federais em Estados.
Não vemos razões plausíveis para a manutenção do dispositivo em tela no texto constitucional em
elaboração, ainda mais quando se deve proceder a estudos prévios relativos à redivisão territorial do
País, tendo em vista o interesse público da medida.
Somos, portanto, pela aprovação da emenda.
EMENDA:26322 PREJUDICADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
HOMERO SANTOS (PFL/MG)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 6o. DAS
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS, TÍTULO X
O artigo 6o. do Substitutivo do Relator ao
Projeto de Constituição passa a ter a seguinte redação:
Art. 6o. - Dentro de cento e vinte dias da
promulgação desta Constituição, o Tribunal
Regional Eleitoral de Goiás, de Minas Gerais, do
Maranhão e do Pará realizarão plebiscito nas áreas
descritas no parágrafo 1o. e seus incisos,
resultando o pronunciamento favorável, na criação
dos Estados do Tocantins, do Triângulo, do
Maranhão do Sul e do Tapajós e instalação até
quarenta e cinco dias depois.
§ 1o. - O plebiscito previsto pelo "caput"
deste artigo será realizado nas seguintes áreas:
I - Estado do Tocantins - Almas, Alvorada,
Ananás, Araquacema, Araguaçu, Araguaína,
Araguatins, Arapoema, Arraias, Augustinópolis,
Aurora do Norte, Axixá de Goiás, Babaçulândia,
Brejinho de Nazaré, Colinas de Goiás, Colméia,
Conceição do Norte, Couto Magalhães, Cristalândia,
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Dianópolis, Dois Irmãos de Goiás, Dueré, Fátima,
Figueirópolis, Filadélfia, Formoso do Araguaia,
Goiatins, Guaraí, Gurupi, Itacajá, Itaguatins,
Itaporã de Goiás, Lizarda, Miracema do Norte,
Miranorte, Monte do Carmo, Natividade, Nazaré,
Nova Olinda, Novo Acordo, Palmeirópolis, Paraíso
do Norte de Goiás, Paranã, Pedro Afonso, Peixe,
Pindorama de Goiás, Pium, Ponte Alta do Bom Jesus,
Ponte Alta do Norte, Porto Nacional, Presidente
Kennedy, Rio Sono, São Sebastião de Tocantins,
Silvanópolis, Sítio Novo de Goiás, Taguatinga,
Tocantinia, Tocantinópolis, Wanderlândia e Xambioá.
II - Estado do Triângulo - Abadia dos
Dourados, Água Comprida, Araguari, Arapuã, Araxá,
Cachoeira Dourada, Campina Verde, Campo Florido,
Campos Altos, Canápolis, Capinópolis, Carmo do
Paranaíba, Cascalho Rico, Centralina, Comendador
Gomes, Conceição das Alagoas, Conquista,
Coromandel, Cruzeiro da Fortaleza, Delfinópolis,
Douradoquara, Estrela do Sul, Fronteira, Frutal,
Grupiara, Guarda-Mor, Guimarânia, Gurinhatã, Ibiá,
Indianópolis, Ipiaçu, Iraí de Minas, Itagagipe,
Ituitaba, Iturama, Lagamar, Lagoa Formosa,
Matutina, Medeiros, Monte Alegre de Minas, Monte
Carmelo, Nova Ponte, Patos de Minas, Patrocínio,
Pedrinópolis, Perdizes, Pirajuba, Planura, Prata,
Pratinha, Presidente Olegário, Rio Paranaíba,
Romaria, São Francisco Sales, São Gotardo, São
João Batista do Glória, São Roque de Minas Gerais,
Sacramento, Santa Juliana, Santa Rosa da Serra,
Santa Vitória, Serra do Salitre, Tapira, Tapiraí,
Tiros, Tupaciguara, Uberaba, Uberlândia, Vargem
Bonita, Vazante e Veríssimo.
III - Estado do Maranhão do Sul - Açailândia,
Alto Paranaíba, Amarante, Balsas, Carolina,
Estreito, Fortaleza dos Nogueiras, Grajaú,
Imperatriz, João Lisboa, Loreto, Montes Altos,
Porto Franco, Riachão, Sambaíba, São Félix de
Balsas, São Raimundo das Mangabeiras, Sítio Novo e
Tarso Fragoso.
IV - Estado do Tapajós - Alenquer, Almeirim,
Aveiro, Faro, Itaituba, Juriti, Monte Alegre,
Óbidos, Oriximiná, Prainha e Santarém.
§ 2o. - O Poder Executivo designará uma
cidade de cada Estado para Capital provisória até
a aprovação da sede definitiva do Governo pela
Assembleia Constituinte.
§ 3o. - O Presidente da República nomeará,
até trinta dias após resultado favorável do
plebiscito, o Governador pro tempore, resultando
sua posse, perante o Ministro da Justiça, na
instalação dos novos Estados.
§ 4o. - A partir da posse até a instalação da
Assembleia Constituinte, o Governador pro tempore
poderá legislar por decretos-leis.
§ 5o. - Os Governadores e os
Vice-Governadores, as Assembleias Constituintes,
os Deputados Federais e os Senadores dos Estados
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do Tocantins, do Triângulo, do Maranhão do Sul e
do Tapajós serão eleitos a 15 de novembro de 1988.
§ 6o. - As Assembleias Constituintes,
referidas no parágrafo anterior, instalar-se-ão às
nove horas de 1o. de janeiro de 1989, sob a
presidência do Presidente do Tribunal Regional
Eleitoral dos Estados de Goiás, Minas Gerais,
Maranhão e do Pará e elaboração, no prazo de seis
meses, as Constituições dos Estados do Tocantins,
do Triângulo, do Maranhão do Sul e do Tapajós,
transformando-se, cumprida essa atribuição, em
Assembleias Legislativas.
§ 7o. - Os Governadores e os
Vice-Governadores eleitos serão empossados às
dezessete horas de 1o. de janeiro de 1989 pelas
Assembleias Constituintes reunidas para esse fim.
§ 8o. - Aos Senadores dos novos Estados serão
atribuídos mandatos:
a) de seis anos aos dois mais votados;
b) de dois anos ao menos votado.
§ 9o. - Aplicam-se à criação e instalação dos
Estados do Tocantins, do Triângulo, do Maranhão do
Sul e do Tapajós, no que couber, as normas legais
disciplinadoras da divisão do Estado de Mato Grosso.
Justificativa:
O objetivo da presente emenda é permitir que a criação dos Estados propostos seja uma questão a
ser resolvida pelas populações que serão afetadas diretamente pela decisão dessa Assembleia
Nacional Constituinte. Na forma como está colocada no Projeto do Relator da Comissão de
Sistematização, a proposta ficará sob a pressão de grupos que se opõem à emancipação do
Tocantins, Triângulo, maranhão do Sul e Tapajós. Admitir essa situação serpa o mesmo que
reconhecer a inexistência do desejo que as populações dessas regiões têm manifestado, de ganhar
uma nova identidade estadual. Para isso, e não há como deixar de reconhecer, estão contribuindo
também fatores de ordem econômica, social e política que, juntos, movem os sentimentos e anseios
de uma sociedade.
Estamos certos que nossa reivindicação será compreendida, e aceita pelos ilustres integrantes dessa
Comissão de Sistematização.
Parecer:
A Emenda sob análise reduz a amplitude do art. 6o. do Título X, o qual prevê a criação de novos
Estados.
Face à supressão do referido dispositivo no Substitutivo que vamos oferecer, pelo acolhimento de
Emendas apresentadas para esse fim, resulta prejudicada a proposição em tela.
EMENDA:26323 PREJUDICADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
HOMERO SANTOS (PFL/MG)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 6o. DAS
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS, TÍTULO X
O Artigo 6o. do Substitutivo do Relator ao
Projeto de Constituição passa a ter a seguinte redação:
Art. 6o. - Dentro de cento e vinte dias, da
promulgação desta Constituição o Tribunal Regional
Eleitoral de Minas Gerais realizará plebiscito na
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área descrita no parágrafo 1o., resultando o
pronunciamento favorável, na criação automática do
Estado do Triângulo e sua instalação até quarenta
e cinco dias depois.
§ 1o - O Estado do Triângulo será constituído
pelos municípios - Abadia dos Dourados, Água
Comprida, Araguari, Arapuã, Araxá, Cachoeira
Dourada, Campina Verde, Campo Florido, Campos
Altos, Canápolis, Capinópolis, Carmo do Parnaíba,
Cascalho Rico, Centralina, Comendador Gomes,
Conceição das Alagoas, Conquista, Coromandel,
Cruzeiro da Fortaleza, Delfinópolis, Douradoquara,
Estrela do Sul, Fronteira, Frutal, Grupiara,
Guarda-Mor, Guimarânia, Gurinhatã, Ibiá,
Indianópolis, Ipiaçu, Iraí, Iraí de Minas,
Itapagipe, Ituiutaba, Iturama, Lagamar, Lagoa
Formosa, Matutina, Medeiros, Monte Alegre de
Minas, Monte Carmelo, Nova Ponte, Patos de Minas,
Patrocínio, Pedrinópolis, Perdizes, Pirajuba,
Planura, Prata, Pratinha, Presidente Olegário, Rio
Paranaíba, Romaria, São Francisco Sales, São
Gotardo, São João Batista do Glória, São Roque de
Minas, Sacramento, Santa Juliana, Santa Rosa da
Serra, Santa Vitória, Serra do Salitre, Tapiraí,
Tiros, Tupaciguara, Uberaba, Uberlândia, Vargem
Bonita, Vazante e Veríssimo.
§ 2o - O Poder Executivo designará uma das
cidades do Estado do Pará sua Capital provisória
até a aprovação da sede definitiva do Governo pela
Assembleia Constituinte.
§ 3o - O Presidente da República nomeará,
até trinta dias após resultado favorável do
plebiscito, o Governador pro tempore, resultando
sua posse, perante o Ministro da Justiça, na
instalação do novo Estado.
§ 4o - A partir da posse até a instalação da
Assembleia Constituinte, o Governador pro tempore
poderá legislar, por decretos-leis.
§ 5o - O Governador e o Vice-Governador, a
Assembleia Constituinte, os Deputados Federais e
os Senadores do Estado do Triângulo serão eleitos
a 15 de novembro de 1988.
§ 6o - A Assembleia Constituinte,
instalar-se-á às nove horas de 1o. de janeiro de
1989, sob a presidência do Presidente do Tribunal
Regional Eleitoral do Estado de Minas Gerais e
elaborará, no prazo de seis meses, a Constituição
do Estado do Triângulo, transformando-se em
Assembleia Legislativa.
§ 7o - O Governador e o Vice-Governador
eleitos serão empossados às dezessete horas de 1o.
de janeiro de 1989 pela Assembleia Constituinte,
reunida para esse fim.
§ 8o - Aos três Senadores do Estado do
Triângulo serão atribuídos mandatos:
a) de seis anos aos dois mais votados;
b) de dois anos ao menos votado.
§ 9o - Aplicam-se à criação e instalação do
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Estado do Triângulo no que couber, as normas
legais disciplinadoras da divisão do Estado de
Mato Grosso.
Justificativa:
O objetivo da presente emenda é permitir que a criação dos Estados propostos seja uma questão a
ser resolvida pelas populações que serão afetadas diretamente pela decisão dessa Assembleia
Nacional Constituinte. Na forma como está colocada no Projeto do Relator da Comissão de
Sistematização, a proposta ficará sob a pressão de grupos que se opõem à emancipação do
Tocantins, Triângulo, maranhão do Sul e Tapajós. Admitir essa situação seria o mesmo que
reconhecer a inexistência do desejo que as populações dessas regiões têm manifestado, de ganhar
uma nova identidade estadual. Para isso, e não há como deixar de reconhecer, estão contribuindo
também fatores de ordem econômica, social e política que, juntos, movem os sentimentos e anseios
de uma sociedade.
Estamos certos que nossa reivindicação será compreendida, e aceita pelos ilustres integrantes dessa
Comissão de Sistematização.
Parecer:
A Emenda sob análise reduz a amplitude do art. 6o. do Título X, o qual prevê a criação de novos
Estados.
Face à supressão do referido dispositivo no Substitutivo que vamos oferecer, pelo acolhimento de
Emendas apresentadas para esse fim, resulta prejudicada a proposição em tela.
EMENDA:26361 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOSÉ FERNANDES (PDT/AM)
Texto:
Dê-se ao art. 6o. do Título X, Disposições
Transitórias, do Substitutivo do Relator da
Comissão de Sistematização, a seguinte redação:
"Art. 6o. - Na eleição de 15 de novembro de
1988, será realizada consulta popular nos Estados
de Goiás, Bahia, Minas Gerais, Maranhão, Pará e
Amazonas e nos Territórios de Roraima e Amapá,
para a criação respectivamente dos Estados de
Tocantins, Santa Cruz, São Francisco, Triângulo,
Maranhão do Sul, Tapajós, Juruá, Roraima e Amapá".
Justificativa:
O Estado do São Francisco deverá ser formado com desmembramento da área do Estado da Bahia
localizada á margem esquerda do Rio São Francisco e formada pelos municípios de Angical,
Baianópolis, Barra, Barreiras, Brejolândia, Buritirama, Campo Alegre de Lourdes, Casa Nova,
Catolândia, Cotagipe, Cristópolis, Formosa do Rio Preto, Mansidão, Pilão Arcado, Remanso, Riachão
das Neves, Santa Rita de Cássia, São Desidério, Taboca do Brejo Velho, Wanderley e Jaborandi,
tendo como capital a cidade de Barreiras.
A criação deste Estado se justifica não só pelo forte e antigo anseio de autonomia da região, que se
manifesta desde sua incorporação à Bahia, em 15 de outubro de 1827, como pelas condições
favoráveis que apresenta. A região do futuro Estado do São Francisco possui um grande potencial de
recursos naturais que, se aproveitados integral e racionalmente, podem transformá-la em grande
produtora, com benéficos para seus habitantes, para a própria região e para o País.
Por outro lado, o reconhecimento pela própria SUDENE da avocação daquela área para transforar-se
em Estado, conforme está expresso em estudo deste ano, intitulado “Proposta de Intervenção para o
Programa de Ocupação Econômica de Novas Áreas – PRONAR, p. 14, quando se refere à
necessidade de ordenar, articular e racionalizar a ocupação dos cerrados do oeste baiano: articular e
racionalizar a ocupação dos cerados do oeste baiano: “A eficácia deste papel cabe à SUDENE, caso
contrário, certamente as atividades econômicas do oeste baiano voltar-se-ão completamente para a
Região Econômica de Brasília, em primeiro plano, e, secundariamente, para o Sudene do Brasil.
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Quanto ao Nordeste terá apenas um envolvimento à margem do processo, abrangendo inclusive o
Estado da Bahia de quem, possivelmente, a área se independerá formalmente constituindo um novo
Estado Brasileiro.
Parecer:
A presente Emenda pretende ampliar o número de Estados a serem criados segundo disposição
contida no art. 6o. do Título X.
Face à supressão do referido dispositivo no Substitutivo que vamos oferecer, pelo acolhimento de
Emendas apresentadas para esse fim, resulta prejudicada a proposição em tela.
EMENDA:26594 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOSÉ MOURA (PFL/PE)
Texto:
Dê-se ao artigo 6o., das Disposições
Transitórias do Substitutivo do Relator ao Projeto
de Constituição, a seguinte redação:
Art. 6o. - Na eleição de 15 de novembro de
1988, será realizada consulta popular nos Estados
de Goiás, Bahia, Minas Gerais, Maranhão, Pará e
Amazonas, e nos Territórios de Roraima, Amapá e
Fernando de Noronha para criação respectivamente
dos Estados de Tocantins, Santa Cruz, Triangulo,
Maranhão do Sul, Tapajós, Juruá, Roraima, Amapá e
a reincorporação do Território de Fernando de
Noronha ao Estado de Pernambuco.
Justificativa:
Acolheu o Relator a proposta de consulta às populações dos Territórios de Roraima e Amapá, para
posterior criação dos Estados, no artigo 6° das Disposições Transitórias, enquanto que a
reincorporação do Território de Fernando Noronha ao Estado de Pernambuco foi considerada
inadequada tendo em vista parágrafo 4° do artigo 28 do Substitutivo.
Assim tendo em vista o procedente criado no texto do Relator quando acolhe a proposta para
possível transformação dos atuais Territórios de Roraima e Amapá em Estados, cremos ser de justiça
a inclusão no corpo do artigo 6°, o direito dos habitantes de Fernando de Noronha se pronunciarem
sobre sua reincorporação ao Estado de Pernambuco, de cujo Colégio Eleitoral, aliás, já fazem parte.
Parecer:
Pretende a Emenda em exame a reincorporação do Território Federal de Fernando de Noronha ao
Estado de Pernambuco.
A medida, além de inconveniente, nesta oportunidade, poderá ser objeto de estudo, no tempo
conveniente e, se for o caso, deverá ser implementada pela legislação infraconstitucional.
Pela rejeição.
EMENDA:26904 APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOSÉ ULISSES DE OLIVEIRA (PMDB/MG)
Texto:
Suprimam-se os art. 6o. e 7o. das
Disposições Transitórias do Projeto de
Constituição (Substitutivo do Relator).
Justificativa:
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Os Art. 6° e 7° das Disposições Transitórias do Projeto de Constituição propõem consulta popular nas
eleições de 15 de novembro de 1988, que, se favorável, criará os Estados de Tocantins, Santa Cruz,
Triângulo, Maranhão do Sul, Tapajós, Juruá, Roraima e Amapá, além de, no segundo artigo, criar
uma Comissão de Redivisão Territorial de 10 membros para, após estudos, apresentar anteprojetos
de redivisão territorial do País.
Parece-nos que esses artigos são conflitantes pois o art. 6° dispõe que se consulta tiver resultado
favorável o Estado será criado e, portanto, não haverá motivo para se encaminhar anteprojeto.
Mesmo que assim não fosse, entendemos que o plebiscito transformar-se-á no ponto das eleições,
concentrando-se separatismo, descaracterizando-as.
Qualquer que seja o resultado, criar-se-á, certamente, um espirito arraigado de sentimentalismo
revanchista, promovendo a desagregação do Estado, através de duas correntes antagônicas e
formando na juventude o ideal político de luta pela separação, num fenômeno similar à guerra de
Secessão norte-americana.
A sequela que o pretendido plebiscito deixará no País será imprevisível, além de não trazer
vantagens para os Estados ou para o resto do País.
Parecer:
Somos pela aprovação da Emenda, uma vez que a previsão de desmembramento territorial e de
criação de Comissão para esse fim, na realidade, pode ser objeto de legislação infraconstitucional.
Por outro lado, deve-se salientar que tais medidas somente devem ser cogitadas formalmente, após
estudos criteriosos acerca das conveniências sociais, interesse público e viabilização financeira.
Pela aprovação da proposição.
EMENDA:27396 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
NILSO SGUAREZI (PMDB/PR)
Texto:
Emenda aditiva ao artigo 6o. das Disposições
Transitórias do projeto de Constituição
(substitutivo).
Art. 6o. - Na eleição de 15 de novembro de
1988, será realizada consulta popular nos estados
de Goiás, Bahia, Minas Gerais, maranhão, Pará,
Amazonas, Paraná e Santa Catarina e nos
territórios de Roraima e Amapá, para criação
respectivamente dos Estados de Tocantins, Santa
Cruz, Triângulo, Maranhão do Sul, tapajós, Juruá,
Iguaçu, Roraima e Amapá.
§ 1o. - Quanto aos Estados a serem
desmembrados, a consulta será restrita aos
municípios das áreas emancipadas.
§ 2o. - Estará automaticamente criado o
Estado onde for favorável o resultado da consulta,
ocorrendo sua instalação na data da posse do
Governador eleito no pleito de 1990.
Justificativa:
No que diz respeito aos Território de Roraima e do Amapá, o art. 6° das disposições transitórias do
Projeto de Constituição prevê o plebiscito exclusivamente na área emancipada, a dos Territórios, sem
estender a consulta à população da União, à qual os mesmos estão jurisdicionados.
Diversamente ocorre com as demais propostas de emancipação: o plebiscito é previsto para as áreas
emancipadas e para as populações das áreas remanescentes dos Estados desmembrados.
Como se vê são dois critérios distintos. No primeiro caso, o plebiscito só na área emancipada; no
segundo caso o plebiscito se realizaria junto às populações da área emancipada e junto às
populações das áreas remanescentes, fora do âmbito dos novos estados.
Por questão da isonomia e de justiça impõe-se a correção.
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Parecer:
A presente Emenda pretende ampliar o número de Estados a serem criados segundo disposição
contida no art. 6o. do Título X.
Face à supressão do referido dispositivo no Substitutivo que vamos oferecer, pelo acolhimento de
Emendas apresentadas para esse fim, resulta prejudicada a proposição em tela.
EMENDA:27510 APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
GERALDO ALCKMIN FILHO (PMDB/SP)
Texto:
Suprimam-se os artigos 6o. e 7o. das
disposições transitórias, título X, bem como os
respectivos parágrafos, do Substitutivo do Relator
da Comissão de Sistematização ao Projeto de Constituição.
Justificativa:
Os artigos que se pretende sejam suprimidos, por meio da presente emenda, preveem consulta
popular em alguns Estados e territórios, para a criação de novos Estados, ficando automaticamente
criado o Estado onde o resultado da consulta for favorável.
Ocorre que as populações dos Estados em questão não são unanimemente favoráveis à redivisão
territorial, havendo, inclusive, campanhas e propostas populares contrárias desse objeto.
Por outro lado, deve-se analisar a possibilidade de receita para a criação dos novos Estados e as
consequências de desmembramento sobre o Estado originário, uma vez que as despesas de
instalação e administração serão imensas; e, no momento atual, a sociedade brasileira não comporta
mais o aumento de gastos com o setor público.
A regra deve ser redução do déficit público neste País; qualquer ideia que importe acréscimo do
