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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/constituicao-
cidada/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/o-
processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes 

Texto promulgado em 5/10/1988 

Art. 15. Fica extinto o Território Federal de Fernando de Noronha, sendo sua 

área reincorporada ao Estado de Pernambuco. 

  

1 – Sugestões localizadas1  

   
   SUGESTÃO:02214 DT REC:06/05/87 
Autor:  MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   SUGERE QUE O TERRITÓRIO FEDERAL DE FERNANDO DE NORONHA SEJA ANEXADO 

AO ESTADO DE PERNAMBUCO. 
   
   SUGESTÃO:00230 DT REC:01/04/87 
Autor:  ADYLSON MOTTA (PDS/RS) 
Texto:  SUGERE A EXTINÇÃO DOS TERRITÓRIOS; A TRANSFORMAÇÃO DOS ATUAIS EM 

ESTADO INDEPENDENTE É A REANEXAÇÃO DE FERNANDO DE NORONHA A 
PERNAMBUCO. 
   
   SUGESTÃO:00264 DT REC:01/04/87 
Autor:  NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:  SUGERE EXTINÇÃO DO TERRITÓRIO DE FERNANDO DE NORONHA, SENDO SEU 

TERRITÓRIO REVERTIDO AO ESTADO DE PERNAMBUCO. 
   
   SUGESTÃO:00628 DT REC:08/04/87 
Autor:  NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:  SUGERE NORMAS DISPONDO SOBRE O TERRITÓRIO BRASILEIRO, HISTORICAMENTE 

DEFINIDO E RECONHECIDO PELA COMUNIDADE INTERNACIONAL; DISPONHAM SOBRE 
A GARANTIA DA SOBERANIA NACIONAL QUE SE ESTUDE SOBRE AS ÁGUAS 
TERRITORIAIS, ZONA ECONÔMICA EXCLUSIVA, DIREITOS AOS FUNDOS MARINHOS 

                                                      
1 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-processo-
constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal 

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
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CONTÍGUOS E ESPAÇO AÉREO; RECONHEÇAM DIREITO DE EXPLORAÇÃO DA 
ANTÁRTICA, ASSEGUREM A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO SIDERAL; DISPONHAM SOBRE 
OS BENS DA UNIÃO; OS DOS ESTADOS; ELEVAM OS TERRITÓRIOS FEDERAIS DE 
RORAIMA E AMAPÁ À CONDIÇÃO DE ESTADOS; INCORPOREM O ATUAL TERRITÓRIO 
DE FERNANDO DE NORONHA AO ESTADO DE PERNAMBUCO. 
   
   SUGESTÃO:07723 DT REC:06/05/87 
Autor:  JOSÉ MOURA (PFL/PE) 
Texto:  SUGERE SEJA EXTINTO O ATUAL TERRITÓRIO DE FERNANDO DE NORONHA, 

RETORNANDO A ÁREA AO ESTADO DE PERNAMBUCO. 
   
   SUGESTÃO:00974 DT REC:14/04/87 
Autor:  JOSE CARLOS VASCONCELOS (PMDB/PE) 
Texto:  SUGERE SEJA REINCORPORADO AO ESTADO DE PERNAMBUCO O TERRITORIO DE 

FERNANDO DE NORONHA. 

2 – Audiências públicas 

Não foram localizadas audiências públicas específicas sobre o tema. A relação de reuniões e 
audiências públicas realizadas pela Subcomissão dos Estados está disponível em: 
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-
estado/subcomissao2b 

 

3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DOS ESTADOS - IIB 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 26 - É extinto o Território Federal de Fernando de Noronha, reincorporando-se 

sua área ao Estado de Pernambuco. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 1.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase B ao final deste documento.) 

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 27 - É extinto o Território Federal de Fernando de Noronha, reincorporando-se 

sua área ao Estado de Pernambuco. 

 

Consulte, na 15ª reunião da Subcomissão dos Estados, a votação do anteprojeto 

do relator. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 25/6/1987, Supl. 83, a 

partir da p. 39.  

Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-

estado/subcomissao2b 

 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2b
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2b
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2b
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2b
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2b
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2b
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2b
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4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO - II 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 3.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase E ao final deste documento.)  

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

A matéria não foi localizada nesta fase. 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 3.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase G ao final deste documento.) 

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

A matéria não foi localizada nesta fase. 

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

A matéria não foi localizada nesta fase. 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 4.  

(consulte a íntegra das emendas das Fases J e K ao final deste documento). 

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

A matéria não foi localizada nesta fase. 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 5.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase M ao final deste documento.) 

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

FASE O – 
Emendas (ES) ao 

primeiro substitutivo 
do relator 

Total de emendas localizadas: 5.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase O ao final deste documento.) 

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 
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6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 4. 

(consulte a íntegra das emendas da Fase S ao final deste documento.) 

 

Requerimento de destaque nº 333, referente à Emenda nº 00324. A emenda foi 

rejeitada. 

Fusão de Emendas, para efeito de ser votada, como texto aditivo ao Ato das 

Dlspostções Constítucionais Gerais e Transitónas. A fusão foi aprovada.  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 30/06/1988, a partir da 

p. 11715. 

 

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

2º) 

Art. 17 (ADCT). Fica extinto o Território Federal de Fernando de Noronha, sendo sua 

área reincorporada ao Estado de Pernambuco. 

 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 7.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase U ao final deste documento.) 

 

Requerimentos de destaque para as Emendas nº 470, 583, 769, 791 e 1105, que 

propunham a supressão do art. 17. As emendas foram rejeitadas.  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 01/09/1988, a partir da 

p. 14028. 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 15 (ADCT) . Fica extinto o Território Federal de Fernando de Noronha, sendo 

sua área reincorporada ao Estado de Pernambuco. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 1.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase W ao final deste documento). 

 

Na Comissão de Redação, foi discutido o mérito do artigo 15 quanto a um possível 

conflito com o artigo que inclui as ilhas oceânicas entres os bens da União. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 23/09/1988, Supl. B, 

p. 115-116. 

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 15 (ADCT). Fica extinto o Território Federal de Fernando de Noronha, sendo 

sua área reincorporada ao Estado de Pernambuco. 

.  

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/273anc30jun1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/305anc01set1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
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EMENDAS APRESENTADAS POR FASE2 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

   EMENDA:00147 APROVADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   2 - Comissão da Organização do Estado 
   2B – Subcomissão dos Estados 
Autor:   

   CHICO HUMBERTO (PDT/MG) 
Texto:   

   Dê-se ás "Disposições Transitórias e Finais" 
a redação seguinte: 
"Disposições Transitórias e Finais" 
[...] 
Art. É extinto o Território Federal de 

Fernando de Noronha, reincorporando-se sua área ao 
Estado de Pernambuco. 
Art. É Criada a Comissão de Redivisão 
Territorial do País com quinze membros, sendo nove 
representantes natos do Congresso Nacional, cinco 
do Poder Executivo e um do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro, para, dentro de cinco anos 
da data da promulgação desta Constituição, 
apresentar estudos anteprojetos de criação de 
novas Unidades federadas. 
Parágrafo único O Congresso Nacional, até 
dois anos da data do recebimento dos estudos e 
anteprojetos de que trata este artigo, criará 
novas Unidades federadas propostas por iniciativa 
de qualquer dos seus membros. 
Art. Se o Supremo Tribuna Federal não 
prolatar, dentro de 2 (dois) anos, todas as 
sentenças relativas a 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. Os Estados 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 

                                                      
2 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 poderão ser consultados em: http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte 
 
 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
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encarregar dos trabalhos demarcatórios a Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
Constituinte, Chico Humberto. 
Justificativa: 

Emenda sem justificativa. 
Parecer:   

   Acolhidas, passam a compor, substitutivamente, o novo texto das "Disposições Transitórias e Finais", com 
contribuição do Relator. 
Parecer favorável. 
Nota: a emenda abaixo foi apresentada na Subcomissão da União, Distrito Federal e Territórios – IIA. No 

entanto, foi rejeitada, e a matéria não constou em nenhuma fase nesta subcomissão. 
 
   EMENDA:00062 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   

   JOSÉ MOURA (PFL/PE) 
Texto:   

   Acrescente-se, ao Capítulo das Disposições 
Transitórias do Anteprojeto do Relator da 
Subcomissão da União, Distrito Federal e 
Territórios, o seguinte artigo F, passando o atual 
art. F a ser indicado como art. G: 
"Art. F. Fica o atual Território Federal de 
Fernando de Noronha incorporado ao Estado de 
Pernambuco." 
Justificativa: 

Apresentamos sugestão ao anteprojeto do texto constitucional propondo a incorporação do Território de 
Fernando de Noronha ao Estado de Pernambuco, assinada pelos Constituintes Pernambucanos: Horácio Ferraz, 
Antonio Farias, Cristina Tavares, Egídio Ferreira Lima, Geraldo Melo, Gilson Machado, Gonzaga Patriota, Harlan 
Gadelha, Inocêncio Oliveira, Joaquim Francisco, José Carlos Vasconcelos, José Jorge, José Mendonça Bezerra, 
José Tinoco, Luiz Freire, Mansueto de Lavor, Maurílio Ferreira Lima, Nilson Gibson, Nivaldo Machado, Osvaldo 
Coelho, Osvaldo Lima Filho, Paulo Marques, Ricardo Fiúza, Roberto Freire, Salatiel Carvalho, Wilson Campos, 
Fernando Bezerra Coelho e Marco Maciel. 
No momento, estamos reapresentando a proposição, sob forma de Emenda ao Anteprojeto do Relator da 
Subcomissão da União, Distrito Federal e Territórios. 
A República encontrou o arquipélago de Fernando de Noronha destacado do Território da Província de 
Pernambuco. Porém, antes mesmo da promulgação da Constituição de 24 de fevereiro de 1891, pelos Decretos 
de números 1.030, de 14 de novembro de 1890, artigo 225, e 1.371, de 14 de fevereiro de 1891, o Governo 
Provisório da República cedeu as ilhas ao Estado de Pernambuco. 
Veio com o regime da Constituição de 1937 (o artigo 6º desta autoriza a União a "criar", no interesse da defesa 
nacional, com partes desmembradas dos Estados, Territórios Federais") a criação do Território Federal de 
Fernando de Noronha, desanexando as ilhas do Estado. A data do Instrumento legislativo utilizado - O Decreto-
lei nº 4.102, de 2 de fevereiro de 1942 - em plena Guerra Mundial, indica a motivação desses atos políticos. A 
partir daí o Território esteve sucessivamente sob a jurisdição do Ministério do Exército, da Aeronáutica e do 
Estado Maior das Forças Armadas, sendo então governado por militares. Recentemente o Governo Federal 
enviou mensagem ao congresso Nacional, pedindo a transferência do arquipélago para o Ministério do Interior. 
É importante ressaltar que os cidadãos do arquipélago já fazem parte do Colégio Eleitoral do Estado de 
Pernambuco, o que dispensa a consulta plebiscitária que se fizesse necessária. 
Entendemos que hoje não mais subsistem as razões determinantes para existencia do Território. 
Desta forma, configura-se, com a Assembléia Nacional Constituinte, o momento oportuno para sua 
reincorporação ao Estado de Pernambuco, conforme a proposta que apresentamos. 
Parecer:   

   Propõe que, em disposições transitórias, a Constituição incorpore o Território de Fernando de Noronha a 
Pernambuco. 
A incorporação sugerida não é matéria constitucional. 
Pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 
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FASE E 

   EMENDA:00005 APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   

   RUBEN FIGUEIRÓ (PMDB/MS) 
Texto:   

   Emenda Supressiva ao Anteprojeto da Subcomissão 
dos Estados: 
Suprima-se o texto do Artigo 27, renumerando- 
se os artigos seguintes. 
Justificativa: 

A União tem, mais do que o Estado de Pernambco, condições de manter Fernando de Noronha sob sua 
jurisdição. 
Ademais, mesmo respeitando-se as razões Históricas, não há porque levar para Pernambuco mais um problema 
dos inumeráveis que já tem no Território Continental. 
Manter Fernando de Noronha como Território, creio, é medida de, pelo menos, bom senso. 
Parecer:   

   Pelo acolhimento. 
 
