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PARECER DO RELATOR

Convocada pelas pressões dos diversos seS

mentos da sociedade, a Assembléia Nacionâl Constituinte aten

de ao clamor por mudanças profundas e urgentes na vida e na

organ1zação nacional, elaborando uma Carta Magna d1gna do seu

desenvolvimento.

Assim, os constituintes de 1987, sem des

cumprimento da vontade popular, acodem à oportunidade deste

importante e singular momento da vida br~sileira, elaborando

um texto que responde aos anseios de nossa soberania.

("') Republicado por ter saido com incorreções.
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Procurando atender essa irreprimivel as

piracão popular pelas mudanças, o relator deste anteprojeto,

procurou exarar, no texto de responsabilidade da Subcomissão

dos Estados, as mudanças mais reclamadas, necessárias, impoE

tantes e indispensáveis, acolhendo todas as sugestões de nor

.~as constitucionais, formalizadas por Constituintes e entida

les em documentos ou alvitradas nos depoimentos e debates nas

ludiencias pUblicas e reuniões ordinárias.

~xame das sugestões

Totalizando 185 sugestões -- o que reve

la o interesse demonstrado pela matéria -- abrangentes de to

do o capitulo "Dos Estados", nas normas gerais e disposições

transitórias e finais -- foram acolhidas 124 proposições,

rejeitadas 36 e 25 redistribuidas a outras Subcom~s

sões.

Antecipando os trabalhos de exame das ind1

cações, a Subcomissão realizou oito audiências públicas, con

forme demonstrativo (anexo I) e uma missão externa à cidade

de Imperatriz (Anexo 11).

Ofereceram preciosos subsidios aos nossos

trabalhos os constitucionalistas Rosah'Russomano, Osny Duar

te Pereira e José Alfredo de Oliveira Baracho, seguindo os li

neamentos gerais da proposta Afonso Arinos, que mereceram aco

lhimento, para compor a maior parte do texto que oferecemos à

apreciação dos ilustres Pares.

Na elaboração do texto de todo o capItulo

"Dos Estados"., cuja redação se inicia pelas "Disposições pre11

minares", seguidas das seções "Do poder Leq Ls Lat.Lvo'", "Do Po-
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der Executivo", "Do Poder Judiciário" concluída na seção "Do

Ministério Público", introduz~mos normas modernizadoras com

que buscamos atender os desejos gerais de descentral~zação do

poder, de molde a que esta descentralização repercuta benefi

camente sobre todos os diversos aspectos da vida nac~onal.

Quanto "As D~sposições Transitórias e F~

nais", resolvemos submeter aos nossos ilustres Pares a real~

zação de reformas que, embora tímidas, correspondem em par

te às expectativas nacionais, quanto a criação d~ novos Esta

dos (seis~ transformação de Territórios (dois) em Estados, e~

tinção do Território Federal de Fernando de Noronha e reincoE

poração de sua área ao Estado de Pernambuco. Propomos, ainda,

a criação da "Comissão de Redivisão Territorial do Pais", com

quinze membros, nove do Congresso Nacional, cinco do Poder Exe

cutivo e um do Instituto Histórico e Geográf~co Brasileiro.

Dada a escassez de tempo, havendo mu~tas

sugestões chegado às mãos do relator no sábado, 9 de ma~o, à

noite, no domingo e até mesmo hoje, 2~-feira, dia 11, deixa

mos de discorrer sobre as propostas de forma mais completa,

aproveitando, no todo ou em parte, as redações orig~nais.

Pareceu-nos mais importante ating~r os obj~

tivos dos autores das sugestões, na certeza de que, no decor

rer da tramitação do Anteprojeto, omissões e erros possam ser

corrigidos.

o exame desta proposição demonstra que, do

total das sugestões (Anexo III), o menor número se refere à

criação de oito Estados, dois por transfor,maçáo dos Territó

rios do Amapá e de Roraima, os seis restantes resultantés do

desmembramento de áreas da Amazônia Legal, da Bahia e de Mi

nas Gerais, em Unidade de extensão territorial superior a

meio milhão de qu~lõmetros quadrados.



-4-

Os cr~térios usados para efeito dessa cria

ção foram históricos, de intu~to desenvolvirnen~ista, ou de

ordem político-econômica.

Histor~camente, por exemplo, tem mais de

um século a pretensão dos nortenses de Goiás, quando sua eco

nomia se l~gava aos portos de Belém, ~ecife e Fortaleza.

Depois da Const~tuição de 1971, a criação

do Estado do Tocantins voltou, como no século passado, a des

pertar os goianos e, nos últimos três ànos, o Congresso Naci2

nal aprovou, unanimemente, dois projetos de Lei Complementar,

indevidamente vetados, com desrespeito ao art. 42, item V da

Constituição, que confere competência exclusiva ao Congresso

Nacional para aprovar o desmembramento de áreas dos Estados.

Aludindo ao problema, d~sse-nos, nesta Casa,

o Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de GOiás,ref~

rindo-se ao povo nortense:

"t um povo autônomo por si mesmo, pois to

dos os valores culturais, hábitos, costumes e comportamento

em grupo das gentes do sul não são os seus, restando-lhes ap~

nas os sentimentos de solidariedade imanentes à condição huma

na. O que vem sendo sistematicamente procrastinado é a san

çáo política àquela s~tuação de fato."

Por sua vez, o Governador Henr~que Sant~l-

lo afirmou:

"o ambicionado Estado do Tocantins, f~lho

do ideal e do amor à terra, vai nascer. Sua população e sua

superfície começarão, comparativamente, ultrapassando as várias

Unidades federativas tradicionais. Seu orçamento terá valores

consideráveis. A Ferrovia Norte-Sul lhe proporcio~ará recur

sos e estimulos para crescer depressa."
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A Assembléia Legislativa de Goiás encami

nhou Mensagem ao Presidente Ulysses Guimarães, com 41 assina

turas -- a totalidade do Plenário -- jã se antecipando ã cria

ção do novo Estado.