mesmo – e a criação dos novos Estados implicaria a contratação de novos funcionários e a
manutenção de uma nova estrutura administrativa deve ser descartada.
Parecer:
Somos pela aprovação da Emenda, uma vez que a previsão de desmembramento territorial e de
criação de Comissão para esse fim, na realidade, pode ser objeto de legislação infraconstitucional.
Por outro lado, deve-se salientar que tais medidas somente devem ser cogitadas formalmente, após
estudos criteriosos acerca das conveniências sociais, interesse público e viabilização financeira.
Pela aprovação da proposição.
EMENDA:27661 PREJUDICADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
NILSO SGUAREZI (PMDB/PR)
Texto:
Emenda ao artigo 6o. das Disposições Transitórias
do Projeto de Constituição (Substitutivo do Relator).
Acrescente-se ao art. 6o. das Disposições
Transitórias os seguintes parágrafos, onde couber:
Parágrafo ..................................
Fica criado o Estado do Iguaçu, com
desmembramento da área dos Estados do Paraná e
Santa Catarina abrangido pelos Municípios de,
Ampére Chateaubriand, Barracão, Boa Vista da
Aparecida, Braganey, Cafelândia, Cantagalo,
Capitão Leônidas Marques, Capanema, Cascavel,
Catanduvas, Céu Azul, Chopinzinho, Clevelândia,
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Corbélia, Coronel, Vivida, Dois Vizinhos, Enéas
Marques, Formosa do Oeste, Foz do Iguaçu,
Francisco Beltrão, Guaíra, Guaraniaçu, Itapejara
D'Oeste, Jesuítas, Laranjeiras do Sul,
Mangueirinha, Marechal Cândido Rondon, Mariópolis,
Marmeleiro, Matelândia, Medianeira, Missal, Nova
Aurora, Nova Prata do Iguaçu, Nova Santa Rosa,
Palmas, Palotina, Pato Branco, Pérola D'Oeste,
Planalto, Pranchita, Quedas do Iguaçu, Realeza,
Renascença, Salgado Filho, Salto do Lontra, Santa
Helena, Santa Izabel do Oeste, Santa Terezinha do
Itaipu, Santo Antonio do Sudoeste, São João, São
Jorge D'Oeste, São José das Palmeiras, São Miguel
do Iguaçu, Terra Rocha do Oeste, Toledo, Três
barras do Paraná, Tupãssi, Vera Cruz do Oeste,
Verê, Vitorino, estes situados atualmente no
território paranaense. Abelardo Luz, Água Doce,
Águas de Chapecó, Anchieta, Arroio Trinta,
Caçador, Caibi, Campo Erê, Capinzal, Catanduvas,
Caxambu do Sul, Chapecó, Concórdia, Coronel
Freitas, Cunha Porã, Descanso, Dionísio Cerqueira,
Faxinal dos Guedes, Guaraciaba, Guarujá do Sul,
Ipirá, Ipumirim, Irani, Itá, Itapiranga, Jaborá,
Joaçaba, Lacerdópolis, Maravilha, Modelo Mondaí,
Nova Erechim, Ouro, Palma Sola, Palmitos,
Peritiba, Pinhalzinho, Pinheiro Preto, Piratuba,
Ponte Cerrada, Presidente Castelo Branco,
Quilombo, Rio das Antas, Romelândia, Salto
Veloso, São Carlos, São Domingos, São José do
Cedro, São Lourenço do Oeste, São Miguel do Oeste,
Saudades, Seara, Treze Tílias, Vargeão, Videira
Xanxerê, Xavantina, Xaxim, estes situados em Santa
Catarina, devendo a Capital do Estado ser
escolhida mediante manifestação das populações
interessadas, através de plebiscito.
Parágrafo....................................
O Poder Executivo adotará as providências
necessárias para a instalação dos Estados do
Tocantins, do Triângulo de Santa Cruz do Maranhão
do Sul, do Tapajós e do Iguaçu até 360 dias após a
realização da consulta plebiscitaria, se favorável
a sua criação.
Justificativa:
A criação do Estado do Iguaçu representa legítimo anseio das populações residentes no Oeste e
Sudeste do Paraná e Oeste de Santa Catharina, regiões que compunham o antigo Território Federal
do Iguaçu. Com entidade cultural própria, econômica autossuficiente, a nova Unidade terá amplas
condições de progresso se alcançar sua independência político-administrativa como Estado da
Federação.
Parecer:
A Emenda sob análise reduz a amplitude do art. 6o. do Título X, o qual prevê a criação de novos
Estados.
Face à supressão do referido dispositivo no Substitutivo que vamos oferecer, pelo acolhimento de
Emendas apresentadas para esse fim, resulta prejudicada a proposição em tela.
EMENDA:27691 PREJUDICADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
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Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ALDO ARANTES (PC DO B/GO)
Texto:
EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 6o. do Título X
Inclua-se no art. 6o. do Título X do
substitutivo as expressões "... e Distrito
Federal" e "... e Brasília".
Justificativa:
Nas diversas fases desta Assembleia Nacional Constituinte apresentamos, em nome da bancada do
PCdoB, proposta de criação do Estado de Brasília. Tal proposta em nenhum momento foi acatada
pelos relatores da subcomissão, da comissão temática e da comissão de sistematização. Agora, no
primeiro substitutivo de Projeto de Constituição, o nobre relator propõe a realização de plebiscito para
criação de novas unidades federativas. Assim, julgamos que nossa proposta deve ser acatada,
incluindo-se a realização da consulta plebiscitária para a população do Distrito Federal com o objetivo
de consulta-la sobre a criação do Estado de Brasília.
Parecer:
A Emenda em tela objetiva alterar o art. 6o. do Capítulo das Disposições Transitórias, o qual prevê
a criação de Estados.
O dispositivo em tela deve ser suprimido, nos termos do Substitutivo que vamos oferecer, em razão
do acolhimento da Emenda apresentadas para esse fim.
Diante desse fato, somos pela prejudicialidade da Emenda.
EMENDA:27991 APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ENOC VIEIRA (PFL/MA)
Texto:
EMENDA SUPRESSIVA
Suprima-se o art. 6o. e seu parágrafo das
Disposições Transitórias.
Justificativa:
Desde o início dos trabalhos desta Assembleia Constituinte gestões têm sido feitas por alguns
constituintes no sentido de pretenderem criar novos Estados, sem levarem em consideração os
grandes dispêndios de recursos necessários à sua instalação mormente agora quando o país passa
por crises financeiras conhecidas por todos.
Por outro lado, pretender criar Estado por via constitucional não me parece de boa técnica, além de
evitar o exame mais profundo sobre as condições indispensáveis à formação de novas Unidades
Federativas.
Para exemplificar, a criação do Maranhão do Sul traria obstáculos de toda ordem, desde a
insuficiência de recursos financeiros para sua instalação e funcionamento até a manifestação
contrária da grande maioria do povo maranhense.
Parecer:
A presente Emenda visa a suprimir o art. 6o. das Disposições Transitórias, o qual prevê a criação
de Estados com o desenvolvimento de unidades federadas já existentes, bem como a transformação
de Territórios Federais em Estados.
Não vemos razões plausíveis para a manutenção do dispositivo em tela no texto constitucional em
elaboração, ainda mais quando se deve proceder a estudos prévios relativos à redivisão territorial do
País, tendo em vista o interesse público da medida.
Somos, portanto, pela aprovação da emenda.
EMENDA:28077 APROVADA
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Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JUTAHY JÚNIOR (PMDB/BA)
Texto:
Suprima-se o Art. 6o. e seu parágrafo, das
Disposições Transitórias do substitutivo do
Relator, e dê-se a seguinte redação ao Art. 7o. do
mesmo Título, promovendo, a seguir, as
renumerações necessárias:
Art. 7o. - É criada a Comissão da Redivisão
Territorial com cinco membros indicados pelo
Congresso Nacional e cinco membros pelo Poder
Executivo, com a finalidade de apresentar estudos
e anteprojetos da redivisão territorial do País.
Parágrafo Único. O Presidente da República
deverá, no prazo máximo de trinta dias da
promulgação desta constituição, nomear os
integrantes da Comissão, a qual se instalará até
quarenta e oito horas após a nomeação dos
respectivos membros."
Justificativa:
Não se justifica, em nosso entender, estabelecerem-se regras transitórias sobre o a criação de novos
Estados, uma vez que já existe, no Substitutivo do Relator, regra geral que disciplina o assunto
(Art.28, § 3°), motivo pelo qual propomos a supressão do Art.6°.
Caso se julgue, entretanto, ser indispensável a criação de mecanismos para o estudo imediato das
necessidades de redivisão territorial do País, propomos a manutenção da Comissão instituída pelo
Art. 7° das Disposições Transitórias do Substitutivo do Relator, com pequenas alterações que tornam
seu trabalho mais abrangente que o original.
Parecer:
A Emenda em apreço merece parcial acolhimento, pois é de se concordar com a supressão dos art.
6o. e 7o. das Disposições Transitórias.
A matéria não se coaduna com as normas estruturais que caracterizam a Constituição.
Pela aprovação.
EMENDA:28080 APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JUTAHY JÚNIOR (PMDB/BA)
Texto:
Suprimam-se as expressões "Bahia" e "Santa
Cruz" do Art. 6o. das Disposições Transitórias do
Substitutivo do Relator, e dê-se a seguinte
redação ao seu Parágrafo Único:
"Art. 6o. - ..................................
Parágrafo Único - A criação do novo Estado,
onde for favorável o resultado da consulta,
dependerá da aprovação da Assembleia Legislativa
do Estado a ser subdividido e do Congresso
Nacional."
Justificativa:
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Os legítimos representantes do povo baiano no Congresso Nacional, os integrantes da Assembleia
Legislativa do Estado da Bahia, bem como a quase totalidade das Câmaras Municipais dos
Municípios do Estado, são, em sua esmagadora maioria, contrários à divisão do Estado.
O povo da Bahia, por meio de seus representantes, portanto, é maciçamente contrário a essa divisão.
Essa proposta, que jamais foi cogitada pelo povo baiano, serve apenas aos interesses pessoais de
um grupo reduzido de pessoas, que a lançaram aproveitando-se da oportunidade proporcionada pelo
momento de elaboração constitucional – momento no qual, como sabemos, muitas ideias
extravagantes, pretensamente inovadoras, são debatidas.
A Bahia, Estado de economia pujante, não abdica de sua vocação em manter sua unidade territorial,
social, econômica, étnica e cultural, motivo pelo qual propomos a supressão do Estado da Bahia da
relação daqueles a serem subdivididos.
Complementarmente, achamos injustificável estabelecerem-se disposições transitórias sobre a
criação de novos Estados que conflitem com a regra geral do Substitutivo do Relator que disciplina o
assunto (Art. 28, § 3°).
Assim sendo, por questão de coerência, propomos que a criação de novos Estados seja submetida à
aprovação da Assembleia Legislativa do Estado a ser subdividido e do Congresso Nacional.
Parecer:
A presente Emenda pretende a exclusão de Estado a ser desmembrado visando a criação de nova
unidade.
Tendo em vista a supressão do próprio dispositivo, em atenção ao acolhimento de outras Emendas,
opinamos pela aprovação da proposição em exame, nos termos do Substitutivo do Relator.
EMENDA:28084 APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JUTAHY JÚNIOR (PMDB/BA)
Texto:
Suprimam-se os Artigos 6o. e 7o. e seus
parágrafos, das Disposições Transitórias do
Substitutivo do Relator, renumerando-se os demais.
Justificativa:
Não se justifica, em nosso entender, estabelecendo-se regras transitórias sobre a criação de novos
Estados, uma vez que já existe, no Substitutivo do Relator, regra geral que disciplina o assunto (Art.
28, § 3°).
Parecer:
Somos pela aprovação da Emenda, uma vez que a previsão de desmembramento territorial e de
criação de Comissão para esse fim, na realidade, pode ser objeto de legislação infraconstitucional.
Por outro lado, deve-se salientar que tais medidas somente devem ser cogitadas formalmente, após
estudos criteriosos acerca das conveniências sociais, interesse público e viabilização financeira.
Pela aprovação da proposição.
EMENDA:28202 PREJUDICADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA)
Texto:
Suprima-se o Art. 6o. e seu parágrafo e dê-se
a seguinte redação ao Art. 7o., das Disposições
Transitórias do Substitutivo do Relator,
fazendo-se a renumeração necessária:
"Art. 7o. - É criada a Comissão de Redivisão
Territorial com cinco membros indicados pelo
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Congresso Nacional e cinco membros indicados pelo
Poder Executivo, com a finalidade de apresentar
estudo e anteprojetos da redivisão territorial do País.
Parágrafo único - O Presidente da República
deverá, no prazo máximo de trinta dias da
promulgação desta Constituição, nomear os
integrantes da Comissão, a qual se instalará até
quarenta e oito horas após a nomeação dos
respectivos membros".
Justificativa:
O § 3° do Art. 28, do Substitutivo do Relator, estabelece regra clara e genérica sobre a criação de
novos Estados.
As Disposições Transitórias sobre o assunto são, portanto, plenamente dispensáveis, bastando
aplicar, aos casos particulares nelas previstos – especialmente o disposto no Art. 6°, que propomos
seja suprimido -, a regra geral já existente.
Nossa emenda mantém, ainda, a Comissão instituída pelo Art. 7° das Disposições Transitórias do
Substitutivo do Relator, aumentando-lhe a abrangência, para que estude as necessidades imediatas
de redivisão territorial do País.
Parecer:
A emenda em tela visa a alterar a redação do art. 7o. do Título Das Disposições Transitórias.
Dada a supressão do referido dispositivo no Substitutivo a ser apresentado pelo Relator em razão do
acolhimento de Emendas nesse sentido, somos pela prejudicialidade da proposição.
EMENDA:28203 APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA)
Texto:
Suprimam-se as expressões "Bahia" e Santa
Cruz" do art. 6o., das Disposições Transitórias do
Substitutivo do Relator.
Justificativa:
A divisão do Estado da Bahia, ideia jamais cogitada pelo povo baiano, merece todo o repúdio dos
legítimos representantes desse povo no Congresso Nacional.
A esmagadora maioria dos representantes políticos dos baianos, em nível municipal, estadual e
federal, é totalmente contrária a ela, reconhecendo nessa proposta de divisão os interesses pessoais
de um reduzido número de pessoas.
É dentro dessa perspectiva de oposição maciça do povo baiano, por meio de seus representantes, à
divisão de seu Estado, que propugno pela eliminação desse dispositivo do Substitutivo do Relator.
A Bahia não abre mão de sua unidade territorial, social, econômica, étnica e cultural.
Parecer:
A presente Emenda pretende a exclusão de Estado a ser desmembrado visando a criação de nova
unidade.
Tendo em vista a supressão do próprio dispositivo, em atenção ao acolhimento de outras Emendas,
opinamos pela aprovação da proposição em exame, nos termos do Substitutivo do Relator.
EMENDA:28205 APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA)
Texto:
Suprimam-se os art. 6o. e 7o. e seus
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parágrafos, das Disposições Transitórias do
Substitutivo do Relator, renumerando-se os demais.
Justificativa:
O § 3° do Art. 28, do Substitutivo do Relator estabelece regra clara e genérica sobre a criação de
novos Estados.
As Disposições Transitórias sobre o assunto são, portanto, plenamente dispensáveis, bastando
aplicar, aos casos particulares nelas previstos, a regra geral já existente.
Parecer:
Somos pela aprovação da Emenda, uma vez que a previsão de desmembramento territorial e de
criação de Comissão para esse fim, na realidade, pode ser objeto de legislação infraconstitucional.
Por outro lado, deve-se salientar que tais medidas somente devem ser cogitadas formalmente, após
estudos criteriosos acerca das conveniências sociais, interesse público e viabilização financeira.
Pela aprovação da proposição.
EMENDA:28274 PREJUDICADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOSE CARLOS VASCONCELOS (PMDB/PE)
Texto:
Emenda Aditiva ao Título X das Disposições Transitórias.
Acrescente-se às Disposições Transitórias o
seguinte artigo, onde couber:
Art.... - Ficam criados os Estados de Santa
Cruz, do Tocantins, do Triângulo, do Maranhão do
Sul, do Tapajós e reincorporada ao Estado de
Pernambuco a antiga Comarca do Rio São Francisco.
I - De Santa Cruz, com desmembramento da área
do Estado da Bahia abrangida pelos Municípios de
Abaíra, Água Quente, Aiquara, Alcobaça, Almadina,
Amargosa, Anagé, Andaraí, Aracatu, Arataca,
Aurelino Leal, Barra da Estiva, Barra do Choça,
Barra do Rocha, Belmonte, Belo Campo, Boa Nova,
Boninal, Boquira, Botuporã, Brejões, Brumado,
Buerarema, Caatiba, Caculé, Caetilé, Cairu,
Camacan, Camanu, Canavieiras, Candiba, Cândido
Sales, Caravelas, Coaraci, Condeúba, Contendas do
Sincorá, Cordeiros, Cravolândia, Dário Meira, Dom
Basílio, Encruzilhada, Firmino Alves, Floresta
Azul, Gandu, Governado Lomanto Júnior, Gongogi,
Guanambi, Guarantinga, Ibiassucê, Ibicaraí,
Ibicoara, Ibicuí, Ibipitanga, Ibirapitanga,
Ibirapuã, Ibirataia, Ibitiara, Igaporã, Iguaí,
Ilhéus, Ipiaú, Irajuba, Iramaia, Itabuna, Itacaré,
Itaeté, Itagibá, Itagimirim, Itaju do Colônia,
Itajuípe, Itamaraju, Itamari, Itambé, Itanhém,
Itapé, Itapeti, Itapetinga, Ipitanga, Itaquara,
Itarantim, Iticuru, Itororó, Ituaçu, Jacaraci,
Jaguaquara, Jequié, Jiquiriça, Jitaúna, Jussari,
Jussiapé, Lafaiete Coutinho, Laje, Lajedão,
Lucínio de Almeida, Livramento do Brumado,
Macarani, Macaúbas, Maiquinique, Malhada, Malhada
de Pedras, Manoel Vitorino, Maracás, Maraú,
Marcionílio Souza, Mascote, Medeiros Neto,
Milagres, Mortugaba, Mucugê, Mucuri, Mutuípe, Nilo
Peçanha, Nova Canaã, Nova Itarana, Nova Viçosa,
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Palmas de Monte Alto, Paramirim, Paratinga, Pau
Brasil, Piatã, Pindaí, Piripá, Planaltino,
Planalto, Poções, Porto Seguro, Potiraguá, Prado,
Presidente Jânio Quadros, Riacho de Santana, Rio
de Contas, Rio do Antônio, Rio do Pires, Santa
Cruz de Cabrália, Santa Cruz da Vitória, Santa
Inês, Santa Luzia, São Miguel da Matas, Sebastião
Laranjeiras, Teolândia, Tanhaçu, Tremedal,
Teixeira de Freitas, Ubaíra, Ubaitaba, Ubatã, Una,
Urandi, Uruçuca, Valença, Vitória da Conquista e
Wanceslau Guimarães, devendo o Executivo escolher
para sua Capital a cidade de Itabuna, Ilhéus,
Jequié, Vitória da Conquista, ou Itapetinga.
II - do Tocantins, com o desmembramento dos
seguintes Municípios do Estado de Goiás: Almas,
Alvorada, Ananás, Araguacema, Araguaçu, Araguaína,
Araguatins, Arapoema, Arraias, Augustinópolis,
Aurora do Norte, Axixá de Goiás, Babaçulândia,
Brejinho de Nazaré, Colinas de Goiás, Colméia,
Conceição do Norte, Couto Magalhães, Cristalândia,
Dianópolis, Dois Irmãos de Goiás, Dueré, Fátima,
Figueirópolis, Filadélfia, Formoso do Araguaia,
Goiatins, Guaraí, Gurupi, Itacajá, Itaguatins,
Itaporá de Goiás, Lizarda, Miracema do Norte,
Miranorte, Monte do Carmo, Natividade, Nazaré,
Nova Olinda, Novo Acordo, Palmeirópolis, Paraíso
do Norte de Goiás, Paranã, Pedro Afonso, Peixe,
Pindorama de Goiás, Pium, Ponte Alta do Bom Jesus,
Ponte Alta do Norte, Porto Nacional, Presidente
Kennedy, Rio Sono, São Sebastião do Tocantins,
Silvanópolis, Sítio Novo de Goiás, Taguatinga,
Tocantínia, Tocantinópolis, Wanderlândia e Xambioá.
III - do Triângulo, o com desmembramento da
área do Estado de Minas Gerais, abrangida pelos
Municípios de Abadia dos Dourados, Água Comprida,
Araguari, Arapuã, Araxás, Cachoeira Dourada,
Campina Verde, Campo Florido, Campos Altos,
Canápolis, Campinápolis, Carmo do Paranaíba,
Cascalho Rico, Cedro do Abaté, Centralina,
Comendador Gomes, Conceição das Alagoas,
Conquista, Coromandel, Cruzeiro da Fortaleza,
Delfinópolis, Douradoquara, Estrela do Sul,
Fronteira, Frutal, Grupiara, Guarda-Mor,
Guimarânia, Gurinhatã, Ibiá, Indianópolis, Ipiaçu,
Irai de minas, Itapagipe, Ituiutaba, Iturama, João
Pinheiro, Lagamar, Lagoa Formosa, Matutina,
Medeiros, Monte Alegre de Minas, Monte Carmelo,
Nova Ponte, Paracatu, Patos de Minas, Patrocinio,
Pedrinópolis, Perdizes, Pirajuba, Planura, Prata,
Pratinha, Presidente Olegário, Rio Paranaíba,
Romaria, São Francisco de Sales, São Gonçalo do
Abaeté, São Gotardo, São João Batista do Glória,
São Roque de Minas, Sacramento, Santa Juliana,
Santa Rosa da Serra, Santa Vitória, Serra do
Salitre, Tapira, Tapiraí, Tiros, Tupaciguara,
Uberaba, Uberlândia, Vargem Bonita, Vazante e
Veríssimo, devendo o Executivo escolher para sua
Capital a cidade de Araguari, Araxá, Ituiutaba,
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Patos de Minas, Patrocínio, Uberaba ou Uberlândia.
IV - do Maranhão do Sul, com o desmembramento
da área do Estado do Maranhão abrangida pelos
Municípios de Açailândia, Alto Paraíba, Amarante,
Balsas, Carolina, Estreito, Fortaleza dos