   EMENDA:00050 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   

   JOSÉ MOURA (PFL/PE) 
Texto:   

   Acrescente-se, ao Capítulo das Disposições 
Transitórias do Anteprojeto do Relator da 
Subcomissão da União, Distrito Federal e 
Território, e seguinte artigo F, passando o atual 
artigo F, a ser indicado como artigo G: 
"Art. F - Fica o atual Território Federal de 
Fernando de Noronha incorporado ao Estado de 
Pernambuco. 
Justificativa: 

Apresentamos sugestão ao anteprojeto do texto constitucional propondo a incorporação do Território de 
Fernando de Noronha ao Estado de Pernambuco, assinada pelos Constituintes Pernambucanos: Horácio Ferraz, 
Antonio Farias, Cristina Tavares, Egídio Ferreira Lima, Geraldo Melo, Gilson Machado, Gonzaga Patriota, Harlan 
Gadelha, Inocêncio Oliveira, Joaquim Francisco, José Carlos Vasconcelos, José Jorge, José Mendonça Bezerra, 
José Tinoco, Luiz Freire, Mansueto de Lavor, Maurílio Ferreira Lima, Nilson Gibson, Nivaldo Machado, Osvaldo 
Coelho, Osvaldo Lima Filho, Paulo Marques, Ricardo Fiúza, Roberto Freire, Salatiel Carvalho, Wilson Campos, 
Fernando Bezerra Coelho e Marco Maciel. 
No momento, estamos reapresentando a proposição, sob forma de Emenda ao Anteprojeto do Relator da 
Subcomissão da União, Distrito Federal e Territórios. 
A República encontrou o arquipélago de Fernando de Noronha destacado do Território da Província de 
Pernambuco. Porém, antes mesmo da promulgação da Constituição de 24 de fevereiro de 1891, pelos Decretos 
de números 1.030, de 14 de novembro de 1890, artigo 225, e 1.371, de 14 de fevereiro de 1891, o Governo 
Provisório da República cedeu as ilhas ao Estado de Pernambuco. 
Veio com o regime da Constituição de 1937 (o artigo 6º desta autoriza a União a "criar", no interesse da defesa 
nacional, com partes desmembradas dos Estados, Territórios Federais") a criação do Território Federal de 
Fernando de Noronha, desanexando as ilhas do Estado. A data do Instrumento legislativo utilizado - O Decreto-
lei nº 4.102, de 2 de fevereiro de 1942 - em plena Guerra Mundial, indica a motivação desses atos políticos. A 
partir daí o Território esteve sucessivamente sob a jurisdição do Ministério do Exército, da Aeronáutica e do 
Estado Maior das Forças Armadas, sendo então governado por militares. Recentemente o Governo Federal 
enviou mensagem ao congresso Nacional, pedindo a transferência do arquipélago para o Ministério do Interior. 
É importante ressaltar que os cidadãos do arquipélago já fazem parte do Colégio Eleitoral do Estado de 
Pernambuco, o que dispensa a consulta plebiscitária que se fizesse necessária. 
Entendemos que hoje não mais subsistem as razões determinantes para existencia do Território. 
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Desta forma, configura-se, com a Assembléia Nacional Constituinte, o momento oportuno para sua 
reincorporação ao Estado de Pernambuco, conforme a proposta que apresentamos. 
Parecer:   

   Pelo não acolhimento, por inadequação. 
 
   EMENDA:00405 PREJUDICADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   

   WILMA MAIA (PDS/RN) 
Texto:   

   O art. 27 passa a ter a seguinte redação: 
Art. 27 - É extinto o Território Federal de 
Fernando de Noronha, passando a integrar sua área 
o Estado do Rio Grande do Norte. 
Justificativa: 

Para efeitos geográficos, o Território de Fernando de Noronha está mais próximo do Estado do Rio Grande do 
Norte que de outro estado da região Nordeste. 
Os habitantes de Fernando de Noronha já mantém intercâmbio com Natal, inclusive muitos potiguares serviram 
e/ou servem no Território. 
Por estas razões, justifica-se a proposta para a incorporação da área de Fernando de Noronha ao Estado do Rio 
Grande do Norte. 
Parecer:   

   Prejudicada, tendo em vista a solução adotada pelo substitutivo. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

   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; 
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 Assembléias Legislativas dos 
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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 Assembléia 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 regições 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:00158 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   

   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   

   Acrescente ao Substitutivo a seguinte norma: 
Ao art. 10, um parágrafo, renumerando-se o 
parágrafo único, para § 2o.: 
"§ 1o. É extinto o atual Território de 
Fernando de Noronha, cuja área fica desde já 
incorporada ao Estado de Pernambuco."" 
Justificativa: 

Cabe à Assembléia Nacional Constituinte reparar a grave injustiça cometida contra o Estado de Pernambuco. O 
arquipélago de Fernando Noronha possui notáveis riquezas minerais e sua vocação turística é inarredável. Pode 
ser racionalmente aproveitado e gerar unúmeras riquezas para o Brasil. O território de Fernando de Noronha, 
criado há tanto tempo, sempre foi uma base militar que, já perdeu sua razão de ser. Portanto, deve ser 
reincorporado ao Estado de Pernambuco. 
Parecer:   

   Pelo não acolhimento. 
 

   EMENDA:00346 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   

   ADYLSON MOTTA (PDS/RS) 
Texto:   

   Inclua-se, onde couber, os seguintes 
dispositivos: 
"Art. O Brasil é uma República Federativa, 
constituída sob o regime representativo pela união 
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indissolúvel dos Estados e do Distrito Federal. 
Art. Lei complementar definirá a 
transformação dos Territórios de Roraima e Amapá 
em Estados, por prazo de 120 (cento e vinte) dias 
promulgação desta Constituição. 
Art. Lei complementar tratará os reanexação 

do Território de Fernando de Noronha ao Estado de 
Pernambuco." 
Justificativa: 

O objetivo da presente nonra constitucional é extinguir de uma vez por todas com a figura dos Territórios, 
passando os atuais, Roraima e Amapá, a se constituírem em estados independentes, e Femando de Noronha 
passa a ser reanexado a Pernambuco pala sua própria localização geográfica. 
Além de altamente dispenddoso para a União, pois juridicamente se apresentam sob a forma de autarquias, 
mantêm ainda a figura do govemador nomeado, incompatível com o atual foro derrocrático do País 
Parecer:   

   Pelo não acolhimento. 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

   EMENDA:00039 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   

   Emenda aditiva para adequação do texto, 
referente ao Art. 448, do Anteprojeto do Relator. 
Acrescente-se o seguinte: 
"é extinto o território Federal de Fernando 
de Noronha, reincorporando-se sua área ao Estado 
de Pernambuco". 
Justificativa: 