A transformação dos Territórios de Roraima

e Amapá dispensa audiência de Assembléias, inexistentes, não

carecendo de plebiscito aprobatório.

Nos demais casos -- Estados do Juruá, Tri

ângulo, Santa Cruz, Maranhão do Sul, Tapajós -- não tem havi

do maior objeção dos seus representantes, além do que a apro

vação dependerá de concordância da Assembléia e da população.

A devolução de Fernando de Noronha a Per

nambuco é tanto mais oportuna quanto o arquipélago não é

m~is governado pelos órgãc~ militares, mas pelo Min~stér~o do

Interior, corno nos af~rma o esforçado Deputado José carlosva~

concellos, que nos demonstra a necess~dade de ser promovida a

reincorporação da Ilha de Fernando de Koronha ao Estado de

Pernambuco.

Não esquece a proposta a questão dos

tes interestaduais, procurando dinam~zar o processo.

lim~-

No que tange às proposições rejeitadas, vi

sando à criação de novos Estados, não foi possivel referendar

as seguintes:

- transformando em Estãdos todas as capi

tais de mais de quinze milhões de habitantes;

- criando o Estado do São Francisco (duas

propostas: ~a com o desmembramento'de regiões da Bah~a e M~

nas Gerais; outra, somente do Estado da Bahia);

- três, restaurando o Estado da Guanaba

ra, mediante plebiscito;
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- criando o Estado do Meio Oeste, pelo des-

membramento de áreas de Goiás e Minas Gerais e anexação ao

D~strito Federal, que formariam o novo Estado;

- reincorporação da área da Comarca do

são Francisco, da Bahia, ao Estado de Pernambuco;

- criando o Estado de Araguat~ns, com o

desmembramento de áreas dos Estados de Goiás e do pará.

Quanto aos litígios fronteiriços,

ser solucionados plebiscitár~a ou jud~c~almente, na

poderão

for-

ma de normas sugeridas, complementadas pe~o relator.

"cAPITULO

DOS ESTADOS

SEÇÃO

DISPOSIÇOES PRELIMINARES

Art. 19 - O Estado-membro .reger-se-á pela Const~

tuição e leis que adotar, observados os princípios estabeleci

dos nesta Constituição, sendo-lhe reservados todos os poderes

que, implícita ou explicitamente, não lhe sejam vedados.

Art. 29 - São Poderes do Estado-membro o Legisl~

tivo, o Executivo e o Judiciário, independentes, harmônicos e

coo~denados, compreendendo a autonomia constitucional, políti

ca, legislativa, administrativa, financeira e jurisdicional.

§ 19 - Mediante acordo ou_convênio com a União

Federal, o Estado-membro poderá encarregar funcionários fede

rais da execução de leis e serviços estaduais ou de atos e de

cisões das suas autoridades e, reciprocamente, a Uniáo poderá,

em matéria de 3ua competência, cometer a funcionários estadua~~

encargos da mesma natureza, provendo às necessárias despesas.

§ 29 - A União dispensará ao Estado-me~ro as

contribuições necessárias ao cumprimento de atividades de inte

resse comum ou quando indispensável para superar insuficiên~las

da economia estadual.



Art. 39

-7-

Incluem-se entre os bens do Estado-i'lerbro:

I - Os lagos em terras do seu domínio, os rios que

nelas têm nascente e foz;

11 - As ilhas oceânicas e marítimas de são Luís,

Vitória, Florianópolis, são Francisco e outras já ocupadas p~

los Estados e Municípios:

111 - As ilhas fluviais e lacustres;

IV -' As terras devolutas não compreendidas no ci,-,

mínio da União Federal;

V - A plataforma continental, estd em condomín_

com a União.

Parágrafo único - são indisponíveis para outros

fins, as terras devolutas necessárias à proteção dos ecossiste

mas naturais.

Art. 49 - A competência do Estado-membro para P':'
tabelecer diretrizes gerais de ordenação do seu território, por

meio de planos urbanísticos, limitar-se-á:

I - à coordenação do desenvolvimento urbano a ní
vel estadual ou regional;

11 - aos critérios de assentamento urbano de rele

vância regional, inclusive regionalizaçâo do uso industrial;

111 - à delimitação de áreas supramunicipais que

se considere necessário submeter a determinaãas limitações ou

a urna adequada proteção ou melhoramento;

IV - à indicação e à lOcalização de infraestrutu
ra básica supramunicipal e à definição da rede viária estadual;

V - prevenir e controlar a poluição e seus efei

tos e as formas prejudiciais de erosão;

VI - ordenar o espaço territorial de forma a cons

truir paisagens biologicamente equilibr~das;

VII - criar e desenvolver reservas e parques na tu

rais e de recreio, bem corno classificar e proteger paisagens e

sítios, de modo a garantir a conservação da natureza;

VIII - promover o aproveitamento racional dos recur

sos naturais, salvaguardando a sua capacidade de renovação e a

estabilidade ecológica.



-8-

Art. 59 - A lei ordinária, baseada nas exigê~

cias de lei complementar, criará Estados, obedecidas as segui~

tes condições:

I - densidade demográfica superior a tr~~ hab~

tantes por quilômetro quadrado;

11 - área máxima de trezen~os mil e área mínima

de cem mil quilômetros quadrados;

111 - aprovação por plebiscito realizado nA área

a emancipar-se;

IV - renda per capita igual a do Estado-membro

menos desenvolvido:

V - infra-estrutura de serviços e transportes

suficiente ao processo de desenvolvimento.

Parágrafo único - A lei complementar ordenadora

e a lei ordinária de criação de Estado-membro, de iniciativa

de Assembléia Legislativa, da Cãmara dos Deputados, do Senado

Federal ou do Poder Executivo, são de promulgação exclusiva

do Congresso Nacional.

