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RESUMO 

 

Neste trabalho analisa-se como se dá a criação de novos Estados e Municípios no 

contexto federalista brasileiro conferido pela Constituição Federal de 1988. Para 

tanto, será apresentado um conteúdo expositivo com enfoque nas problemáticas 

existentes em cada seara. É feito uma breve introdução com os aspectos relevantes 

que caracterizam o federalismo, modelo de estado adotado pelo País, que possibilita 

este tipo de cenário. Ademais, quanto à criação de cada ente, busca-se contemplar 

o que de mais importante os cerca na possibilidade de rearranjo territorial, e a forma 

com que as características deste modelo de estado influencia na apresentação do 

atual desenho. No tocante aos estados, são analisados o texto constitucional e legal, 

e a viabilidade ou não que estes trazem aos casos concretos, além de fatores 

práticos decorrentes de eventual criação, tais como os altos custos para fazer 

funcionar a máquina pública. Já quanto aos municípios, fez-se indispensável 

destacar o texto constitucional, atentando-se, no entanto, em suas modificações. 

Analisa-se a onda emancipacionista ocorrida no período de redemocratização, o 

método encontrado para solucioná-la, e, por fim, os efeitos gerados com a falta de 

regulamentação da matéria pelo Legislativo Federal. Serão expostos alguns julgados 

do Supremo Tribunal Federal, a fim de conferir uma noção exata do cenário 

relatado.  

 

Palavras-chave: federalismo; criação de novos estados; criação de novos 

municípios; Constituição Federal; Supremo Tribunal Federal.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O federalismo é a forma de Estado mantida há tempos pelo texto 

constitucional brasileiro. Mais especificamente, adotado quando da Proclamação da 

República pelo Decreto nº 1 de 1889. Atualmente, e ante a sua importância, o 

federalismo é definido como cláusula pétrea, o que se extrai do artigo 60, §4º, I da 

Constituição Federal de 1988.  

O modelo federativo corresponde à aliança entre os Estados-Membros, 

caracterizada, sobretudo, pela descentralização político-administrativa, pelo pacto 

entre as unidades autônomas, pela participação dos Estados-membros na vontade 

federal, e pela autonomia, definida esta última pela capacidade de auto-organização, 

auto legislação, auto administração e autogoverno.  

O fundamento deste modelo é a redução de poderes centralizadores, bem 

como evitar movimentos demasiadamente descentralizadores. Almeja, portanto, o 

equilíbrio, de forma a se contrapor a tendências centrífugas e centrípetas, 

alcançando assim a paridade das forças.  

É certo que tal modelo acarreta benefícios. Contudo, também apresenta 

suas problemáticas e duas delas serão analisadas no presente estudo, quais sejam, 

a criação de Estados e Municípios no contexto federalista brasileiro. Busca-se, 

então, a apresentação de um quadro abrangente do desenho federativo exposto 

pela Constituição Federal, alinhando à possibilidade da alteração territorial como 

forma de manifestação da autonomia dos entes. Tendo em vista que não se trata de 

tema absolutamente pacificado, o presente busca auxiliar na compreensão da 

temática, deslumbrando futuros desdobramentos. 

Os entes federativos são dotados de autonomia, e esta, por vezes, 

apresenta-se na forma de rearranjo territorial, isso porque, aos Estados e Municípios 
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é possibilitada a incorporação, fusão, subdivisão e o desmembramento, nos termos 

do artigo 18, §3º e 4º da Constituição Federal de 1988.  

A transformação do mapa brasileiro é algo recorrente, oriundo de diplomas 

constitucionais passados, não se tratando, portanto, de inovação do texto vigente. 

As propostas de criação de novos Estados são movidas, principalmente, pelo anseio 

de sua população que, por vezes, não se sente satisfeita e contemplada no cenário 

político social em que se insere. Na maioria das situações, tais propostas são 

motivadas pela falta de atenção do ente com determinadas regiões, sobretudo na 

redistribuição dos recursos fornecidos pela União.  

Através do desmembramento, hipótese mais recorrente de criação, almejam 

um novo ente, capaz de autossustentar-se, crescer por meios próprios, receber 

recursos e, principalmente, propiciar o bem-estar de sua população, que pode se dar 

pela própria identificação desta com o novo cenário a ser instaurado, sobretudo em 

aspectos culturais.  

O presente estudo busca demonstrar a complexidade enfrentada para a 

criação de um novo Estado, que não se mostra simples e descomplicada, como se 

aparenta em leitura preliminar do texto constitucional. Serão analisados os requisitos 

exigidos para tal, sobretudo a necessidade de plebiscito para consulta da população 

diretamente interessada, responsável por grande discussão ante a dúvida sobre a 

abrangência de tal termo.  

Ademais, percebe-se grande tendência na descentralização que, na maioria 

das vezes, não parece ser precedida de um estudo mínimo de custos necessários 

para que se ocorra de forma eficiente. Projetos de criação de Estados demonstram-

se insuficientes e incapazes de se autossustentarem por recursos próprios.  

A criação de municipalidades, assim como a dos Estados, ocorre desde 

muito tempo, e sempre teve previsão constitucional. Contudo, quando da 

promulgação da Constituição Federal de 1988, em contexto marcado pela 

redemocratização e descentralização, concederam-se amplos poderes aos Estados 

neste processo. Por consequência, em decorrência de diversas razões, inclusive 

políticas, promoveu-se um grande movimento emancipacionista. 
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Será demonstrado como se deu a nova intervenção do governo central, 

através de Emenda Constitucional nº 15, em 1996. Através desta, almejava-se frear 

o referido fluxo emancipacionista.  

Analisar-se-á o novo texto constitucional e os requisitos exigidos para o 

procedimento, criados a fim de não mais deixar a cargo dos Estados a edição de Lei 

Complementar. Com a nova redação, passava-se à União a responsabilidade pela 

regulação da matéria, através da edição da referida Lei. 

Contudo, não sendo a lei editada até os dias atuais, faz-se necessário 

apontar as consequências desta omissão. Ações de Inconstitucionalidade por 

Omissão e Ações Diretas de Inconstitucionalidade acabaram por declarar 

inconstitucionais municípios criados em desrespeito aos requisitos, bem como 

acarretaram em grande judicialização da matéria. Na prática, gerou, em verdade, a 

inviabilidade de rearranjo territorial no âmbito municipal.  

Resta saber como serão enfrentadas ambas as discussões ante a clara 

necessidade de atuação do Poder Legislativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

 

 

 

 

 

2.  O FEDERALISMO E SUAS VERTENTES 

2.1 CONCEITO E ASPECTOS INICIAIS 

 

O federalismo consiste em forma de Estado que representa um aspecto 

específico de organização, marcada, sobretudo, pela autonomia dos Estados-

membros na formação da vontade federal e pela existência de uma Constituição 

Federal, entre outras características a serem apresentadas.  

“O grande objetivo do federalismo, na atualidade, é a busca da cooperação 

entre União e entes federados, equilibrando a descentralização federal com os 

imperativos da integração econômica nacional”. (BERCOVICI, 2004, p. 58). 

Gilmar Mendes (2012, p. 855) expõe a respeito das raízes estadunidenses 

do federalismo. Segundo o ministro, o sistema surgiu nos Estados Unidos como 

forma de resposta à necessidade de um governo federal em vasto território, capaz 

de, ao mesmo tempo, assegurar os ideais republicanos consagrados pela revolução 

de 1776. Segundo ele, tinha como propósito o aprimoramento da união entre os 

Estados.  

Os antigos Estados soberanos confederados deixaram de ser soberanos, 
mas conservaram a sua autonomia, entregando a uma nova entidade, a 
União, poderes bastantes para exercer tarefas necessárias ao bem comum 
de todos os Estados reunidos. Passaram, por outro lado, a compor a 
vontade da União, por meio de representantes no Senado. (MENDES, 2012, 
p. 855).  

Aos poucos, o sistema de governo do federalismo foi se expandindo e 

disseminando pelo mundo, ganhando cada vez mais importância. George Anderson 

(2008, p. 19-20) traz alguns dados que retratam a afirmativa: vinte e oito países, o 

que representa 40% da população mundial, se denominam como federais. Ademais, 

quase todas as democracias com territórios muito extensos ou com população muito 

numerosa, são federais. Países como Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, 
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Alemanha, Índia, México, Rússia, Suíça, Espanha, Estados Unidos e Brasil, são 

algumas das federações existentes.  

Um conceito abrangente do Federalismo pode ser extraído da obra de 

Gilmar Mendes:  

É correto afirmar que o Estado Federal expressa um modo de ser do Estado 
(daí se dizer que é uma forma de Estado) em que se divisa uma 
organização descentralizada, tanto administrativa quanto politicamente, 
erigida sobre uma repartição de competências entre o governo central e os 
locais, consagrada na Constituição Federal, em que os Estados federados 
participam das deliberações da União, sem dispor do direito de secessão. 
No Estado Federal, de regra, há uma Suprema Corte com jurisdição 
nacional e é previsto um mecanismo de intervenção federal, como 
procedimento assecuratório da unidade física e da identidade jurídica da 
Federação. (MENDES, 2012, p. 860).  

O federalismo, portanto, surge como forma de Estado, marcada pela 

descentralização disciplinada pela Constituição Federal na repartição de 

competências, isso porque, como se verá adiante, tal repartição é um dos principais 

instrumentos do federalismo, de forma que, através de sua disposição será possível 

notar tendências centralizadoras ou descentralizadoras, ou seja, um federalismo 

caracterizado por grande parte dos poderes concentrados na União, nos Estados, ou 

até mesmo repartidos entre os entes de forma equilibrada.  

Em razão da autonomia atribuída aos Estados-membros, o federalismo é 

considerado a forma ideal de Estado para territórios amplos, já que nestes, existem 

maiores diferenças culturais e geográficas. Com tal sistema, torna-se possível a 

realização de anseios nacionais, conjuntamente com um governo local que atente 

para as demandas de sua competência, o que significa um governo próximo capaz 

de atender às necessidades locais particulares. Um único órgão central dificilmente 

conseguiria atender a todas as demandas locais existente em um vasto território. A 

autonomia atribuída aos Estados-membros, de forma a possibilitar sua auto-

organização permite, no entanto, a aproximação do governo às demandas locais, 

alcançando, de forma indireta, a satisfação nacional, visto que aqueles, no Estado 

Federal, compõem a vontade da União por meio da representação no Senado 

Federal.  Como preleciona Gilmar Mendes (2012, p. 860), através do Estado Federal 

é possível a convivência de grupos étnicos heterogêneos, com culturas distintas.  