O Território de Fernando de Noronha, criado há tanto temo, sempre foi apenas um base militar que nos dias 
atuais, já perdeu sua razão de ser, inclusive o Poder Executivo enviou mensagens nesse sentido ao Congresso 
Nacional. O arquipélago possou notáveis riquezas naturais e sua vocação é inarredável. Pode ser racionalmente 
aproveitado e gerar inúmeras riquezas par o Brasil. 
A reincorporação de sua área para o Estado de Pernambuco é medida de inteira justiça, dados os antecedentes 
históricos. 
Passo a transcrever matéria inserida no Diário de Pernambuco, em 12.06 do corrente ano, de autoria do 
historiador MATHEUS ROCHA, referente o território de Fernando de Noronha: 
“A atual crise brasileira deixou passar, recentemente, sem a repercussão devida, um acontecimento 
marcantemente injusto – mais uma vez – para nós pernambucanos: a transferência administrativa do Território 
Federal de Fernando de Noronha, do Esatdo Maior das Forças Armadas, para o Ministério do Interior, e não para 
Pernambuco, como seria de justiça. 
Aquele arquipélago foi transformado em Território pelo Decreto-Lei nº 4.102, de 09/02/1942, sendo Presidente da 
República, o senhor Getúlio Vargas, em pleno Estado Novo, sob a justificativa “do interesse da defesa nacional”, 
objetivando adaptar a área à total administração militar que se impunha no momento. Esperava-se episódica a 
providência e, ao término da Segunda Grande Guerra Mundial, a sua volta ao Estado de Pernambuco. Tal 
porém, não se deu, sob a alegação de “ponto estratégico” os militares continuaram no arquipélago até agora, 
quando ocorreu, discretamente a sua transferência para o MINTER. Vê-se, pois, que um ato de força editado em 
época de guerra e sobe a égide do Estado Novo, em vez de ser reparada ao longo de tantos anos foi agora 
confirmado. E não se diga ter a União indenizado posteriormente por cavilosa e discutível – pois, o Decreto 
esperado como episódico, tornou-se permanente sob a alegação de “ponto estratégico” dando o fato por 
consumado. Dita indenização a posterior tinha aquele objetivo: o arquipélago não voltava a Pernambuco por ser 
o ponto estratégico e devido ser gerido por militares. A sua volta, agora ao poder civil, anulou, 
consequentemente, aquele propósito, aquele ato. E desde que a administração passa ao poder civil, porque o 
MINTER? 
E o que dizer do Presidente Sarney com essa transferência? Tudo indica ser do seu desejo transformar o 
arquipélado em reserva ecológica. Pelo menos foi o que deixou transparecer no seguinte episódio: Em 
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27/03/1986, noticiou o Jornal do Comércio local, declaração do Almte. José Maria do Amaral, Ministro Chefe da 
EMFA, entre outras coisas que ainda teria um turismo “mínimo possível para que o meio ambiente não se 
ressinta”. No dia seguinte, publicou o DIÁRIO DE PERNAMBUCO declaração do presidente Sarney, 
contradizendo seu Ministro, afirmando que não haveria mais turismo na ilha, pois iria transformá-la em reserva 
ecológica. Curioso é que poucos dias antes de tais declarações divergentes, os dois estiveram juntos em 
Fernando de Noronha, e a sua transferência para o MINTER está nos parecendo o primeiro passo. É preciso 
lembrar, associando ao acontecido, ser Fernando de Noronha, um peso morto para a Nação, desde 1945, após o 
conflito mundial. Antes, como ilha-presídio, havia a justificativa para a despesa, havia uma finalidade, após 1945, 
o Território vem sendo sustentado pelo governo Federal a fundo perdido. É dinheiro que vai e não volta. Imagine 
se uma população de cerca de 1.200 habitantes, sem gerar receita e sendo mantida de tudo por avião e navio, 
desde que sua atividade agropecuária é irrelevante. Manutenção de hospital, escolas, serviço público, “a energia 
é termelétrica e gerada noite e dia”. Enfim, um saco sem fundo. Essa situação com altos e baixos perdura por 
quarenta anos. O Governo Militar pouco fazia ou fazia o que podia com uma dotação orçamentária insuficiente 
para o vulto da administração em local difícil e distante onde falta de tudo. 
Daí, vem a pergunta: Será, então, a intenção de fazer dali uma reserva ecológica para justificar a remoção da 
sua população o remédio heróico para o problema? Para reduzir despesas? 
O engraçado de tudo isso, para não dizer lamentável, é que uma ilha tão famosa, segundo alguns mais linda que 
Capri, com um potencial turístico avaliado como excelente, mais um reserva de fosfato considerável, esteja 
nessa situação de penúria. É sabido existirem empresas interessadas em implantar ali um turismo compendador, 
turismo esse que aliviasse os pesados encargos do Governo Federal. Turismo esse que trouxesse dólares, 
melhorias nas instalações e restaurações de monumentos como o Forte dos Remédios, etc. E o fosfato da Ilha 
Rata tão necessário à nossa agricultura avaliado em um milhão de toneladas? Já no século passado, Buarque 
de Macedo tratava de incentivar a sua exploração. Costa Porto também renovou essa idéia em 1949. Falar em 
transformar o arquipélago em reserva ecológica, não é forma de solucionar o problema. Um país como o nosso 
atravessando tremenda crise econômica, mendigando empréstimos e rolamentos de dívidas, etc.; não pode e 
nem dee dar-se ao luxo de agir dessa maneira. É sonhar demais. É estragar riquezas. É privar a brasileiros e 
estrangeiros de conhecerem um dos mais belos encantos do país, sob alegações mal fundamentadas. Um 
turismo bem dirigido, planejado, fiscalizado, não polui. Basta o controle de limpeza, esgotamento sanitário 
moderno. Metade da ilha é desabitada e coberta de  vegetação e semelhante a da nossa caatinga. Não haveria 
influência do turismo ali. Há Enseada dos Golfinhos – o que mais de importância a preservar – se acha situado 
em local de difícil acesso e o turista para lá chegar tem que ir de barco. Fácil de fiscalizar. Para caça e pesca 
basta proibir o embarque de apetrechos a elas destinados. 
A empresa privada poderia desempenhar o papel de mola propulsora do turismo e da exploração de Guano, 
desde que conciliasse também os interesses do Estado e da Federação. A vultosa soma empregada, 
certamente, voltaria em breve com dividendos mais que compensadores. 
O Governo Estadual e seus parlamentares e as figuras mais representativas da nossa sociedade deveriam se 
emprenhar a fundo pela volta do arquipélado a Pernambuco. Homens como Monsenhor Arruda Câmara Pinto 
Pereira e o ex-deputado federal Sérgio Murilo se não me lalha a memória, já lutaram nesse sentido, 
apresentando projeto de lei, e o Deputado Federal Nilson Gibson já fez pronunciamento a respeito. Urge imitá-
los, o momento é propício. O Senado e a Câmara Federal também deveria apoiar Pernambuco, tanto por 
questões de justiça, como pelo ônus financeiro que causa o arquipélago ao País, assim como a sua situação 
política anômala: seus habitantes só votam para presidente da República, não tendo por conseguinte 
representação política municipal, territorial e federal. É uma irregularidade fruto da pequena população. Enfim, 
um território que não poderia sê-lo. 
E não seria essa a primeira vez que Pernambuco receberia de volta seu arquipélago: até 1822, pertencia a 
Pernambuco, passando para o Ministério da Guerra até 1887, passando para o Ministério da Justiça até 1891, 
voltando para o Estado de Pernambuco até 1938, voltando a passar para a Federação (servindo de presídio 
político no Estado Novo) até 1942, quando transformou-se em território. 
Com o exposto, fica aqui também o meu amplo apelo do Senhor Presidente José Sarney, pedindo om a devida 
vênia, corrigir a situação esdrúxula, do arquipélago, por questão de justiça, voerência e transigência, 
promovendo a sua volta a Pernambuco, dando assim oportunidade a Fernando de Noronha a ajudar o Basil.” 
Essa proposta foi aprovada na Subcomissão dos Estados e encaminhada para a Comissão da Organização do 
Estado, juntamente com a criação dos novos Estados e a conversão dos Territórios para Estados; mas, 
infelizmente, por lamentável equívoco, não foi incluída.  
 
   EMENDA:00445 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   

   Emenda Aditiva 
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Dispositivo Emendado: Título X 
Disposições Transitórias 
Inclua-se nas "Disposições Transitórias" do 
Anteprojeto de Constituição o seguinte Artigo: 
"A área territorial do Território Federal de 
Fernando de Noronha passará a integrar o Estado de 
Pernambuco. 
§ - Lei Complementar Federal regulamentará o 
disposto neste Artigo": 
Justificativa: 

A presente emenda visa compatibilizar o disposto nos Artigos 44 e 448, bem como com o espírito democrático 
que deve imperar na nova Constituição, onde a figura exdrúxula e ditatorial de Território Federal não deve 
subsistir, a bem do novo Federalismo que desejamos implantar. 
   
   EMENDA:00820 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ MOURA (PFL/PE) 
Texto:   

   Dê-se ao art. 448 do Anteprojeto do Relator 
da Comissão de Sistematização a seguinte redação: 
Art. 448 - Os Territórios de Roraima e Amapá 
são transformados em Estados Federados e o de 
Fernando de Noronha reincorporado ao Estado de 
Pernambuco, mantidos os seus atuais limites 
geográficos. 
Justificativa: 

No momento, estamos reapresentando a proposição, sob forma de Emenda ao Anteprojeto do Relator da 
Comissão de Sistematização. 
A República encontrou o arquipélago de Fernando de Noronha destacado do Território da Província de 
Pernambuco. Porém, antes mesmo da promulgação da Constituição de 24 de fevereiro de 1891, pelos Decretos 
de números 1.030, de 14 de novembro de 1890, artigo 225, e 1.371, de 14 de fevereiro de 1891, o Governo 
Provisório da República cedeu as ilhas ao Estado de Pernambuco. 
Veio com o regime da Constituição de 1937 (o artigo 6º desta autoriza a União a "criar", no interesse da defesa 
nacional, com partes desmembradas dos Estados, Territórios Federais") a criação do Território Federal de 
Fernando de Noronha, desanexando as ilhas do Estado. A data do Instrumento legislativo utilizado - O Decreto-
lei nº 4.102, de 2 de fevereiro de 1942 - em plena Guerra Mundial, indica a motivação desses atos políticos. A 
partir daí o Território esteve sucessivamente sob a jurisdição do Ministério do Exército, da Aeronáutica e do 
Estado Maior das Forças Armadas, sendo então governado por militares. Recentemente o Governo Federal 
enviou mensagem ao congresso Nacional, pedindo a transferência do arquipélago para o Ministério do Interior. 
É importante ressaltar que os cidadãos do arquipélago já fazem parte do Colégio Eleitoral do Estado de 
Pernambuco, o que dispensa a consulta plebiscitária que se fizesse necessária. 
Entendemos que hoje não mais subsistem as razões determinantes para existencia do Território. 
Desta forma, configura-se, com a Assembléia Nacional Constituinte, o momento oportuno para sua 
reincorporação ao Estado de Pernambuco, conforme a proposta que apresentamos. 
Esta proposta foi anteriormente apresentada sob forma de sugestão, sendo na ocasião apoiada pelos seguintes 
Constituintes Pernambucamos: Antonio Farias, Cristina Tavares, Egídio Ferreira Lima, Geraldo Melo, Gilson 
Machado, Gonzaga Patriota, Harlan Gadelha, Horácio Ferraz, Inocêncio Oliveira, Joaquim Francisco, José 
Carlos Vasconcelos, José Jorge, José Mendonça Bezerra, José Tinoco, Luiz Freire, Mansueto de Lavor, Maurílio 
Ferreira Lima, Nilson Gibson, Nivaldo Machado, Osvaldo Coelho, Osvaldo Lima Filho, Paulo Marques, Ricardo 
Fiúza, Roberto Freire, Salatiel Carvalho, Wilson Campos, Fernando Bezerra Coelho e Marco Maciel. 
   