Art. 69 - Compete ao Estado-membro suplementar

a legislação federal sobre:

I - Direito Financeiro, Direito Tributário e Or

çamento;

11 - Polícia Civil:

111 - Assistência Judiciária e Defensoria Pública:

IV - Ministério·público e Procuradoria da Justi

ça;

v - Procuradoria da União e dos Estados;

VI - Direito Trabalhista:

VII - Direito Urbanístico:

VIII - Direito Agrário;

IX - Segurança e Previdência Social:

X - Direito Econômico;

XI - Direito Florestal, Caça e Pesca;

XII - Direito e Processo Administ:r1'tivo;

XIII Micro-regiões, Regiões Admin1strativas, Reg!

ões ~etropolitanas, intermunicipais;

XIV - Juizados de Pequenas Causas;
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XV Higiene e Segurança do Trabal.lo;

XVI - Tráfego e trânsito nas vias ~ íblicas, cons

trução e conservação de estradas, cobrança e d~titribuição do

pedágio;

XVII - Registros públicos e notariais, taxa judici~

ria, custas e emolumentos remuneratórios de serviços forenses;

XVIII - Regime Peni~enciário;

XIX - Mensalidades, semestralidades e unidades es
colares do ensino básico e superior;

xx - Produção e cOMércio de produtos alimentares,
forragens, sementes, plantas e defensivos agrícolas, corret!

vos e fertilizantes do solo, proteção de plantas e animais con

tra enfermidades e pragas;

XXI - Fomento da produção agropecuária e industrial:

XXII - Prevenção contra o abuso do poder econômico.

parágrafo único - O Estado-membro fixará, por
lei, as alíquotas máximas dos tributos de sua competênc~a.

Art. 79 - As atividades típicas do Estado-mem
bro, através das quais este manifesta o seu poder soberano, a~

sim compreendidas as de Fiscalização de Tributos e Contribui
ções, Magistratura, Ministêrio Público, Procuradoria do Estado,

Diplomacia e PolIcia, serão regidos por EStatuto próprio esta

belecido através de leis orgânicas.

§ 19 - O Estatuto das carreiras assegurará gara~

tias funcionais ao exercício do cargo.

§ 29 - A representação judicial e a consultoria

jurídica dos Estados-membros competem privativamente aos seus

Procuradores, organizados em carreira, com ingresso mediante

concurso público de provas e títulos.

§ 39 - Após dois anos de ~xercíc~o, o Procurador

do Estado não poderá ser demitido, senáu por decisão judicial,

nem removido, a não ser no interesse do serviço, sendo-lhe as

segurada paridade de remuneração com o :,inistério Público, qua~

do em ~~gime de dedicação exclusiva.

§ 49 - A prestação do sc. iço de assistência j~

diciária poderá ser atribuída, pelos Ec'~dos aos seus Procura

dores.
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Art. 89 - Compete ao Estado-membro legislar so

bre a organização, armamento, efetivos, instrução e ~ustiça da

polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militares e Polícia Civil.

§ 19 - As Polícias MilitáL~S, instituídas para

manutenção da ordem pública e os Corpos de Bombeiros militares

são forças auxiliares, reservas do Exército.

§ 29 - A Polícia Civil terá as funções precípuas

de vigilãncia, investigação original e de instrumentalização do

judiciário.

Art. 99 - O Estado-membro promoverá, obrigatDri.e

mente, a intensificação dos progr~as de eletrificação rural,

assegurando-se tarifas reduzidas aos usuários e vedando-se a

cobrança de taxas pelo material e mão-de-obra aplicados.

Art. 10 - Os Estados instalarão penitenciárias

agrícolas, artesanais e industriais, descentralizando-as em v~

rias regiões, não ultrapassando de quinhentos o número de pr~

sidiãrios, com espaço mínimo de quatro metros quadrados por

pessoa.

Art. 11 - O Estado-membro é constituido pelos

Municípios e Regiões Administrativas, intermunicipais, organ!

zadas sem prejuízos da autonomia municipal.

Art. 12 - Os Mun1cípios são criados

requisitos mínimos fixados na Constituição Estadual,

dos segundo as peculiaridades locais e dotados de

política, administrativa, legislativa e financeira,

prevista pela Constituição Estadual.

Art. 13 - A Lnt.erven câo nos MunicípJ.os será re

guIada na Constituição do Estad~, somente podendo ocorrer~

do:

1 - não forem pre~tadas contas devidas, na for

ma da lei;

11 - forem pratic~~~s, na administração munic~

paI, atos de subversão, de corr~?ção e de não cumprimento de

decisão judicial ou do Tribunal de Contas.

SEÇ1\O

DO PODER LEGISLATIVO

Art. 14 - O número de Deputados à Assembléia

Legislativa corresponderá ao triplo da representa cão do Esta



-11-

do na Câmara dos Deputados e, atingindo o número de trinta e

seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados fe

derais acima de doze.

Parágrafo único - O mandato dos Deputados esta

duais será de quatro anos, aplicadas as regras desta const!

tuiçâo sobre imunidades, prerrogativas ~rocessuais, subsídios,

perda e incorporação às Forças Armadas.

Art. 15 - A Constituição Estadual disporá so

bre os casos e as formas de iniciativa legislativa popular e

de referendo no Estado e no Município.

SEçAo

DO PODER EXECUTIVO

Art. 16 - A eleição de Governador e Vice-Gover

nador, para mandato de qu~tro anos, será realizada simultanea

mente ~m todo o País a quinze de novembro do ano anterior ao

da conclusão do mandato dos seus antecessores, através de su

frãgio universal e voto oLreto e secreto, por maioria absolu-.

ta de votos,' excluídos os em branco e os nulos, fixada a po~

se quarenta e seis dias n~pois.

Parágrafo l"ÜCO - Não sendo obtida a maioria ab

soluta, nova eleição ser~ realizada em trinta dias entre os

dois candidatos mais votados no primeiro turno, sendo eleito

o que receber maioria de 70tos, excluídos os em branco e os

nulos.