O Estado Federal seria, conforme dispõe Bonavides (2000), uma associação 

de vários Estados, que se integram harmonicamente em torno de um objetivo, além 

de estarem sujeitos ao poder federal. É mantida a independência dos entes e 
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atribuída competência para se auto-organizarem, ou seja, poder de fundar ordem 

constitucional própria e, por conseguinte, se converterem em organizações políticas 

portadoras de caráter estatal. Os Estados-membros são partes no processo de 

elaboração da vontade política de toda a organização federal (BONAVIDES, 2000). 

Existiria Estado Federal à medida que um poder soberano dispusesse na 

Constituição Federal os parâmetros para a organização federal, tais como a 

competência, instituições e órgãos legislativos com competência para elaborar leis 

de amplitude nacional (BONAVIDES, 2000). 

Lucio Levi, em obra intitulada “Dicionário de Política”, cujo um dos 

organizadores foi Norberto Bobbio, apresenta suas considerações. Em seus dizeres 

(1998, p. 481), demonstra que o Estado Federal se baseia no princípio constitucional 

da pluralidade de centros de poder soberanos coordenados entre eles. Ao Governo 

Federal seria conferido poderes mínimos, enquanto aos Estados-membros seria 

atribuído os demais poderes. Por conseguinte, o governo federal é limitado, uma vez 

que os Estados teriam poderes suficientes para se governar de forma autônoma.  

[...] Em particular, a superação do princípio da indivisibilidade da soberania, 
com a possibilidade de fazer coexistir na mesma área constitucional duas 
ordens de poderes soberanos, permite conciliar as vantagens da pequena 
dimensão, na qual os indivíduos têm maior possibilidade de participar 
diretamente e com continuidade do processo de formação das decisões 
políticas e onde o poder pode ser submetido a um controle mais direto por 
parte do povo, de modo que possa ser deixado um amplo espaço para o 
autogoverno das comunidades locais, com as vantagens da grande 
dimensão, exigida pelas condições modernas da produção industrial e da 
técnica militar e necessária para manter o desenvolvimento econômico e a 
independência política. (LEVI, 1998, p. 482). 

Uadi Lammêgo Bulos também trata do tema em sua obra:  

Federação, do latim foedus, foederis, significa pacto, interação, aliança, elo 
entre Estados-membros. Trata-se de uma unidade dentro da diversidade. A 
unidade é ela, a federação, enquanto a diversidade é inerente às partes que 
a compõem, isto é, os Estados, com seus caracteres próprios. A federação, 
portanto, é um pluribus in unum, ou seja, uma pluralidade de Estados dentro 
da unidade que é o Estado Federal. ( BULOS, 2014, p. 922).  

Neste sentido, entende o Autor pela compreensão da diversidade inserida na 

unidade, o que representa a ideia de vários Estados, com culturas e geografias 

particulares, distintos uns dos outros, incorporados na unidade do Estado Federal, 

marcados, sobretudo, pela aliança existente entre eles, ilustrada pelo federalismo 

cooperativo, qual seja, de ajuda e auxílio mútuo das unidades constitutivas.  
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2.2 CARACTERÍSTICAS E A PLURALIDADE DAS FORMAS FEDERAIS 

 

O federalismo, hoje, é uma forma de Estado disseminada no mundo. Muitos 

países, com as mais diversas características, a adotam. Também é marcado por sua 

diversidade, o que significa a existência de variações dos Estados federais. 

Destarte, o federalismo apresentado no Brasil é diferente do adotado nos Estados 

Unidos, que por sua vez é diferente do utilizado na Alemanha, e assim por diante. 

Esse fenômeno acontece devido ao surgimento do federalismo em diferentes 

contextos, o que resulta em diferentes modalidades do mesmo.  

Como aborda George Anderson (2008, p. 20), as federações possuem 

diferenças enormes em sua composição social e econômica, bem como em suas 

instituições, e podem incluir tanto países grandes, quanto países menores, países 

ricos e pobres, e países que possuem população homogênea ou heterogênea. 

Algumas federações são democracias duradouras, enquanto em outras, a história da 

democracia é mais recente e turbulenta. Diz o mencionado autor:  

As estruturas federais variam enormemente. As federações podem ter só 
duas unidades territoriais ou mais de oitenta. Algumas federações são 
altamente centralizadas e concentram o poder no governo central, enquanto 
outras são descentralizadas e suas unidades constitutivas possuem grande 
autonomia e liberdade de decisão. Em algumas, existe clara divisão de 
poderes entre o governo central e o governo territorial, enquanto em outras 
os poderes encontram-se sobrepostos. Umas têm primeiros ministros e 
governos parlamentares, e outras possuem presidentes e instituições do 
congresso. Podem reger-se por um sistema de representação proporcional 
ou por pluralidade de leis eleitorais. Podem ter dois ou vários partidos 
políticos. Algumas federações são estáveis e harmônicas, enquanto outras 
são instáveis e divididas. (ANDERSON, 2008, p. 20-21).   

Todos os fatores apresentados pelo autor influenciam no funcionamento e 

êxito dos regimes federais. Afirma ainda não haver um modelo padrão, ou seja, 

apropriado para todas as circunstâncias, de forma que justamente a capacidade de 

se diferenciar, de diversidade, é uma das grandes vantagens do federalismo.  

Raul Machado Horta (2010, p. 436-437), segue a mesma linha de raciocínio, 

afirmando não haver a concretização do Estado Federal em um modelo único, e sim 

formas variáveis de Estado Federal nas Constituições Federais:  

Essas variações de intensidade justificam as denominações 
particularizadoras que identificam os modelos concretos do federalismo 
constitucional contemporâneo: federalismo norte-americano, federalismo 
canadense, federalismo alemão, federalismo suíço, federalismo austríaco, 
federalismo argentino, federalismo checo, federalismo mexicano, 
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federalismo venezuelano, federalismo indiano, federalismo brasileiro. 
(HORTA, 2010 p. 437).  

Configura-se a pluralidade e diversidade das formas federais de Estado, 

pois, segundo Horta (2010 p. 461) “a pluralidade vincula-se à variedade dos 

sistemas federais e a diversidade identifica soluções federais específicas, 

localizadas nos ordenamentos constitucionais do federalismo contemporâneo”. E 

assim, passam a atuar tanto a tendência centralizadora, à unidade, quanto a 

tendência à diversidade, em maior ou menor intensidade.  

Gilmar Mendes (2012, p. 856), na mesma linha afirma que “não há um 

modelo único de Estado Federal a ser servilmente recebido como modelo 

necessário”.  

Diante disso, notória a existência de uma pluralidade de formas federativas, 

o que consubstancia na inexistência de um modelo padrão a ser adotado em todos 

os países. As federações variam conforme o contexto em que são inseridas e 

desenvolvidas, ou seja, diante da diversidade dos países em que se inserem.  

As federações, de fato, são marcadas por sua diversidade. No entanto, para 

serem caracterizadas como tal, necessitam de elementos comuns. Explica-se. O 

federalismo possui características “básicas”, ou seja, elementos mínimos capazes de 

caracterizá-lo e, consequentemente, distingui-lo de outras formas de Estado. É 

necessária a presença de um rol mínimo de características definidoras do Estado 

Federal. Estas são apresentadas pelos autores.  

Gilmar Ferreira Mendes (2012, p. 856-860) define como características 

básicas do Estado Federal: a soberania e autonomia; a existência de uma 

Constituição Federal; a repartição de competências prevista constitucionalmente; a 

participação dos Estados-membros na vontade federal; a inexistência de direito de 

secessão; e a possibilidade de intervenção federal. Dentre essas, cabe destaque à 

soberania e autonomia, de forma que esta se configura como característica do 

Estado-membro, e aquela do Estado Federal em sua totalidade. A autonomia nos 

dizeres de Mendes (2012, p. 856) “[...] importa, necessariamente, descentralização 

do poder. Essa descentralização é não apenas administrativa como também 

política”. E continua:  

Os Estados-membros não apenas podem, por suas próprias autoridades, 
executar leis, como também é-lhes reconhecido elaborá-las. [...] A 
autonomia política dos Estados-membros ganha mais notado relevo por 
abranger também a capacidade de autoconstituição. Cada Estado-membro 
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tem o poder de dotar-se de uma Constituição, por ele mesmo concebida, 
sujeita embora a certas diretrizes impostas pela Constituição Federal, já que 
Estado-membro não é soberano. (MENDES, 2012, p. 856).  

Já a Constituição Federal tem a função de atuar como fundamento de 

validade, traçando “um compromisso entre as aspirações de cada região e os 

interesses comuns às esferas locais em conjunto”. (MENDES, 2012, p. 856).  

A repartição de competências é uma das mais importantes características do 

Estado Federal, visto que através dela será definida a tendência centralizadora ou 

não do Estado, e será detalhada em tópico posterior.  

Outro elemento de suma importância trazido pelo autor (2012, p. 859) é a 

participação dos Estados-membros na vontade federal. Tal procedimento se dá por 

meio da atuação no Senado Federal, obtendo assim, voz ativa na formação da 

vontade da União. Já a inexistência ao direito de secessão corresponde a 

indissolubilidade trazida no artigo 1º da Constituição Federal de 1988. Mendes 

(2012, p. 859) define: “Na medida em que os Estados-membros não são soberanos, 

é comum impedir que os Estados se desliguem da União”.  

Outros autores trazem características distintas. George Anderson (2008, p. 

21-22), por exemplo, enumera como características comuns do federalismo a 

existência de pelo menos duas formas de governo (uma para o país, e outra para as 

regiões), uma Constituição escrita que atribua formalmente poderes legislativos, 

garantindo autonomia a cada ordem, um árbitro ou procedimento para solução de 

conflitos entre os governos, a organização especial para a representação das 

unidades constitutivas nas instituições centrais a fim de permitir a participação 

regional na tomadas de decisões pelo órgão central, e, por fim, a existência de 

processos para facilitar as relações entre os governos.  