   EMENDA:00821 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ MOURA (PFL/PE) 
Texto:   

   Acrescenta-se ao Capítulo das Disposições 
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Transitórias do Anteprojeto do Relator da Comissão 
de Sistematização, o seguinte artigo: 
Art. - Fica extinto o atual Território 
Federal de Fernando de Noronha sendo sua área 
reincorporada ao Estado de Pernambuco. 
Justificativa: 

A República encontrou o arquipélago de Fernando de Noronha destacado do Território da Província de 
Pernambuco. Porém, antes mesmo da promulgação da Constituição de 24 de fevereiro de 1891, pelos Decretos 
de números 1.030, de 14 de novembro de 1890, artigo 225, e 1.371, de 14 de fevereiro de 1891, o Governo 
Provisório da República cedeu as ilhas ao Estado de Pernambuco. 
Veio com o regime da Constituição de 1937 (o artigo 6º desta autoriza a União a "criar", no interesse da defesa 
nacional, com partes desmembradas dos Estados, Territórios Federais") a criação do Território Federal de 
Fernando de Noronha, desanexando as ilhas do Estado. A data do Instrumento legislativo utilizado - O Decreto-
lei nº 4.102, de 2 de fevereiro de 1942 - em plena Guerra Mundial, indica a motivação desse ato político. 
Entendemos que hoje não mais subsistem as rezões determinantes da criação do Território. As exigências da 
defesa da Pátria e do Heminfério mudaram com os avanços da ciência e da técnica de nossos dias. O 
arquipélado não tem mais a importância militar e estratégica que detinha há quarenta anos atrás. 
Por estas razões impõe-se o retorno do arquipélado ao Estado de Pernambuco, conforme emenda que 
apresentamos. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

   EMENDA:00036 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   

   Emenda aditiva para adequação do texto, 
referente ao Art. 441, do Anteprojeto do Relator. 
Acrescente-se o seguinte: 
"é extinto o território Federal de Fernando 
de Noronha, reincorporando-se sua área ao Estado 
de Pernambuco". 
Justificativa: 

O Território de Fernando de Noronha, criado há tanto temo, sempre foi apenas um base militar que nos dias 
atuais, já perdeu sua razão de ser, inclusive o Poder Executivo enviou mensagens nesse sentido ao Congresso 
Nacional. O arquipélago possou notáveis riquezas naturais e sua vocação é inarredável. Pode ser racionalmente 
aproveitado e gerar inúmeras riquezas par o Brasil. 
A reincorporação de sua área para o Estado de Pernambuco é medida de inteira justiça, dados os antecedentes 
históricos. 
Passo a transcrever matéria inserida no Diário de Pernambuco, em 12.06 do corrente ano, de autoria do 
historiador MATHEUS ROCHA, referente o território de Fernando de Noronha: 
“A atual crise brasileira deixou passar, recentemente, sem a repercussão devida, um acontecimento 
marcantemente injusto – mais uma vez – para nós pernambucanos: a transferência administrativa do Território 
Federal de Fernando de Noronha, do Esatdo Maior das Forças Armadas, para o Ministério do Interior, e não para 
Pernambuco, como seria de justiça. 
Aquele arquipélago foi transformado em Território pelo Decreto-Lei nº 4.102, de 09/02/1942, sendo Presidente da 
República, o senhor Getúlio Vargas, em pleno Estado Novo, sob a justificativa “do interesse da defesa nacional”, 
objetivando adaptar a área à total administração militar que se impunha no momento. Esperava-se episódica a 
providência e, ao término da Segunda Grande Guerra Mundial, a sua volta ao Estado de Pernambuco. Tal 
porém, não se deu, sob a alegação de “ponto estratégico” os militares continuaram no arquipélago até agora, 
quando ocorreu, discretamente a sua transferência para o MINTER. Vê-se, pois, que um ato de força editado em 
época de guerra e sobe a égide do Estado Novo, em vez de ser reparada ao longo de tantos anos foi agora 
confirmado. E não se diga ter a União indenizado posteriormente por cavilosa e discutível – pois, o Decreto 
esperado como episódico, tornou-se permanente sob a alegação de “ponto estratégico” dando o fato por 
consumado. Dita indenização a posterior tinha aquele objetivo: o arquipélago não voltava a Pernambuco por ser 
o ponto estratégico e devido ser gerido por militares. A sua volta, agora ao poder civil, anulou, 
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consequentemente, aquele propósito, aquele ato. E desde que a administração passa ao poder civil, porque o 
MINTER? 
E o que dizer do Presidente Sarney com essa transferência? Tudo indica ser do seu desejo transformar o 
arquipélado em reserva ecológica. Pelo menos foi o que deixou transparecer no seguinte episódio: Em 
27/03/1986, noticiou o Jornal do Comércio local, declaração do Almte. José Maria do Amaral, Ministro Chefe da 
EMFA, entre outras coisas que ainda teria um turismo “mínimo possível para que o meio ambiente não se 
ressinta”. No dia seguinte, publicou o DIÁRIO DE PERNAMBUCO declaração do presidente Sarney, 
contradizendo seu Ministro, afirmando que não haveria mais turismo na ilha, pois iria transformá-la em reserva 
ecológica. Curioso é que poucos dias antes de tais declarações divergentes, os dois estiveram juntos em 
Fernando de Noronha, e a sua transferência para o MINTER está nos parecendo o primeiro passo. É preciso 
lembrar, associando ao acontecido, ser Fernando de Noronha, um peso morto para a Nação, desde 1945, após o 
conflito mundial. Antes, como ilha-presídio, havia a justificativa para a despesa, havia uma finalidade, após 1945, 
o Território vem sendo sustentado pelo governo Federal a fundo perdido. É dinheiro que vai e não volta. Imagine 
se uma população de cerca de 1.200 habitantes, sem gerar receita e sendo mantida de tudo por avião e navio, 
desde que sua atividade agropecuária é irrelevante. Manutenção de hospital, escolas, serviço público, “a energia 
é termelétrica e gerada noite e dia”. Enfim, um saco sem fundo. Essa situação com altos e baixos perdura por 
quarenta anos. O Governo Militar pouco fazia ou fazia o que podia com uma dotação orçamentária insuficiente 
para o vulto da administração em local difícil e distante onde falta de tudo. 
Daí, vem a pergunta: Será, então, a intenção de fazer dali uma reserva ecológica para justificar a remoção da 
sua população o remédio heróico para o problema? Para reduzir despesas? 
O engraçado de tudo isso, para não dizer lamentável, é que uma ilha tão famosa, segundo alguns mais linda que 
Capri, com um potencial turístico avaliado como excelente, mais um reserva de fosfato considerável, esteja 
nessa situação de penúria. É sabido existirem empresas interessadas em implantar ali um turismo compendador, 
turismo esse que aliviasse os pesados encargos do Governo Federal. Turismo esse que trouxesse dólares, 
melhorias nas instalações e restaurações de monumentos como o Forte dos Remédios, etc. E o fosfato da Ilha 
Rata tão necessário à nossa agricultura avaliado em um milhão de toneladas? Já no século passado, Buarque 
de Macedo tratava de incentivar a sua exploração. Costa Porto também renovou essa idéia em 1949. Falar em 
transformar o arquipélago em reserva ecológica, não é forma de solucionar o problema. Um país como o nosso 
atravessando tremenda crise econômica, mendigando empréstimos e rolamentos de dívidas, etc.; não pode e 
nem dee dar-se ao luxo de agir dessa maneira. É sonhar demais. É estragar riquezas. É privar a brasileiros e 
estrangeiros de conhecerem um dos mais belos encantos do país, sob alegações mal fundamentadas. Um 
turismo bem dirigido, planejado, fiscalizado, não polui. Basta o controle de limpeza, esgotamento sanitário 
moderno. Metade da ilha é desabitada e coberta de  vegetação e semelhante a da nossa caatinga. Não haveria 
influência do turismo ali. Há Enseada dos Golfinhos – o que mais de importância a preservar – se acha situado 
em local de difícil acesso e o turista para lá chegar tem que ir de barco. Fácil de fiscalizar. Para caça e pesca 
basta proibir o embarque de apetrechos a elas destinados. 
A empresa privada poderia desempenhar o papel de mola propulsora do turismo e da exploração de Guano, 
desde que conciliasse também os interesses do Estado e da Federação. A vultosa soma empregada, 
certamente, voltaria em breve com dividendos mais que compensadores. 
O Governo Estadual e seus parlamentares e as figuras mais representativas da nossa sociedade deveriam se 
emprenhar a fundo pela volta do arquipélado a Pernambuco. Homens como Monsenhor Arruda Câmara Pinto 
Pereira e o ex-deputado federal Sérgio Murilo se não me lalha a memória, já lutaram nesse sentido, 
apresentando projeto de lei, e o Deputado Federal Nilson Gibson já fez pronunciamento a respeito. Urge imitá-
los, o momento é propício. O Senado e a Câmara Federal também deveria apoiar Pernambuco, tanto por 
questões de justiça, como pelo ônus financeiro que causa o arquipélago ao País, assim como a sua situação 
política anômala: seus habitantes só votam para presidente da República, não tendo por conseguinte 
representação política municipal, territorial e federal. É uma irregularidade fruto da pequena população. Enfim, 
um território que não poderia sê-lo. 
E não seria essa a primeira vez que Pernambuco receberia de volta seu arquipélago: até 1822, pertencia a 
Pernambuco, passando para o Ministério da Guerra até 1887, passando para o Ministério da Justiça até 1891, 
voltando para o Estado de Pernambuco até 1938, voltando a passar para a Federação (servindo de presídio 
político no Estado Novo) até 1942, quando transformou-se em território. 
Com o exposto, fica aqui também o meu amplo apelo do Senhor Presidente José Sarney, pedindo om a devida 
vênia, corrigir a situação esdrúxula, do arquipélago, por questão de justiça, voerência e transigência, 
promovendo a sua volta a Pernambuco, dando assim oportunidade a Fernando de Noronha a ajudar o Basil.” 
Essa proposta foi aprovada na Subcomissão dos Estados e encaminhada para a Comissão da Organização do 
Estado, juntamente com a criação dos novos Estados e a conversão dos Territórios para Estados; mas, 
infelizmente, por lamentável equívoco, não foi incluída. 
Parecer:   

   Visa a Emenda à extinção do Território de Fernando de Noronha e a sua reincorporação ao Estado de 
Pernambuco. 
A criação e incorporação de Estados e Territórios é matéria em que a Constituição estabelece, apenas, os 
critérios e procedimentos, deixando a implementação para a vontade popular, através do plebiscito. 
Pela rejeição da Emenda. 
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   EMENDA:00405 PREJUDICADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   

   Emenda Aditiva 
Dispositivo Emendado: Título X 
Disposições Transitórias 
Inclua-se nas "Disposições Transitórias" do 
projeto de Constituição o seguinte Artigo: 
"A área territorial do Território Federal de 
Fernando de Noronha passará a integrar o Estado de 
Pernambuco. 
§ - Lei Complementar Federal regulamentará o 
disposto neste Artigo": 
Justificativa: 

A presente emenda visa compatibilizar o disposto nos Artigos 43 e 441, bem como com o espírito democrático 
que deve imperar na nova Constituição, onde a figura exdrúxula e ditatorial de Território Federal não deve 
subsistir, a bem do novo Federalismo que desejamos implantar. 
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:00758 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ MOURA (PFL/PE) 
Texto:   

   Dê-se ao art. 441 do Anteprojeto do Relator 
da Comissão de Sistematização a seguinte redação: 
Art. 441 - Os Territórios de Roraima e Amapá 
são transformados em Estados Federados e o de 
Fernando de Noronha reincorporado ao Estado de 
Pernambuco, mantidos os seus atuais limites 
geográficos. 
Justificativa: 