Nogueiras, Grajaú, Imperatriz, João Lisboa,
Lorento, Monte Altos, Porto Franco, Riachão,
Sambaíba, São Félix de Balsas, São Raimundo das
Mangabeiras, Sítio Novo e Tarso Fragoso, Tendo a
cidade de Imperatriz como Capital.
V - do Tapajós, com o desmembramento da área
do Estado do Pará abrangida pelos Municípios de
Alenguer, Almeirim, Aveiro, Faro, Itaituba,
Juriti, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Prainha e
Santarém, tendo a cidade de Santarém como Capital.
VI - a antiga Comarca do Rio São Francisco,
atualmente anexada provisoriamente ao Estado da
Bahia pelo Decreto de 15 de outubro de 1827,
compreendendo os Municípios de Angical,
Baianópolis, Barra Barreiras, Bom Jesus da Lapa
(Margem esquerda do Rio São Francisco),
Brejolândia, Buritirama, Campo Alegre de Lourdes,
Canápolis, Carinhanha, Catolândia, Cocos, Coribe,
Correntina, Cotegipe, Cristópolis, Formosa do Rio
Preto, Jaborandi, Mansidão, Nova Casa Nova, Nova
Pilão Arcado, Nova Remanso, Riachão das Neves,
Santa Maria da Vitória, Santana, Santa Rita de
Cássia, São Desidério, Serra Dourada, Tabocas do
Brejo e Wanderley.
§ 1o. - O Tribunal Regional Eleitoral do
Estado desmembrado convocará plebiscito na área
emancipada dentro de trezentos e sessenta dias
desta data.
§ 2o. - O Executivo adotará todas as
providências necessárias para a instalação dos
Estados do Tocantins, do Triângulo, de Santa Cruz,
do Maranhão do Sul e do Tapajós, até trezentos e
sessenta dias após a realização da consulta
plebiscitária, se favorável à sua criação.
§ 3o. - Aplicam-se à criação de instalação
dos Estados, previstas neste artigo, as normas
legais disciplinadoras da divisão do Estado de
Mato Grosso, ficando os dispêndios financeiros a
cargo da União, que usará recursos provenientes do
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND, em
valores atualizados proporcionais à população,
área e ao número de Municípios de cada Estado.
§ 4o. - As superfícies territoriais dos
Estados, enumerados nestas disposições, são
definidas pelos limites externos dos respectivos
Municípios, confrontantes com os Estados ou Países
contíguos, que constam dos itens deste artigo.
§ 5o. - No território de que trata o item VI
deste artigo, o Estado de Pernambuco sucede, no
domínio, jurisdição e competência, ao Estado da Bahia.
§ 6o. - A reincorporação de que trata o item
VI deste artigo fica condicionada a um
pronunciamento favorável da população com
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domicílio eleitoral da área territorial
correspondente à antiga Comarca do Rio São
Francisco, em plebiscito a ser realizado, no prazo
máximo de trezentos e sessenta dias pelo Superior
Tribunal Eleitoral.
§ 7o. - Os mandatos eletivos dos Deputados da
Bahia, correspondente ao eleitorado existente no
território reincorporado ao Estado de Pernambuco,
serão mantidos até o final dos seus mandatos.
Justificativa:
A Emenda objetiva a criação de Estados e a reincorporação da antiga Comarca do Rio São Francisco
ao Estado de Pernambuco.
O Relator da Subcomissão dos Estados, Deputado Siqueira Campos, após análise de sólida
documentação histórica, reconheceu o direito de Pernambuco sobre a Comarca do Rio São
Francisco, e aceitou a Emenda de nossa autoria, decidindo por sua restauração e Reintegração a
Pernambuco, na forma do art. 32 da redação final do Anteprojeto aprovado pela subcomissão.
Ao relator da Comissão da Organização do Estado, Senador José Richa foi apresentada a
fundamentação do autor da proposta, deputado José Carlos Vasconcellos, e os livros “Os direitos de
Pernambuco sobre a Comarca do Rio São Francisco, Pernambuco da Independência a Confederação
do Equador, e 160 anos da Confederação do Equador” do Dr. Barbosa Lima Sobrinho, além da Carta
do Dr. Braz do Amaral, representante do Estado da Bahia na Conferência de Limites do Rio de
Janeiro, realizada em 1920, na qual propõe ao representante de Pernambuco, Dr. Gonçalves maia,
que a pendência entre a Bahia e Pernambuco seja decidida através de plebiscito.
Transcrevemos a citada carta, que comprova o reconhecimento da Bahia ao direito de Pernambuco:
“Exmo. Sr. Dr. Gonçalves Maia, D. Delegado de Pernambuco na Conferência de Limites.
Estando a encerrar-se a Conferência de Limites sem que tenhamos ainda chegado a uma solução
satisfatória, o que deve constituir motivo de profundo pesar, faço ainda um esforço para encontrar
uma fórmula que possa ser aceita com dignidade e patriotismo pelos Estados que representamos.
Proponho, pois, a consulta as populações da margem esquerda do São Francisco, em geral
plebiscito, por ser muito mais liberal e justo que, em vez de outros, sejam elas os árbitros do seu
próprio destino.
Tenho a honra de ser de V. Exa. Muito dedicado e admirador. – Braz do Amaral. Rio, 11 de junho
de 1920”.
No momento em que se instala a Assembleia Nacional Constituinte, com a finalidade de se corrigirem
os abusos ao autoritarismo e os casuísmos existentes na nossa Ordem Jurídica cabe à mesma
reparar o ato abusivo, autoritário e casuístico do Imperador Pedro I que condenou Frei Caneca e
outros companheiros a morte e desmembrou provisoriamente a Comarca de São Francisco do
Estado de Pernambuco, pelo único fato de que aquela Província tinha rebelado contra o ato
autoritário de dissolução da Assembleia Constituinte de 1824 e ter sonhado com a implantação da
República.
O sentimento nativista e liberal da Província de Pernambuco que se consolidara em 1654 com a
Insurreição Pernambucana e evoluíra com o grito republicano de Bernardo Vieira de Melo, em 1710;
com a Revolução de 1817 que tentou proclamar a nossa independência; com a expulsão da tropa
portuguesa da Província, efetivada com o embarque compulsório do Batalhão do Algarves do Recife,
em 29 de novembro de 1821, dois anos antes da proclamação da independência e 41 dias antes do
episódio do Fico; culminou com o movimento republicano da Confederação do Equador, em 1824, e
com a revolução popular surgida em protesto contra a arbitrária dissolução da Assembleia Nacional
Constituinte, em 12 de novembro de 1823.
Este ato violento do Imperador Pedro I procurava restabelecer os poderes do absolutismo
monárquico, colocando uma pá de terra nas esperanças liberais dos brasileiros, despertadas com a
Proclamação da independência. Nesse momento. Um grupo de pernambucanos tendo a frente
Manoel Carvalho Paes de Andrade, Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, João Guilherme Ratcliff, o
Pr. João Evangelista Leal Periquito e outros, sentiram que não havia mais clima para uma Monarquia
e proclamaram a República, iniciando o movimento que veio a ser conhecido como da Confederação
do Equador.
É preciso, portando, no momento em que se instala a Assembleia Nacional Constituinte, restabelecer
a verdade anistiando os heróis republicanos que agiram contra o arbítrio do Imperador déspota e
eliminar os seus atos arbitrários.
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Com esta finalidade propomos que a Assembleia Constituinte conceda anistia a Frei Caneca e seus
companheiros e reintegre a Comarca ao Estado de Pernambuco. Paralelamente vamos sugerir que a
Constituição pernambucana providencie a transferência da Capital do Estado para a cidade de
Barreiras, em plena Comarca do São Francisco.
Os direitos de Pernambuco sobre a margem esquerda do rio São Francisco até o rio Carinhanha, em
Minas Gerais, remontam às cartas de doação das capitanias hereditárias.
Esperamos e contamos que o gesto de independência e afirmação de soberania dos confederados
do Equador encontre eco e apoio nesta ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE para que,
finalmente a sociedade brasileira quite seu débito para com aqueles bravos heróis e com o povo de
Pernambuco.
Parecer:
A Emenda sob análise reduz a amplitude do art. 6o. do Título X, o qual prevê a criação de novos
Estados.
Face à supressão do referido dispositivo no Substitutivo que vamos oferecer, pelo acolhimento de
Emendas apresentadas para esse fim, resulta prejudicada a proposição em tela.
EMENDA:28410 PREJUDICADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOSE CARLOS VASCONCELOS (PMDB/PE)
Texto:
Emenda Aditiva ao Título X das Disposições Transitórias.
Acrescente-se às Disposições Transitórias o
seguinte artigo, onde couber:
Art. - Ficam criados os Estados de Tocantins,
do Triângulo, do Maranhão do Sul, do Tapajós e
reincorporada ao Estado de Pernambuco a antiga
Comarca do Rio São Francisco.
I - do Tocantins, com o desmembramento dos
seguintes Municípios do Estados de Goiás: Almas,
Alvorada, Ananás, Araguacema, Araguaçu, Araguaína,
Araguatins, Arapoema, Arraias, Augustinópolis,
Aurora do Norte, Axixá de Goiás, Babaçulândia,
Brejinho de Nazaré, Colinas de Goiás, Colméia,
Conceição do Norte, Couto Magalhães, Cristalândia
Dianápolis, Dois Irmãos do Goiás, Dueré, Fatima,
Figueirópolis, Filadélfia, Formoso do Araguaia,
Goiatins, Guaraí, Gurupi, Itacajá, Itaguatins,
Itaporá de Goiás, Lizarda, Miracema do Norte,
Miranorte, Monte do Carmo, Natividade, Nazaré,
Nova Olinda, Novo Acordo, Palmeirópolis, Paraíso
do Norte de Goiás, Paranã, Pedro Afonso, Peixe,
Pindorama de Goiás, Pium, Ponte Alta do Bom Jesus,
Ponta Alta do Norte, Porto Nacional, Presidente
Kennedy, Rio Sono, São Sebastião do Tocantins,
Silvanópolis, Sitio Novo de Goiás, Taguatinga,
Tocantínia, Tocantinópolis, Wanderlândia e Xambioá.
II - do Triângulo, com o desmembramento da
área do Estado de Minas Gerais, abrangida pelos
Municípios da Abadia dos Dourados, Água Comprida,
Araguari, Arapuã, Araxás, Cachoeira Dourada,
Campina Verde, Campo Florido, Campos Altos,
Canápolis, Carmo do Paranaíba, Cascalho Rico,
Cedro do Abaeté, Centralina, Comendador Gomes,
Conceição das Alagoas, Conquista, Coromandel,
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Cruzeiro da Fortaleza, Delfinópolis, Douradoquara,
Estrela do Sul, Fronteira, Frutal, Grupiara,
Guarda-mor, Guimarânia, Gurinhatã, Ibiá,
Indianápolis, Ipiaçu, Irai de Minas, Itapagipe,
Ituiutaba, Iturama, João Pinheiro, Lagamar, Lagoa
Formosa, Matutina, Medeiros, Monte Alegre de
Minas, Monte Carmelo, Nova Ponte, Paracatu, Patos
de Minas, Patrocínio, Pedrinópolis, Perdizes,
Pirajuba, Planura, Prata, Pratinha, Presidente
Olegário, Rio Paranaíba, Romaria, São Francisco de
Sales, São Gonçalo do Abaeté, São Gotardo, São
João Batista do Glória, São Roque de Minas,
Sacramento, Santa Juliana, Santa Rosa da Serra,
Santa Vitória, Serra do Salitre, Tapira, Tapiraí,
Tiros, Tupaciguara, Uberaba, Uberlândia, Vargem
Bonita, Vazante e Veríssimo, devendo o Executivo
escolher para sua Capital a cidade de Araguari,
Araxá, Ituiutaba, Patos de Minas, Patrocínio,
Uberaba ou Uberlândia.
III - do Maranhão do Sul, com o
desmembramento da área do Estado do Maranhão
abrangida pelos Municípios de Açailândia, Alto
Paranaíba, Amarante, Balsas, Carolina, Estreito,
Fortaleza das Nogueiras, Grajaú, Imperatriz, João
Lisboa, Loreto, Montes Altos, Porto Franco,
Riachão, Sambaíba, São Félix de Balsas, São
Raimundo das Mangabeiras, Sítio Novo e Tarso
Fragoso, tendo a cidade de Imperatriz como Capital.
IV - do Tapajós, com o desmembramento da área
do Estado do Pará abrangida pelos Municípios de
Alenquer, Almeirim, Aveiro, Faro, Itaituba,
Juruti, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Prainha e
Santarém, tendo a cidade de Santarém como Capital.
V - A antiga Comarca do Rio São Francisco,
atualmente anexada provisoriamente ao Estado da
Bahia pelo Decreto de 15 de outubro de 1827,
compreendendo os Municípios de Angical,
Baianópolis, Barra, Barreiras, Bom Jesus da Lapa
(margem esquerda do Rio São Francisco),
Brejolândia, Buritirama, Campo Alegre de Lourdes,
Canápolis, Carinhanha, Catolândia, Cocos, Coribe,
Correntina, Cotegipe, Cristópolis, Formosa do Rio
Preto, Jaborandi, Mansidão, Nova Casa Nova, Nova
Pilão Arcado, Nova Remanso, Riachão das Neves,
Santa Maria da Vitória, Santana, Santa Rita de
Cássia, São Desidério, Serra Dourada, Tabocas do
Brejo e Wanderley.
§ 1o. - O Tribunal Regional Eleitoral do
Estado desmembrado convocará plebiscito na área
emancipada dentro de trezentos e sessenta dias
desta data.
§ 2o. - O Executivo adotará todas as
providências necessárias para a instalações dos
Estados do Tocantins, do Triângulo, do Maranhão do
Sul e do Tapajós, até trezentos e sessenta dias
após a realização da consulta plebiscitária, se
favorável à sua criação.
§ 3o. - Aplicam-se à criação e instalação dos
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Estados previstas neste artigo, as normas legais
disciplinadoras da divisão do Estado de Mato
Grosso, ficando os dispêndios financeiros a cargo
da União, que usará recursos provenientes do Fundo
Nacional de Desenvolvimento - FND, em valores
atualizados proporcionais à população, área e ao
número de Municípios de cada Estado.
§ 4o. - As superfícies territoriais dos
Estados, enumerados nestas disposições, são
definidas pelos limites externos dos respectivos
municípios, confrontantes com os Estados ou países
contíguos, que constam dos itens deste artigo.
§ 5o. - No território de que trata o item V
deste artigo, o Estado de Pernambuco sucede, no
domínio, jurisdição e competência, ao Estado da Bahia.
§ 6o. - A reincorporação de que trata o item
V deste artigo fica condicionada a um
pronunciamento favorável da população com
domicílio eleitoral da área territorial
correspondente à antiga Comarca do Rio São
Francisco, em plebiscito a ser realizado, no prazo
máximo de trezentos e sessenta dias pelo Superior
Tribunal Eleitoral.
§ 7o. - Os mandatos eletivos dos Deputados da
Bahia, correspondente ao eleitorado existente no
território reincorporado ao Estado de Pernambuco,
serão mantidos até o final dos seus mandatos.
Justificativa:
A Emenda objetiva a reincorporação da antiga Comarca do Rio São Francisco ao Estado de
Pernambuco e a criação de Estados.
O Relator da Subcomissão dos Estados, Deputados Siqueira Campos, ao após análise de sólida
documentação histórica, reconheceu o direito do Pernambuco sobre a Comarca do Rio São
Francisco, e aceitou a Emenda de nossa autoria, decidindo por sua restauração e Reintegração a
Pernambuco, na forma do art. 32 da redação final do Anteprojeto aprovado pela subcomissão.
Ao relator da Comissão da Organização do Estado, Senador José Richa foi apresentada a
fundamentação do autor da proposta, Deputado José Carlos Vasconcelos, e os livros “Os direitos de
Pernambuco sobre a Comarca do Rio São Francisco, Pernambuco da Independência a Confederação
do Equador, e 160 anos da Confederação do Equador” do Dr. Barbosa Lima Sobrinho, além da Carta
do Dr. Braz do Amaral, representante do Estado da Bahia na Conferência de Limites do Rio de
Janeiro, realizada em 1920, na qual propõe ao representante de Pernambuco, Dr. Gonçalves Maia,
que a pendencia entre a Bahia e Pernambuco seja decidida através de plebiscito.
Transcrevemos a citada carta, que comprova o reconhecimento da Bahia do direito de Pernambuco:
“Exmo. Sr. Dr. Gonçalves Maia, S. Delegado de Pernambuco na Conferência de Limites.
Estando a encerrar-se a Conferência de Limites sem que tenhamos ainda chegado a uma solução
satisfatória, o que deve constituir motivo de profundo pesar, faço ainda um esforço para encontrar
uma fórmula que possa se aceita com dignidade e patriotismo pelos Estados que representamos.
Proponho, pois, a consulta as postulações da margem esquerda do São Francisco, em geral
plebiscito, por ser muito mais liberal e justo que, em vez de outros, sejam elas os árbitros do seu
próprio destino.
Tenho a honra de ser de V. Exa. Muito dedicado e admirador. – Braz do Amaral. Rio, 11 de julho
de 1920”.
No momento em que se instala a Assembleia Nacional Constituinte, com a finalidade de se corrigirem
os abusos ao autoritarismo e os casuísmo existentes na nossa Ordem Jurídico cabe à mesma reparar
o ato abusivo, autoritário e casuístico do Imperador Pedro I que condenou Frei Caneca e outros
companheiros do Estado de Pernambuco, pelo único fato de que aquela Província tinha se rebelado
contra o ato autoritário de dissolução da Assembleia Constituinte de 1824 e ter sonhado com a
implantação da República.
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O sentimento nativista e liberal da Província de Pernambuco que se consolidara a, a 1654 com a
Insurreição pernambucana e evoluída com o grito republicano de Bernardo Vieira de Melo, em 1710,
com a Revolução de 1817 que tentou proclamar a nossa independência, com a expulsão da tropa
portuguesa da Província, efetivada como embarque compulsório do Batalhão do Algarves do Recife,
em 29 de novembro de 1821, dois anos antes da proclamação da independência e 41 dias antes do
episódio do Fico; culminou com o movimento republicano da Confederação do Equador, e, 1824,
revolução popular surgida em pretexto contra a arbitrária dissolução da Assembleia Nacional
Constituinte, em 12 de novembro de 1823.
Este ato violento do Imperador Pedro I procurava restabelecer os poderes do absolutismo
monárquico, colocando uma pá de terra nas esperanças liberais dos brasileiros, despertadas com a
Proclamação da Independência. Nesse momento. Um grupo de pernambucanos tendo à frente
Manoel Carvalho Paes de Andrade, Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, João Guilherme Ratcliff, o
Pe. João Evangelista Leal Periquito e outros, sentiram que não haveria mais clima para uma
Monarquia Democrata e proclamaram a República, iniciando o movimento que veio a ser conhecido
como da Confederação do Equador.
É preciso, portanto, no momento em que se instala a Assembleia Nacional Constituinte, restabelecer
a verdade anistiando os heróis republicanos que agiram contra o arbitrário do Imperador déspota e
eliminar os seus atos arbitrários.
Com esta finalidade propomos que a Assembleia Constituinte conceda anistia a Frei Caneca e seus
companheiros a reintegre a Comarca aos Estados de Pernambuco. Paralelamente vamos sugerir que
a constituição pernambucana providencie a transferência da Capital do Estado para a cidade de
Barreiras, em plena Comarca do São Francisco.
Os direitos de Pernambuco sobre a margem esquerda do rio São Francisco até o rio Carinhanha, em
Minas Gerais, remontam às cartas de doação das capitanias hereditárias.
Esperamos e contamos que o gesto de independência e afirmação de soberania dos confederados
do Equador encontre eco e apoio nesta ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE para que,
finalmente a sociedade brasileira quite seu débito para com aqueles bravos heróis e com o povo de
Pernambuco.
Parecer:
A Emenda sob análise reduz a amplitude do art. 6o. do Título X, o qual prevê a criação de novos
Estados.
Face à supressão do referido dispositivo no Substitutivo que vamos oferecer, pelo acolhimento de
Emendas apresentadas para esse fim, resulta prejudicada a proposição em tela.
EMENDA:28656 PREJUDICADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG)
Texto:
Nas Disposições Transitórias,
Dê-se ao artigo 6o. a seguinte redação:
"Art. 6o. - No prazo de noventa dias contados
da promulgação desta Constituição, as Assembleias
Legislativas dos Estados de Goiás, Bahia, Minas
Gerais, Maranhão, Pará e Amazonas, decidirão sobre
a realização de plebiscito para a criação,
respectivamente, dos Estados de Tocantins, Santa
Cruz, Triângulo, Maranhão do Sul, Tapajós e Juruá.
§ 1o. - Se a decisão for favorável ao
plebiscito, a consulta aos eleitores da região a
ser desmembrada será disciplinada pelo Tribunal
Regional Eleitoral e será realizada na eleição de
15 de novembro de 1988.
§ 2o. - Será considerado criado o Estado com
o voto favorável da maioria absoluta dos eleitores.
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§ 3o. - Até trinta dias após a proclamação do
resultado do plebiscito, o Presidente da
República, após aprovação do Senado da República,
nomeará o Governador do Estado cujo mandato
terminará com a posse do eleito no pleito de 1990.
§ 4o. - No mesmo prazo previsto no parágrafo
anterior, o Congresso Nacional, mediante lei
complementar, disporá sobre as condições
necessárias à instalação definitiva do Estado
recém-criado.
Justificativa:
É de natureza do plebiscito a consulta exclusivamente às populações interessadas, entendendo-se,
por elas, as da região a ser desmembrada. Como, entretanto, a região é parte integrante de um todo,
é, também, necessário que a população do todo seja ouvida. A fórmula que sugerimos propicia, por