Uadi Lammêgo Bulos (2014, p. 923) também traz seu rol de características 

básicas do Estado Federal, dentre o qual se encontram o pacto entre unidades 

autônomas, a impossibilidade de secessão, a extração de força da Constituição e a 

descentralização político-administrativa, a participação dos Estados no poder 

legislativo federal, a existência de órgão representativo dos Estados-membros 

(Senado Federal), a repartição de competências entre os Estados federados, a 

possibilidade de intervenção federal, a formação de Estados-membros e a previsão 

de um órgão de cúpula do Poder Judiciário. 
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Por fim, Raul Machado Horta (2010, p. 438-439) identifica as características 

dominantes do Estado Federal como a indissolubilidade do vínculo federativo, a 

pluralidade dos entes constitutivos, a soberania da União, a autonomia constitucional 

e legislativa dos Estados, bem como a repartição de competências, a intervenção 

federal nos Estados, a organização bicameral do Poder Legislativo, com a existência 

da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, a iniciativa das Assembleias 

Legislativas Estaduais, para propor emenda à Constituição Federal, um poder 

Judiciário da União, com a inclusão de um Supremo Tribunal para a guarda da 

Constituição, e um poder judiciário estadual, distinto na organização e competência 

do Poder Judiciário Federal além, é claro da competência tributária da União e dos 

Estados.  

Para Horta, essas são as características que devem encontrar-se em todo 

federalismo, mas que podem não ser encontradas na totalidade das formas de 

Estado Federal, promovendo, por consequência, um federalismo incompleto.  

A ausência de características poderá significar a falta de amadurecimento 
da experiência federal, a resistência de tradições que dificultam a 
implantação de um federalismo racionalizado. A atuação desses fatores 
negativos, quando não removidos no texto da Constituição, dará lugar a um 
federalismo incompleto, a um federalismo não autêntico, sem que essa 
deficiência possa acarretar a rejeição do respectivo Estado no conjunto dos 
Estados Federais. (HORTA, 2010, p. 439). 

 
2.3 DIFERENÇAS ENTRE O FEDERALISMO E AS DEMAIS FORMAS DE ESTADO 

 

Entende-se por forma de Estado a maneira como este se organiza 

principalmente no tocante ao seu poder, território, e seu povo, ou seja, consiste na 

maneira como estrutura seus próprios elementos. Para tanto, realça sua 

composição, sua unidade, distribuição e competências em seu território.  

 Reinaldo Dias (2011, p. 141) define a forma de Estado como a expressão 

estrutural de três elementos constitutivos, a saber: território, povo e poder. Seria a 

relação do poder com os outros elementos que configuram a entidade estatal, 

exprimindo as diferentes formas de Estado, segundo maior ou menor centralização.  

Por formas de Estado, entendemos a maneira pela qual o Estado organiza o 
povo, o território e estrutura o seu poder relativamente a outros de igual 
natureza, no que se refere ao exercício de soberania e autonomia 
(autoridade política), que a ele ficarão coordenados ou subordinados.  
A posição recíproca em que se encontram os elementos do Estado (povo, 
território e autoridade política) caracteriza a forma de Estado (Federado ou 
Unitário). (FIGUEIREDO, 2013, p. 456). 
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Atualmente existem diversas classificações dos Estados. Importante para o 

presente estudo, no entanto, a classificação quanto ao nível de centralização e 

distribuição de competências no âmbito político-administrativo, como determinou 

Reinaldo Dias.  

Para este Autor (2011, p. 142), existem duas formas de Estado: o Estado 

simples ou unitário, e o Estado composto. O primeiro se organizaria como entidade 

única, com uma estrutura política centralizada, e, portanto, incompatível com a 

divisão em províncias e estados autônomos. O poder encontra-se centralizado, 

como ocorreu no Brasil-Império.  

Para Leonardo Vizeu Figueiredo (2013, p. 471), trata-se de organização 

estatal governada como uma unidade estabelecida, governo uno e centralização de 

poder. Este pode ser delegado para níveis inferiores de administração, mas o poder 

central pode retomar tal delegação, avocando as competências outorgadas. “A 

autoridade política é exercida de forma centralizada, sobre todo o território sem as 

limitações, impostas por outra fonte de poder concorrente”. (FIGUEIREDO, 2013, 

p.472). 

No Estado centralizado não existe, pelo contrário, nenhum centro autônomo 
de poder fora do Governo central. A luta política se desenvolve num só 
quadro institucional pela conquista de um só poder, que controla através 
dos prefeitos todas as entidades locais e que, de fato, é árbitro da 
Constituição. [...] Com efeito, nos Estados unitários, onde a divisão dos 
poderes tem uma base exclusivamente funcional, o legislativo e o executivo 
tendem inevitavelmente a ser controlados pela mesma força política, com a 
consequência de que o poder judiciário, o mais fraco dos três poderes, fica 
reduzido de fato a um ramo da administração pública.(LEVI, 1998, p. 482). 

Por outro lado, o Estado composto é caracterizado como resultado da união 

de entidades de natureza estatal por um vínculo social, marcada, sobretudo, pela 

diversidade em diferentes centros de poder. Essa forma de Estado, por sua vez, 

pode ser definida como Confederações ou Estado Federal.  

O Estado Federal, como explicado em tópico anterior consiste na 

coexistência de um poder federal e de poderes locais, caracterizando pela existência 

de um pacto entre os Estados determinado na Constituição, representando assim a 

descentralização do poder. As relações estabelecidas entre as partes componentes 

são de natureza constitucional, pertencentes ao direito público interno.  

A estrutura federal de Estado contém delicado arranjo de relações de poder 
entre o governo federal (poder central), os Estados-membros (governos 
estaduais ou províncias), e os poderes locais (governos municipais) que 
está em constante movimento, estabelecendo-se um equilíbrio dinâmico de 
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poder que oscila entre as diversas aspirações de maior autonomia e menor 
dependência em relação ao poder central. (DIAS, 2011, p. 144).  

Já as Confederações, nos dizeres de Dias (2011, p. 142-143), consistem em 

união permanente de Estados independentes, resultante de acordo internacional, 

dotada de órgãos com objetivo de proteção externa e paz interna. Nessa forma de 

Estado, cada Estado confederado conserva sua soberania, o poder de decisão é 

exercido diretamente sobre os órgãos dos Estados confederados, e os Estados 

possuem o direito de secessão.  

A confederação estaria, em grande parte, do lado do passado, e o Estado 
Federal, do lado do futuro. Foi necessária a criação da Sociedade das 
Nações, da Organização das Nações Unidas e, agora da União Europeia, 
para que a noção de Confederação voltasse à tona. (BEAUD, 2012, p. 772). 

Horta (2010, p. 433-435) segue a mesma conceituação, afirmando, no 

entanto, que as confederações são, atualmente, referências históricas, devido ao 

fato de terem se encerrado1·. Quanto ao Estado Unitário, afirma estar sofrendo um 

processo de renovação estrutural, ampliando o grau de descentralização, criando, 

aos poucos, uma nova forma de Estado, o Estado Regional. Este se encontraria em 

um nível intermediário, entre o Estado Unitário e o Estado Federal.2 

Para este, o Estado Unitário centralizado é o tipo ideal de Estado, no qual 

todas as autoridades do Estado são autoridades centrais. Numa linha do tempo, 

teríamos o Estado Unitário precedido do Estado Unitário descentralizado, marcado 

pela descentralização administrativa, e o Estado Federal, caracterizado pela 

descentralização normativa. Percebe-se, historicamente, um processo 

descentralizador representando “um processo de ruptura dentro do Estado Unitário, 

para deslocar atividades unificadas no centro do poder e distribuí-las por outras 

áreas da administração” (HORTA, 2010, p. 433).  

No Estado Federal, a descentralização não é apenas administrativa, e sim 

normativa emanada da própria Constituição Federal. Ao contrário do Estado 

Unitário, caracterizado pela afirmação do poder, o Estado Federal inova, 

estabelecendo normas centrais válidas para todo território e normas locais válidas 

para áreas parciais, com um ordenamento jurídico central e um parcial, que 

                                                           
1
 Cita, como exemplos, as Confederações Germânica, Suíça e Norte-Americana. 

2
Cita como exemplos a Constituição da República Italiana de 1947 e a Constituição da Espanha 

Monárquica de 1978.  
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funcionará a partir da repartição de competências entre eles, conforme disposto na 

Constituição Federal. 

George Anderson assim diferencia:  

Nas Confederações, o governo central é uma criação jurídica das unidades 
constitutivas. Nos sistemas unitários, todos os governos regionais são 
criações jurídicas das instituições centrais. E nos sistemas federativos, cada 
ordem de governo tem uma existência constitucional autônoma. 
(ANDERSON, 2008, p. 23). 

Anderson (2008, p. 23-24) afirma que a maioria dos Estados possui um 

sistema unitário de governo. No entanto, afirma que em alguns desses sistemas, são 

atribuídos mais poderes às entidades constitutivas do que em algumas federações, 

como Colômbia, Itália e Japão que possuem governos regionais relativamente fortes 

dentro do sistema unitário que se inserem.  

 

2.4 A REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS COMO ELEMENTO ESSENCIAL E 

DIFERENCIADOR DO FEDERALISMO 

 

Não restam dúvidas da importância da repartição de competências no 

contexto do Estado Federal. Como visto, essa forma de Estado destaca-se, 

sobretudo, pela autonomia das regiões locais, promovendo um Estado consistente 

em forças centrais, representados pela União, bem como por forças regionais e 

locais, representadas pelos Estados-Membros e Municípios. Devido a essa 

organização, necessária se faz a repartição de competências, de forma que cada 

ente possua sua própria responsabilidade em diversas esferas, tais como a criação 

de leis, a fiscalização dos serviços, em ações sociais, em matéria tributária, entre 

outros. A ideia é a divisão de tais responsabilidades, separando as competências de 

cada ente, podendo, até mesmo, atuar concorrentemente em certas situações. É a 

forma pela qual se garante o “convívio dos ordenamentos que compõem o Estado 

Federal” (HORTA, 2010, p. 309).  

Nesse sentido, como bem diz Raul Machado Horta (2010, p. 276), a decisão 

a respeito da repartição de competências condiciona a própria fisionomia do Estado 

Federal, para determinar os graus de centralização e descentralização do poder 

federal. Isso significa que a Constituição Federal determinará o nível do federalismo 

a ser praticado, visto que, ao conceder amplos poderes à União, adota-se um 
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modelo centralizador, e ao contrário, ao promover amplos poderes aos Estados-

membros, uma tendência descentralizadora.  