No momento, estamos reapresentando a proposição, sob forma de Emenda ao Anteprojeto do Relator da 
Comissão de Sistematização. 
A República encontrou o arquipélago de Fernando de Noronha destacado do Território da Província de 
Pernambuco. Porém, antes mesmo da promulgação da Constituição de 24 de fevereiro de 1891, pelos Decretos 
de números 1.030, de 14 de novembro de 1890, artigo 225, e 1.371, de 14 de fevereiro de 1891, o Governo 
Provisório da República cedeu as ilhas ao Estado de Pernambuco. 
Veio com o regime da Constituição de 1937 (o artigo 6º desta autoriza a União a "criar", no interesse da defesa 
nacional, com partes desmembradas dos Estados, Territórios Federais") a criação do Território Federal de 
Fernando de Noronha, desanexando as ilhas do Estado. A data do Instrumento legislativo utilizado - O Decreto-
lei nº 4.102, de 2 de fevereiro de 1942 - em plena Guerra Mundial, indica a motivação desses atos políticos. A 
partir daí o Território esteve sucessivamente sob a jurisdição do Ministério do Exército, da Aeronáutica e do 
Estado Maior das Forças Armadas, sendo então governado por militares. Recentemente o Governo Federal 
enviou mensagem ao congresso Nacional, pedindo a transferência do arquipélago para o Ministério do Interior. 
É importante ressaltar que os cidadãos do arquipélago já fazem parte do Colégio Eleitoral do Estado de 
Pernambuco, o que dispensa a consulta plebiscitária que se fizesse necessária. 
Entendemos que hoje não mais subsistem as razões determinantes para existencia do Território. 
Desta forma, configura-se, com a Assembléia Nacional Constituinte, o momento oportuno para sua 
reincorporação ao Estado de Pernambuco, conforme a proposta que apresentamos. 
Esta proposta foi anteriormente apresentada sob forma de sugestão, sendo na ocasião apoiada pelos seguintes 
Constituintes Pernambucamos: Antonio Farias, Cristina Tavares, Egídio Ferreira Lima, Geraldo Melo, Gilson 
Machado, Gonzaga Patriota, Harlan Gadelha, Horácio Ferraz, Inocêncio Oliveira, Joaquim Francisco, José 
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Carlos Vasconcelos, José Jorge, José Mendonça Bezerra, José Tinoco, Luiz Freire, Mansueto de Lavor, Maurílio 
Ferreira Lima, Nilson Gibson, Nivaldo Machado, Osvaldo Coelho, Osvaldo Lima Filho, Paulo Marques, Ricardo 
Fiúza, Roberto Freire, Salatiel Carvalho, Wilson Campos, Fernando Bezerra Coelho e Marco Maciel. 
Parecer:   

   Pela rejeição. A outorga da competência para dispor sobre criação e redivisão de Estado foi feita a Comissão  
específica. Incabível a proposta. 
   
   EMENDA:00759 PREJUDICADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ MOURA (PFL/PE) 
Texto:   

   Acrescente-se ao Capítulo das Disposições 
Transitórias do Anteprojeto do Relator da Comissão 
de Sistematização, o seguinte artigo: 
Art. - Fica extinto o atual Território 
Federal de Fernando de Noronha sendo sua área 
reincorporada ao Estado de Pernambuco. 
Justificativa: 

O Advento da República encontrou o arquipélago de Fernando de Noronha destacado do Território da Província 
de Pernambuco. Porém, antes mesmo da promulgação da Constituição de 24 de fevereiro de 1891, pelos 
Decretos de números 1.030, de 14 de novembro de 1890, artigo 225, e 1.371, de 14 de fevereiro de 1891, o 
Governo Provisório da República cedeu as ilhas ao Estado de Pernambuco. 
Veio com o regime da Constituição de 1937 (o artigo 6º desta autoriza a União a "criar", no interesse da defesa 
nacional, com partes desmembradas dos Estados, Territórios Federais") a criação do Território Federal de 
Fernando de Noronha, desanexando as ilhas do Estado. A data do Instrumento legislativo utilizado - O Decreto-
lei nº 4.102, de 2 de fevereiro de 1942 - em plena Guerra Mundial, indica a motivação desse ato político. 
Entendemos que hoje não mais subsistem as rezões determinantes da criação do Território. As exigências da 
defesa da Pátria e do Heminfério mudaram com os avanços da ciência e da técnica de nossos dias. O 
arquipélado não tem mais a importância militar e estratégica que detinha há quarenta anos atrás. 
Por estas razões impõe-se o retorno do arquipélado ao Estado de Pernambuco, conforme emenda que 
apresentamos. 
Parecer:   

   Prejudicada, tendo em vista a criação da Comissão de Redivisão territorial, que apreciará matéria, após termos  
do art. 440 das Disposições Transitórias. 
   
   EMENDA:14837 PREJUDICADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSE CARLOS VASCONCELOS (PMDB/PE) 
Texto:   

   Acrescente-se ao Artigo 436 do Projeto 
elaborado pela Comissão de Sistematização, o 
seguinte parágrafo: 
§ - Reincorpora-se ao Estado de Pernambuco 
o Território de Fernando de Noronha. 
Justificativa: 

Durante a Segunda Guerra Mundial o Territ6rio de Fernando de Notonha foi desmembrado do Estado -de 
Pernambuco devido a sua importância estratégica chamado "Trampolim da Vitória", ou seja, a rota 
Recife/Fernando de Noronha/Dacar.  
No momento não há qualquer interesse estratégico para a ilha, tornando-se até um estorvo a administração, 
pelas Forças Armadas, do Território. 
 Por isso, está na hora de voltar para Pernambuco o Território de Fernando de Noronha, terminado-se com uma 
injustiçada mutilação territorial. 
Parecer:   

   Prejudicada, tendo em vista a criação da Comissão de Redivisão Territorial, que apreciará a matéria, nos 
termos do art. 440 das Disposições Transitórias. 
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___________________________________________________________________ 

FASE O 

    EMENDA:20810 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA 
Acrescente-se ao Art. 6o., "Das Disposições 
Transitórias" um parágrafo com a seguinte redação, 
renumerando-se os demais: 
"Fica extinto o Território de Fernando de 
Noronha, reincorporando-se a sua área ao Estado de 
Pernambuco." 
Justificativa: 

O Território de Fernando de Noronha, criado há tanto temo, sempre foi apenas um base militar que nos dias 
atuais, já perdeu sua razão de ser, inclusive o Poder Executivo enviou mensagens nesse sentido ao Congresso 
Nacional. O arquipélago possou notáveis riquezas naturais e sua vocação é inarredável. Pode ser racionalmente 
aproveitado e gerar inúmeras riquezas par o Brasil. 
A reincorporação de sua área para o Estado de Pernambuco é medida de inteira justiça, dados os antecedentes 
históricos. 
Passo a transcrever matéria inserida no Diário de Pernambuco, em 12.06 do corrente ano, de autoria do 
historiador MATHEUS ROCHA, referente o território de Fernando de Noronha: 
“A atual crise brasileira deixou passar, recentemente, sem a repercussão devida, um acontecimento 
marcantemente injusto – mais uma vez – para nós pernambucanos: a transferência administrativa do Território 
Federal de Fernando de Noronha, do Esatdo Maior das Forças Armadas, para o Ministério do Interior, e não para 
Pernambuco, como seria de justiça. 
Aquele arquipélago foi transformado em Território pelo Decreto-Lei nº 4.102, de 09/02/1942, sendo Presidente da 
República, o senhor Getúlio Vargas, em pleno Estado Novo, sob a justificativa “do interesse da defesa nacional”, 
objetivando adaptar a área à total administração militar que se impunha no momento. Esperava-se episódica a 
providência e, ao término da Segunda Grande Guerra Mundial, a sua volta ao Estado de Pernambuco. Tal 
porém, não se deu, sob a alegação de “ponto estratégico” os militares continuaram no arquipélago até agora, 
quando ocorreu, discretamente a sua transferência para o MINTER. Vê-se, pois, que um ato de força editado em 
época de guerra e sobe a égide do Estado Novo, em vez de ser reparada ao longo de tantos anos foi agora 
confirmado. E não se diga ter a União indenizado posteriormente por cavilosa e discutível – pois, o Decreto 
esperado como episódico, tornou-se permanente sob a alegação de “ponto estratégico” dando o fato por 
consumado. Dita indenização a posterior tinha aquele objetivo: o arquipélago não voltava a Pernambuco por ser 
o ponto estratégico e devido ser gerido por militares. A sua volta, agora ao poder civil, anulou, 
consequentemente, aquele propósito, aquele ato. E desde que a administração passa ao poder civil, porque o 
MINTER? 
E o que dizer do Presidente Sarney com essa transferência? Tudo indica ser do seu desejo transformar o 
arquipélado em reserva ecológica. Pelo menos foi o que deixou transparecer no seguinte episódio: Em 
27/03/1986, noticiou o Jornal do Comércio local, declaração do Almte. José Maria do Amaral, Ministro Chefe da 
EMFA, entre outras coisas que ainda teria um turismo “mínimo possível para que o meio ambiente não se 
ressinta”. No dia seguinte, publicou o DIÁRIO DE PERNAMBUCO declaração do presidente Sarney, 
contradizendo seu Ministro, afirmando que não haveria mais turismo na ilha, pois iria transformá-la em reserva 
ecológica. Curioso é que poucos dias antes de tais declarações divergentes, os dois estiveram juntos em 
Fernando de Noronha, e a sua transferência para o MINTER está nos parecendo o primeiro passo. É preciso 
lembrar, associando ao acontecido, ser Fernando de Noronha, um peso morto para a Nação, desde 1945, após o 
conflito mundial. Antes, como ilha-presídio, havia a justificativa para a despesa, havia uma finalidade, após 1945, 
o Território vem sendo sustentado pelo governo Federal a fundo perdido. É dinheiro que vai e não volta. Imagine 
se uma população de cerca de 1.200 habitantes, sem gerar receita e sendo mantida de tudo por avião e navio, 
desde que sua atividade agropecuária é irrelevante. Manutenção de hospital, escolas, serviço público, “a energia 
é termelétrica e gerada noite e dia”. Enfim, um saco sem fundo. Essa situação com altos e baixos perdura por 
quarenta anos. O Governo Militar pouco fazia ou fazia o que podia com uma dotação orçamentária insuficiente 
para o vulto da administração em local difícil e distante onde falta de tudo. 
Daí, vem a pergunta: Será, então, a intenção de fazer dali uma reserva ecológica para justificar a remoção da 
sua população o remédio heróico para o problema? Para reduzir despesas? 
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O engraçado de tudo isso, para não dizer lamentável, é que uma ilha tão famosa, segundo alguns mais linda que 
Capri, com um potencial turístico avaliado como excelente, mais um reserva de fosfato considerável, esteja 
nessa situação de penúria. É sabido existirem empresas interessadas em implantar ali um turismo compendador, 
turismo esse que aliviasse os pesados encargos do Governo Federal. Turismo esse que trouxesse dólares, 
melhorias nas instalações e restaurações de monumentos como o Forte dos Remédios, etc. E o fosfato da Ilha 
Rata tão necessário à nossa agricultura avaliado em um milhão de toneladas? Já no século passado, Buarque 
de Macedo tratava de incentivar a sua exploração. Costa Porto também renovou essa idéia em 1949. Falar em 
transformar o arquipélago em reserva ecológica, não é forma de solucionar o problema. Um país como o nosso 
atravessando tremenda crise econômica, mendigando empréstimos e rolamentos de dívidas, etc.; não pode e 
nem dee dar-se ao luxo de agir dessa maneira. É sonhar demais. É estragar riquezas. É privar a brasileiros e 
estrangeiros de conhecerem um dos mais belos encantos do país, sob alegações mal fundamentadas. Um 
turismo bem dirigido, planejado, fiscalizado, não polui. Basta o controle de limpeza, esgotamento sanitário 
moderno. Metade da ilha é desabitada e coberta de  vegetação e semelhante a da nossa caatinga. Não haveria 
influência do turismo ali. Há Enseada dos Golfinhos – o que mais de importância a preservar – se acha situado 
em local de difícil acesso e o turista para lá chegar tem que ir de barco. Fácil de fiscalizar. Para caça e pesca 
basta proibir o embarque de apetrechos a elas destinados. 
A empresa privada poderia desempenhar o papel de mola propulsora do turismo e da exploração de Guano, 
desde que conciliasse também os interesses do Estado e da Federação. A vultosa soma empregada, 
certamente, voltaria em breve com dividendos mais que compensadores. 
O Governo Estadual e seus parlamentares e as figuras mais representativas da nossa sociedade deveriam se 
emprenhar a fundo pela volta do arquipélado a Pernambuco. Homens como Monsenhor Arruda Câmara Pinto 
Pereira e o ex-deputado federal Sérgio Murilo se não me lalha a memória, já lutaram nesse sentido, 
apresentando projeto de lei, e o Deputado Federal Nilson Gibson já fez pronunciamento a respeito. Urge imitá-
los, o momento é propício. O Senado e a Câmara Federal também deveria apoiar Pernambuco, tanto por 
questões de justiça, como pelo ônus financeiro que causa o arquipélago ao País, assim como a sua situação 
política anômala: seus habitantes só votam para presidente da República, não tendo por conseguinte 
representação política municipal, territorial e federal. É uma irregularidade fruto da pequena população. Enfim, 
um território que não poderia sê-lo. 
E não seria essa a primeira vez que Pernambuco receberia de volta seu arquipélago: até 1822, pertencia a 
Pernambuco, passando para o Ministério da Guerra até 1887, passando para o Ministério da Justiça até 1891, 
voltando para o Estado de Pernambuco até 1938, voltando a passar para a Federação (servindo de presídio 
político no Estado Novo) até 1942, quando transformou-se em território. 
Com o exposto, fica aqui também o meu amplo apelo do Senhor Presidente José Sarney, pedindo om a devida 
vênia, corrigir a situação esdrúxula, do arquipélago, por questão de justiça, voerência e transigência, 
promovendo a sua volta a Pernambuco, dando assim oportunidade a Fernando de Noronha a ajudar o Basil.” 
Essa proposta foi aprovada na Subcomissão dos Estados e encaminhada para a Comissão da Organização do 
Estado, juntamente com a criação dos novos Estados e a conversão dos Territórios para Estados; mas, 
infelizmente, por lamentável equívoco, não foi incluída. 
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:22883 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   