intermédio da Assembleia Legislativa, a manifestação de todos os eleitores do Estado cuja região se
pretende desmembrar, ao mesmo tempo em que evita radicalização por parte desses eleitores.
Parecer:
A Emenda sob análise reduz a amplitude do art. 6o. do Título X, o qual prevê a criação de novos
Estados.
Face à supressão do referido dispositivo no Substitutivo que vamos oferecer, pelo acolhimento de
Emendas apresentadas para esse fim, resulta prejudicada a proposição em tela.
EMENDA:29805 PREJUDICADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOSÉ TINOCO (PFL/PE)
Texto:
O artigo 6o. das Disposições Transitórias do
Projeto de Constituição passa a ter a seguinte redação:
Art. 6o. Decorridos 120 dias da promulgação
desta Constituição será realizada consulta popular
nos municípios abaixo relacionados, dos Estados de
Goiás e Minas Gerais para decidir sobre a criação,
respectivamente, dos Estados do Tocantins e do Triângulo.
I - Estado do Tocantins: Almas, Alvorada,
Ananás, Araguacema, Araguaçu, Araguaína,
Araguatins, Arapoema, Arraias, Augustinópolis,
Aurora do Norte, Axixá de Goiás, Babaçulândia,
Brejinho de Nazaré, Colinas de Goiás, Colméia,
Conceição do Norte, Couto Magalhães, Cristalândia,
Dianópolis, Dois Irmãos de Goiás, Dueré, Fátima,
Figueirópolis, Filadélfia, Formoso do Araguaia,
Goiatins, Guaraí, Gurupi, Itacajá, Itaguatins,
Itaporã de Goiás, Lizarda, Miracema do Norte,
Miranorte, Monte do Carmo, Natividade de Nazaré,
Nova Olinda, Novo Acordo, Palmeirópolis, Paraíso
do Norte de Goiás, Paranã, Pedro Afonso, Peixe,
Pindorama de Goiás, Pium, Ponte Alta do Bom Jesus,
Ponte Alta do Norte, Porto Nacional, Presidente
Kennedy, Rio Sono, São Sebastião do Tocantins,
Silvanópolis, Sítio Novo de Goiás, Taguatinga,
Tocantínia, Tocantinópolis, Wanderlândia e Xambioá.
II - Estado do Triângulo: Abadia dos
Dourados, Água Comprida, Araguari, Arapuã, Araxá,
Cachoeira Dourada, Campina Verde, Campo Florido,
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Campos Altos, Canápolis, Capinópolis, Carmo do
Paranaíba, Cascalho Rico, Centralina, Comendador
Gomes, Conceição das Alagoas, Conquista,
Coromandel, Cruzeiro da Fortaleza, Delfinópolis,
Douradoquara, Estrela do Sul, Fronteira, Frutal,
Grupiara, Guarda-Mor, Guimarânia, Girinhatã,
Ibiá, Indianópolis, Ipiaçu, Iraí de Minas,
Itapagipe, Ituiutaba, Iturama, Lagamar, Lagoa
Formosa, Matutina, Medeiros, Monte alegre de
Minas, Monte Carmelo, Nova Ponte, Patos de Minas,
Patrocínio, Pedrinópolis, Perdizes, Pirajuba,
Planura, Prata, Pratinha, Presidente Olegário, Rio
Paranaíba, Romaria, São Francisco de Sales, São
Gotardo, São João Batista do Glória, São Roque de
Minas, Sacramento, Santa Juliana, Santa Rosa da
Serra, Santa Vitória, Serra do Salitre, Tapira,
Tapiraí Tinos, Tupaciguara, Uberaba, Uberlândia,
Vargem Bonita, Vazante e Veríssimo.
§ 1o.- Estará automaticamente criado o Estado
onde a consulta for favorável, ocorrendo a sua
instalação e a posse do Governador nomeado pelo
Presidente da República, na data da posse dos
eleitos na eleição municipal de 1988.
§ 2o. Caberá ao Tribunal Superior Eleitoral
providenciar a realização da consulta popular nos
municípios e territórios acima referidos.
Justificativa:
Recomenda a organização das Nações Unidas – ONU que, nos casos de desmembramentos
territoriais para constituição de novos países ou Estados deve-se ouvir, através de plebiscito ou
consulta popular, as populações diretamente interessadas. O que pretendemos, com essa emenda, é
tão somente dar às populações dos municípios que ganharão nova identidade estadual o direito de
dizer se desejam passar à condição de cidadão de outro Estado.
Essa mudança de identidade não pode ser resultado de uma concessão, como deixa transparecer a
redação do artigo 6° do Projeto de Constituição elaborado pelo ilustre relator da Comissão de
Sistematização. É, antes de mais nada, um direito de cidadania a ser exercido por aqueles que se
sentem prejudicados pela atual situação em que se encontram, ou seja, pelo “status” estadual
vigente.
Para corrigir tal deformação é que apresentamos a presente emenda, a qual adequa, também a
instalação dos novos Estados á posse dos seus governadores provisórios, medida necessária ao
trabalho de estruturação das novas unidades da Federação.
Parecer:
A Emenda sob análise reduz a amplitude do art. 6o. do Título X, o qual prevê a criação de novos
Estados.
Face à supressão do referido dispositivo no Substitutivo que vamos oferecer, pelo acolhimento de
Emendas apresentadas para esse fim, resulta prejudicada a proposição em tela.
EMENDA:30037 APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
RICARDO FIUZA (PFL/PE)
Texto:
TÍTULO X
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Suprimam-se o art. 6o. e seu parágrafo único
e o art. 7o. e seus parágrafos
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Justificativa:
A Constituinte é soberana para elaborar a Constituição. Entretanto, é ilógico, e data vênia, absurdo
criaram-se citado unicamente pelo critério político. É indispensável a existência de fatores, levantados
por estudos responsáveis, que assegurem a autonomia da nova unidade da federação, como a
sobrevivência do estado-mãe tanto isso é verdade, que se propõe criar a Comissão de Redivisão
Territorial, que aliás, pode nascer inócua e extemporaneamente, porque declarando que a criação
dos Estados é automática, sendo favorável a consulta.
A consulta é na área a ser desmembrada?
Não está esclarecido, como não se revela se é em todo o Estado. Urge, pois, uma lei disciplinadora
da criação de Estado, pelo menos, lei especial para cada caso.
A Comissão de Redivisão Territorial pode ser instituída, consoante o Regimento Interno, pela Câmara
dos Deputados, como se proceder, recentemente.
A Comissão, sendo criada, tem farto material produzido por idêntica Comissão.
Parecer:
Somos pela aprovação da Emenda, uma vez que a previsão de desmembramento territorial e de
criação de Comissão para esse fim, na realidade, pode ser objeto de legislação infraconstitucional.
Por outro lado, deve-se salientar que tais medidas somente devem ser cogitadas formalmente, após
estudos criteriosos acerca das conveniências sociais, interesse público e viabilização financeira.
Pela aprovação da proposição.
EMENDA:30209 APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB)
Texto:
Emeda Modificativa
Suprimido o artigo 6o. das Disposições
Transitórias do Substitutivo do Relator, dê-se, ao
artigo 7o., a seguinte redação:
"Art. 7o. É criada a Comissão de redivisão
Territorial, com cinco membros indicados pelo
Senado Federal e cinco membros pelo Executivo, com
a finalidade de, até 15 de junho de 1988, apreciar
as propostas de criação de novas unidades
federadas e apresentar estudos e anteprojetos para
a redivisão territorial do país.
Justificativa:
Propôs-se que uma Comissão tenha a finalidade de apreciar as propostas da criação de novas
unidades federadas. Com objetividade e celeridade, o parecer da referida Comissão poderá contribuir
para que o Presidente da República e o Senado Federal disponham de dados para a decisão da
matéria, sem o emocionalismo a ser provocado pela consulta popular no artigo 6° das Disposições
Transitórias do Substitutivo, cuja supressão está sendo proposta.
Por outro lado, evita-se o dispêndio dos recursos financeiros que teriam de ser aplicados na referida
consulta pelo Poder Público e pelas entidades privadas interessadas.
Parecer:
A proposição em tela merece acolhimento, uma vez que sugere a supressão do art. 6o. das
Disposições Transitórias e de expressão contida no art. 7o., que se refere ao anterior.
A criação de Estados e Territórios deverá sempre ser precedido de estudos técnicos de viabilidade e
conveniência acerca do assunto.
Pela aprovação da Emenda.
EMENDA:30245 PREJUDICADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
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Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
CHICO HUMBERTO (PDT/MG)
Texto:
O artigo 6o., das Disposições Transitórias do
Projeto de Constituição passa a ter a seguinte redação:
Art. 6o. - Decorridos 120 dias da promulgação
desta Constituição será realizada consulta popular
nos municípios abaixo relacionados, do Estado de
Minas Gerais para decidir sobre a criação do
Estado do Triângulo.
I - Estado do Triângulo: Abadia dos Dourados,
Água Comprida, Araguari, Arapuã, Araxá, Cachoeira
Dourada, Campina Verde, Campo Florido, Campos
Altos, Canápolis, Capinópolis, Carmo do Paranaíba,
Cascalho Rico, Centralina, Comendador Gomes,
Conceição das Alagoas, Conquista, Coromandel,
Cruzeiro da Fortaleza, Delfinópolis, Douradoquara,
Estrela do Sul, Fronteira, Frutal, Grupiara,
Guarda-Mor, Guimarânia, Gurinhatã, Ibiá,
Indianópolis, Ipiaçu, Irai de Minas, Itapagipe,
Ituiutaba, Iturama, Lagamar, Lagoa Formosa,
Matutina, Medeiros, Monte Alegre de Minas, Monte
Carmelo, Nova Ponte, Patos de Minas , Patrocínio,
Pedrinópolis, Perdizes, Pirajuba, Planura, Prata,
Pratinha, Presidente Olegário, Rio Paranaíba,
Romaria, São Francisco de Sales, São Gotardo, São
João Batista do Glório, São Roque de Minas,
Sacramento, Santa Juliana, Santa Rosa da Serra,
Santa Vitória, Serra do Salitre, Tapira, Tapiraí,
Tiros, Tupaciguara, Uberaba, Uberlândia, Vargem
Bonita, Vazante e Veríssimo.
§ 1o. - Sendo favorável o resultado da
consulta que se refere o Caput deste artigo o
Presidente da República fará a nomeação do
Governador, dando-lhe posse juntamente com os
eleitos nas eleições municipais de 1988.
§ 2o. O Tribunal Regional Eleitoral/MG, será
o responsável pela realização da consulta popular.
Justificativa:
Recomenda a organização das Nações Unidas – ONU que, nos casos de desmembramentos
territoriais para constituição de novos países ou Estados deve-se ouvir, através de plebiscito ou
consulta popular, as populações diretamente interessadas. O que pretendemos, com essa emenda, é
tão somente dar às populações dos municípios que ganharão nova identidade estadual o direito de
dizer se desejam passar à condição de cidadão de outro Estado.
Essa mudança de identidade não pode ser resultado de uma concessão, como deixa transparecer a
redação do artigo 6° do Projeto de Constituição elaborado pelo ilustre relator da Comissão de
Sistematização. É, antes de mais nada, um direito de cidadania a ser exercido por aqueles que se
sentem prejudicados pela atual situação em que se encontram, ou seja, pelo “status” estadual
vigente.
Para corrigir tal deformação é que apresentamos a presente emenda, a qual adequa, também a
instalação dos novos Estados a posse dos seus governadores provisórios, medida necessária ao
trabalho de estruturação das novas unidades da Federação.
Parecer:
A Emenda sob análise reduz a amplitude do art. 6o. do Título X, o qual prevê a criação de novos
Estados.
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Face à supressão do referido dispositivo no Substitutivo que vamos oferecer, pelo acolhimento de
Emendas apresentadas para esse fim, resulta prejudicada a proposição em tela.
EMENDA:30427 PREJUDICADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR)
Texto:
Emenda Modificativa
Dispositivo Emendado: Art. 6o. § Título XDisposições Transitórias )
Dê-se ao Art. 6o. das Disposições
Transitórias do Projeto de Constituição, a
seguinte redação:
Art. 6o. - Na eleição de 15 de novembro de
1988, será realizada consulta popular nas áreas a
serem desmembradas dos Estados de Goiás, Bahia,
Minas Gerais, Maranhão, Pará e Amazonas, para a
criação respectivamente dos Estados de Tocantins,
Santa Cruz, Triângulo, Maranhão do Sul, Tapajós e Juruá.
§ único - Estará automaticamente criado o
Estado onde for favorável o resultado da consulta,
e, na forma da Lei Complementar a ser aprovada no
prazo de cento e oitenta dias da promulgação desta Constituição.
Justificativa:
O objetivo maior da presente emenda é dissociar a questão da subdivisão dos Estados para a criação
de novos, da transformação dos Territórios Federais em Estados, que conquanto semelhante nos
seus fins, diferem profundamente quanto aos meios, isto é, quanto aos mecanismos.
Parecer:
A Emenda sob análise reduz a amplitude do art. 6o. do Título X, o qual prevê a criação de novos
Estados.
Face à supressão do referido dispositivo no Substitutivo que vamos oferecer, pelo acolhimento de
Emendas apresentadas para esse fim, resulta prejudicada a proposição em tela.
EMENDA:30840 PREJUDICADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOSÉ FREIRE (PMDB/GO)
Texto:
Inclua-se no Artigo 6o. das Disposições
Transitórias, Título X o seguinte:
Art. 6o. Parágrafo - A consulta popular no Estado de
Goiás, visando a criação do Estado do Tocantins,
dar-se-á nos Municípios constantes da área a ser
desmembrada, abaixo-relacionados: Almas, Alvorada,
Ananás, Araguacema, Araguaçu, Araguaína,
Araguatins, Arapoema, Arraias, Augustinópolis,
Aurora do Norte, Axixá de Goiás, Babuçulândia,
Brejinho de Nazaré, Colinas de Goiás, Colméia,
Conceição do Norte, Couto Magalhães, Cristalândia,
Dianópolis, Dois Irmãos de Goiás, Dueré, Fátima,
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Figueirópolis, Filadélfia, Formoso do Araguaia,
Goiatins, Guaraí, Gurupi, Itacajá, Itaguatins,
Itaporã de Goiás, Lizarda, Miracema do Norte,
Miranorte, Monte do Carmo, Natividade, Nazaré,
Nova Olinda, Novo Acordo, Palmeirópolis, Paraíso
do Norte de Goiás, Paranã, Pedro Afonso, Peixe,
Pindorama de Goiás, Pium, Ponte Alta do Bom Jesus,
Ponte Alta do Norte, Porto Nacional, Presidente
Kennedy, Rio Sono, São Sebastião do Tocantins,
Silvanópolis, Sítio Novo de Goiás, Taguatinga,
Tocantínia, Tocantinópolis, Wanderlândia e Xambioá.
§ - Uma vez criado o Estado do Tocantins,
mediante plebiscito, o Poder Executivo Federal
adotará todas as providências necessárias para sua
instalação em 15/03/1989.
§ - O Poder executivo Federal designará para
Capital do novo Estado uma das cidades-sede dos
municípios que o integrarão, obedecendo o critério
da centralização geográfica.
§ - O primeiro Governador do Estado do
Tocantins será nomeado pelo Presidente da
República, o qual tomará posse em 15/03/89; cujo
mandato se encerrará com o dos atuais Governadores.
§ - A União antecipará receita até o valor
equivalente a seiscentas e quarenta mil Obrigações
do Tesouro Nacional, para as despesas
preliminares, que o Estado do Tocantins ressarcirá
em dez anos.
§ - Aplicam-se à criação e instalação do
Estado do Tocantins, no que couber, as normas
legais disciplinadoras da divisão do Estado do
Mato Grosso, exceto quanto à abertura de crédito
das despesas preliminares de instalação.
Justificativa:
A “consulta popular” deve restringir-se apenas à área de interesse do respectivo desmembramento,
consultando o eleitorado diretamente interessado na emancipação.
A área amazônica de Goiás, ao Norte do Paralelo 13, possui características próprias quer quanto à
configuração de seu solo: de suas riquezas vegetais e minerais; quer quanto à formação étnica de
sua população, com seus hábitos, usos e costumes; que bem a diferenciam da área restante ao Sul
do Paralelo 13.
A capital do novo Estado deve localizar-se no centro geográfico, aproveitando-se a infraestrutura de
uma cidade-polo já construída; a fim de facilitar a administração e harmonizar o seu desenvolvimento.
As despesas preliminares inerentes à instalação do nono Governo, serão ressarcidas ao Poder
Executivo Federal no prazo de dez anos, removendo assim o obstáculo dos elevados gastos que a
União teria que fazer.
Desta forma, acredito que todos os pontos cruciais concernentes à criação do Estado do Tocantins,
são resolvidos com os Parágrafos constantes da presente Emenda e, a par dessas considerações,
torna-se necessário repetir o apoio total que merece a criação do novo Estado, por parte de todos os
segmentos sociais da população, preocupada em encontrar melhores soluções para os problemas da
região, assim como dos seus líderes mais expressivos.
Trata-se de resgatar um compromisso notoriamente conhecido que atende a um anseio de todo um
movimento que é fruto da reflexão amadurecida e de exaustivos e demorados estudos.
Dessas considerações, nasce-me a convicção de que esta Emenda merece acolhimento.
Parecer:
A Emenda em questão visa a alterar a redação do art. 6o.do Título X, o qual trata da criação de
novos Estados.
Tendo em vista a supressão do referido dispositivo no Substitutivo que vamos oferecer, em razão do
acolhimento de Emenda para esse fim, concluímos pela prejudicialidade da presente preposição.
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EMENDA:31131 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
HUMBERTO SOUTO (PFL/MG)
Texto:
EMENDA AO ARTIGO 6o. - DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
TÍTULO X
Acrescente-se o Estado de São Francisco, com
plebiscito nos municípios constantes da proposta popular.
Justificativa:
Apresentamos emenda na Comissão Temática, criando o Estado de São Francisco, conforme
descrição anexa.
Ora, se vamos proceder a plebiscito nos Estados de Minas e da Bahia, não há porque não incluirmos
na consulta ao povo se deseja, ou não, a criação do Estado de São Francisco.
Parecer:
A presente Emenda pretende ampliar o número de Estados a serem criados segundo disposição
contida no art. 6o. do Título X.
Face à supressão do referido dispositivo no Substitutivo que vamos oferecer, pelo acolhimento de
Emendas apresentadas para esse fim, resulta prejudicada a proposição em tela.
EMENDA:31453 APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ)
Texto:
Suprima-se do Substitutivo do Relator, nas
disposições transitórias, Título X os Artigos 6o.
e 7o., juntamente com seus parágrafos.
Justificativa:
Propomos a supressão dos Artigos 6°, parágrafo único, e 7°, §§ 1°, 2° e 3°, que tratam da redivisão
territorial do Brasil.
Este tema não é matéria constitucional, e deve ser regulado pela legislação ordinária, como acontece
atualmente, não devendo, dessa forma, ser incluído no texto constitucional qualquer dispositivo que
altera a atual sistemática.
Parecer:
Somos pela aprovação da Emenda, uma vez que a previsão de desmembramento territorial e de
criação de Comissão para esse fim, na realidade, pode ser objeto de legislação infraconstitucional.
Por outro lado, deve-se salientar que tais medidas somente devem ser cogitadas formalmente, após
estudos criteriosos acerca das conveniências sociais, interesse público e viabilização financeira.
Pela aprovação da proposição.
EMENDA:31755 APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
NESTOR DUARTE (PMDB/BA)
Texto:
Suprima-se o art. 6o. e seu parágrafo das
Disposições Transitórias do Substitutivo do
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Relator, assim como as expressões "Para efeito do
artigo anterior" constantes do art. 7o. das mesmas
Disposições Transitórias.
Justificativa:
A matéria de criação de Estado não pode constar da Constituição, sobretudo quando estabelece a
criação de uma Comissão para examinar e sugerir providências quanto à redivisão territorial do país.
Quanto mais da forma como está sendo feita, sem indicação sequer dos limites das unidades a
serem desmembradas dos territórios dos atuais estados federados.
Melhor que se aguarde o resultado dos estudos programados para a referida Comissão, feitos os
quais se aplicarão as regras previstas no texto constitucional e no Substitutivo para a criação dos
Estados e transformarão dos Territórios em Estados ou sua incorporação os territórios estaduais de
origem.
Parecer:
A proposição em tela merece acolhimento, uma vez que sugere a supressão do art. 6o. das
Disposições Transitórias e de expressão contida no art. 7o., que se refere ao anterior.
A criação de Estados e Territórios deverá sempre ser precedido de estudos técnicos de viabilidade e
conveniência acerca do assunto.
Pela aprovação da Emenda.
EMENDA:32143 APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
GERALDO CAMPOS (PMDB/DF)
Texto:
Suprima-se o art. 6o. das Disposições
Transitórias, do Projeto de Constituição,
Substitutivo do Relator, de Agosto 1987. Comissão
de Sistematização.
Justificativa:
1) Este art. N°6 das Disposições Transitórias esta plena, permanentemente e melhor suprido
pelo artigo 28, do Projeto de Constituição, justificando assim a sua supressão.
2) De uma maneira geral todos nós brasileiros, amamos nossos Estados, as cidades nas quais