Art. 17 - Caberá à Constituição do Estado ado

tar, no que forem aplicáveis, as regras desta Constituição so

bre a eleição, a investidura, a orgalliza-ção, a competência e

o funcionamento do Poder Executivo Federal.

SEçAo

DO PODER JUDICIÂRIO

Art. 18 - O Estado-membr,o organizará a sua ju~

tiça, observados os artigos desta Constituição e as seguintes

normas:

I - os cargos iniciais da magistratura de car

reira serão providos por ato do Presidente do Tribunal de Jus
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tiça, mediante concurso público de provas e títulos, organiz~

do pelo Tribunal, e verificado os requisitos fixados em lei,

inclusive os de idoneidade moral e de idade superior a vinte

e cinco anos, com a participação do Con~elho Seccional da O~

dem dos Advogados do Brasil, podendo a lei exigir dos candida

tos provas de habilitação em curso de preparação para a magi~

tratura:

II - a promoção dos juízes de primeira instância

incumbirá ao Tribunal de Justiça e far-se-á de entrãncia a en

trância por antigUluade e por merecimento:

III - o acesso aos Tribunais de segunda instância

dar-se-á por an~~~Uidade e por merecimento, alternadamente;

IV - na composição de qualquer tribunal, um quin

to dos lugares s''':á preenchido por advogados e membros do Mi

nistério Público, todos de notório merecimento e reputação i

libada, com dez --lOS, pelo menos, de prática forense;

V - nos Tribunais de Justiça com número super~

or a vinte e cin~v Desembargadores poderá ser constituído ór

gão especial, com o mínimo de onze e o máximo de vinte e cin

co membros, para" exercício das atribuições administrativas

e jurisdicionais 1e competência do Tribunal Pleno, bem como

para uniformizar ~ jurisprudência, no caso de divergência en

tre suas câmaras, turmas, grupos ou seções. A lei Orgânica da

Magistratura Nacional fixará os critérios e a periodicidade da

renovação parcial da composição do órgão especial;

VI - em caso de mudança da sede do juízo,

facultado ao juiz remover-se para ela ou para çomarcade

entrância, ou obter a disponibilidade com vencimentos

grais:

será

igual

inte

VII - compete privativamente ao Tribunal de Just~

ça processar e julgar os membros dos Tribunais ~nferiores de

segunda instância, os juízes de inferior instância e'os mem

bras do Ministério Público dos Estados nos crimes comuns e nos

de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Elei

toral;

VIII - os vencimentos dos juízes vitalícios serão

fixados com diferença não excedente de vinte por cento de uma

para outra entrância, atribuindo-se aos de entrância mais el~

vada não menos de dois terços dos vencimentos dos desembargad~

res, assegurados a estes vencimentos não inferiores aos que
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percebam os secretários de Estado, a qualquer título, não po

dendo ultrapassar, poré!l" os fixados para os Ministros do Supr~

mo Tribunal Federal;

Justiça

IX

à

cabe p~ivativamente ao

iniciativa de p~?por

Tribunal de

a Assembléia

Legislativa do Estado projeto de le~ de alteração da organiz~

ção e da úivisão judiciária, vedadas emendas ao objeto da pr~

posta, ou que determinem aumento de despesa;

X - nos casos de impedimento, férias, licença

ou qualqu r afastamento, os membros do Tribunal serão substi

tuídos, f npre que possívei, por outro de seus componentes,

sem acrés~imo de remuneração. A lei esta~ual regulará a forma

e os ca~~~ em que poderão ser convocados, para a substituiç~o,

juízes nãu pertencentes ao Tribunal.

Art. 19 - O Estado-membro poderá criar:

I - tribunais inferiores de segunda instãncia e

sediá-los fora das capitais;

II - justiça de paz temporária, provida por ba

charéis em Direito, sempre que possível, com atribuição de ha

bilitação e celebração de casamentos, de substituição de ma

gistrados, exceto para julgamentos definitivos e para concili

ar as partes, valendo a homologação como título executivo j~

dicial;

III - juizados especiais, singulares ou coletivos,

para julgar pe~uenas causas e infrações penais a que não se

comine pena privativa de liberdade, mediante procedimento oral

e sumaríssimo, podendo a lei federal atribuir o julgamento do

recurso a turmas formadas por juízes de primeira instãncia e

estabelecer a irrecorribilidade da decisão. Os juizados esp~

ciais singulares serão providos por juízes togados, de inves

tidura temporária, aos quais caberá a presidência QOS juiz~

dos coletivos, na forma da lei.

SEçM

DO MINISTtRIO POB~ICO

Art. 20 - O Ministêrio Público dos Estados se

rã organizado em carreira, por lei complementar estadual, ob

servado, no que couber, o disposto nesta constituição.
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{l9 - o >1inistério Público Estaàuill será único,

e oficiará perante o Poder Judiciário e os Tribunais de Contas

~ -s Estados e dos Municípios ou órgãos equivalentes.

§ 29 - A investidura do Procurador-Geral da Jus

L~ça obedecerá ao que dispuser a Constituição ou a lei comple

~pntar de cada Estado.

§ 39 - Os Estados poderão adotar a representação

C~ Chefe do Ministério Público ao Tribunal de Justiça para a

declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de

lei ou ato normativo estadual ou municipal perante a Constitu~

ção do Estado.

§ 49 - Da decisão prevista no parágrafo anterio~

caberã recur~o do Ministério Público Federal, quando contraria

da a Constituição ou Lei Federal.

Art. 21 - A representação judicial e a consult~

ria jurídica da administração dos Estados incumbirão exclusiv~

mente a Procuradoria organizadas em carreira, com ingresso m~

diante concurso de provas e títulos.

DISPDSIÇDES TRANSITORIAS E FINAIS

Art. 22 - As Assembléias-Legislativas exercerão

poderes constituintes pelo prazo de seis meses, a partir desta

data, a fim de elaborar as Constituições dos Estados-membros

que serão aprovadas pela maioria absoluta , em dois turnos de

discussão e votação.