   Emenda Aditiva 
Dispositivo Emendado: Título x - Disposições 
Transitórias. 
Inclua-se no Título x - Disposições 
Transitórias do Projeto de Constituição o 
seguinte, onde couber: 
"Art. Na data de instalação dos Estados de 
Roraima e Amapá, e na forma de Lei Complementar, 
será anexado ao Estado de Pernambuco o Território 
de Fernando de Noronha." 
Justificativa: 
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Uma Federação que se pretende moderna, onde as Unidades Federadas mantenham uma isonomia e equidade, 
não pode contemplar a permanência da figura do Território Federal, exdrúxula, ditatorial e antijurídica. Somente 
quem nasceu e viveu num Território Federal, pode avaliar a ação nefasta desse modelo político-administrativo 
sobre os cidadãos. Impõem-se, pois, a atual Constituinte extirpar essa anomalia do contexto da Federação 
Brasileira. Considerando que o atual Projeto de Constituição, de forma justa, contempla os Territórios de 
Roraima e Amapá com a sua transformação em Estados Federados, nada mais oportuno que retirar de vez da 
Federação Brasileira essa figura arbitrária de Território Federal. 
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 devido tempo e, se for o 
caso, deverá ser implementada pela legislação infraconstitucional. 
Pela rejeição. 
   
   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 62 das Disposições Transitórias, enquanto que a reincorporação do Território de 
Fernando Noronha ao Estado de Pernambuco foi considerada inadequada tendo em vista o parágrafo 4º do 
artigo 28 do Substitutivo. 
Assim tendo em vista o precedente 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 62, 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 devido tempo e, se for o 
caso, deverá ser implementada pela legislação infraconstitucional. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30621 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ADYLSON MOTTA (PDS/RS) 
Texto:   

   Emenda Aditiva 
Dispositivo Emendado: Título X 
Inclua-se no Título X, em Disposições 
Transitórias, o seguinte art., onde couber: 
Art. - O território de Fernando de Noronha, a 
partir da data da promulgação desta Constituição, 
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fica anexado ao Estado de Pernambuco, sob a forma 
de município. 
Justificativa: 

Não tem sentido a manutenção do Territóro de Fernando de Noronha como Unidade da Federação. Daí ser 
aconselhável sua anexação ao Estado de Pernambuco, pela sua prioridade geográfica. 
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 devido tempo e, se for o 
caso, deverá ser implementada pela legislação infraconstitucional. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33044 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   WILSON CAMPOS (PMDB/PE) 
Texto:   

   Acrescente-se, onde couber, no título das 
Disposições Transitórias, Título X, o seguinte: 
"Art. - É devolvido ao Estado de Pernambuco 
o arquipélago de Fernando de Noronha". 
Justificativa: 

Retirda a finalidade militar do território de Fernando de Noronha, compre devolver aquele arquipélago ao Estado 
de Pernambuco, a quem pertencia, acabando-se com a figura de uma entidade federal fictícia e dispendiosa para 
a União. 
Pernambuco saberá defender sua ecologia e aproveitar suas oportunidades turísticas. 
Parecer:   

   Pela rejeição, visto que segundo a solução adotada pelo Substitutivo do Relator, os Territórios são entes 
administrativos e integram a União não sendo possível, pois, acolher à propositura contida na Emenda. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

   EMENDA:00023 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenario - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   

   Emenda Aditiva 
Acrescente-se ao Artigo 62, das Disposições 
Constitucionais Gerais e Transitórias, um 
parágrafo com a seguinte redação, renumerando-se 
os demais: 
"Fica extinto o Território de Fernando de 
Noronha, reincorporando-se a sua área ao Estado de 
Pernambuco."" 
Justificativa: 