nascemos, e resistimos prontamente a qualquer proposta de tirarem um pedação de nossos
torrões natais, que alegram nossas existências.
3) Noutra emenda de hoje propomos substituição do artigo 7°, das disposições Transitórias por
outra redação que trata apenas de completar a Divisão Territorial da Amazônia, cumprido
assim uma aspiração secular do que vem sendo procrastinada por cerca de 200 anos.
Teremos afinal completado o mapa do Brasil com os novos territórios amazônicos.
Não haverá inconveniente para os atuais Estados e Territórios que poderão aguardar
solidariamente ao em vez de 200 anos apenas uns dois ou três, para promoverem alterações
de suas divisas, sob a égide do referido artigo 28 do Substitutivo do Relator.
A artigo 28 não tolhe a liberdade de qualquer cidadão, em tempo hábil propor alterações dos
atuais Estados, sem exaltação de ânimos.
A composição casual de um verdadeiro pacote de inovações territoriais abrangendo nada menos de
seis dos atuais Estados e dos Território – pode gerar uma cadeia de descontentamentos capazes de
afetar a estabilidade destes e possivelmente de outros Estados e Territórios.
Parecer:
A presente Emenda visa a suprimir o art. 6o. das Disposições Transitórias, o qual prevê a criação
de Estados com o desenvolvimento de unidades federadas já existentes, bem como a transformação
de Territórios Federais em Estados.
Não vemos razões plausíveis para a manutenção do dispositivo em tela no texto constitucional em
elaboração, ainda mais quando se deve proceder a estudos prévios relativos à redivisão territorial do
País, tendo em vista o interesse público da medida.
Somos, portanto, pela aprovação da emenda.
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EMENDA:32158 APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
MANOEL MOREIRA (PMDB/SP)
Texto:
Eliminação do artigo 6o. das Disposições
Transitórias.
Justificativa:
A possibilidade de criação de mais seis estados é contrária aos interesses de reduzir as despesas
com máquina administrativa do setor público, tão reclamada pela sociedade.
É notória a situação de penúria financeira vivenciada pela União e pelos estados, que será agravada
com a criação de novas unidades federativas, que acarretará aumento de despesas de
administração, maior número de funcionários públicos, sem que haja uma contrapartida de aumento
de receita.
Parecer:
A presente Emenda visa a suprimir o art. 6o. das Disposições Transitórias, o qual prevê a criação
de Estados com o desenvolvimento de unidades federadas já existentes, bem como a transformação
de Territórios Federais em Estados.
Não vemos razões plausíveis para a manutenção do dispositivo em tela no texto constitucional em
elaboração, ainda mais quando se deve proceder a estudos prévios relativos à redivisão territorial do
País, tendo em vista o interesse público da medida.
Somos, portanto, pela aprovação da emenda.
EMENDA:32369 APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
NESTOR DUARTE (PMDB/BA)
Texto:
Suprima-se o art. 6o. e seu parágrafo das
Disposições Transitórias do Substitutivo do
Relator, assim como as expressões "Para efeito do
artigo anterior", constantes do art. 7o. das
mesmas Disposições Transitórias.
Justificativa:
A matéria de criação do Estado Federado deve ser posta em termos gerais no texto constitucional,
traçando as condições indispensáveis. Mas não deve a Constituinte criar novos Estados sem
observância das regras que ela mesma estatui, conforme pretendido nas Disposições Transitórias,
em desrespeito ao próprio sistema traçado pela Constituição no texto permanente.
Prevendo o Substitutivo, além disso, a criação de uma Comissão (art.7° das suas Disposições quanto
à redivisão territorial do país, de territórios estaduais em novas unidades. Antes, é imperioso que se
aguarde o resultado desse exame, obviamente (ilegível).
6°, cuja supressão a emenda objetiva, pretende a criação automática de alguns novos Estados , sem
indicação sequer dos seus limites territoriais, o que evidentemente inviabiliza na prática a pretensão.
Parecer:
A proposição em tela merece acolhimento, uma vez que sugere a supressão do art. 6o. das
Disposições Transitórias e de expressão contida no art. 7o., que se refere ao anterior.
A criação de Estados e Territórios deverá sempre ser precedido de estudos técnicos de viabilidade e
conveniência acerca do assunto.
Pela aprovação da Emenda.
EMENDA:32405 PREJUDICADA
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Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ)
Texto:
Emenda Aditiva
Inclua-se o dispositivo seguinte como § 1o.
renumerando-se o atual parágrafo único, do art.
6o., do título X, Disposições transitórias:
§ 1o. - A consulta será realizada
exclusivamente junto às populações interessadas na
criação dos novos Estados.
Justificativa:
A criação de novos Estados estará impossibilitada se a consulta popular abranger todo o Estado a ser
desmembrado.
A consulta deve limitar às populações que desejam criar o novo Estado, pois, em caso contrário, o
sentimento regionalista impedirá a aprovação do novo Estado.
Parecer:
A Emenda em tela objetiva alterar o art. 6o. do Capítulo das Disposições Transitórias, o qual prevê
a criação de Estados.
O dispositivo em tela deve ser suprimido, nos termos do Substitutivo que vamos oferecer, em razão
do acolhimento da Emenda apresentadas para esse fim.
Diante desse fato, somos pela prejudicialidade da Emenda.
EMENDA:32643 PREJUDICADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
GABRIEL GUERREIRO (PMDB/PA)
Texto:
Emenda Modificativa
Disposições Transitórias.
Modifica a redação do Art. 6o. das
Disposições Transitórias:
Art. 6o. - Na eleição de 15 de novembro de
1988 será realizada consulta popular nos Estados
de Goiás e Pará e nos Territórios de Roraima e
Amapá, para a criação dos respectivos Estados de
Tocantins, Pará do Oeste, Roraima e Amapá.
Parágrafo Único - Estará automaticamente
criado o Estado onde for favorável o resultado de
consulta, ocorrendo sua instalação na data da
posse do Governador eleito no pleito de 1990.
Justificativa:
As realidades regionais, as especificidades das áreas envolvidas, as evidências das vantagens
sociais, administrativas e econômicas, além da vontade e a concordância insofismável das
populações das referidas áreas, levam esta Assembleia Constituinte a tomar esta decisão histórica.
Parecer:
A Emenda sob análise reduz a amplitude do art. 6o. do Título X, o qual prevê a criação de novos
Estados.
Face à supressão do referido dispositivo no Substitutivo que vamos oferecer, pelo acolhimento de
Emendas apresentadas para esse fim, resulta prejudicada a proposição em tela.
EMENDA:32644 PREJUDICADA
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Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
GABRIEL GUERREIRO (PMDB/PA)
Texto:
Emenda Aditiva
Disposições Transitórias - Título X
Inclua-se onde couber:
Art. - Na eleição 15 de novembro de 1988
será realizada consulta popular no Estado do Pará
para a criação do Estado do Pará do Oeste, como
desmembramento dos municípios paraenses de
Almeirim, Prainha, Monte Alegre, Alenquer, Óbidos,
Oriximiná, Faro, Juruti, Itaituba, Aveiros e Santarém.
Parágrafo Único - Estará automaticamente
criado o Estado onde for pelo resultado favorável
da consulta, ocorrendo sua instalação definitiva
na data da posse do Governador eleito no pleito de 1990.
Justificativa:
Trata-se de fato notório a necessidade de redivisão territorial da Amazônia, especialmente dos
Estados do Pará e do Amazonas, cujos territórios têm extensões superiores a um milhão de km 2. A
inadministrabilidade desses Estados é uma realidade insofismável. Não é possível criar-se programas
de desenvolvimento integrados para essas vastas regiões com especificidades tão diversas. Quando
tais Estados estabelecem suas metas prioritárias de desenvolvimento, evidentemente privilegiam as
áreas de seu maior interesse, relegando a segundo plano áreas em geral mais agastadas e menos
dinâmicas economicamente, o que implica determinar a condenação dessas áreas ao eterno dissabor
do subdesenvolvimento e atraso mais indesejável e hediondo. É esta a situação das regiões do
Médio Amazonas Paraense e do Tapajós que se propõe que façam parte do novo Estado. É
absolutamente indispensável criar-se um projeto próprio para uma região tão vasta e tão
característica como essa. Temos cultura própria, econômica própria, vida política e social apartadas
de Belém e interesses diversos, até pelas condições físicas, das demais regiões do Pará Trata-se de
uma área de mais de quinhentos mil km 2 que precisa de uma estratégia específica para promover seu
próprio desenvolvimento, e isto só se dará com uma administração própria e que depende de sua
independência política do nosso Estado de origem, o Pará.
Do ponto de vista amazônico, não só um novo polo com estratégias e interesses específicos surgirá
na região como contribuirá enormemente para o fortalecimento político regional.
Por estas razões, e muitas que aqui poderiam ainda ser explicitadas, é que se justifica a criação
desta nova Unidade da Federação, que, não temos dúvida, só fortalecerá a todos, especialmente a
Amazônia.
Parecer:
A Emenda sob análise reduz a amplitude do art. 6o. do Título X, o qual prevê a criação de novos
Estados.
Face à supressão do referido dispositivo no Substitutivo que vamos oferecer, pelo acolhimento de
Emendas apresentadas para esse fim, resulta prejudicada a proposição em tela.
EMENDA:32805 APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOSÉ EGREJA (PTB/SP)
Texto:
TÍTULO X
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
TÍTULO X
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DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 1o. - As Assembleias Legislativas, com
poderes constituintes, terão prazo de seis meses,
para adaptar as Constituições dos Estados a esta
Constituição, mediante aprovação por maioria
absoluta, em dois turnos de discussão e votação,
salvo quanto ao sistema de governo.
Parágrafo único - Promulgada a Constituição
do Estado, caberá à Câmara Municipal, no prazo de
seis meses, votar a Lei Orgânica respectiva, em
dois turnos de discussão e votação, respeitado o
disposto nesta Constituição e na Constituição Estadual.
Art. 2o. - A transferência de serviços
públicos aos Estados e aos Municípios compreenderá
a incorporação, ao patrimônio Estadual ou
Municipal, dos bens e instalações respectivos e se
dará no prazo máximo de cinco anos, durante o qual
a União não poderá aliená-los, dar-lhes outra
destinação, ou descurar de sua conservação.
Parágrafo único - aplica-se às transferências
dos Estados aos Municípios o disposto neste artigo.
Art. 3o. - Na eleição de 15 de novembro de
1988, será realizada consulta popular nos Estados
de Goiás, Bahia, Minas Gerais, Maranhão, Pará e
Amazonas e nos Territórios de Roraima e Amapá,
para a criação respectivamente dos Estados de
Tocantins, Santa Cruz, Triângulo, Maranhão do Sul,
Tapajós, Juruá, Roraima e Amapá.
Parágrafo único - Estará automaticamente
criado o Estado onde for favorável o resultado da
consulta, ocorrendo sua instalação na data da
posse do Governador eleito no pleito de 1990.
Art. 4o. - Para efeitos do artigo anterior, é
criada a Comissão da Redivisão Territorial com
cinco membros indicados pelo Congresso Nacional e
cinco membros do Executivo, com a finalidade de
apresentar estudos e anteprojetos da redivisão
territorial e apreciar as propostas de criação dos
Estados a que se refere o artigo anterior.
§ 1o. - O Presidente da República deverá, no
prazo máximo de trinta dias da promulgação desta
Constituição, nomear os integrantes da Comissão, a
qual se instalará até quarenta e oito horas após a
nomeação dos respectivos membros.
§ 2o. - A Comissão da Redivisão Territorial
terá até 15 de junho de 1988 para apreciar as
propostas a que se refere o "caput" deste artigo e
apresentar anteprojetos de redivisão territorial do País.
§ 3o. - A Comissão de Redivisão Territorial
extingue-se com a instalação dos Estados criados.
Art. 5o. - As leis complementares, previstas
nesta Constituição e as leis que a ela deverão se
adaptar, serão elaboradas até o final da atual
legislatura.
[...]
Justificativa:
Neste trabalho, respeitamos as qualidades inovadoras trazidas pela forma espontânea e democrática
como surgiram os dispositivos contidos no Projeto. Tal como um diamante em bruto, para que elas se
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revelassem em toda a sua força, o texto precisava ser lapidado, retirando-se lhe a massa informe das
minucias casuísticas, e, muitas vezes, as imperfeiçoes surgidas pela fusão às vezes emotiva de
matéria-prima ideológica.
No contexto da emenda que apresentamos quase nada acrescemos ao já existente: procuramos
apenas desbastar a pedra opaca para descobrir-lhe o brilho.
A presente emenda atende a ponderações sinceras do Senhor Relator. Dá ao texto da Constituição
uma nova consistência: na redação, busca uma maior síntese, relegando as normas programáticas e
reguladoras às leis complementares ou ordinárias; no mérito, procura o fio filosófico nas raízes
tradicionais da nossa Sociedade – a liberdade da pessoa, a democracia, a representação do povo
pela tripartição dos poderes, e uma Ordem Econômica onde o Social e o Econômico se harmonizam
para a construção de um grande país.
Acreditamos que na vigência desta Nova Constituição, da integração entre o Trabalho e o Capital
surgirá um renovado surto de progresso e veremos a população brasileira, progressivamente,
ascender a níveis de vida mais elevados.
Parecer:
Trata-se de Emenda que sugere profundas alterações no Título X, que regula as Disposições
Transitórias.
Alguns dos preceitos sugeridos já integram o Substitutivo do Relator, outros inovam o documento e
outros, ainda, suprimem regras nele contidas.
É inegável que a proposição, reflete grande espírito público, competência e sensibilidade do Autor.
Visando ao aperfeiçoamento do texto, tendo em vista que no referido Título devem apenas constar
dispositivos necessários à proteção dos direitos adquiridos e à disciplinação de providências limitadas
no tempo e de relevante interesse público, acolhemos parcialmente a proposição para dele aproveitar
os dispositivos que constam do Substitutivo que vamos apresentar.
EMENDA:32840 PREJUDICADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES)
Texto:
Emenda Modificativa
O Parágrafo Único do Art. 6o. das Disposições
Transitórias terá a seguinte redação:
"Se a maioria dos votantes for favorável à
criação da nova unidade federada, esta fica
automaticamente criada, ocorrendo sua instalação
na data da posse do Governador eleito no pleito de
15 de novembro de 1990".
Justificativa:
A redação atual está incompleta, pois exclui os territórios de Roraima e Amapá, uma vez que eles
ainda não são Estados. O onde dá a impressão que o Estado criado é aquele onde houve a consulta
popular, o que seria um contrassenso. A redação proposta parece mais correta.
Parecer:
A Emenda em tela objetiva alterar o art. 6o. do Capítulo das Disposições Transitórias, o qual prevê
a criação de Estados.
O dispositivo em tela deve ser suprimido, nos termos do Substitutivo que vamos oferecer, em razão
do acolhimento da Emenda apresentadas para esse fim.
Diante desse fato, somos pela prejudicialidade da Emenda.
EMENDA:32874 PREJUDICADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
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Autor:
LUIZ MARQUES (PFL/CE)
Texto:
Emenda Modificativa
Dispositivo Emendado: Art. 6o. Das
Disposições Transitórias.
O art. 6o. das Disposições Transitórias do
Substitutivo do Relator, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 6o. - Dentro de cento e vinte dias, o
Tribunal Regional de Goiás realizará plebiscito na
área descrita no parágrafo 1o., resultando o
pronunciamento favorável na criação automática do
Estado do Tocantins e, em noventa dias, na sua
instalação, designada pelo Presidente da República
a sede do Governo, a ser confirmada pela
Assembleia Nacional Constituinte do Estado.
§ 1o.- O Estado do Tocantins limitar-se-á com
o Estado de Goiás pelas divisas norte dos
Municípios de São Miguel do Araguaia, Porangatu,
Formoso, Minaçu, Cavalcante, Monte Alegre de Goiás
e Campos Belos, conservando, a Leste, Norte e
Oeste, as divisas atuais do Estado de Goiás com a
Bahia, Piauí, Maranhão, Pará e Mato Grosso.
§ 2o. - Aplica-se à criação, instalação,
eleição da Assembleia Constituinte, Governador,
Vice-Governador, Senadores e Deputados Federais do
Estado do Tocantins e à divisão do Estado de
Goiás, no que couber, o que dispõe a Lei
Complementar no. 31, de 1977".
Justificativa:
Todas as resoluções da ONU, a respeito do direito à autodeterminação dos povos, mandam ouvir,
para efeito de independência política, a população diretamente interessada: é da tradição do direito
constitucional brasileiro, ser feita consulta, para efeito de autonomia política aos habitantes das
regiões e Distritos que buscam à emancipações.
As reiteradas manifestações da Assembleia Legislativa ela, autora da Sugestão de Norma
Constitucional n° S10151, propondo a criação do Estado do Tocantins, aprovada pela Subcomissão
dos Estados – dos Constituintes, do Governador do Estado, do Ministro da Agricultura, autoridades,
instituições e povo goianos, já são do conhecimento de todos os Constituintes.
Diante do quadro que temos, quem poderia, senão a Assembleia Nacional Constituinte, fazer
respeitar a vontade do povo, expressa nas diversas manifestações do seu Governador e dos seus
representantes, no sentido de criar o Estado do Tocantins?
Diante do quadro que temos, poderia, senão a Assembleia Nacional Constituinte, fazer respeitar a
vontade do povo, expressa nas diversas manifestações do seu Governador e dos seus
representantes, no sentido de criar o Estado de Tocantins?
Diante das incertezas que nos traz o jogo político, quem poderia, senão a Assembleia Nacional
Constituinte, desagravar o Congresso Nacional, defender as suas atuais e tão diminutas prerrogativas
e restaurar-lhe a independência grandemente afetada pelos dois vetos presidenciais ao Estado do
Tocantins?
O povo goiano, os seus representantes e governantes esperam ter respeitada a sua vontade política
de criar o Estado do Tocantins e contam com a solidariedade dos ilustres membros da Assembleia
Nacional Constituinte.
Parecer:
A Emenda sob análise reduz a amplitude do art. 6o. do Título X, o qual prevê a criação de novos
Estados.
Face à supressão do referido dispositivo no Substitutivo que vamos oferecer, pelo acolhimento de
Emendas apresentadas para esse fim, resulta prejudicada a proposição em tela.
EMENDA:32919 PREJUDICADA
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Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP)
Texto:
Emenda Modificativa
Dispositivo Emendado: Art. 6o. e 7o. das
Disposições Transitórias.
Os artigos 6o. e 7o. do Substitutivo do
Relator ao Projeto de Constituição passam a ter a
seguinte redação:
"Art. 6o. A criação dos Estados do Tocantins,
Santa Cruz, Triângulo, Maranhão do Sul, Tapajós,
Juruá, Roraima e Amapá será efetivada após os
estudos e apreciação pela Comissão de Redivisão
Territorial de que trata o artigo 7o, obedecidas
as seguintes disposições desta Constituição:
I - Criação do Estado do Tocantins:
Dentro de 120 dias, o Tribunal Regional Eleitoral
de Goiás realizará plebiscito na área descrita no
parágrafo 1o., resultando o pronunciamento
favorável na criação automática do Estado do
Tocantins e sua instalação até quarenta e cinco
dias depois.
§ 1o. O Estado do Tocantins limita-se com o
Estado de Goiás pelas divisas norte dos Municípios
de São Miguel do Araguaia, Porangatu, Formoso,
Minaçu, Cavalcante, Monte Alegre de Goiás e Campos
Belos, conservando , a leste, norte e oeste, as
divisas atuais do Estado de Goiás, com a Bahia,
Piauí, Maranhão, Pará e Mato Grosso.
§ 2o. O Poder Executivo designará uma das
cidades do Estado para sua Capital provisória até
aprovação da sede definitiva do Governo pela
Assembleia Constituinte.
§ 3o. O Presidente da República nomeará, até
trinta dias após resultado favorável do
plebiscito, o Governador pro tempore, resultando
sua posse, perante o Ministro da Justiça, na
instalação do novo Estado.
§ 4o. A partir da posse até a instalação da
Assembleia Constituinte, o Governador pro tempore
poderá legislar, por decretos-leis.