Horta trata do assunto trazendo apelidos adotados por outros autores, 

capazes de dar a dimensão da importância de tal procedimento:  

A Constituição Federal como responsável pela repartição de competências, 
que demarca os domínios da Federação e dos Estados-Membros, imprimirá 
ao modelo federal que ela concebeu ou a tendência centralizadora, que 
advirá da amplitude dos poderes da União, ou a tendência 
descentralizadora, que decorrerá da atribuição de maiores competências 
aos Estados-Membros. Por isso, a repartição de competências é encarada 
como a “chave da estrutura do poder federal”, “o elemento essencial da 
construção federal”, a “grande questão do federalismo”, “o problema típico 
do Estado Federal”. (HORTA, 2010, p. 276).   

Destarte, por tal via, poder-se-á obter um Estado centralizador, concentrado 

na União, um Estado descentralizador, com forte autonomia e extensos poderes aos 

Estados-Membros, ou a promoção do equilíbrio entre o ordenamento central e os 

ordenamentos parciais através da dosagem das competências federais e estaduais, 

por meio do federalismo de equilíbrio, a ser analisado em tópico posterior.  

De acordo com ela, tanto o Governo Federal quanto os governos estaduais 
tinham destinado a eles uma área de poder rigidamente definida. Nesta 
visão, o equilíbrio apropriado necessário ao funcionamento do sistema 
federal é assegurado e mantido pela estrita demarcação da autoridade 
federal e estadual. Os estados e a Nação são concebidos como rivais iguais 
e, a menos que haja uma delimitação rígida de suas respectivas 
competências, teme-se que a própria União sofra uma ruptura em 
decorrência de sua rivalidade. Isto é verdadeiro especialmente no que se 
refera à expansão da autoridade federal. Os poderes reservados aos 
estados precisam ser preservados zelosamente para não serem tragados 
pelo governo de Washington.[...] O governo central é investido de certos 
governos expressos e toda a autoridade restante e reservada aos estados. 
(SHWARTZ, 1984, p. 21). 

Neste panorama, Horta (2010, p. 276), cita dois modelos de repartições: o 

modelo clássico, baseado na Constituição Norte-Americana de 1787, e o modelo 

moderno, a partir do constitucionalismo pós-guerra 1914/1918.  

O primeiro conferia à União os poderes enumerados, e aos Estados, de 

forma residual, os não enumerados3. Assim sendo, como aconteceu na Constituição 

Norte-Americana, nesse modelo há apenas a delimitação de competências da 

                                                           
3
 Esse modelo, inicialmente, previa o governo dos Estados como a regra, de forma a se saírem 

beneficiários. No entanto, os poderes enumerados foram ampliados, e consequentemente acarretou 
na centralização dos poderes na União, frustrando as expectativas iniciais. 
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União. Aos Estados eram garantidos poderes reservados, ou seja, não incluídos na 

lista de poderes daquela.4   

O modelo moderno de repartição de competências difere-se do clássico, 

sendo, inclusive, o adotado pelo ordenamento brasileiro. De acordo com esse, cria-

se domínio autônomo à legislação concorrente, para que as competências sejam, 

nos dizeres de Horta (2010, p. 314) “objeto da legislação federal de normas gerais e 

da legislação estadual suplementar”.  

Com isso, a legislação federal mostra-se “incompleta”, devendo a legislação 

estadual, a partir das normas gerais, expedir normas próprias, conforme suas 

próprias particularidades, de cada ordenamento parcial, o que denota, de fato, maior 

autonomia aos Estados-Membros e Municípios do que o modelo clássico. Promove-

se, por conseguinte, a adoção do federalismo de equilíbrio, já que constatada a 

dosagem das competências entre os entes integrantes do Estado Federal.  

Essa dosagem ilustra-se na Constituição Federal Brasileira de 1988 nos 

artigos 21, tratando da competência geral da União; no artigo 22 sobre a legislação 

privativa da União, com foco no parágrafo único5, que trata da possibilidade de 

autorização aos Estados para legislar sobre questões específicas.  

Já o artigo 23 aborda as matérias de competência comum da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, caracterizada, sobretudo, pela 

cooperação entre os entes para efetivação dos incisos descritos no artigo.  

Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação 
entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em 
vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. 

Segundo preceitua Gilberto Bercovici (2004, p. 56-57), o federalismo 

cooperativo, instituído pelo dispositivo constitucional retro, se justifica pelo fato de 

que em um Estado intervencionista, de implementação de políticas públicas, as 

esferas subnancionais não conseguem se dispor sobre setores nos quais deve 

haver atuação estatal e que necessitem de tratamento uniforme em escala nacional. 

Ter-se-ia, como resultado, a homogeneização que, baseada nesta cooperação, 

                                                           
4
 Como cita Horta (2010, pg. 277), tal modelo foi adotado em algumas Constituições, como a 

Argentina de 1853; Brasileira de 1891, 1934, 1946 e 1967, a Mexicana de 1917, a venezuelana de 
1961 e a Suíça de 1874. 
5
Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões 

específicas das matérias relacionadas neste artigo. 
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buscaria reduzir desigualdades regionais e igualar as condições sociais de vida em 

todo o território nacional.  

A cooperação se faz necessária para que as crescentes necessidades de 
homogeneização não desboquem na centralização. A virtude da 
cooperação é a de buscar resultados unitários e uniformizadores sem 
esvaziar os poderes e competências dos entes federados em relação à 
União, mas ressaltando a sua complementaridade. (BERCOVICI, 2004, p. 
58). 

O artigo 24 da Constituição Federal de 1988 aborda as matérias de 

competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal. Nessa 

situação, destaca-se a edição de normas gerais pela União e normas suplementares 

aos Estados. Assim sendo, busca-se a criação de parâmetros gerais pelo órgão 

central, e a adaptação do texto pelos órgãos locais, conforme as características e 

peculiaridades de cada região. Atribui-se amplos poderes aos Estados, 

comprovados ainda pela possibilidade de estes legislarem normas gerais na falta da 

atuação da União. Os parágrafos do mencionado artigo trazem tais comandos6.  

Quanto aos Municípios, a competência está elencada no artigo 30 da 

Constituição Federal. Aqui se destaca, sobretudo, os incisos I e II, responsáveis por 

conferir a este ente a possibilidade de legislar quando o assunto for de interesse 

local, bem como suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Em 

outras palavras, conferem-se maiores poderes aos Municípios, a ponto de se 

permitir legislar em conformidade com suas particularidades, bem como se procede 

no tocante aos Estados. 

Ao Distrito Federal, em decorrência de seu caráter híbrido, são atribuídas as 

competências legislativas reservadas aos Estados e Municípios, nos termos do 

disposto no artigo 32, §1º do texto constitucional.  

A Constituição Federal brasileira de 1988, portanto, adota o modelo moderno 

de repartição de competências. Busca-se promover o equilíbrio entre as esferas de 

atuação de cada ente, ante o federalismo dual e cooperativo, de forma que não se 

                                                           
6
 § 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer 

normas gerais. 
§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência 
suplementar dos Estados. 
§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa 
plena, para atender a suas peculiaridades. 
§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que 
lhe for contrário. 
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configure tendências centralizadoras ou descentralizadoras. Promove-se maior 

autonomia aos Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios do que em outras 

legislações marcadas pelo modelo clássico, como a Constituição Norte-Americana, e 

com isso almeja o melhor desenvolvimento em âmbito nacional.  

 

2.5 AS NOMENCLATURAS DO FEDERALISMO 

 

Por fim, para encerrar esta breve explanação sobre o federalismo, convém 

abordar suas classificações. Uma destas, proposta por George Anderson (2008, p. 

92-93), o classifica em federalismo coercitivo e consultivo. O primeiro ocorre 

naquelas federações com amplos poderes legislativos absorvidos pelo órgão central, 

de forma a obter uma relação unilateral, em que as unidades constitutivas devem 

utilizar-se de relações intergovernamentais para tentar limitar tais poderes. Cita os 

Estados Unidos como exemplo, afirmando a necessidade de “lobby” pelos estados-

membros no Congresso para verem atendidos seus interesses. Já no federalismo 

consultivo, predomina a perspectiva cooperativa. Neste caso, as entidades 

constitutivas possuem importância política e governamental.  

Raul Machado Horta (2010, p. 274-275), adota também a distinção entra 

federalismo centrípeto e centrífugo, de acordo com o modelo de Estado Federal a 

ser adotado. Isto é, caso a repartição de competências descrita na Constituição 

promova amplos poderes ao órgão central, teremos o federalismo centrípeto, ou 

seja, “de fora para dentro”, com o fortalecimento do poder federal. Ao contrário, se 

for dado amplos poderes aos estados, o resultado será o federalismo centrífugo, “de 

dentro para fora”. Neste diapasão, surge a possibilidade do federalismo de equilíbrio, 

de forma a balancear a tendência centralizadora centrípeta e a tendência 

descentralizadora centrífuga:  

Pode ainda o constituinte federal modelar sua concepção federal pelo 
equilíbrio entre as forças contraditórias da unidade e da diversidade, do 
localismo e do centralismo, concebendo o federalismo de cooperação, o 
federalismo de equilíbrio entre a União soberana e os Estados-membros 
autônomos. (HORTA, 2010, p. 275).  

O federalismo de equilíbrio é o adotado atualmente pelo Brasil. O 

constituinte buscou o fortalecimento dos estados, mesmo com o indispensável 

exercício dos poderes federais, como dispõe Horta (2010, p. 281).  
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“Trata-se do modelo de federação que prioriza a conciliação entre integração 

e autonomia, entre a unidade e a diversidade, como uma resposta às aspirações de 

independência e solidariedade dos homens”. (FIGUEIREDO, 2013, p. 467). 

Por fim, outra distinção comum, trazida por Horta (2010, p. 460-463), separa 

o federalismo simétrico do assimétrico. Resume-se à presença ou não dos 

elementos dominantes. O federalismo simétrico, portanto, consiste em um esquema 

normativo constante e regular, com a existência de um ordenamento jurídico central, 

juntamente com ordenamentos parciais, organizados e dispostos por uma 

Constituição Federal. Esse tipo de federalismo caracteriza-se, sobretudo, pela sua 

homogeneidade.  