Art. 23 - Fica criado o Estado do. Tocantins

com o desmembramento da área do Estado de Goiás abrangida pelos

Municípios de Almas, Alvorada, Ananás, Araguacema, Araguaçu,Ar~

guaína, Araguatins, Arapoema, Arraias, Augustinópolis,Aurora do

do Norte, Axixá de Goiás, Babaçulândia, Brejinho de Nazaré,Coll

nas de Goiás, Colméia, Conceição do Norte, Couto Magalhães,Cri~
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talâ~dia, Dianópolis, Dois Irmãos de Goiás, Dueré, Fátima, Fi

gueirópolis, Filadélfia, Formoso do Araguaia, Goiatins, Guaraí,

Gurupi, Itacajá, Itaguatins, Itaporã de Goiás, Lizarda,Miracema

do Norte, Miranorte, Monte do Carmo, Natividade, Nazaré, Nova Q

linda, Novo Acordo, Palmeirópolis, Paraíso do Norte de Goiás,P~

ranã, Pedro Afonso, Peixe, Pindorama de Goiás, Pium, Ponte Alta

do Bom Jesus, Ponte Alta do Norte, Porto Nacional, Presidente

Kennedy, Rio Sono, São Sebastião do Tocantins, Silvanópolis, Si
tio Novo de Goiás, TagJatinga, Tocantínia, Tocantinópolis, Wan

derlândia e Xambioá.

§ 12 - A superficie terrilulial do Estadp do To

cantins é definida pelos limites externos d9s Municípios con

frontantes com os Estados contíguos, que constam do caput deste

artigo.

§ 29 - O Poder Executivo designará para capital

do Estado uma das cidades-sedes dos seus Municípios.

§ 32 - O Poder Executivo adotará todas as provi

dências necessárias para a instalação do Estado do Tocantins até

cento e oitenta (180) dias desta data.

§ 42 - Aplicam-se à criação e instalação do Es

tado do Tocantins, no que couber, as normas legais qJe discipll

naram a divisão do Estado de Mato Gross~r fixando-se os dispê~

dias financeiros a cargo da União em valores atualizados propo~

cionais à população, área e número de Manicípios do Estado do

Tocantins.

Art.24 - Ficam criados os seguintes Estados:

I - de SANTA CRUZ, com o desmembramento da área

do Estado da Bahia abrangida pelos Municípios de Abaíra, Agua
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Quente, Aiquara, Alcobaça, Almadina, Amargosa, Anagé, Andaraí,

Aracatu, Arataca, Aurelino leal, Barra da Estiva, Barra do Cho

ça, Barra do Rocha, Belmonte, Belo Campo, Boa Nova, Bom Jesus

da lapa, Boninal, Boquira, Botuporâ, Brejões, Brumado, Buerare

ma, Caatiba, Caculé,Caetité, Cairu, Camacan, Camamu, Canápolis,

Canavieiras, Candiba, Cândido Sales, Caravelas, Carinhanha, Co~

raci, Cocos, Condeúba, Contendas do Sincold, Cordeiros, Coribe,

Correntina, Cravolândia, Dário Meira, Dom Basílio,Encruzilhada,

Firmino Alves, Floresta Azul, Gandu, Gongogi, Governador Loman

to Júnior, Guanambi, Guaratinga, Ibiassucê, Ibicaraí, Ibicoara,

Ibicuí, Ibipitanga, Ibirapitanga, Ibirapuã, Ibirataia, Ibitiara, Igaporã

Iguaí, Ilhéus, Ipiaú, Irajuba, Iramaia, Itabuna, Itacaré, Itae

té, Itagi, Itagibá, Ilagimirim, Itajú do Colõnià, Itajuípe, It~

maraju, Itamari, Itambé, Itanhém, Itapé, Itapebi, Itapetinga, 1

pitanga, ltaquara, Itarantim, Itiruçu, Itoraró, Ituaçu,Ituberá,

Jacaraci, Jaguaquara, Jequié, Jiquiriçá,-Jitaún9, Jussari, Jus

siapé, lafaiete Coutinho, Laje, Lajedão, Lucínio de Almeida, Ll

vramento do Brumado, Macarani, Macaúbas, Maiquinique, Malhada,

Malhada de Pedras, Man~el Vitorino, Maracás, Maraú, Marcionílio

Souza, Mascote, Medeiros Neto, Milagres, Mortugaba, Mucugê, Mu

curi, Mutuípe, Nilo Peçanha, Nova Canaã, Nova Itarana, Nova Vi

çosa, Palmas de MJnte Alto, Paramirim, Paratinga, Pau Brasil

Piatã, Pindaí, Piripá, Planaltino, Planalto, Poções, Porto Seg~

ro, Potiraguá, Prado, Presidente Jânio Quadros, Riacho de Santa

na, Rio de Contas, Rio do Antônio, Rio do Pires, Santa Cruz de

Cabrália, Santa Cruz da Vitória, Santa Inês, Santa Luzia, Santa

Maria da Vitória, Santan9, Sãu Mig~el das Matas, Sebastiã~ la

ranjeiras, Serra Dourada, Tanhaçu, Teolândia, Tremedal, Teixei

ra de Freitas, Ubaíra, Ubaitaba, Ubatã, .Una, Urandi, Uruçuca,V~

lença, Vitória da Conquista, Wanceslau Guimarães, devendo o Po

der Executivo escolher para sua Capital ITABUNA, ILHEUS,JEQUIE,

VITORIA DA CONQUISTA ou ITAPETINGA.
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11 - do TRIANGULO, com o desmemb,amento da área