§ 5o. O Governador e o Vice-Governador, a
Assembleia Constituinte, os oito Deputados
Federais e os três Senadores do Estado do
Tocantins serão eleitos a 15 de novembro de 1988.
§ 6o. A Assembleia Constituinte, composta de
vinte e quatro Deputados Estaduais, instalar-se-á
às nove horas de 1o. de janeiro de 1989, sobre a
Presidência do Presidente do Tribunal Regional
Eleitoral do Estado de Goiás e elaborará, no prazo
de seis meses a Constituição do Estado do
Tocantins, transformando-se em Assembleia Legislativa.
§ 7o. O Governador e o Vice-Governador
eleitos serão empossados às dezessete horas de 1o.
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de janeiro de 1989 pela Assembleia Constituinte
reunida para esse fim.
§ 8o. Aos três Senadores do Estado do
Tocantins serão atribuídos mandatos:
a) de seis anos aos dois mais votados;
b) de dois anos para o menos votado.
§ 9o. A União antecipará receita, até o valor
equivalente a seiscentos e quarenta mil Obrigações
do Tesouro Nacional para as despesas preliminares,
e o Estado do Tocantins ressarcirá em dez anos,
com quatro de carência.
§ 10. Aplicam-se à criação do Estado do
Tocantins, no que couber, as normas legais
disciplinadores da divisão do Estado de Mato Grosso.
II - Criação dos Estados de Santa Cruz,
Triângulo, Maranhão do Sul, Tapajós, Juruá,
Roraima e Amapá:
na eleição de 15 de novembro de 1988, será
realizada consulta popular nos Municípios a serem
desmembrados para a criação, respectivamente, dos
Estados de Santa Cruz, Triângulo, Maranhão do Sul,
Tapajós, Juruá, Roraima e Amapá, de acordo com os
estudos e anteprojetos da Comissão Territorial de
que trata o artigo 7o.
Parágrafo Único. Estará automaticamente
criado o Estado onde for favorável a referida
consulta popular nos Municípios que o integrarão,
ocorrendo sua instalação na data de posse do
Governador eleito no pleito de 1990.
Art. 7o. Para efeito de estudo da redivisão
do País, a atual Comissão da Redivisão
Territorial, do Ministério do Interior, aprovada
em 18 de dezembro de 1985 pelo Presidente da
República, será acrescida de igual número de
membros, indicados pelo Congresso Nacional.
§ 1o. O Presidente da República deverá, no
prazo máximo de quinze dias, após a promulgação
desta Constituição, nomear os integrantes da
Comissão, a qual, sob a Presidência do Ministro do
Interior, se instalará até 48 horas após a
nomeação dos respectivos membros.
§ 2o. Após sua instalação, a referida
Comissão apreciará a proposta de criação dos
Estados a que se refere o inciso II do artigo 6o.
e apresentará ao Congresso Nacional os respectivos
estudos e anteprojetos até 15 de junho de 1988.
§ 3o. A Comissão de Redivisão Territorial
extingue-se após a instalação dos Estados criados."
Justificativa:
Modificação do artigo 6°: Criação do Estado do Tocantins:
Plenamente solidário com a Emenda ES20793-8, de 28/08/87, do nobre Constituinte Siqueira
Campos, coerente e indômito defensor dos anseios bicentenários do povo nortense de Goiás,
apresento a Emenda modificativa dos artigos 6° e 7° do Substitutivo do Relator ao Projeto de
Constituição, mantendo, contudo, para o artigo 6° praticamente a redação do Deputado Siqueira
Campos e respectiva justificação:
“O artigo 6°, antigo 438 do Substitutivo, é a mesma morada que vem abrigando o Estado do
Tocantins desde a Subcomissão dos Estados, passando pela Comissão da Organização do Estado,
após nascer naquela vertente de elaboração constitucional.
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Só que, na forma de sua atual redação, é inócuo, não cria nada e fere de forma dolorosa os direitos
conquistados pelo povo nortense de Goiás e seus representantes, nas duras e prolongadas lutas em
que nos envolvemos por essa conquista.
Claro que, diante do esquema de pressão montado pelas oligarquias estaduais sobre o nobre
Relator, a redação do artigo 6° representa uma grande vitória.
Assim é que estamos, felizes com a presença do Estado do Tocantins em todos os Anteprojetos,
Projetos de Constituição e Substitutivos compostos pela aprovação nas diversas fases dos nossos
trabalhos até aqui, o que nos possibilita a manutenção do lugarzinho que o Estado do Tocantins
conquistou no texto constitucional.
Tenho, no entanto, que fazer algumas observações e apelar o reconhecimento espirito de justiça do
Nobre Relator, Deputado Bernardo Cabral.
Não fixar a área do Estado do Tocantins e não disciplinar os demais procedimentos de sua criação e
instalação, invalida todas conquistas e o tremendo esforço dispendido, porque a sua criação, da
forma em que é preconizada pelo artigo 6°, é apenas simbólica e a sua instalação impossível, sem as
normas a serem estatuídas por lei complementar, dependente de sanção do Presidente da República.
Seria melhor, então evitarmos todo esse trabalho e esse esforço, porque, se o assunto fosse para ser
resolvido por lei complementar, seria o caso de perguntarmos: por que não aprovamos o Projeto de
Lei Complementar n° 377, de 1986, que, depois de aprovado pelo Senado Federal, se encontra na
Câmara dos Deputados, engavetado?
Pelos direitos dos povos das Colônias, reconhecidos por várias resoluções da ONU, e pela tradição
do Direito Constitucional brasileiro e mundial, o plebiscito realiza-se na área emancipada, isto é,
consulta-se à população diretamente interessada. Tanto é assim que o § 3° do art. 28, do
Substitutivo, tem a seguinte redação. “§ 3°. Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou
desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos Estados, mediante aprovação das
respectivas Assembleias Legislativas, das populações diretamente interessadas, mediante referendo,
e do Congresso Nacional.” E o parágrafo único do seu art. 37 ratifica esta regra do Direito
Constitucional: “Parágrafo único. A criação, incorporação, fusão e o desmembramento de Municípios,
obedecidos os requisitos previstos em lei complementar estadual, dependerão de consulta prévia,
mediante plebiscito, às populações diretamente interessadas, da aprovação das Câmaras de
Vereadores dos Municípios aferrados, e se darão por lei estadual.”
Assim, não há como justificar a exigência de realização de plebiscito na área de todo o Estado de
Goiás, para se criar um Estado do Tocantins que sequer saberíamos onde situá-lo.
Ao levantar esses argumentos irrefutáveis, faço-o na defesa de um princípio, de uma norma de direito
que universalmente é observada, já que não temo a realização de plebiscito, em todo o Estado de
Goiás, sobre a criação do Estado do Tocantins, por que é por demais sabido ser todo o povo goiano
favorável a mais justa e antiga aspirações do povo nortense.
As reiteradas manifestações da Assembleia Legislativa – ela, autora da Sugestão de Norma
Constitucional n° S10151, propondo a criação do Estado do Tocantins, aprovada pela Subcomissão
dos Estados – dos Constituintes, do Governador do Estado, do Ministro da Agricultura, autoridades,
instituições e povo goianos, já são do conhecimento do nobre Relator, da Comissão de
Sistematização, do Presidente e demais integrantes da Assembleia Nacional Constituinte.
Diante do quadro que temos, quem poderia, senão a Assembleia Nacional Constituinte, fazer
respeitar a vontade do povo, da Assembleia Legislativa, do Governo e dos Constituintes do Estado de
Goiás no sentido de criar o Estado do Tocantins?
Diante das incertezas que nos traz o jogo político, quem poderia, senão a Assembleia Nacional
Constituinte, desagravar o Congresso Nacional, defender as suas atuais e tão diminutas prerrogativas
e restaurar-lhe a independência grandemente afetada pelos dois vetos presidenciais ao Estado do
Tocantins?
De fato, a luta pela criação do Estado do Tocantins atingiu o máximo de maturação e, com ela, o
apoio maciço dos Constituintes e da opinião pública nacional.
Os vetos presidenciais, por terem provocado profundas lesões no corpo social nortense de Goiás,
fizeram brotar um generoso sentimento de solidariedade dos Constituintes e do povo brasileiro à luta
libertária da altiva gente nortense de Goiás.
O povo nortense de Goiás, após 178 anos de lutas, de vitórias e revezes, teve Governo autônomo,
instalado com a posse do Presidente Joaquim Teotônio Segurado, a 15 de setembro de 1821 e
contou com defensores dos mais eminentes, cujos feitos gloriosos estão registrados nas mais belas
páginas da História Pátria.
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José Bonifácio de Andrada e Silva, Visconde de Taunay, Cardoso de Menezes, Couto de Magalhães,
Teixeira de Freitas, Sud Menucci, Sagadas Vianna, Juarez Távora, dente outros igualmente famosos,
muito fizeram pela criação do Estado do Tocantins.
Na longa jornada, tivemos, os nortenses de Goiás, a honra e a glória de vermos ao nosso lado, pela
criação do Estado do Tocantins, toda a opinião pública de Goiás e do País, mobilizada pela
Assembleia Legislativa do Estado de Goiás pelo Governador Henrique Santillo e pelos meios de
comunicação goianos e nacionais; honra e glória ampliadas pelas significarias vitórias obtidas com a
aprovação de projetos de lei de criação do Estado do Tocantins, por duas vezes, pelo Congresso
Nacional, estando a terceira aprovação em andamento na Câmara dos Deputados, após o apoio
unânime do Senado Federal.
Na emenda que ora apresento à consideração do nobre Relator, procurei disciplinar a investidura do
Governador pro tempore, a eleição e posse do Governador, Vice-Governador, Assembleia
Constituinte, Deputados Federais e Senadores, já que o Estado do Tocantins, que emerge da
Assembleia Nacional Constituinte, impulsionado pelos ventos da liberdade, terá que nascer o signo
da Democracia e da Justiça.
Não pode, pois, o Estado do Tocantins, ser governado por Governador biônico à base de decretosleis, nem pode também prescindir de sua representação na Câmara dos Deputados e no Senado
Federal, para carrear recursos e defender-lhe os interesses.
Já que é muito provável que a promulgação da nova Carga Magna seja feita entre 15 de novembro e
oito de dezembro deste ano, seria bom que estabelecêssemos a seguinte promulgação para o Estado
do Tocantins: 9 de março de 1988, instalação do Estado com a posse do Governador pro tempore; 15
de novembro de 1988, eleição do Governador, Vice-Governador, 24 Deputados Estaduais, 8
Deputados Federais e 3 Senadores; e 1° de janeiro de 1989, posse dos eleitos.
Pelo que me resta, sobretudo e tão somente, reiterar o apelo que todos os goianos lhe têm feito:
“Deputado Bernardo Cabral, não nos desampare, não deixe fora do Projeto de Constituição o Estado
do Tocantins.”
Não falte, eminente brasileiro e jurista consagrado Bernardo Cabral, com a sua indispensável
solidariedade ao povo nortense, ao povo goiano, à Assembleia Legislativa de Goiás, ao Governador
de Goiás, ao Ministro da Agricultura, aos seus colegas goianos de Constituinte e ao Congresso
Nacional.
Cabe-nos ainda, ressaltar que a criação do Estado do Tocantins, foi eficiente e cuidadosamente
estudada em 1986, pelos membros da Comissão de Redivisão Territorial, do Ministério do Interior,
aprovada pelo Presidente da República em 18 de dezembro de 1985 e que em sua última reunião se
manifestou favoravelmente ao desmembramento da área no Norte de Goiás, definida no § 1°, do art.
6°, a qual, com justa razão deve ser transformada no Estado do Tocantins. Fundamentou a Comissão
sua decisão, nas reiteradas manifestações de seus membros, em reuniões anteriores a instalação da
Assembleia Nacional Constituinte, baseadas nos profundos estudos realizados pela Comissão e
magníficos trabalhos apresentados pelos membros, economista José Freire Júnior e Dr. Júlio
Valente, cujos textos foram encaminhados à referida Assembleia.
Modificação do art. 7°.
Pelas razões expostas além de propormos a modificação do art. 6°, propomos também a do art. 7°, a
fim de que a douta Comissão de Redivisão Territorial, aprovada pelo Presidente da República, em 18
de dezembro de 1985, seja mantida, pelos relevantes serviços já prestados e acrescida de igual
número de membros indicados pelo Congresso Nacional, para que à semelhança do que foi cumprido
pela referida Comissão, em relação a proposta de criação do Estado do Tocantins, sejam igualmente
estudadas, com a mesma eficiência e consideração até 15 de junho de 1988, as propostas para
criação dos Estados de Santa Cruz, Triângulo, Maranhão do Sul, Tapajós, Juruá, Roraima e Amapá,
e submetidos no pleito de 15 de novembro de 1988 à consulta popular, nos Municípios a serem
desmembrados, para a constituição dos novos Estados que forem aprovados nessa consulta popular.
Parecer:
A Emenda em questão visa a alterar a redação do art. 6o.do Título X, o qual trata da criação de
novos Estados.
Tendo em vista a supressão do referido dispositivo no Substitutivo que vamos oferecer, em razão do
acolhimento de Emenda para esse fim, concluímos pela prejudicialidade da presente preposição.
EMENDA:34004 APROVADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
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Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOSÉ RICHA (PMDB/PR)
Texto:
Título X
Disposições Transitórias
[...]
Art. 6o. - Tendo sido aprovada a criação do
Estado do Tocantins pelo Congresso Nacional e pela
Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, o
Tribunal Regional Eleitoral de Goiás realizará,
dentro de cento e vinte dias da promulgação desta
Constituição, plebiscito na área descrita no
parágrafo 1o. Resultando o pronunciamento popular
favorável à criação do Estado do Tocantins, sua
instalação dar-se-á em noventa dias, designando o
Presidente da República a sede do governo
estadual, a ser confirmada pela Assembleia
Constituinte do Estado.
§ 1o. - O Estado do Tocantins limitar-se-á
com o Estado de Goiás pela divisas norte dos
Municípios de São Miguel do Araguaia, Porangatu,
Formoso, Minaçu, Cavalcante, Monte Alegre de Goiás
e Campos Belos, conservando, a leste, norte e
oeste, as divisas atuais do Estado de Goiás com a
Bahia, Piauí, Maranhão, Pará e Mato Grosso.
§ 2o. - Aplica-se à criação, instalação,
eleição de Assembleia Constituinte, Governador,
Senadores e Deputados Federais do Estado do
Tocantins e à divisão do Estado de Goiás, no que
couber, o que dispõe a Lei Complementar no. 31, de 1977.
Art. 7o. - É criada a Comissão de Redivisão
Territorial do País, com cinco membros indicados
pelo Congresso Nacional e cinco membros do
Executivo, com a finalidade de apresentar estudos
e anteprojetos da redivisão territorial e apreciar
as propostas de criação de Estados e outras
pertinentes, no prazo de um ano a partir de sua instalação.
§ 1o. - O Presidente da República deverá, no
prazo máximo de trinta dias da promulgação desta
Constituição, nomear os integrantes da Comissão, a
qual se instalará até quarenta e oito horas após a
nomeação dos respectivos membros.
§ 2o. - O Congresso Nacional deverá apreciar,
no prazo máximo de um ano, os pareceres e
anteprojetos apresentados pela Comissão de
Redivisão Territorial do País, obedecidas as
disposições dos §§ 3o., 4o. e 5o. do artigo 20
desta Constituição.
§ 3o. - A Comissão de Redivisão Territorial
extingue-se com a instalação dos Estados criados.
§ 4o. - A União não poderá financiar as
despesas de novos Estados, por mais de três anos
contados da data de sua criação. Durante esse
período, nunca menos que a metade das despesas
financiadas serão custeadas com recursos
provenientes de contribuição especial que os novos
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Estados instituírem, a ser cobrada de pessoas
físicas e jurídicas neles residentes ou
domiciliadas; a outra parte, com recursos
provenientes das demais receitas do orçamento federal.
§ 5o. - É vedada à União, direta ou
indiretamente, assumirem cargos em decorrência da
criação de Estado referentes a despesas com
pessoal inativo e com encargos e amortização de
dívida interna ou externa da administração
pública, inclusive a indireta.
[...]
Justificativa:
As alterações e a redação ora propostas, de dispositivos correlatos contemplam os aspectos de
mérito do tema as aspirações sociais do povo brasileiro e representatividade constituinte de seus
signatários e a sistematização adequada á técnica legislativa nos termos dos debates e acordos
efetuados, tendo em vista o Substitutivo do ilustre Relator.
Parecer:
Trata-se de Emenda que sugere profundas alterações no Título X, que regula as Disposições
Transitórias.
Alguns dos preceitos sugeridos já integram o Substitutivo do Relator, outros inovam o documento e
outros, ainda, suprimem regras nele contidas.
É inegável que a proposição, reflete grande espírito público, competência e sensibilidade do Autor.
Visando ao aperfeiçoamento do texto, tendo em vista que no referido Título devem apenas constar
dispositivos necessários à proteção dos direitos adquiridos e à disciplinação de providências limitadas
no tempo e de relevante interesse público, acolhemos parcialmente a proposição para dele aproveitar
os dispositivos que constam do Substitutivo que vamos apresentar.
EMENDA:34184 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOSÉ SERRA (PMDB/SP)
Texto:
EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA COMISSÃO
DE SISTEMATIZAÇÃO
i) Inclua-se o seguinte parágrafo ao art. 6o.
das Disposições Transitórias:
"§ (...) - A União não poderá financiar
gastos do novo Estado por mais de três anos,
contados da sua criação. Durante esse período pelo
menos metade das despesas financiadas serão
custeadas com recursos provenientes de
contribuição especial que a União instituir, a ser
cobrada de pessoas físicas e jurídicas residentes
ou domiciliadas no novo Estado; a outra parte, com
recursos provenientes das demais receitas do
orçamento federal."
ii) Acrescente-se ao fim do § 2o. do art. 58
das Disposições Transitórias a expressão: "e
observado o disposto no § 4o. do art. 6o. destas
Disposições Transitórias".
Justificativa:
A Emenda objetiva distribuir os ônus decorrentes da implantação de novo Estado entre a população
local e o conjunto do País.
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Parecer:
Trata-se de norma que poderá se conter na legislação infraconstitucional.
Pela rejeição da Emenda.
EMENDA:34431 REJEITADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOSÉ SERRA (PMDB/SP)
Texto:
Emenda ao Substitutivo do Relator da
Comissão de Sistematização
Inclua-se a alínea "d" no item II do § 1o, do
Artigo 22 das Disposições Transitórias:
"d) no caso da criação de Estado a que se
referem os artigos 6o. e 58, do Ato das
Disposições Transitórias, durante os dez
exercícios financeiros seguintes será calculada em
conjunto a participação do novo Estado e do que
foi desmembrado no Fundo de que trata a alínea
"a", do item I, do Artigo 213, como se se tratasse
de um só Estado, e distribuída entre os dois
proporcionalmente à população de cada um".
Justificativa:
A emenda justifica-se para que os efeitos da criação de novos Estados não se irradiem de forma
abrupta às demais unidades da federação afetando seriamente o equilíbrio federativo através da
alteração na distribuição do Fundo de Participação dos Estados principal fonte de receita dos Estados
menos desenvolvidos.
Parecer:
A presente Emenda visa ao estabelecimento de critério relativo ao Fundo de Participação dos
Estados e do Distrito Federal, a ser aplicado durante dez exercícios, no caso de criação de Estado
pelo desenvolvimento de outro.
Para tanto, propõe a inclusão de alínea ao item II, do § 1o., do art. 22 das Disposições Transitórias.
Na hipótese descrita na Emenda os recursos necessários deverão ter sua fonte descrita na própria lei
que vier a regular a criação da respectiva unidade.
Pela rejeição.
EMENDA:34836 PREJUDICADA
Fase:
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ)
Texto:
Suprima-se do parágrafo único do art. 6o.,
das Disposições Transitórias, a expressão "automaticamente".
Justificativa:
A redação sugerida visa a melhor técnica legislativa.
Parecer:
A Emenda em tela objetiva alterar o art. 6o. do Capítulo das Disposições Transitórias, o qual prevê
a criação de Estados.
O dispositivo em tela deve ser suprimido, nos termos do Substitutivo que vamos oferecer, em razão
do acolhimento da Emenda apresentadas para esse fim.
Diante desse fato, somos pela prejudicialidade da Emenda.
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___________________________________________________________________