No entanto, qualquer anomalia do modelo de federalismo simétrico dá 

origem ao federalismo assimétrico, caracterizado, segundo Horta (2010, p. 463) por 

“rupturas nas linhas definidoras do federalismo simétrico”, podendo consistir tanto 

em deformações no estilo e regras em razão do funcionamento do Estado Federal, 

como em modelos criados com elementos que fogem àqueles presentes no 

federalismo simétrico. Consiste em criação de normas “em contraste com os 

fundamentos normativos do federalismo simétrico”. 
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3. A CRIAÇÃO DE NOVOS ESTADOS 

3.1- A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA: A ANÁLISE DO ARTIGO 18, §3º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

3.1.1- Os Estados e as formas previstas para sua alteração geográfica 

 

Feito o breve introito a respeito do federalismo, cabe-nos adentrar no real 

objeto do presente estudo, qual seja, a forma de criação de Estados e Municípios no 

cenário federal brasileiro, conjuntamente com as questões polêmicas envolventes 

em cada seara.  

Antes, porém, faz-se necessário expor algumas considerações sobre os 

Estados federados ou Estados-membros.  

Nos dizeres de Bulos (2014, p. 932) configuram-se como ordenações 

jurídicas parciais, atuantes como núcleos autônomos de poder, com legislação, 

governo e jurisdição próprios. Possuem personalidade jurídica de Direito Público 

Interno7, e, portanto, não se restringem ao simples exercício de atribuições 

legislativas, executivas ou jurisdicionais, mas sim participando ativamente na 

concretização de políticas públicas.  

Mais do que isso, aos Estados federados cabem uma parcela na formação 

da vontade política do próprio Estado Federal:  

O constituinte procurou transmitir a mensagem de que os Estados têm 
muito a oferecer dentro da dualidade de poder que notabiliza a federação 
brasileira, é dizer, do bicameralismo ou técnica legislativa dual. Esses 
Estados tomam parte no processo de elaboração da vontade política, 
interferindo com voz ativa nas deliberações de conjunto. Noutro prisma, é-

                                                           
7
 Art. 41. São pessoas jurídicas de direito público interno: 

[...] 
II - os Estados, o Distrito Federal e os Territórios. 
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lhes assegurado estatuir ordem constitucional própria, dentro das diretrizes 
traçadas pelo poder constituinte originário. (BULOS, 2014, p. 933).  

Em decorrência da atribuição de poderes pela Constituição Federal, Gilmar 

Ferreira Mendes (2012, p. 870) caracteriza o poder constituinte dos Estados-

membros. Segundo o autor, o poder constituinte originário confere aos estados o 

poder de auto-organização das unidades federadas. Contudo, estas exercem um 

poder constituinte incomparável ao originário. Como criação deste, estaria sujeito a 

limitações de conteúdo e forma.  

O poder constituinte do Estado-membro é, como o de revisão, derivado, por 
retirar a sua força da Constituição Federal, e não de si próprio. A sua fonte 
de legitimidade é a Constituição Federal. (MENDES, 2012, p. 870).  

Ademais, Gilmar Mendes (2012, p. 870) preleciona que, em se tratando de 

poder derivado do originário, não é considerado um poder soberano no sentido de 

ser dotado de capacidade de autodeterminação plena. O poder constituinte dos 

Estados-membros está submetido a limitações impostas heteronomamente, ao 

conteúdo das deliberações e à forma como serão tomadas. 

São, portanto, inseparáveis as ideias de Estado-membro e autonomia, sendo 

esta a capacidade de editar normas próprias dentro de um círculo preestabelecido 

pela Constituição Federal, como trata Uadi Lammêgo Bulos (2014, p. 933).  

Neste cenário de autonomia conferida pela Constituição Federal destaca-se 

a possibilidade de modificação territorial do Estado-membro, seja com criação, 

fusão, desmembramento ou subdivisão, nos termos do que dispõe o artigo 18, §3º 

da Constituição Federal:  

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do 
Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
todos autônomos, nos termos desta Constituição. 

§ 3º Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou 
desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou 
Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente 
interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei 
complementar. 

O dispositivo retro é o único responsável por tratar do tema no texto 

constitucional, vindo a apresentar um procedimento complexo e ainda obscuro junto 

aos estudiosos.  

Antes, porém, faz-se necessário dissecar as formas previstas para 

modificação territorial do Estado, e elencadas por Bulos (2014, p. 938), nas quais se 

inserem a incorporação (ou fusão), a subdivisão e o desmembramento. A primeira 

consiste na hipótese de unificação de dois ou mais estados-membros, com o 
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objetivo único de criação de um terceiro, com a consequente perda da personalidade 

originária. 

José Afonso da Silva (2005, p. 473) faz uma observação. Para ele, 

“incorporação entre si” significa “fusão”. Isso porque, incorporação propriamente dita 

consistira na reunião de um Estado a outro, de forma que um perderia sua 

personalidade. Ao contrário, a fusão (que seria a “incorporação entre si”) poderia se 

dar entre dois ou mais, com todos perdendo a personalidade originária e dando lugar 

a um novo Estado.  

A segunda hipótese, a subdivisão, representa, segundo Bulos (2014, p. 938), 

a possibilidade de um Estado deixar de existir e dar início a dois outros estados. Dá 

origem a novas unidades, com personalidades diversas e independentes entre si. 

Não é muito comum a ocorrência dessa modalidade.  

Por fim, mas não menos importante, é possível a realização de 

desmembramento, que por sua vez classifica-se em desmembramento por 

anexação e desmembramento por formação. Segundo Bulos (2014, p. 938), o 

Estado-membro originário separa-se em partes, sem perder sua personalidade, e 

forma novos Estados. Ou seja, tem parcela de território e população transferidos 

para um novo Estado, mas continua existindo juridicamente. Na hipótese de 

desmembramento por anexação, a parte desmembrada pode anexar-se a outro 

Estado, enquanto que no desmembramento por formação, hipótese mais comum, a 

parte desmembrada do Estado originário pode constituir um novo Estado ou formar 

um Território Federal.  

No entanto, não basta tão somente a manifestação de vontade para se ver 

modificado o território estadual. Faz-se necessária a aprovação da população 

diretamente interessada através de plebiscito, bem como a aprovação do próprio 

Congresso Nacional, por meio de edição de lei complementar. Trata-se do 

dispositivo constitucional vigente, que elucida o tão complexo é a mudança 

geográfica dos limites estaduais, e será mais bem detalhada no decorrer do 

trabalho.  
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3.1.2- Breve histórico do procedimento em diplomas constitucionais pretéritos 

 

Cabe aqui uma breve análise do procedimento de criação de novos Estados 

perante textos constitucionais passados. Raul Machado Horta (2010, p. 293-296) 

aborda bem essa evolução. Segundo o que dispõe, as Constituições Federais 

Brasileiras sempre trataram do tema com atenção.  

As Constituições Federais Brasileiras sempre dispensaram especial atenção 
à criação de novos Estados, tornando inequívoca a possibilidade de 
alteração na estrutura territorial do Estado Federal. A estrutura territorial não 
é perpétua e pode sofrer modificações dentro dos critérios estabelecidos em 
cada Constituição. Há critérios comuns e critérios variáveis. Critérios mais 
rígidos e critérios mais flexíveis. (HORTA, 2010, p. 293).  

Retrata a real possibilidade de alterações na estrutura territorial, tendo cada 

Constituição os devidos critérios para tanto. A Constituição de 1891, por exemplo, foi 

a que inaugurou o procedimento autorizativo de modificações territoriais dos 

Estados. Horta (2010, p. 293) cita a existência do procedimento nas modalidades 

incorporação, subdivisão, desmembramento, anexação e formação. Conjuntamente, 

o texto constitucional trazia a necessidade da prática de atos para sua consecução, 

mais especificamente a manifestação de vontades das respectivas Assembleias 

Legislativas.  

Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se, 
para se anexar a outros, ou formar novos Estados, mediante aquiescência 
das respectivas Assembléias Legislativas, em duas sessões anuais 
sucessivas e aprovação do Congresso Nacional. (art. 4º

8
). (HORTA, 2010, 

p. 293).  

A Constituição seguinte, de 1934, manteve, em linhas gerais, a estrutura da 

Constituição passada, nos termos do artigo 149.  

A Carta de 1937, ao contrário, apresentou inovações.  

A Carta de 1937, reproduzindo os casos e o procedimento da alteração 
territorial dos Estados, acrescentou a faculdade atribuída ao Presidente da 
República, para submeter o ato final do procedimento – “aprovação do 
Parlamento Nacional” – “ao plebiscito das populações interessadas” (art. 5º, 
parágrafo único) 

10
. Neste caso, o plebiscito funcionaria como possível 

                                                           
8
 Art 4º - Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se, para se anexar a 

outros, ou formar novos Estados, mediante aquiescência das respectivas Assembléias Legislativas, 
em duas sessões anuais sucessivas, e aprovação do Congresso Nacional. 
9
 Art 14 - Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se, para se anexar a 

outros ou formar novos Estados, mediante aquiescência das respectivas Assembléias Legislativas, 
em duas Legislaturas sucessivas e aprovação por lei federal.  

10
 Art 5º - Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se, ou desmembrar-se para anexar-

se a outros, ou formar novos Estados, mediante a aquiescência das respectivas Assembléias 
Legislativas, em duas sessões, anuais consecutivas, e aprovação do Parlamento Nacional. 
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elemento de contraste, a juízo do Presidente da República, sobrepondo-se 
à vontade das Assembleias Legislativas e à do Parlamento Nacional, ou 
representaria elemento ratificador da decisão do Parlamento. (HORTA, 
2010, p. 294). 

Pelo acima disposto, percebe-se um início de mudança dos procedimentos, 

sobretudo quanto à inclusão da participação popular. Aqui, todavia, tal instrumento 

ainda surge tímido, tão somente a juízo do Presidente da República, como 

faculdade, e não como elemento essencial e obrigatório, tal como se apresenta no 

cenário atual.  

A Constituição de 1946, segundo Horta (2010, p. 294) não trouxe mudanças 

substanciais. Destaque para a dispensa da exigência da manifestação reiterada das 

Assembleias Legislativas, bem como a manutenção do plebiscito das populações 

diretamente interessadas11, nos moldes do disposto pela Carta de 1937.  