O Território de Fernando de Noronha, criado há tanto temo, sempre foi apenas um base militar que nos dias atuais, já 
perdeu sua razão de ser, inclusive o Poder Executivo enviou mensagens nesse sentido ao Congresso Nacional. O 
arquipélago possou notáveis riquezas naturais e sua vocação é inarredável. Pode ser racionalmente aproveitado e gerar 
inúmeras riquezas par o Brasil. 
A reincorporação de sua área para o Estado de Pernambuco é medida de inteira justiça, dados os antecedentes 
históricos. 
Passo a transcrever matéria inserida no Diário de Pernambuco, em 12.06 do corrente ano, de autoria do historiador 
MATHEUS ROCHA, referente o território de Fernando de Noronha: 
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“A atual crise brasileira deixou passar, recentemente, sem a repercussão devida, um acontecimento marcantemente 
injusto – mais uma vez – para nós pernambucanos: a transferência administrativa do Território Federal de Fernando de 
Noronha, do Esatdo Maior das Forças Armadas, para o Ministério do Interior, e não para Pernambuco, como seria de 
justiça. 
Aquele arquipélago foi transformado em Território pelo Decreto-Lei nº 4.102, de 09/02/1942, sendo Presidente da 
República, o senhor Getúlio Vargas, em pleno Estado Novo, sob a justificativa “do interesse da defesa nacional”, 
objetivando adaptar a área à total administração militar que se impunha no momento. Esperava-se episódica a 
providência e, ao término da Segunda Grande Guerra Mundial, a sua volta ao Estado de Pernambuco. Tal porém, não se 
deu, sob a alegação de “ponto estratégico” os militares continuaram no arquipélago até agora, quando ocorreu, 
discretamente a sua transferência para o MINTER. Vê-se, pois, que um ato de força editado em época de guerra e sobe a 
égide do Estado Novo, em vez de ser reparada ao longo de tantos anos foi agora confirmado. E não se diga ter a União 
indenizado posteriormente por cavilosa e discutível – pois, o Decreto esperado como episódico, tornou-se permanente 
sob a alegação de “ponto estratégico” dando o fato por consumado. Dita indenização a posterior tinha aquele objetivo: o 
arquipélago não voltava a Pernambuco por ser o ponto estratégico e devido ser gerido por militares. A sua volta, agora ao 
poder civil, anulou, consequentemente, aquele propósito, aquele ato. E desde que a administração passa ao poder civil, 
porque o MINTER? 
E o que dizer do Presidente Sarney com essa transferência? Tudo indica ser do seu desejo transformar o arquipélado em 
reserva ecológica. Pelo menos foi o que deixou transparecer no seguinte episódio: Em 27/03/1986, noticiou o Jornal do 
Comércio local, declaração do Almte. José Maria do Amaral, Ministro Chefe da EMFA, entre outras coisas que ainda teria 
um turismo “mínimo possível para que o meio ambiente não se ressinta”. No dia seguinte, publicou o DIÁRIO DE 
PERNAMBUCO declaração do presidente Sarney, contradizendo seu Ministro, afirmando que não haveria mais turismo 
na ilha, pois iria transformá-la em reserva ecológica. Curioso é que poucos dias antes de tais declarações divergentes, os 
dois estiveram juntos em Fernando de Noronha, e a sua transferência para o MINTER está nos parecendo o primeiro 
passo. É preciso lembrar, associando ao acontecido, ser Fernando de Noronha, um peso morto para a Nação, desde 
1945, após o conflito mundial. Antes, como ilha-presídio, havia a justificativa para a despesa, havia uma finalidade, após 
1945, o Território vem sendo sustentado pelo governo Federal a fundo perdido. É dinheiro que vai e não volta. Imagine se 
uma população de cerca de 1.200 habitantes, sem gerar receita e sendo mantida de tudo por avião e navio, desde que 
sua atividade agropecuária é irrelevante. Manutenção de hospital, escolas, serviço público, “a energia é termelétrica e 
gerada noite e dia”. Enfim, um saco sem fundo. Essa situação com altos e baixos perdura por quarenta anos. O Governo 
Militar pouco fazia ou fazia o que podia com uma dotação orçamentária insuficiente para o vulto da administração em 
local difícil e distante onde falta de tudo. 
Daí, vem a pergunta: Será, então, a intenção de fazer dali uma reserva ecológica para justificar a remoção da sua 
população o remédio heróico para o problema? Para reduzir despesas? 
O engraçado de tudo isso, para não dizer lamentável, é que uma ilha tão famosa, segundo alguns mais linda que Capri, 
com um potencial turístico avaliado como excelente, mais um reserva de fosfato considerável, esteja nessa situação de 
penúria. É sabido existirem empresas interessadas em implantar ali um turismo compendador, turismo esse que aliviasse 
os pesados encargos do Governo Federal. Turismo esse que trouxesse dólares, melhorias nas instalações e 
restaurações de monumentos como o Forte dos Remédios, etc. E o fosfato da Ilha Rata tão necessário à nossa 
agricultura avaliado em um milhão de toneladas? Já no século passado, Buarque de Macedo tratava de incentivar a sua 
exploração. Costa Porto também renovou essa idéia em 1949. Falar em transformar o arquipélago em reserva ecológica, 
não é forma de solucionar o problema. Um país como o nosso atravessando tremenda crise econômica, mendigando 
empréstimos e rolamentos de dívidas, etc.; não pode e nem dee dar-se ao luxo de agir dessa maneira. É sonhar demais. 
É estragar riquezas. É privar a brasileiros e estrangeiros de conhecerem um dos mais belos encantos do país, sob 
alegações mal fundamentadas. Um turismo bem dirigido, planejado, fiscalizado, não polui. Basta o controle de limpeza, 
esgotamento sanitário moderno. Metade da ilha é desabitada e coberta de  vegetação e semelhante a da nossa caatinga. 
Não haveria influência do turismo ali. Há Enseada dos Golfinhos – o que mais de importância a preservar – se acha 
situado em local de difícil acesso e o turista para lá chegar tem que ir de barco. Fácil de fiscalizar. Para caça e pesca 
basta proibir o embarque de apetrechos a elas destinados. 
A empresa privada poderia desempenhar o papel de mola propulsora do turismo e da exploração de Guano, desde que 
conciliasse também os interesses do Estado e da Federação. A vultosa soma empregada, certamente, voltaria em breve 
com dividendos mais que compensadores. 
O Governo Estadual e seus parlamentares e as figuras mais representativas da nossa sociedade deveriam se emprenhar 
a fundo pela volta do arquipélado a Pernambuco. Homens como Monsenhor Arruda Câmara Pinto Pereira e o ex-
deputado federal Sérgio Murilo se não me lalha a memória, já lutaram nesse sentido, apresentando projeto de lei, e o 
Deputado Federal Nilson Gibson já fez pronunciamento a respeito. Urge imitá-los, o momento é propício. O Senado e a 
Câmara Federal também deveria apoiar Pernambuco, tanto por questões de justiça, como pelo ônus financeiro que causa 
o arquipélago ao País, assim como a sua situação política anômala: seus habitantes só votam para presidente da 
República, não tendo por conseguinte representação política municipal, territorial e federal. É uma irregularidade fruto da 
pequena população. Enfim, um território que não poderia sê-lo. 
E não seria essa a primeira vez que Pernambuco receberia de volta seu arquipélago: até 1822, pertencia a Pernambuco, 
passando para o Ministério da Guerra até 1887, passando para o Ministério da Justiça até 1891, voltando para o Estado 
de Pernambuco até 1938, voltando a passar para a Federação (servindo de presídio político no Estado Novo) até 1942, 
quando transformou-se em território. 
Com o exposto, fica aqui também o meu amplo apelo do Senhor Presidente José Sarney, pedindo om a devida vênia, 
corrigir a situação esdrúxula, do arquipélago, por questão de justiça, voerência e transigência, promovendo a sua volta a 
Pernambuco, dando assim oportunidade a Fernando de Noronha a ajudar o Basil.” 
Essa proposta foi aprovada na Subcomissão dos Estados e encaminhada para a Comissão da Organização do Estado, 
juntamente com a criação dos novos Estados e a conversão dos Territórios para Estados; mas, infelizmente, por 
lamentável equívoco, não foi incluída. 
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Parecer:   

   Pretende o ilustre Constituinte acrescentar ao artigo 62 das Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias do Pro- 
jeto de Constituição, dispositivo visando à extinção do Território Fernando de Noronha e à reincorporação de sua área ao 
Estado de Pernambuco. 
O parecer é pela rejeição, tendo em vista que a criação de Território, sua transformação em Estado ou sua reintegra- 
ção ao Estado de origem será objeto de regulamentação em lei Complementar. (art. 20., § 4o.). 
 
   EMENDA:00324 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenario - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA 
Acrescenta o Art. 64 às Disposições 
Constitucionais Gerais e Transitórias. 
Art. 64 - Extingue-se o Território de 
Fernando de Noronha incorporando-se ao Estado do 
Rio Grande do Norte. 
Justificativa: 

Decerto, Fernando de Noronha já esteve sob a esfera administrativa do Estado de Pernambuco, até 1942, momento em 
que se transformou em Território, poir força do Decreto-Lei nº 4.102 de 9 de fevereiro daquele ano. 
De todas as transformações político-administrativas por que passou Fernando de Noronha, ressalam-se, apenas, os 
insicessos. 
Restou, portanto, debilmente explorado todo o potencial turístico do arquipélago, hoje com população de 1.200 
habitantes. 
Urge seja fomentada, respeitados os princípios basilares da ecologia daquela área, a atividade turística da ilha, como o 
propósito de torna-la administrá-vel com recursos próprios, além de propiciar aos turistas o conhecimento e acesso ao 
nirvana. 
Parecer:   

   Pretende o ilustre Constituinte acrescentar o artigo 64 às Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias do Pro- 
jeto de Constituição, visando à extinção do Território de Fernando de Noronha e à sua incorporação ao Estado do Rio 
Grande do Norte. 
O parecer é pela rejeição, tendo em vista que a criação de Território, sua transformação em Estado ou sua reintegra- 
ção ao Estado de origem, serão objeto de regulamentação em Lei Complementar (Artigo 20, §4). 
   
   EMENDA:00688 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenario - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PAULO MARQUES (PFL/PE) 
Texto:   

   Acrescente-se ao art. 62 das Disposições 
Constitucionais Gerais e Transitórias, um 
parágrafo com a seguinte redação, renumerando-se 
os demais: 
"Fica reincorporado ao Estado de Pernambuco o 
território da antiga Comarca do Rio São Francisco, 
desligado da antiga Província de Pernambuco pelo 
Decreto de 7 de julho de 1824." 
Justificativa: 

Reitero à apreciação da Assembléia Nacional Constituinte, tema que foi objeto de Projeto de Lei Complementar nº 88 de 
1983, de minha iniciativa aprovado nas diversas Comissões Permanentes e que atende aos anseios do povo 
pernambucano: a reincorporação ao Estado de Pernambuco do território da antiga Comarca do Rio São Francisco, 
desligado de também antiga província de Pernambuco pelo decreto de 7 de julho de 1824. 
Pernambuco foi e ocntinua sendo vítima de uma grave injustiça, que o passar dos anos não apaga e faz apenas mais 
odiosa. Representando o povo pernambucano, não podendo silenci diante dela, por mais arraigada que esteja, por mais 
estabelecida que se encontre, por mais irreversível que possa parecer. 
Pernambuco, vem através dos tempos, sendo devorado e mutilado em seu território de grande Província que eram está 
reduzido a uma área mínima. E tudo isso, quase sempre, em castigo pelas quais seus ideais de liberdade, de 
independência e a luta pela República. 
Parecer:   

   Pretende o ilustre Constituinte acrescentar ao artigo 62 das Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias do Pro- 
jeto de Constituição, dispositivo visando à extinção do Território Fernando de Noronha e à reincorporação de sua área ao 
Estado de Pernambuco. 
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O parecer é pela rejeição, tendo em vista que a criação de Território, sua transformação em Estado ou sua reintegra- 
ção ao Estado de origem será objeto de regulamentação em lei Complementar. (art. 20., § 4o.). 
   
   EMENDA:01384 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenario - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ MOURA (PFL/PE) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA 
Acrescente-se ao Ato das Disposições 
Constitucionais Gerais e Transitórias, do Projeto 
de Constituição (A), da Comissão de 
Sistematização, o seguinte artigo: 
"Art. - Fica extinto o atual Território 
Federal de Fernando de Noronha, sendo sua área 
reincorporada ao Estado de Pernambuco.' 
Justificativa: 

A República encontrou o arquipélago de Fernando de Noronha destacado do Território da Província de Pernambuco. 
Porém, antes mesmo da promulgação da Constituição de 24 de fevereiro de 1891, pelos Decretos de números 1.030, de 
14 de novembro de 1890, artigo 225, e 1.371, de 14 de fevereiro de 1891, o Governo Provisório da República cedeu as 
ilhas ao Estado de Pernambuco. 
Veio com o regime da Constituição de 1937 (o artigo 6º desta autoriza a União a "criar", no interesse da defesa nacional, 
com partes desmembradas dos Estados, Territórios Federais") a criação do Território Federal de Fernando de Noronha, 
desanexando as ilhas do Estado. A data do Instrumento legislativo utilizado - O Decreto-lei nº 4.102, de 2 de fevereiro de 
1942 - em plena Guerra Mundial, indica a motivação desses atos políticos. A partir daí o Território esteve sucessivamente 
sob a jurisdição do Ministério do Exército, da Aeronáutica e do Estado Maior das Forças Armadas, sendo então 
governado por militares. Recentemente o Governo Federal enviou mensagem ao congresso Nacional, pedindo a 
transferência do arquipélago para o Ministério do Interior. 
É importante ressaltar que os cidadãos do arquipélago já fazem parte do Colégio Eleitoral do Estado de Pernambuco, o 
que dispensa a consulta plebiscitária que se fizesse necessária. 
Entendemos que hoje não mais subsistem as razões determinantes para existencia do Território. 
Desta forma, configura-se, com a Assembléia Nacional Constituinte, o momento oportuno para sua reincorporação ao 
Estado de Pernambuco, conforme a proposta que apresentamos. 
Parecer:   

   Pretende o ilustre Constituinte acrescentar ao artigo 62 das Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias do Pro- 
jeto de Constituição, dispositivo visando à extinção do Território Fernando de Noronha e à reincorporação de sua área ao 
Estado de Pernambuco. 
O parecer é pela rejeição, tendo em vista que a criação de Território, sua transformação em Estado ou sua reintegra- 
ção ao Estado de origem será objeto de regulamentação em lei Complementar. (art. 20., § 4o.). 
 