FASE S
EMENDA:00002 APROVADA
Fase:
S - Emendas de Plenário - 2P
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO)
Texto:
EMENDA MODIFICATIVA
DIPOSITIVO EMENDADO: Artigo 61 do Ato das
Disposições Constitucionais, Gerais e
Transitórias, do Projeto de Constituição (A).
O art. 61 do Ato das Disposições Gerais e
Transitórias passa a ter a seguinte redação:
"Art. 61. Dentro de cento e vinte dias, o
Tribunal Regional Eleitoral de Goiás realizará
plebiscito com eleitores inscritos até esta data,
na área descrita no parágrafo 1o., resultando o
pronunciamento favorável na criação automática do
Estado do Tocantins e sua instalação até quarenta
e cinco dias depois.
§ 1o. O Estado do Tocantins limita-se com o
Estado de Goiás pelas divisas norte dos Municípios
de São Miguel do Araguaia, Porangatu, Formoso,
Minaçu, Cavalcante, Monte Alegre de Goiás e Campos
Belos, conservando, a Leste, Norte e Oeste, as
divisas atuais do Estado de Goiás com a Bahia,
Piauí, Maranhão, Pará e Mato Grosso.
§ 2o. O Poder Executivo designará uma das
cidades do Estado para sua capital provisória até
a aprovação da sede definitiva do Governo pela
Assembleia Estadual Constituinte.
§ 3o. O Chefe do Poder Executivo nomeará, até
trinta dias após o resultado favorável do
plebiscito, o Governador pro tempore, resultando
sua posse, perante o Ministro da Justiça, na
instalação do novo Estado.
§ 4o. O Governador, o Vice-Governador, os
vinte e quatro Deputados Estaduais, que comporão a
Assembleia Estadual Constituinte, os oito
Deputados Federais e os três Senadores e Suplentes
do Estado do Tocantins serão eleitos a 15 de
novembro de 1988.
§ 5o. A Assembleia Estadual Constituinte será
instalada às nove horas de 1o. de janeiro de 1989,
sob a presidência do Presidente do Tribunal
Regional Eleitoral do Estado de Goiás e, às
dezessete horas do mesmo dia, dará posse ao
Governador e ao Vice-Governador eleitos, que terão
mandato até 1o. de janeiro de 1991.
§ 6o. Aplicam-se à criação e instalação do
Estado do Tocantins, no que couber, as
disposições da Lei Complementar no. 31, de 1977".
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Justificativa:
Esta Emenda objetiva introduzir no texto constitucional a expressão “O Governador, o ViceGovernador..”, retirada da Emenda n° ES20793-8 por exigência injustificável mas que teve que ser
aceita, dada as circunstancias do momento difícil em que iniciávamos a votação das Disposições
Transitórias de que foi o primeiro destaque a ser votado.
Justificando a Emenda n. ES20793-8, apresentei os seguintes argumentos:
“Na emenda que ora apresento à consideração do nobre Relator, procurei disciplinar a investidura do
Governador pro tempore, a eleição e posse do Governador, Vice-Governador, Assembleia
Constituinte, Deputados Federais e Senadores, já que o Estado do Tocantins que emerge da
Assembleia Nacional Constituinte, impulsionado pelos ventos da Liberdade, terá que nascer sob o
signo da Democracia e da Justiça.
Não pode, pois, o Estado do Tocantins, ser governado por Governador biônico, à base de decreto-lei,
nem pode também prescindir de sua representação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal,
para carrear recursos e defender-lhes os interesses”.
O Governador do novo Estado do Tocantins terá maiores condições de implantar a nova
administração em moldes racionais e modernos, que sirva de exemplo aos demais Estados da
Federação, se tiver o apoio maciço e inconteste da população.
Pelo que somente a manifestação popular poderá conferir, de modo claro e indiscutível, tal condição.
Duas outras pequenas modificações foram também introduzidas: a primeira quando inseri no caput
do art. 61 a expressão “com eleitores inscritos até esta data”, para que não pairem dúvidas quanto a
quem deva ser feita a consulta plebiscitária; a segunda com a substituição da expressão “O
Presidente da República” pela “O Chefe do Poder Executivo” para que a nomeação do Governo pro
tempore possa ser feita pelo Primeiro Ministro, se o sistema de Governo vier a ser parlamentarista, ou
pelo Presidente da República, se continuarmos sob o presidencialismo.
Conto, pois, com o apoio e o voto dos eminentes Pares para impedir que um Governador biônico,
cujo caráter de curta transitoriedade está implícito na denominação pro tempore que lhe foi dada,
possa permanecer à frente do Governo do Estado do Tocantins por quase três anos.
Parecer:
Pretende o ilustre Constituinte alterar a redação do Art. 61 do Ato das Disposições Gerais e
Transitórias do Projeto de Constituição, que trata da criação do Estado do Tocantins.
Pelo tratamento adotado no Projeto, a criação de novos Estados deve ocorrer mediante a aprovação
das respectivas Assembleias Legislativas, por plebiscito realizado na área e pela aprovação do
Congresso Nacional.
O caso específico do Estado do Tocantins é especialíssimo e o processamento para a sua criação
automática foi fruto da contribuição do nobre autor da presente emenda e da predominância de
opiniões.
O parecer é pela aprovação.
EMENDA:00038 REJEITADA
Fase:
S - Emendas de Plenário - 2P
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
IRAM SARAIVA (PMDB/GO)
Texto:
O artigo 63 do Ato das Disposições
Constitucionais Gerais e Transitórias do Projeto
de Constituição, da Comissão de Sistematização,
passará a ter a seguinte redação:
"Art. 63 - Excluindo-se os casos de criação
de Estado, previstos nesta Constituição, é vedado
à União, direta ou indiretamente, assumir, em
decorrência da criação de Estado, encargos
referentes a despesas com pessoal inativo e com
encargos e amortização da dívida interna ou externa
da administração pública, inclusive da indireta."
Justificativa:
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O texto aprovado pela Comissão de Sistematização se presta, em última análise, exclusivamente
para onerar, com aquelas despesas e encargos que procura excluir da responsabilidade da União, o
Estado de Goiás, remanescente da Criação do Estado do Tocantins.
É essa, de fato, a única consequência da aprovação do referido dispositivo, que, num subterfúgio de
linguagem, encerra medida iníqua, eis que, no que toca aos dois outros Estados criados – Roraima e
Amapá -, que não deixam remanescente, a União não tem como se furtar daquelas
responsabilidades, dado que os territórios Federais são Autarquias territoriais do Governo Federal.
Ora, a posição do projeto, além de prejudicial ao Estado de Goiás, que figura atualmente como vítima
de grande tragédia de consequências ainda imprevisíveis, sobre ser iníqua é também discriminatória,
num texto cuja semântica se apresenta nebulosa.
Com a presente Emenda, eliminam-se posições não recomendadas, eivadas de pouca clareza e
tendência prejudicial as remanescente Estado de Goiás.
Parecer:
Objetiva a Emenda em exame alterar a redação do art. 63 do Ato das Disposições Constitucionais
Gerais e Transitórias do Projeto de Constituição para excluir os casos de criação de Estado da
vedação imposta à União de assumir encargos com pessoal inativo e amortização da dívida pública,
interna ou externa.
Na justificação, o Autor alega que o texto aprovado pela Comissão de Sistematização atinge apenas
o Estado de Goiás, com a criação do Estado de Tocantins, pois em relação aos outros dois-Roraima
e Amapá - a União não tem como se furtar daquelas responsabilidades.
Redigida como está, a Emenda está ininteligível, pois excluindo-se "os casos de criação de Estado",
fica vedado à União assumir "em decorrência da criação de Estado os referidos encargos, o que nos
leva a crer que não ficam excluídos os casos de criação de Estado.
Além disso, entendemos que a União não pode arcar com gastos adicionais, quando a pretensão é
diminuir-lhe a participação na distribuição dos recursos públicos.
Diante do exposto somos pela rejeição da Emenda.
EMENDA:00651 REJEITADA
Fase:
S - Emendas de Plenário - 2P
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
JOÃO NATAL (PMDB/GO)
Texto:
EMENDA ADITIVA
Dispositivo Emendado: Artigo 61 do Ato das
Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias.
Acrescente-se, após o primeiro, renumerando
os demais, o seguinte parágrafo ao artigo 61 do Ato das Disposições Constitucionais Gerais
e Transitórias:
Art. 61 ....................................
§ 2o. Não serão incorporados ao novo Estado
os Municípios que, situados imediatamente ao norte
da linha limítrofe estabelecida no parágrafo
anterior, se manifestarem desfavoravelmente à sua
criação, no plebiscito previsto no "caput" deste artigo.
Justificativa:
A criação do Estado do Tocantins representa lídima aspiração da população do norte do Estado de
Goiás, que, no entanto, não se verifica com a mesma intensidade em todas as áreas do seu futuro
território, cujos contornos definitivos não pode prescindir da ausculta às populações dos Municípios
que poderiam ter os seus interesses sacrificados com tal providência, como convém à melhor prática
democrática.
É natural que os Municípios da zona fronteiriça queiram examinar as suas conveniências em face da
questão, porque se encontram próximos dos centros desenvolvidos ao sul, com os quais têm
facilitadas as suas relações, sobretudo pela rede viária já implantada.
A distância que passarão a guardar da futura Capital, sem meios adequados de comunicação e
transporte, que o novo Estado não poderá suprir imediatamente, lhes acarretará brutal inversão em
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todo o seu processo de desenvolvimento, passando de comunidades satisfatoriamente atendidas a
remotas localidades, isoladas do novo centro de decisão.
Impõe-se, por conseguinte, assegurar que a sua vontade soberana seja respeitada, como se intenta
na presente Emenda.
Parecer:
A Emenda propõe o acréscimo de parágrafo ao art. 61 do Ato das Disposições Transitórias.
O art. 61 determina a realização de plebiscito objetivando a criação do Estado de Tocantins, com os
limites indicados no § 1o. O parágrafo proposto pela Emenda visa a que não sejam incorporados ao
novo Estado os municípios que, situados imediatamente ao norte da linha limítrofe estabelecida, se
manifestarem desfavoravelmente a sua criação.
Pelo mesmo art. 61, a criação do novo Estado está condicionada a pronunciamento favorável da
população.
Assim, concluímos pela rejeição da Emenda.
EMENDA:01567 APROVADA
Fase:
S - Emendas de Plenário - 2P
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
HOMERO SANTOS (PFL/MG)
Texto:
Dê-se ao Art. 61 do Ato das Disposições
Constitucionais Gerais e Transitórias
Constitucionais do Projeto a seguinte redação:
Art. 61 - Dentro de cento e vinte dias os
Tribunais Regionais Eleitorais de Goiás e de Minas
Gerais realizarão plebiscito nas áreas descritas
neste artigo, visando à criação dos Estados de
Tocantins e do Triângulo, respectivamente.
§ 1o. - O pronunciamento majoritário
favorável resultará na criação automática dos
novos Estados os quais serão instalados quarenta e
cinco dias depois.
§ 20 - O Estado Tocantins limitar-se-á com o
Estado de Goiás pelas divisas norte dos Municípios
de São Miguel do Araguaia, Porangatu, Formoso,
Minaçu, Cavalcante, Monte Alegre de Goiás e Campos
Belos, conservando, a leste, norte e oeste, as
divisas atuais do Estado de Goiás com os Estados
da Bahia, Piauí, Maranhão, Pará e Mato Grosso.
§ 3o. - O Estado do Triângulo limitar-se-á
com o Estado de Minas Gerais, pelas divisas norte
dos municípios de Guarda-Mor e Vazante, e pelas
divisas leste dos municípios de Presidente
Olegário, Patos de Minas, Tiros, São Gotardo,
Santa Rosa de Sena, Campos Altos, Tapiraí,
Medeiros, São Roque de Minas, Vargem Bonita e São
João Batista da Glória, conservando ao sul, oeste
e norte as divisas atuais do Estado de Minas
Gerais com os Estados de São Paulo, Mato Grosso do
Sul e Goiás.
§ 4o. - O Presidente da República, no prazo
de 30 (trinta) dias após o pronunciamento
plebiscitário favorável, nomeará o Governador "pro
tempore", resultando sua posse, perante o
Ministro da Justiça, na instalação do novo Estado:
§ 5o. - O Governador designará uma das
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cidades do Estado para a sede provisórias do governo:
§ 6o. - A Assembleia Constituinte, os
deputados federais e os Senadores do novo Estado
serão eleitos a 15 de novembro de 1988.
§ 7o. - Aplicam-se as normas legais
disciplinadoras da divisão do Estado de Mato Grosso.
Justificativa:
A presente emenda tem por objetivo fazer justiça a dois milhões de habitantes brasileiros, reunidos
em 71 municípios que ocupam uma região com toda uma potencialidade ainda não aproveitada. Uma
população que durante anos vem lutando para se tornar independente, livre e responsável pelo
próprio destino.
A região onde, temos confiança, nascerá o Estado do Triângulo apresenta um potencial econômico
comparado aos dos grandes Estados brasileiros; reúne nada menos do que 14 hidrelétricas, um
grande polo petroquímico e diversos distritos industriais em plena atividade, além de forte
desenvolvimento agropecuário.
O Triângulo é responsável por 38 por cento da produção de grãos de Minas Gerais, mas não recebe
em troca um tratamento tributário justo, à altura da sua necessidade e importância no contexto
tributário do Estado. Isso tem ocorrido anos a fio, de forma sistemática. O povo do Triângulo não
deseja que isso continue.
Ao apresentar essa emenda ao Plenário da Assembleia Nacional Constituinte, desejo expor aos
nobres companheiros p sentimento de mais de dois milhões de triangulinos que confiam na sua
capacidade administrativa, de trabalho, sem esquecer da responsabilidade que estamos assumindo
neste instante perante toda a Nação.
Por isso faço um apelo aos integrantes desse plenário, no sentido de que não frustrem a gente do
Triângulo, mas deem a ela a chance de se integrar ao resto do país como cidadãos consciente dos
seus anseios e suficientemente responsáveis para sustentar o alto grau de desenvolvimento que o
Estado do Triângulo continuará exigindo.
Parecer:
Acolho, na forma regimental, e em atenção ao elevado número de ilustres signatários. Ressalvo,
entretanto, que votarei pela rejeição, por ter acolhido, nas Disposições Transitórias, parcialmente a
emenda "Centrão".
EMENDA:02045 PARCIALMENTE APROVADA
Fase:
S - Emendas de Plenário - 2P
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG)
Texto:
Dispositivo emendado – ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS E
TRANSITÓRIAS.
Dê-se ao Ato das Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias do Projeto de Constituição da
Comissão de Sistematização, a seguinte redação:
ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS E TRANSITÓRIAS
[...]
Art. 60. Dentro de cento e vinte dias, o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás realizará plebiscito na
área descrita no parágrafo 1º, resultando o pronunciamento favorável na criação automática do
Estado do Tocantins e sua instalação até quarenta e cinco dias depois.
Parágrafo 1º. O Estado de Tocantins limita-se com o Estado de Goiás pelas divisas norte dos
Municípios de São Miguel do Araguaia, Porangatu, Formoso, Minaçu, Cavalcante, Monte Alegre de
Goiás e Campos Belos, conservando, a leste, norte e oeste as divisas atuais do Estado de Goiás com
os Estados da Bahia, Piauí, Maranhão, Pará e Mato Grosso.
Parágrafo 2º. O Poder Executivo designará uma das cidades do Estado para sua Capital provisória
até a aprovação da sede definitiva do governo pela Assembleia Constituinte.
Parágrafo 3º. O Presidente da República nomeará, até trinta dias após resultado favorável do
plebiscito, o Governador “pro tempore”, resultando sua posse, perante o Ministro da Justiça, na
instalação do novo Estado.
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Parágrafo 4º. A Assembleia Constituinte, os oito Deputados Federais e os três Senadores do Estado
do Tocantins serão eleitos a 15 de novembro de 1988.
Parágrafo 5º. Aplicam-se à criação e instalação do Estado de Tocantins, no que couber, as normas
legais disciplinadoras da divisão do Estado de Mato Grosso.
[...]