Novas alterações substanciais tornaram a ocorrer, agora na Constituição de 

1967, sobretudo quanto a perda da materialidade constitucional. Explica-se. Horta 

(2010, p. 294) descreve que, a partir do novo texto, abreviou-se o processo, com o 

intuito de simplificá-lo. Para tanto, o novo texto dispôs que a criação de novos 

Estados e Territórios passaria a depender de lei complementar.  

A desconstitucionalização converteu o Congresso Nacional, através da lei 
complementar, na via da legislação ordinária, em juiz derradeiro e único 
sobre alterações territoriais dos Estados. As Assembleias Legislativas 
perderam sua participação em matéria do direto interesse de cada uma 
delas. Suprimiu-se o plebiscito das populações diretamente interessadas, 
desqualificando a soberania popular. A alteração territorial, para os casos 
constitucionalmente previstos, que deflagrava processo complexo, 
envolvendo a participação sucessiva das Assembleias Legislativas, 
plebiscito das populações interessadas e ato do Congresso Nacional, 
reduziu-se ao comando centralizador da União, que impregnou a 
Constituição Federal de 1967e nela inoculou elementos antifederativos. A 
retirada do processo de criação dos Estados da norma constitucional para o 
domínio flexível da lei ordinária repercutiu na intensidade da criação de 
novas unidades da República Federativa. (HORTA, 2010, p. 294-295).  

Para ilustrar o exposto, o autor (2010, p. 294) expõe que, enquanto vigente 

os critérios constitucionais, em setenta e seis anos (entre 1891 e 1967), apenas dois 

                                                                                                                                                                                     
Parágrafo único - A resolução do Parlamento poderá ser submetida pelo Presidente da República ao 
plebiscito das populações interessadas. 
11

 Art 2º - Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se 
anexarem a outros ou formarem novos Estados, mediante voto das respectivas Assembléias 
Legislativas, plebiscito das populações diretamente interessadas e aprovação do Congresso 
Nacional. 
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novos Estados haviam sido criados: Guanabara e Acre12. Em via oposta, a criação 

por meio de lei complementar, mais flexível, deu-se em três situações em apenas 

quatorze anos de vigência: Estado do Rio de Janeiro13, Mato Grosso do Sul14 e 

Rondônia15. É claro e evidente que a via ordinária facilitou a criação de novos 

estados.  

 

3.1.3 O procedimento de criação de novos Estados à luz do texto 

constitucional vigente e da Lei 9709/98 

 

Chega-se, enfim, à Constituição Federal de 1988. Este, por sua vez, mantém 

as possibilidades de incorporação, subdivisão, desmembramento, anexação, 

necessitando, no entanto, da aprovação da população diretamente interessada, 

através de plebiscito, em conjunto com a autorização do Congresso Nacional, por lei 

complementar. Retomou-se, portanto, o tratamento constitucional da matéria.  

Subtraiu, portanto,o procedimento de modificação ou de criação de Estado 
à decisão exclusiva da lei complementar federal, como autorizava a 
centralizadora Constituição de 1967. Em regra posterior, que se localizou no 
Título da Organização dos Poderes, corrigiu-se omissão de referência às 
Assembleias Legislativas, ocorrida na redação do §3º do art. 18, para incluir 
na competência legislativa do Congresso Nacional, com a sanção do 
Presidente da República

16
 [...]. (HORTA, 2010, p. 295). 

Atualmente, a grande discussão sobre a criação de novos Estados gira em 

torno da abrangência do termo “população diretamente interessada”. Tal aspecto, no 

entanto, será trazido em tópico posterior. Neste, cabe-nos apresentar outros 

elementos deste procedimento.  

Para quaisquer das hipóteses previstas no texto constitucional será 

necessário, primeiramente, a realização da consulta plebiscitária, organizada pelos 

respectivos Tribunais Regionais Eleitorais dos Estados, nos termos de Lei nº 

                                                           
12

 “o Estado da Guanabara, em virtude da mudança do Distrito Federal para Brasília, e o Estado do 
Acre, por elevação do respectivo Território, ambos na vigência da Constituição de 1946”. (HORTA, 
Raul Machado, 2010, pg. 295).  
13

 Pela fusão dos Estados da Guanabara e Rio de Janeiro, na LC 20/74.  
14

 Pelo desmembramento de área do Estado de Mato Grosso, na LC 31/77. 
15

 Pela elevação do Território Federal de Rondônia, na LC 41/81. 
16

 Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta 
para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, 
especialmente sobre: 
VI - incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de Territórios ou Estados, ouvidas as 
respectivas Assembléias Legislativas; 
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9709/9817. Surgem, a partir disso, duas hipóteses, a depender do resultado 

plebiscitário.  

Bulos (2014, p. 939) aponta que, em caso de resultado desfavorável do 

plebiscito, restará tão somente o encerramento da discussão, pondo fim às 

pretensões de alterabilidade, uma vez que a prévia consulta plebiscitária é requisito 

de procedibilidade do processo legislativo da lei complementar. Ao contrário, em 

caso de resultado favorável à incorporação, subdivisão ou desmembramento, o 

processo deverá ser enviado às respectivas assembleias estaduais competentes, a 

fim de que emitam parecer sobre a aprovação ou rejeição, ou até mesmo abster-se 

de tal pronunciamento. Daí por que Horta, em explicação anterior, entende que a 

manifestação formal da Assembleia Legislativa servirá como elemento informativo 

para a deliberação posterior do Congresso Nacional.  

Feito isto, a matéria segue para apreciação do Congresso Nacional para a 

edição de lei complementar federal.  

A partir daí, a matéria será remetida para o Congresso Nacional, ficando a 
lei complementar encarregada de delinear os critérios norteadores da 
decisão final (CF, art. 69). Contudo, ao discutir o projeto da lei 
complementar o Congresso poderá, em nome do interesse da República 
Federativa do Brasil, e não das populações diretamente interessadas, 
insurgir-se contra as propostas de alteração. (BULOS, 2014, p. 939).  

Isso significa que, cumprido o requisito essencial da consulta plebiscitária (e, 

portanto realizada a análise em âmbito estadual), a matéria seguirá para o 

Congresso Nacional, agora para análise em âmbito federal e, obedecido o processo 

legislativo estabelecido na Constituição Federal, será a Lei Complementar criada ou 

rejeitada, dando início ou não à nova estrutura geográfica do Estado. 

                                                           
17

 Art. 4
o
 A incorporação de Estados entre si, subdivisão ou desmembramento para se anexarem a 

outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, dependem da aprovação da população 
diretamente interessada, por meio de plebiscito realizado na mesma data e horário em cada um dos 
Estados, e do Congresso Nacional, por lei complementar, ouvidas as respectivas Assembléias 
Legislativas. 
§ 1

o
 Proclamado o resultado da consulta plebiscitária, sendo favorável à alteração territorial prevista 

no caput, o projeto de lei complementar respectivo será proposto perante qualquer das Casas do 
Congresso Nacional. 
§ 2

o
 À Casa perante a qual tenha sido apresentado o projeto de lei complementar referido no 

parágrafo anterior compete proceder à audiência das respectivas Assembléias Legislativas. 
§ 3

o
 Na oportunidade prevista no parágrafo anterior, as respectivas Assembléias Legislativas 

opinarão, sem caráter vinculativo, sobre a matéria, e fornecerão ao Congresso Nacional os 
detalhamentos técnicos concernentes aos aspectos administrativos, financeiros, sociais e 
econômicos da área geopolítica afetada. 
§ 4

o
 O Congresso Nacional, ao aprovar a lei complementar, tomará em conta as informações técnicas 

a que se refere o parágrafo anterior. 
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A Lei 9709/98, portanto, tratou de algumas questões omissas no texto 

constitucional e acabou por definir as formalidades que devem ser seguidas.  

O primeiro ato deve vir do Congresso Nacional, através da convocação do 

plebiscito, na forma do artigo 49, XV18, da CRFB/88, exercida por proposta de um 

terço no mínimo dos membros de qualquer das casas19.  

Em seguida, se aprovado o ato convocatório, o Presidente do Congresso 

Nacional deve dar ciência à Justiça Eleitoral que, entre outras coisas, fixará a data 

da consulta20.  

Realizar-se-á o plebiscito em mesma data e hora nos Estados em que 

houver a população diretamente interessada e, proclamando o resultado, se 

favorável à alteração, deve ser apresentado projeto de lei complementar perante 

qualquer das casas do Congresso Nacional. 

Em seguida, a casa perante a qual foi apresentado o projeto será a 

responsável por realizar a audiência das respectivas Assembleias Legislativas, como 

visto. Estas, por sua vez, fornecerão detalhes técnicos ao Congresso Nacional sobre 

a área afetada. Nos dizeres de Horta (2010, p. 295-296), a manifestação formal da 

Assembleia Legislativa servirá como elemento informativo para a deliberação 

posterior do Congresso Nacional, permitindo a este disciplinar a modificação 

territorial em lei complementar após a manifestação da Assembleia e do plebiscito 

mencionado.  

Por fim, o Congresso Nacional votará a lei complementar, necessitando para 

a sua aprovação de quorum de maioria absoluta, em razão da natureza da lei21. 

Cumprido a risca todo o procedimento, estará criada a nova entidade federativa.  

                                                           
18

 Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: 

[...] 
XV - autorizar referendo e convocar plebiscito; 
19

 Art. 3
o
 Nas questões de relevância nacional, de competência do Poder Legislativo ou do Poder 

Executivo, e no caso do § 3
o
 do art. 18 da Constituição Federal, o plebiscito e o referendo são 

convocados mediante decreto legislativo, por proposta de um terço, no mínimo, dos membros que 
compõem qualquer das Casas do Congresso Nacional, de conformidade com esta Lei. 
20

 Art. 8
o
 Aprovado o ato convocatório, o Presidente do Congresso Nacional dará ciência à Justiça 

Eleitoral, a quem incumbirá, nos limites de sua circunscrição: 
I – fixar a data da consulta popular; 
II – tornar pública a cédula respectiva; 
III – expedir instruções para a realização do plebiscito ou referendo; 
IV – assegurar a gratuidade nos meio de comunicação de massa concessionários de serviço público, 
aos partidos políticos e às frentes suprapartidárias organizadas pela sociedade civil em torno da 
matéria em questão, para a divulgação de seus postulados referentes ao tema sob consulta. 
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3.2 A ABRANGÊNCIA DO TERMO “POPULAÇÃO DIRETAMENTE INTERESSADA” 

E O POSICIONAMENTO DO STF EM ADIN 2650/DF 

 

Conforme antecipado, a grande discussão sobre a criação de novos estados 

gira em torno da abrangência do termo “população diretamente interessada” 

presente no dispositivo constitucional, sobretudo no tocante à hipótese de 

desmembramento. Há dúvidas sobre a real intenção do constituinte ao dispor dessa 

maneira. Queria ele se referir à população tão somente do estado “separatista”; 

apenas da área desmembranda; ou de qualquer porção territorial que de alguma 

forma pudesse ser afetada pelo evento? São questionamentos que tentam ser 

solucionados, sendo analisado até mesmo perante a instância máxima do Judiciário 

Brasileiro.  