do Estado de Minas Gerais, abrangida pelos Municípios de Abadia

dos Dourados, Agua Comprida, Araguari, Arapuã, Araxá, Cachoeira

Dourada, Campina Verde, Ca~po Florido, CamJos Altos, Canápolis,

Capinópolis, Carmo do Parandiba, Cascalho Rico, Cedro do Abaet~

Centralina, Comendador Gomes, Conceição das Alagoas, Conquista,

Coromandel, Cruzeiro da Fortaleza, Delfinópolis, Douradoquara ,

Estrela do Sul, Fronteira, Frutal, Grupiara, Guarda-Mor, Guima

rânia, Gurinhatã, Ibiá, Indianóp~lis, lpiaçu, Iraí de Minas,It~

pagipe, Ituiutaba, Iturama, João Pinheiro, Lagamar, Lagoa Form~

sa, Matutina, Medeiros, t~onte Alegre de Minas, Monte Carmelo,N~

va Ponte, Paracatu, Patos de ~inas, Patrocínio, Pedrinópolis

Perdizes, Pirajuba, Planura, Prata, Pratinha, Presidente Oleg~

rio, Rio Paranaíba, Romaria, São Francisco de Sales, Sã~ Gonç~

lo do Abaeté, São Gotardo, São João Batista do Glória, São Ro

que de Minas, Sacramento, Santa Juliana, Santa Rosa da Serra

Santa Vitória, Serra do Salitre, Tapira, Tapiraí, Tiros, Tupacl

guara, Uberaba, UJerlândia, Vargem Bonita, Vazante, Veríssim~ ,

devendo o Poder Executivo escolher para sua capital Araguari, A

raxá, Ituiutaba, Patos de Minas, Patrocínio, UJeraba ou Uberlân

dia.

111 - do MARANHAa DO SUL, com o desmembramento da

área do Estado do Maranhão abrangida pelos Municípios de Açal

lândia, Alto Paranaíba, Amarante, Balsas, Carolin3, Estreito,

Fortaleza dos Nogueiras, Grajaü, Imperatriz, João Lisboa, Lore

to, Montes Altos, Porto Franco, Riachão, Sam?aíba, São Félix de

Balsas, São Raimundo das Mangabeiras, Sítio Novo e Tarso Frag~

so, tendo a cidade de Imperatriz como ~pital.

IV - do JURUA, com o desmembramento da área do

Estado do Amazonas abrangida pelos Municípios de Amaturá, Ata
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laia do Norte, Be~jamin Constant, Carauari, Eirunepé, Envira

Ipixuna, Itamarati, Juruá, Jutaí, São Paulo de Olivença,Tabati~

ga, tendo a cidade de Carauari com~ capital.

v - do TAPAJOS, com o desme~bramento da área do

Estado do Pará abrangida pelos Municipios de Alenquer,Almeirim,

Aveiro, Faro, Itaituba, Juruti, Mente Alegre, Obidos,Oriximiná,

Prainha e Santarém, te~do a cidade de Santarém como capital.

§ 1Q - Caberá às Assembléias Legislativas dos

Estado~ uesmembrados, por maioria absoluta dos seus membros, a

confirmação ou não da criação dos Estados de Santa Cruz, do Tri

ângulo, do Maranhão do Sul. do Tapajós e do Juruá.

§ 2º - Negada a con f í r maç ão de que trat."} o par~

grafo anterior, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado desmem

brado convocará plebiscito na área emancipanda dentro de cento

e oitenta dias da data da decisão da Assemb1~ia Legislativa.

§ 3º - Aplicam-se à criação e instalação dos E~

tados,previstas neste artigo, as normas legais disciplinadoras

da divisão do Estado de Mato Grosso, fiêandJ os dispê~dios fi

nanceiros a cargo da União, em valores atualizadJs proporciE

nais à população, área e ao número de Municípios de cada Estado.

Art. 25 - Os Territórios Federais do Amapá e de

Roraima são transformados em Estados-membros d3 Federação, com

as suas atuais denominações.

Parágrafo único - Aplicam-se à instalação dos

Estados do Amaoá e RQraima as disposições da Lei Complementar

nº 41, de 1981, que cria o Estado de Rondônia, no que couber.
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Art. 26 - E extinto o Terri tório Federal de Fer

nando de Noronha, reincorporando-se sua área ao Estado de Pe.

namhuco.

Art. 27 - E criada a CDMISSAO DE REDIVISAD TE"

RITORIAl DO PAIS com quinze membros, sendo nove representantc~

natos do Congresso Nacional, cinco do Poder Executivo e um ~n

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, pars, dentro de

cinco anos da data Uo promulgação desta Constituição, aprese~

tar estudos e anteprojetos de criação de novas Unidades federa

das.

Parágrafo único - D Congresso Nacional,até dois

anos da data do recebimento dos estudos e anteprojetos de que

trata este artigo, criará as novas Unidades federadas propostas,

por iniciativa de qualquer dos seus membros

Art. 28 - Se o Supremo Tribunal Federal não prQ

latar, dentro de 2 (dois) anos, todas as sentenças relativas à

contestação de limites entre os Estados, as não decididas impll

carão no reconhecimento dos' limites existentes qua~do promulg~

da a Constituição de 1891.

§ lº - O Poder Executivo responderá

pela execução deste ma~damento constitucional.

§ 29 Qualquer pendência sobre freI. :iras en

tre Estados, ainda não levada à Justiça, será dirlm;~9 através

de plebiscito entre os moradores da região em litígio

orientação do Tribunal Superior Eleitoral.

sob a

Art. 29 - Os Estados deverão, no prazo de cinco

anos, a contar da promulgação desta Constituição, promover, me
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diante acordo ou. arbitramento, a demarcação de suas linhas de

fronteira.

Parágrafo único - Mediante solicitação dos Es

tados interessados, o Poder Executivo deverá encarregar dos

trabalhos demarcatórios a Fundação Instituto Brasile~ro de Geo

graf~a e Estatística.

Sala de Reuniões, aos
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CO!IISslI.O DA ORG....NIZAÇ:\O DO ESTADO

SUBCOMISSÃO JOS ESTADOS

RELAÇ~O DAS AUDI~NCIA5 PJBLICAS

RI;U~Ii\o

N9 l\ud.
Púb. Hora Data Conv1uado Qua11f1caç5.o

S'l U 17:00 .27/04 George Teixe1ra P1nhciro Presidente dit As soc aacâo CO! c r c i aL do .-IC;:~

Cyro G1fford Jún~or Preso Federação l\r;s. CC:-~:-C2 ·l1S c!~ G01?-':

Waldern1ro Barros Costa Preso Federação Ass , C.:):;"\cr~.l.ais J.e ?C1.--:1.i ...·.C::.