Assinaturas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Bonifácio de Andrade
Carlos Sant’anna
Délio Braz
Gilson Machado
Nabor Júnior
Geraldo Fleming
Osvaldo Sobrinho
Osvaldo Coelho
Hilário Braun
Edivaldo Motta
Paulo Zarzur (Em
Apoiamento)
Nilson Gibson
Milton Reis
Marcos Lima
Milton Barbosa
Daso Coimbra
João Resek
Roberto Jeffereson
João Menezes
Vingt Rosado
Cardoso Alves
Paulo Roberto
Lourival Batista
Rubem Branquinho
Cleonâncio Fonseca
Fernando Gomes
Agripino de Oliveira
Lima
Narciso Mendes
Marcondes Gadelha
Mello Reis
Arnold Fioravante
Jorge Arbage
Chagas Duarte
Álvaro Pacheco
Felipe Mendes
Alysson Paulinelli
Aloysio Chaves
Sotero Cunha
Messias Góis

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

Gastone Righi
Dirce Tutu Quadros
José Elias Murad
Mozarildo Cavalcanti
Flávio Rocha
Gustavo de Faria
Flávio Palmier da
Veiga
Gil César
João da Mata
Dinísio Hage
Leopoldo Peres
Expedito Machado
Manoel Viana
Mário Bouchardet
Melo Freire
Leopoldo Bessone
Aloísio Vasconcelos
Roberto Torres
Arnaldo Faria de Sá
Amaral Netto
Antônio Salim Curiati
José Luiz Maia
Carlos Virgílio
Ezio Ferreira
Sadie Hauache
José Dutra
Carrel Benevides
Joaquim Sucena (Em
Apoiamento)
Luiz Marques
Orlando Bezerra
Furtado Leite
Siqueira Campos
Aluízio Campos
Eunice Michilis
Samir Achoa
Maurício Nasser
Mauro Sampaio
Stélio Dias
Airton Cordeiro

79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.

José Carmargo
Matos Leão
José Tinoco
João Castelo
Guilherme Palmeira
Ismael Wanderley
Antônio Câmara
Henrique Eduardo
Alves
Djenal Gonçalves
José Egreja
Ricardo Izar
Afif Domingos
Jayme Paliarin
Delfim Netto
Farabulini Júnior
Fausto Rocha
Tito Costa
Caio Pompeu
Felipe Cheidde
Virgílio Galassi
Manoel Moreira
Victor Fontana
Orlando Pacheco
Ruberval Pilotto
Jorge Bornhausen
Alexandre Puzyna
Artenir Werner
Cláudio Ávila
José Agripino
Divaldo Suruagy
Rosa Prata
Mário de Oliveira
Sílvio de Abreu
Luiz Leal
Genésio Bernardino
Alfredo Campos
Theodoro Mendes
Amilcar Moreira
Oswaldo Almeida
Ronaldo Carvalho
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119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.

José Freire
José Mendonça Bezerra
José Lourenço
Vinicius Cansanção
Ronaro Corrêa
Paes Landim
Alércio Dias
Mussa Demes
Jessé Freire
Gandi Jamil
Alexandre Costa
Albérico Cordeiro
Iberê Ferreira
José Santana de
Vasconcellos
Christovam Chiaradia
Oscar Corrêa
Maurício Campos
Asdrubal Bentes
Jarbas Passarinho
Gerson Peres
Carlos Vinagre
Fernando Velasco
Arnaldo Moraes
Fausto Fernandes
Domingos Juvenil
José Elias
Rodrigues Palma
Levy Dias
Rubem Figueiró
Rachid Saldanha Derzi
Ivo Cersósimo
João Lobo
Inocêncio Oliveira
Salatiel Carvalho
José Moura
Marco Maciel
José Mendonça Bezerra
Ricardo Fiuza
Paulo Marques
Telmo Kirst
Darcy Pozza
Arnaldo Prieto
Osvaldo Bender
Adylson Motta
Paulo Mincarone
Adrioaldo Streck
Victor Faccioni
Luis Roberto Ponte

167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.

João de Deus Antunes
Matheus Iensen
Antônio Ueno
Dionísio Dal Prá
Jacy Scanagatta
Basílio Vilani
Osvaldo Trevisan
Renato Johnsson
Ervin Bonkoski
Jovanni Masini
Paulo Pimentel
José Carlos Martin
Arolde de Oliveira
Rubem Medina
Francisco Sales
Assis Canuto
Chagas Neto
José Viana
Lael Varella
Denisar Arneiro
Jorge Leite
Aloisio Teixeira
Roberto Augusto
Messias Soares
Dalton Canabrava
Merluce Pinto
Ottomar Pinto
Olavo Pires
Sergio Werneck
Raimundo Rezende
José Geraldo
Alvaro Antonio
Irapuan Costa Junior
Roberto Balestra
Luiz Soyer
Naphtali Alves Souza
Jalles Fontoura
Paulo Roberto Cunha
Pedro Canedo
Lucia Vania
Nion Albernaz
Fernando Cunha
Antonio de Jesus
Luiz Eduardo
Eraldo Tinoco
Benito Gama
Jorge Viana
Angelo Magalhães
Max Rosenmann

216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.

Leur Lomanto
Jonival Lucas
Sergio Brito
Waldeck Ornelas
Francisco Benjamin
Etevaldo Nogueira
João Alves
Francisco Diogenes
Antonio Carlos Mendes
Thame
Jairo Carneiro
José Lins
Rita Furtado
Jairo Azi
Fabio Raunhetti
Feres Nader
Eduardo Moreira
Manoel Ribeiro
José Melo
Jesus Tajra
Aecio de Borba
Bezerra de Melo
Nyder Barbosa
Pedro Ceolin
Homero Santos
Chico Humberto
Osmundo Rebouças
Enoc Vieira
Joaquim Haichel
Edison Lobão
Vitor Trovão
Onofre Correa
Alberico Filho
Vieira da Silva
Costa Ferreira
Elieser Moreira
José Teixeira
Julio Campos
Ubiratan Spinelli
Jonas Pinheiro
Louremberg Nunes
Rocha
Roberto Campos
Cunha Bueno
Francisco Carneiro
Meira Filho
Marcia Kubistschek
Annibal Barcellos
Geovani Borges
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263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.

Eraldo Trindade
Antonio Ferreira
Maria Lucia
Maluly Neto
Carlos Alberto
Gidel Dantas
Adauto Pereira
José Carlos Coutinho
Wagner Lago

272. João Machado
Rolemberg
273. Odacir Soares
274. Mauro Miranda
275. Sarney Filho
276. Cesar Cals Neto
277. Osmar Leitão
278. Simão Sessin
279. Miraldo Gomes

280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.

Antonio Carlos Franco
Franciscos Coelho
Francisco Rolemberg
Albano Franco
Erico Pegoraro
Carlos de Carli
Evaldo Gonçalves
Raimundo Lira

Justificativa:
Os dispositivos acima contém matéria de adaptação das normas constitucionais permanentes às situações jurídicas
anteriores da emenda nº 1 à Constituição de 1967 ao novo cenário de direito instituído pela Constituição que deverá
ser promulgada.
São providências legais de ordem peculiar em que, por diversos meios, o constituinte procura corresponder aos
anseios das diversas camadas sociais nessa fase de transformação legal. Merece, por estas razões, o apoio do
Plenário.
Parecer:
Acolho, na forma regimental, e em atenção ao elevado número de ilustres signatários. No mérito, opino pela
aprovação, nos termos da emenda "Centrão".
PELA APROVAÇÃO:
Art. 1º ("caput"); Art. 2º ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 3º ("caput") e seu Parágrafo único; Art. 4º ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º, 4º,
5º e 6º; Art. 5º ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 6º ("caput"), incisos I e II, §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 7º e 8º; Art. 8º ("caput"), §§ 1º,
2º, 3º e 4º; Art. 9º ("caput"); Art. 10 (“caput” ) , Parágrafo único; Art. 11 ("caput"); Art. 12 ("caput"), § 1º, incisos I e II,
alíneas "a", "b" e "c", §§ 2º, 3º, 4º e 5º; Art. 13 ("caput"), § 1º, incisos I, II, III, IV e V, § 2º, incisos I, II e III; Art. 14
("caput"); Art. 15 ("caput"), Parágrafo único; Art. 16 ( "caput" ), incisos I e II, §§ 1º e 2º; § 1º do Art. 17; Art. 18
("caput"); Art. 20 ("caput"), Parágrafo único; Art. 22 ("caput"); Parágrafo único do Art. 23; Art. 24 ("caput"); Art. 25
("caput"); Art. 26 ("caput"); Art. 27 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 28 ("caput"); Art. 29 ("caput"); Art. 32 ("caput"); Art. 33
("caput"); Art. 34 ("caput") e seu Parágrafo único; Art. 36 ("caput"); Art. 37 ("caput"); Art. 38 ("caput"), §§ 12, 22 e 32;
Art. 39 ("caput"), §§ 1º, 2º e 3º; Art. 40 ("caput"); Art. 41 ("caput"); Art. 42 ("caput"); Art. 43 ("caput"); Art. 44 ("caput") e
seu Parágrafo único; Art. 47 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 48 ("caput"); Art. 49 ("caput") e seu Parágrafo único; Art. 50
("caput"); Art. 51 ("caput"); Art. 52 ("caput"); Art. 53 ("caput") e seu Parágrafo único; Arte 55 ("caput"); Arte 56
("caput"); Arte 57 ("caput"), §§ 1º, 2º e 3º; Art. 58 ("caput"); Art. 60 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º; Art. 61 ("caput"); Art.
62 ("caput"); Art. 63 ("caput"); Art. 64 ("caput"); Art. 65 ("caput") e seu Parágrafo único; Art. 68 ("caput") e seu
Parágrafo único; Art. 69 ("caput"); Art. 71 ("caput"); Art. 72 ("caput").
PELA REJEIÇÃO:
§ 6º do Art. 6º (Emenda nº 739-2, Lourival Baptista); Art. 7º ("caput"); § 1º do Art. 11 (Emenda nº 1901-3, Genebaldo
Correia); Art. 17 ("caput"), § 22; Arte 19 ("caput”); Art. 21 “caput"); Art. 23 (“caput”); § 22 do Art. 27; Art. 30 ("caput");
Art. 31 ("caput"); Art. 35 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º e 4º (Emenda nº 73-8, Cunha Bueno); Art. 44 ("caput") (Emenda n º
1942-1, Mário Covas); Art. 45 ("caput"), §§ 1º e 2º (Emenda nº 1943, Mário Covas); Art. 54 ("caput”) (Emenda nº 7546, Jarbas Passarinho); Art. 59 ( "caput n) (Emenda nº 14-2, Valmir Campelo); Art. 66 ( "caput "); Art. 67 ("caput").

___________________________________________________________________

FASE U
EMENDA:01494 REJEITADA
Fase:
U - Emendas - 2T - ao Projeto B
Comissão:
9 - Comissão de Sistematização
Autor:
DÁLTON CANABRAVA (PMDB/MG)
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Texto:
Art. 15 - das Disposições Transitórias Suprimir o § 7o.
Justificativa:
O parágrafo em questão dispõe sobre o óbvio, ao liberar o Estado de Goiás dos débitos e encargos
decorrentes de empreendimentos no território do futuro Estado de Tocantins.
No que se refere à parte final, a autorização à União para assumir, a seu critério, os referidos débitos, pode
resultar em consequências indesejáveis.
a)
Ou a União os assume, sobrecarregando o Tesouro Nacional com vultuosos encargos;
b)
Ou não os assume, ficando os credores prejudicados em seus legítimos direitos, por não ter de quem
recebe-los, já que o novo Estado não terá como pagá-los.
Parecer:
A emenda pretende suprimir o § 7o. do art. 15 das Disposições Transitórias que trata dos débitos e
encargos decorrentes da criação do Estado do Tocantins.
Julgamos que é necessária a permanência do mencionado § 7o., para dar maior clareza ao texto
constitucional, na forma aprovada no 1o. turno de votação.
Pela rejeição.

___________________________________________________________________

Nota: Como citar no formato Documento Eletrônico (ABNT): BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Centro de
Documentação e Informação. Quadro histórico artigo 13 do ADCT da Constituição Federal de 1988. [Mensagem
institucional]. Disponível em: <colocar link da BD aqui>. Acesso em: colocar a data da consulta, por exemplo, 10 nov. 2014.