No caso da incorporação, a população diretamente interessada consiste 

naquela dos Estados que buscam a fusão, e, portanto, devem ser ouvidas todas as 

Assembleias dos Estados que desejam incorporar-se. (DA SILVA, 2009, p. 249).  

Já na hipótese de subdivisão somente uma assembleia será ouvida. Se 

buscar anexar-se a outro Estado, as assembleias destes também devem ser ouvidas 

(DA SILVA, 2009, p.249).  

Quanto ao desmembramento a questão é mais polêmica e suscita a 

surgimento de algumas correntes. José Afonso da Silva, por exemplo, apresenta 

posicionamento distinto dos que serão abordados adiante.  

[...] no caso de desmembramento ouve-se só a Assembleia do Estado 
desmembrando, se o desmembramento visar a formar novo Estado; e)mas 
se este destina a anexar-se a outro ou outros, as Assembleias destes 
também devem ser auscultadas. (DA SILVA, 2009, p.249). 

 

3.2.1 A corrente majoritária: abrangência para todo o território estadual 

A primeira corrente, majoritária, foi firmada no julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 2650/DF, no qual ficou definido que o plebiscito para o 

desmembramento de estado da federação deve envolver a população de todo o ente 

federativo. A referida ADI acabou por tornar-se parâmetro de solução para as 

                                                                                                                                                                                     
 
21

 Art. 69. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta 
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controvérsias futuras, e por isso faz-se necessária uma análise minuciosa desse 

julgamento, cuja ementa se faz importante destacar.  

Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei 9.709/98. Alegada 
violação do art. 18, § 3º, da Constituição. Desmembramento de estado-
membro e município. Plebiscito. Âmbito de consulta. Interpretação da 
expressão população diretamente interessada”. População da área 
desmembranda e da área remanescente. Alteração da Emenda 
Constitucional nº 15/96: esclarecimento do âmbito de consulta para o caso 
de reformulação territorial de municípios. Interpretação sistemática. 
Aplicação de requisitos análogos para o desmembramento de estados. 
Ausência de violação dos princípios da soberania popular e da cidadania. 
Constitucionalidade do dispositivo legal. Improcedência do pedido.  

1. Após a alteração promovida pela EC 15/96, a Constituição explicitou o 
alcance do âmbito de consulta para o caso de reformulação territorial de 
municípios e, portanto, o significado da expressão populações diretamente 
interessadas”, contida na redação originária do § 4º do art. 18 da 
Constituição, no sentido de ser necessária a consulta a toda a população 
afetada pela modificação territorial, o que, no caso de desmembramento, 
deve envolver tanto a população do território a ser desmembrado, quanto a 
do território remanescente. Esse sempre foi o real sentido da exigência 
constitucional - a nova redação conferida pela emenda, do mesmo modo 
que o art. 7º da Lei 9.709/98, apenas tornou explícito um conteúdo já 
presente na norma originária.  

2. A utilização de termos distintos para as hipóteses de desmembramento 
de estados-membros e de municípios não pode resultar na conclusão de 
que cada um teria um significado diverso, sob pena de se admitir maior 
facilidade para o desmembramento de um estado do que para o 
desmembramento de um município. Esse problema hermenêutico deve ser 
evitado por intermédio de interpretação que dê a mesma solução para 
ambos os casos, sob pena de, caso contrário, se ferir, inclusive, a isonomia 
entre os entes da federação. O presente caso exige, para além de uma 
interpretação gramatical, uma interpretação sistemática da Constituição, tal 
que se leve em conta a sua integralidade e a sua harmonia, sempre em 
busca da máxima da unidade constitucional, de modo que a interpretação 
das normas constitucionais seja realizada de maneira a evitar contradições 
entre elas. Esse objetivo será alcançado mediante interpretação que extraia 
do termo população diretamente interessada” o significado de que, para a 
hipótese de desmembramento, deve ser consultada, mediante plebiscito, 
toda a população do estado-membro ou do município, e não apenas a 
população da área a ser desmembrada.  

3. A realização de plebiscito abrangendo toda a população do ente a ser 
desmembrado não fere os princípios da soberania popular e da cidadania. 
O que parece afrontá-los é a própria vedação à realização do plebiscito na 
área como um todo. Negar à população do território remanescente o direito 
de participar da decisão de desmembramento de seu estado restringe esse 
direito a apenas alguns cidadãos, em detrimento do princípio da isonomia, 
pilar de um Estado Democrático de Direito.  

4. Sendo o desmembramento uma divisão territorial, uma separação, com o 
desfalque de parte do território e de parte da sua população, não há como 
excluir da consulta plebiscitária os interesses da população da área 
remanescente, população essa que também será inevitavelmente afetada. 
O desmembramento dos entes federativos, além de reduzir seu espaço 
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territorial e sua população, pode resultar, ainda, na cisão da unidade 
sociocultural, econômica e financeira do Estado, razão pela qual a vontade 
da população do território remanescente não deve ser desconsiderada, nem 
deve ser essa população rotulada como indiretamente interessada. 
Indiretamente interessada - e, por isso, consultada apenas indiretamente, 
via seus representantes eleitos no Congresso Nacional - é a população dos 
demais estados da Federação, uma vez que a redefinição territorial de 
determinado estado-membro interessa não apenas ao respectivo ente 
federativo, mas a todo o Estado Federal.  

5. O art. 7º da Lei nº 9.709, de 18 de novembro de 1998, conferiu adequada 
interpretação ao art. 18, § 3º, da Constituição, sendo, portanto, plenamente 
compatível com os postulados da Carta Republicana. A previsão normativa 
concorre para concretizar, com plenitude, o princípio da soberania popular, 
da cidadania e da autonomia dos estados-membros. Dessa forma, contribui 
para que o povo exerça suas prerrogativas de cidadania e de autogoverno 
de maneira bem mais enfática.  

6. Ação direta julgada improcedente. 

(STF - ADI: 2650 DF, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 
24/08/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-218 DIVULG 16-11-
2011 PUBLIC 17-11-2011). 

A referida Ação de Inconstitucionalidade foi ajuizada pela Mesa da 

Assembleia Legislativa de Goiás em 15 de maio de 2002, visando impugnar a 

primeira parte do artigo 7º da Lei 9.709/9822, que dispunha sobre a “população 

diretamente interessada” como sendo a do território que se buscava desmembrar, 

bem como daquele que sofreria o desmembramento.  

A autora entendeu que o referido termo teria abrangência tão somente sobre 

a população da área a ser desmembrada, ao contrário do que prevê o dispositivo 

legal, fundamentando-se na violação à soberania popular (artigos 1º, caput23 e 1424 

da CRFB/88), e no cerceamento ao exercício da cidadania (artigos 1º, II da 

CRFB/88). Segundo a demandante, a interpretação dada ao dispositivo em comento 

acabaria por obstruir o desmembramento de Estados, em razão de exigir 

manifestação de população de área remanescente que não deseja a separação.  

                                                           
22

 Art. 7
o
 Nas consultas plebiscitárias previstas nos arts. 4

o
 e 5

o
  entende-se por população 

diretamente interessada tanto a do território que se pretende desmembrar, quanto a do que sofrerá 
desmembramento; em caso de fusão ou anexação, tanto a população da área que se quer anexar 
quanto a da que receberá o acréscimo; e a vontade popular se aferirá pelo percentual que se 
manifestar em relação ao total da população consultada. 
23

 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios 
e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos [...]. 
24

 Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com 
valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: 
I - plebiscito; 
II - referendo; 
III - iniciativa popular 
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Baseou-se também na comparação das três modalidades de redivisão 

territorial, quais sejam, incorporação, subdivisão e desmembramento, e na 

abrangência da consulta em cada uma delas. Aduziu que, se na incorporação a 

população ouvida é a dos estados que se unirão (pois serão as população do novo 

Estado), e na subdivisão a população a ser consultada é a do Estado cujas regiões 

se dividirão em duas ou mais (pois serão as populações dos novos Estados), logo, 

na hipótese de desmembramento deve ser consultada tão somente a população da 

área a se desmembrar, pois essa será a população do novo Estado.  

Outro argumento utilizado refere-se à Emenda Constitucional nº 15/96, de 

forma que, se o Congresso não inseriu a consulta das populações de todo o estado 

no artigo 18,§3º da CRFB/88, então se deve interpretar que esta só se dará nos 

casos de desmembramento de Municípios, uma vez que no artigo 18, §4º da 

CRFB/88 o constituinte é claro ao estabelecê-la em relação às populações dos 

Municípios envolvidos. Assim, pretendeu-se diferenciar duas situações: Na hipótese 

de desmembramento de Municípios, o plebiscito deve envolver as populações dos 

envolvidos, enquanto que na hipótese de desmembramento de Estados envolverá 

apenas a população diretamente interessada, ou seja, a população da parte 

desmembranda.   

Vista a tese da autora em que pugna pela inconstitucionalidade passa-se 

então aos votos proferidos pelos Ministros e seus argumentos para declarar a 

constitucionalidade do artigo 7º da Lei 9709/98 e, por conseguinte, a delimitação da 

“população diretamente interessada” como a população de todo o Estado.  

O Ministro-Relator Dias Toffoli votou pela improcedência do pedido. De 

início, indica que a Emenda Constitucional 15/96, abordada pela demandante, 

alterou tão somente o dispositivo constitucional referente à criação de Municípios. 