Cêsar Rogér1o Valen~e Preso rcdcração Azs. COl"'cr. Rol.u Gr~r:d·~ ..: ~ ; __:

Pu~hury Tem!?oral
I

Preso Confeduraç3o Ass. COJ"'e=. no 3r:''::::.i.í

-
6.. 2" 10:00 28/04 Cel. LÚC10 Borges Políc1a Mi11tar do Eslado ã~ Go~á~

Cel. José do Espir1to Santo policl.a r-1111tar do :::stado de :·!.l.:1as G-3!:":\1~

Cal. Hudson prado da Cunha Comand~nte-GE'ral da P0! i c i.a :1J.1J ":.3.r cio ~.:: :

Ccl. Jerôn1mo Carlos Santos Braga Comündi'nte-Ceral da Pvliclel ~J.:.J J.ta::- c:..') ~.(, -: :
Dr. Za1r Dornaica Preso Ass. Delegados üe ?olic1a ~o 3r3~~:

Gcneral-dc-Br1gada Oswaldo Pereira Gomes Represcnt~nte do Lxérc~tD Dr~~1~CtrO

7~ 3" 10:00 29/04 Dr. O~ny Duarte Pere1ra JurJ.sconsJJto
Ora. RO~(lh Ru:::;somano Prof. Titular da Un1V. ~0(Cl-21 \:~ ;~,=_.~ -
Dr. José Alfredo de Oliveira Baracho P~of. da rac. t!e D_l" i l ,:> .1'1 '-!~_-. :-"!.. •• ., .. ".

----- - - - - _.. --- ----------
S.. 4<' 17:00 29/04 Ágost1nho Noleto Soares Repr. COM1te Pro-CrJ.ação Est. ~!aranh2.) co ~..:.:

José Rl.ban'ar rl.quene Prefeito ~!unJ.Cl.pal ce I:-tperatrJ.z - :!.:..

9~ 5" 15:00 19/05 Dr. Henrique Sant1l1o Governador do Estaco ce G~1á3

I
N....
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RCUNI.\O

N9 i\ud.
Púb. Hora Data Convidado QualJ.fl.caçfio

O~rci Mdrt1ns Coelho Preso Cornlssão Pró-Crl ac âo do r:st .lclo co 'Tl,..,_..~ _':_"..3

Célio Costa I:conomist~

I:xped1=to Mendonça Repres. ~Iov. prõ-cr1ação do EstilLo do Sâo rra.-C.l.FC:>

José rreire Jún10r I.:conom1sta

Manoel Reis chaves Cortez Prefeito Mun1c1pal de Cr1stalãnd1a - GO.

Júlio Rcsplande de Araújo Oesernbarg~dor

Totõ Cavalcante Deputado Estadual - GO.
Lúcia Vânia Deputada Federal Constituinte

Francisco ASS1S de 011veira Negri Méd.!.co

José Gonçalves Zuza Professor

Ne.!. Luis S11va Uní.ve r s z tário

Francisco de Assis Brandão Presidente do O.!.retõr1o Reg.!.or.al do P~:D3-G')

Idijarur.!. Karajá Indígena

Hagahús Araújo Deputado E~tadual - GO.

10" ó" 10:00 05/05 Or. Pedro Simon Governador do EstaJo do ~~O G=an~3 de 2~~

Or. Odaci Rodrlgues Pres. ?roc\l~ador~s d o :'5' 3C'0 ,Ic rio G. ,:'c ~ 1';'

Or. Eduárdo Seabra Fagundes Proel.::'- "ldc c·· \ r a L d I " ) J I :e .; :._.1._:J

----
Ui). 7i). 17:00 05/05 Oeputaão Joaqu.!.m Frane1seo Cavalcante M.!.n.!.stro de Estado do Inter.!.or

[12" B':' 10:00 06/05 Or. Paulo Brossard M.!.n.!.stro de Estado da Just1ça
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COMISsAO DA ORGANIZAÇAO DO ESTADO

SUBCOMISSAO DOS ESTADOS

RELA'l'OJ O

ANEXO II

DA VIAGEM A IMPERATRIZ MA, NO DIA 02/05/87.

Na forma estabelecida pc a reunião de 23/04/87, des

locaram-se para a cidade de Imperatr~z, MA., os Constituintes

VALMIR CAMPELO, 19 Vice-Presidente; FERNANDO GOMES, 29 Vice-Pre

sidente; SIQUEIRA CAMPOS, Relator; P'VI ALVES SILVA, HILÂRIO B~

UN, CARLOS CARDINAL e JOSE TEIXEIRA, membros da SUBCOMISsAo DOS

ESTADOS, em missão externa.

O Constituinte VALMIR CAMPELO, 19 Vice-Presidente a

briu a reunião às 17:45 horas, dizendo da finalidade da reunião,

concluir os debates iniciados em Brasília sob o tema liA CRIAÇÂO

DO ESTADO DO MARANHAo DO SUL E A REDIVISAO TERRITORIAL DO BRASIL".

Foram ouvidos os seguintes oradores: Dr. AGOSTINHO

NOLETO SOARES, Presidente do COMITE DE APOIO A CRIAÇAo DO ESTADO
DO MARANHAO DO SUL; Deputado Estadual RAIMUNDO CABELUDO, Dr:-MA

NOEL AURELIANO FERREIRA NETO, Advogado; Vereador JOSE LAMARK, r~

presentante do Prefeito JOSE RIBAMAR FIQUENE; o Vereador JOSE DE R!
BAMAR DOS SANTOS VEIGA, representando a CÂMARA MUNICIPAL DE IMP~

RATRIZ; Jornalista EMILSON SANCHES, Presidente da AMIRT e asses

sor de imprensa da ASSOCIAÇAo COMERCIAL; RAIMUNDO MATIAS, Presi

dente da ASSOCIAÇ1iO DOS COnERCIÂRIOS DE IMPERATRIZ; ALTIMAR AL
VES, Presidente da ASSOCIAÇAo DOS ALUNOS DO COLEGIO GRAÇA ARF.