___________________________________________________________________ 

FASE U 

   EMENDA:00470 APROVADA 
Fase:   

   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ÁLVARO ANTÔNIO (PMDB/MG) 
Texto:   

   Suprima-se o artigo 17 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias. 
Justificativa: 

A norma, cuja supressão é proposta, objetiva reincorporar o arquipélago de Fernando de Noronha ao Estado de 
Pernambuco, fazendo cessar, em consequência, a sua condição de Território Federal, por ele adquirida com a edição do 
Decreto-lei nº 4.102 de 1942. 
Essa reincorporação, sobre ocasionar graves ônus, financeiros e administrativos, para Pernambuco, suscita uma questão 
não resolvida pela regra suprimenda, na medida em que esta omite a condição jurídica que Fernando de Noronha 
passará a ostentar. Seria um Município ou Distrito? E, neste caso, distrito incorporado a qual Município pernambucano? 
O arquipélago, como é notório, não atende aos requisitos mínimos, de ordem financeira e demográfica, para se 
transformar em entidade municipal. 
Se considerado, então, um Distrito, faltar-lhe-ia a necessária vinculação municipal, uma vez que não existe, em nosso 
Direito, a figura do distrito autônomo. 
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Essa indefinição, de caráter institucional, tornaria problemático o regramento normativo, em Fernando de Noronha, 
daquelas matérias de competência exclusivamente local (como o ISS, por exemplo), já que desconhecido o Município a 
que se integraria. 
Quais leis municipais – e de qual Município – aplicar-se-iam? 
O arquipélado de Fernando de Noronha deve continuar sob a condição de Território Federal. 
Parecer:   

   A emenda pretende suprimir o art. 17 das Disposições Transitórias. O art. 17 extingue o Território de Fernando de 
Noronha e o reincorpora ao Estado de Pernambuco. 
Nos termos da justificativa apresentada pelo autor, somos pela aprovação da emenda. 
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:00583 APROVADA 
Fase:   

   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOÃO MENEZES (PFL/PA) 
Texto:   

   Suprima-se o Art. 17 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias do Projeto de 
Constituição (B). 
Justificativa: 

Embora toda a história relembre que o Território de Fernando de Noronha pertenceu algumas vezes ao Estado de 
Pernambuco, há uma razão maior para que continue sob o domínio da União. É que se contrapondo à razão histórica, há 
uma razão mais importante para que o arquipélago continue adstrito ao Poder Central. É a razão da Pátria, pois apesar 
da sua função ecológica, indispensável nesta época em que tudo se faz par adestruir a natureza e, notadamente, a flora e 
a fauna. Fernando de Noronha poderá vir a ser uma base aéreo-naval se o Brasil precisar em quaisquer circunstâncias. 
A União, de posse do domínio da ilha poderá, mais facilmente, em caso de necessidade, construir uma base acima 
mencionada, o que se tornaria difícil de realizar caso o domínio estivesse com o Estado de Pernambuco. É esta uma das 
condições pelas que a ilha de Fernando de Noronha tem de ficar sob a jurisdição da União. 
Parecer:   

   A emenda pretende suprimir o art. 17 das Disposições Transitórias. O art. 17 extingue o Território de Fernando de 
Noronha e o reincorpora ao Estado de Pernambuco. 
Nos termos da justificativa apresentada pelo autor, somos pela aprovação da emenda. 
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:00769 APROVADA 
Fase:   

   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FÁBIO FELDMANN (PSDB/SP) 
Texto:   

   ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS 
TRANSITÓRIAS 
Suprima-se o artigo 17. 
Justificativa: 

O arquipélago de Fernando de Noronha possui enorme valor ecológico em razão de sua fauna marinha, de modo que há 
muito a comunidade científica e ambiental pleiteia a criação de um Parque Nacional Marinho pelo Instituto Brasileiro de 
Desenvolvimento Florestal. 
Portanto, acreditamos  que a manutenção de sua condição de Território representa inequivocamente melhores condições 
para sua preservação ecológica, posto que a responsabilidade pela gestão ambiental caberá necessariamente aos 
órgãos federais. 
Parecer:   

   A emenda pretende suprimir o art. 17 das Disposições Transitórias. O art. 17 extingue o Território de Fernando de 
Noronha e o reincorpora ao Estado de Pernambuco. 
Nos termos da justificativa apresentada pelo autor, somos pela aprovação da emenda. 
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:00783 APROVADA 
Fase:   

   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   OSMUNDO REBOUÇAS (PMDB/CE) 
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Texto:   

   Suprima-se o art. 17 do Ato das Disposições 
Transitórias. 
Justificativa: 

O Território de Fernando de Noronha não pode ser tratado como parte comum de um Estado da Federação. Sua função é 
essencialmente de defesa avançada do território nacional, sendo, por isso, uma ilha que deve ficar extreitamente ligada 
ao Governo Federal. 
Parecer:   

   A emenda pretende suprimir o art. 17 das Disposições Transitórias. O art. 17 extingue o Território de Fernando de 
Noronha e o reincorpora ao Estado de Pernambuco. 
Nos termos da justificativa apresentada pelo autor, somos pela aprovação da emenda. 
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:00791 APROVADA 
Fase:   

   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   

   Suprima-se o artigo 17 das Disposições 
Transitórias. 
Justificativa: 

A destinação do Arquipélago de Fernando de Noronha deve ser restrita à conservação e manutenção de sua ecologia. 
Qualquer outra destinação trará como resultado a destruição daquele santuário ecológico. 
Sob este ponto de vista, considera-se que o arquipélago não proverá a si mesmo. Não poderá criar recursos para auto-
sustentar-se. 
O Estado de Pernambuco, como as demais unidades da Federação, está empobrecido e carente sob todos os aspectos. 
Suas prioridades são tantas e tão urgentes que a agregação de Fernando de Noronha ao seu territóro significará uma 
sangria de seus recursos para a manutenção das ilhas ou a destruição do arquipélago, visando sua transformação em 
pólo de turismo rentável. As duas alternativas são indesejáveis. 
O ideal, portanto, é que Fernando de Noronha coneinue como está, um Território Federal ligado à União e preservado 
para sempre. 
Parecer:   

   A emenda pretende suprimir o art. 17 das Disposições Transitórias. O art. 17 extingue o Território de Fernando de 
Noronha e o reincorpora ao Estado de Pernambuco. 
Nos termos da justificativa apresentada pelo autor, somos pela aprovação da emenda. 
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:00814 APROVADA 
Fase:   

   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   IVO CERSÓSIMO (PMDB/MS) 
Texto:   

   Suprimir o artigo XVII das Disposições 
Transitórias 
Justificativa: 

As gerações futuras renderão tributo de reconhecimento histórico àqueles Constituintes que não permitiram a 
emancipação de uma área que é o símbolo ecológico das belezas existentes no Territóro Federal de Fernando de 
Noronha. 
Os recifes de corais que formam os atóis erigidos naquela paisagem privilegiada merecem adormecer à margem do 
progresso e da tecnologia que avança a passos largos. Fernando de Noronha merece, isto sim, ser elevada à condição 
de altar intocável, onde os homens deveriam se genuflexar, com todo o respeito e emoção, não somente pelas belezas 
naturais do conjunto, mas, também, pela significação histórica de cada porção desse Território. 
Nosso objetivo é preservar. Não somente como ambientalista, defendendo a casa primitiva do homem, a natureza, mas 
como patriota que se emociona e se estremece diante do valor histórico que as ruínas nos fazem lembrar do ponto 
estratégico para defender nossa soberania territorial outrora, e hoje, como relicário de pesquisa e estretenimento turístico 
e de lazer. 
Prefiro ver Fernando de Noronha adormecida à voracidade humana, que acordada ao trepidante crescimento de um 
município. 
Parecer:   

   A emenda pretende suprimir o art. 17 das Disposições Transitórias. O art. 17 extingue o Território de Fernando de 
Noronha e o reincorpora ao Estado de Pernambuco. 
Nos termos da justificativa apresentada pelo autor, somos pela aprovação da emenda. 
Pela aprovação. 
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   EMENDA:01105 APROVADA 
Fase:   

   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   AÉCIO NEVES (PMDB/MG) 
Texto:   

   Suprime-se na íntegra, o Artigo 17 das 
Disposições Transitórias. Art. 17 - "Fica extinto 
o Território Federal de Fernando de Noronha, sendo 
sua área reincorporada ao Estado de Pernambuco." 
Justificativa: 

O Território de Fernando de Noronha é considerado área de preservação ocológica, e a manutenção de sua flora e fauna 
poderá ser comprometida com sua anexação a qualquer Unidade da Federação. 
A carênia de recursos dos Estados brasileiros, onde Pernambuco não é exceção, aconselham a manutenção do Território 
Federal de Fernando de Noronha. 
Parecer:   

   A emenda pretende suprimir o art. 17 das Disposições Transitórias. O art. 17 extingue o Território de Fernando de 
Noronha e o reincorpora ao Estado de Pernambuco. 
Nos termos da justificativa apresentada pelo autor, somos pela aprovação da emenda. 
Pela aprovação. 

___________________________________________________________________ 

FASE W 

   EMENDA:00507 EM ANALISE 
Fase:   

   W - Proposta de Redação 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   RAIMUNDO LIRA (PMDB/PB) 
Texto:   

   Dê-se ao Art. 15, do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias a segunte redação: 
"Art. 15. - Fica extinto o Território Federal de 
Fernando de Noronha, sendo sua área reincorporada 
ao Estado de Pernambuco, na forma da lei." 
Justificativa: 

A presente Emenda de Redação ao Artigo 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, visa a corrigir omissão 
redacional do mencionado dispositivo, o qual não prevê sua regulamentação por lei. 
Evidencia-se o fato de não ser o artigo em epígrafe auto-aplicável, tendo em vista estar o mesmo tratando do destino de 
não apenas um simples território, mas sim, da maior reserva ecológica marinha do cenário mundial. Sob essa condição, 
mister se faz seja o dispositivo em questão regulamentado por legislação à parte, onde, esclarer-se-iam questões de 
ponderável relevância, tais como: 
-Qual a respresentatividade de Fernando de Noronha no contexto nacional; 
-Que dotação orçamentária perceberia o Estado de Pernambuco para mantê-lo nas atuais condições em que se encontra; 
-Quais os bens da União passarão para o Estado de Pernambuco. 

_______________________________________________________________________________ 

Nota: Como citar no formato Documento Eletrônico (ABNT): BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Centro de 
Documentação e Informação. Quadro histórico artigo 15 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 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.  

 