NHA, de Imperatriz; Jornalista MARCELO RODRIGUES, assessor de Im

prensa do Prefeito de Imperatriz e o Deputado Estadual DANIELS~

VA ALVES. presentes, ainda, os Deputados Estaduais LtO FRANKLIN

e PETRONIO GONÇALVES, Prefeitos, Vereadores e Líderes dos Munici

pios da área emancipáaa e grande número de populares que lotaram

o recinto da Cãmara Municipal de Imperatriz. Todos os oradores

manifestaram-se favoravelmente à friação do Estado do Maranhão

do Sul, revelando dados históricos, culturais, políticos, sociais

e econômicos que provam a viabilidade econômica e política do E~

tado do Maranhão do Sul, na forma da proposta do Constituinte D~

VI ALVES SILVA. Em seguida, o Constituinte HILÂRIO BRAUN aprese~

tou Projeto de Resolução que recomenda ao Relator da Subcomissão

a inclusão da proposta do Con~tituinte DAVI ALVES SILVA, que pr~

vê a criação do Estado do Mã, lnhão do Sul no projeto que serã
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apreciado pela Subcomissão, t~ndo o Constituinte DAVI ALVES SIL

VA apresentado emenda ao pro: !to, para incluir idêntica recomen

dação, inclusão no projeto ~~ Relator, das propostas do Consti

tuinte FERNANDO GOMES, que p~ .!vê a criação do Estado de Santa

Cruz e do Constituinte PAULO ',OBERTO, que prevê a criação do Es

tado do Tapajós. Em seguida, falaram os Constituintes HILARIO

BRAUN, DAVI }lo.INES SILVA, CARj,.)S CARDINAL e JOSt:: TEIXEIRA. Em se

guida, o Sr. Presidente deu ~ palavra ao Relator, para dar pare

cer sobre o Projeto de Resolü;ão do Constituinte HILARIO BRAUN

e da Emenda do Constituinte DAVI ALVES SILVA, acolhendo o Relator

o Projeto com a Emenda mencionada, que após discussão e votação

foi aprovado. A seguir o Presidente VALMIR CAMPELÓ, após agrade
cer a cessão das instalações d~ C~ARA MUNICIPAL, feita pelo seu
Presidente, para realização da reunião de Audiência Pública rea

lizada, agradeceu também a acolhida fidalga aos membros da Subc2

missão pelas autoridades e pela população áe Imperatriz e a pre

sença das autoridades dos dezenove Municípios da região sul do

Maranhão que desejam constituir o novo Estado do Maranhão do Sul.

Encerrando-se a reunião às 23:30 horas.

Brasília, 04 de maio de 1987 •

.·l N E X O II!

a) Sugestões aprova, IS

Sugestões rejeit?~as

121

36

Sugestões devolv~das para redistribuição .....•.•... : 25

Sugestões acolhiü~s, sem numeração ••.....•...•..... : 03

~TOTAL: 185 •
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bl Sugestões aprovadas: 121

30,324,580,665,671,727,813,818,855,954, 1064,1107,1142,1391,

1415,1629,1748,1829,1847,1856,1858,1859,1860,2119,2160,2242,

2331,2380,2619,2711,2721,2780,2915,3073,3129,3131,3139,3140,

3257,3509,3550,3717,3725,3ry91,3935,3941,4005,4091,4103,4198,

4296,4431,4580,4615,4630,4689,4701,4728,4781,4827,4850,4874,

4910,4968,5049,5063,5188,5511,5519,5742,5828,5930,6158,6164,

6165,6274,6371. 6382,6393,6570,6716,6776,6897,6989,6990,6991,6992,

7007,7108,7143,7198,7199,7204,7304,7306,7560,7637,7653,7675,

7681,7682,7781,7996,8086,8144,8237,8249,8328,8358,8609,8635,

8669,8696,8754,8913,8914,8917, 8929,8930,8995,9074,9361.

c) Sugestões rejeitadas: 35

127,404,961,1030,1051,1321,1565,2123, 2200, 2431, 2533,2678,

2758,3914,4702,5165, 5335,6209, 6593, 7185,7300,7644,7762,

7776,7829,8865,8919,8925,9043,9172,9228,9252,9332, 9932,9944.

dI Sugestões evolvidas para redistribu~ção: 25

292,1167,~~37,4264,4451,4721,4787,4795,4888,5025,5448,5667,

5833,6199,'659,7146,7197,7572,7830,7851,8327,8461,8521,9062,

9619.

el Sugestões ~~olhiãas, sem numeração: 03

- Da Associação de Desenvolvimento e Bem Estar Social de No

vo Acordo - ADEBES (Criação do Estado do Tocantins)

- Do Comitê pró-Criação do Estado do Tocantins

- Do Constituinte CARREL BENEVIDES (Criação do Estado do

Juruál



L E G E N D A

O JUAUÁ

lZl T.lPAJÓS

nn MARANHÃo DO SUL

~ TOCANTINS

~ SANTA CRUZ

~ TRIÁNGULO

~ RORAIMA

~ AMAPÁ

-26-

MAPA GERAL

rseAl a I 'CC':' 000

Centro Gráfico do Senado Federal- Brasília- DF


	C000910001
	C000910002
	C000910003
	C000910004
	C000910005
	C000910006
	C000910007
	C000910008
	C000910009
	C000910010
	C000910011
	C000910012
	C000910013
	C000910014
	C000910015
	C000910016
	C000910017
	C000910018
	C000910019
	C000910020
	C000910021
	C000910022
	C000910023
	C000910024
	C000910025
	C000910026