No que se refere à criação ou desmembramento de Estados, a redação não foi 

alterada, mantendo, portanto, a menção à “população diretamente interessada”. 

Entende, pois, que a interpretação de que se tratava da população da área a ser 

desmembrada, conferida aos casos de desmembramento de Municípios, não deve 

ser dada igualmente à hipótese de criação dos Estados. Para Toffoli (STF, 2011, p. 

14), “houve clara intenção da Constituição em fixar a necessidade de consulta a toda 

a população afetada pela alteração territorial”.  
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Senhores Ministros, após a alteração promovida pela EC 15/96, restou 
explícito na Constituição Federal o alcance da expressão ‘populações 
diretamente interessadas’, ao determinar que seja feita consulta a toda a 
população afetada pela modificação territorial, o que, no caso de 
desmembramento, deve envolver tanto a do território a ser apartado, quanto 
a do território restante, nos exatos termos da definição contida no art. 7º da 
Lei nº 9.709/98, ora questionado. (STF, 2011, p. 15-16). 

Acredita que, embora haja uma alteração textual somente no artigo 18, §4º, 

da CRFB/88, não há outra forma de interpretação do que consistiria a população 

diretamente interessada do artigo 18, §3º da CRFB/88. Ou seja, a existência de 

termos distintos nos dois dispositivos não importa em significados diversos.   

Questionando o porquê de se conferir interpretações distintas a situações 

semelhantes, conclui, a partir de uma interpretação sistemática da Constituição, pela 

necessidade de se conferir a mesma solução para ambos os casos.   

Ficaria, então, o problema da divergência entre o processo de 
desmembramento de estados e o processo de desmembramento de 
municípios. A mim parece que esse tipo de problema deve ser evitado por 
intermédio de uma interpretação que dê a mesma solução para ambos os 
casos, sob pena de, caso contrário, se ferir, inclusive, a isonomia entre os 
entes da federação, conferindo-se maior facilidade para o desmembramento 
de um estado do que para o desmembramento de um município, o que a 
meu ver, Senhores Ministros, levaria a uma situação absurda. (STF, 2011, 
p. 16-17). 

Assim é que, nas hipóteses de desmembramento de Estados, a consulta por 

plebiscito deve abranger toda a população do ente federativo, e não apenas a 

população da área a ser desmembrada.  

Ademais, um plebiscito com tamanha abrangência, segundo o Ministro, não 

feriria os princípios da soberania popular e cidadania, tal como pretende o 

demandante. Pelo contrário, a vedação ao plebiscito em toda a área estadual que os 

afrontaria. 

No meu sentir, o que parece afrontá-los é a própria vedação à realização do 
plebiscito em toda aquela área. Negar à população do território 
remanescente o direito de participar da decisão de desmembramento de 
seu estado não é a melhor forma de respeitar a soberania popular, nem o 
exercício da cidadania por todos. Pelo contrário, é restringir esse direito a 
apenas alguns, em detrimento do princípio da isonomia, pilar de um Estado 
Democrático de Direito. (STF, 2011, p. 18). 

Retrata ainda a necessidade de verificar-se qual a população será 

diretamente afetada com a divisão, de forma a diminuir a importância do “querer” ou 

não “querer” em tal processo, uma vez que “aqueles que são contrários ao 

desmembramento têm o legítimo interesse e o direito de manifestar sua vontade, 

tanto quanto aqueles que são favoráveis. Essa é a razão do plebiscito.” (STF, 2011, 

p. 19-20). 
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Ora, não há como simplesmente excluir da consulta plebiscitária, em virtude 
da simples pressuposição de que esta será contrária à divisão territorial, os 
interesses da população da área remanescente, população essa que 
também será inevitavelmente afetada pelo desmembramento.  
Senhores Ministros, também não vejo como se possa admitir que, no caso 
de desmembramento, a população da área remanescente tenha apenas um 
interesse indireto. 
Tratando-se o desmembramento de uma divisão territorial, de uma 
separação, com o desfalque de pedaço de seu território e de parte da sua 
população, como afirmar que a parte interessada nessa separação é 
apenas a que se retira? Então quer dizer que a retirada da parte de um todo 
não interessa diretamente àquela parte remanescente?  
Restringir a consulta plebiscitária apenas à população da área a ser 
desmembrada é deixar de revelar a vontade de todos aqueles que sofrerão 
com os efeitos do desmembramento, privilegiando, apenas, uma fração 
desses. No meu entender, o desmembramento de um estado da Federação 
afeta uma multiplicidade de interesses, que, como ressaltado pela 
Presidência da República, ‘não podem ser atribuídos, exclusivamente, à 
população da área que pretende desmembrar-se’.  (STF, 2011, p. 20). 

Assim, a “população diretamente interessada” configura-se pela população 

da área desmembranda e remanescente. Enquanto que a população indiretamente 

interessada, segundo Toffoli, é a população dos demais estados, consultadas 

indiretamente pelos representantes no Congresso Nacional.  

Por fim, vota pela constitucionalidade do dispositivo impugnado, em respeito 

aos princípios da soberania popular, cidadania e autonomia dos estados-membros. 

Seguindo a mesma linha de raciocínio, o Ministro Luiz Fux também vota pela 

improcedência do pedido autoral. Em seu voto explica a não ocorrência de violação 

a princípios, e a necessidade de uma interpretação teológico-sistêmica da 

Constituição Federal, para entender que às duas situações (desmembramento de 

municípios e estados) deva ser concedida a mesma solução.  

Eu aqui, então, Senhor Presidente, acompanhando integralmente o 
eminente Ministro Relator, estou assentando que a soberania popular 
pressupõe que os votos de todos sejam votos igualitários, faz parte do 
conceito de soberania popular. Estou sugerindo também, exatamente da 
forma como destacou o eminente Ministro Toffoli, no belíssimo voto 
proferido, que a violação aos princípios da soberania popular e da cidadania 
não restou configurada. Ao contrário, a norma atacada, que determina que 
as populações de todos os municípios envolvidos sejam ouvidas no 
plebiscito, somente aumenta o grau de cidadania e homenageia a soberania 
popular. (STF, 2011, p. 36). 

Fundamentando-se também na inocorrência de violação aos princípios da 

cidadania e soberania, a Ministra Carmem Lúcia acompanhou o voto do Min. Relator 

Dias Toffoli. Fazer referência apenas à população que pretende se desmembrar 

“seria tolher a cidadania e enfraquecer a soberania”.  
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Acrescenta, no entanto, sua interpretação ao termo “diretamente 

interessada”. O “diretamente” seria no sentido de ter interesse na reconfiguração do 

Estado ou Município que habita “em termos de recursos, de poder, de condições 

sociais, de condições culturais que compõem a história dos Estados e, portanto, dos 

cidadãos” (STF, 2011, p. 38). Ou seja, quem seria afetado com a modificação 

territorial. Já o “interessado”, segundo a Ministra (STF, 2011, p. 38), refere-se 

àqueles que sofrem modificação em seu patrimônio de direitos políticos.  

Foi feita uma referência a Minas Gerais da tribuna, então, eu vou, como 
mineira, exatamente dizer que uma coisa é ser parte de um Estado que 
congrega inclusive essa realidade cultural. Outra coisa é, agora, sem poder 
dizer nada, ver uma parte disso, que formava o patrimônio dos meus bens 
cidadãos como parte dessa federação, compor uma outra unidade, sendo-
me retirada sem que eu pudesse me manifestar. Isso, sim, seria, a meu ver, 
um enfraquecimento, um tolhimento, como Vossa Excelência enfatizou no 
voto, da cidadania. (STF, 2011, p. 39). 

O Ministro Ricardo Lewandowski, por sua vez, se manteve de acordo com o 

voto proferido pelo Relator. Para tanto, usou como exemplo a possibilidade de 

desmembramento do Estado do Pará, forte àquela época. Sendo este um Estado de 

tradição histórica e de preservação do patrimônio cultural, “é evidente o interesse do 

Pará na preservação de sua integridade territorial, cultural e, por que não dizer, 

social e até patrimonial” (STF, 2011, p. 42). Razão pela qual, se posiciona no sentido 

de consulta a todos os eleitores do Pará, e adere integralmente o voto do Min. Dias 

Toffoli.  

O Ministro Ayres Britto (STF, 2011, p. 44), também optou por seguir o 

mesmo raciocínio e votar pela improcedência da ADI, concordando que a população 

diretamente interessada é aquela diretamente afetada nos interesses políticos, 

histórico-culturais e econômicos.  

Partindo da premissa de que nenhuma população busca a alteração 

territorial senão na busca de viabilidade e autossustentação econômicas, entende 

que tal reformulação não pode gerar a perda da autossustentação ou viabilidade 

econômica da unidade desfalcada. Em razão disso, é favorável à consulta a toda a 

população interessada no âmbito dos estados. Indo além, discorda da tese do 

Professor Dalmo Dallari, que consiste na necessidade de consulta à população de 

todo o país, e será vista adiante.   

Eu conheço a tese do eminente Professor Dalmo Dallari que vai além, 
entende que toda a população do país deve ser ouvida nesse tipo de 
plebiscito, mas, com todas as vênias, eu ouso discordar porque a federação 
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como um todo, o país como um todo, não tem nada a perder com o 
desmembramento de um estado, de um dos estados, porque o país como 
um todo continuará com o seu território íntegro e com sua população 
nacionalmente unificada. O país como um todo não vai perder nada. (STF, 
2011, p. 45). 

É necessário, conforme o Ministro (STF, 2011, p. 48-49), a oitiva de toda a 

população, a fim de que a população remanescente se manifeste no sentido de 

afirmar que a criação da nova unidade não prejudica a sua identidade histórico-

cultural. A criação de nova unidade só se justificaria quando não se busca uma 

emancipação propriamente dita, mas sim quando uma parcela da população adquire 

uma nova personalidade histórico-cultural distinta da população remanescente, 

juntamente com a concordância da população originária, que ainda se considera 

íntegra em sua personalidade e identidade, mesmo com o desfalque territorial da 

área que objetiva a separação. Retrata, portanto, a duplicidade de formação 

histórico-cultural.  

Então, é preciso que toda a população seja ouvida para confirmar 
eleitoralmente esse fenômeno da duplicidade de formação histórico-cultural 
de duas unidades, duas unidades populacionais incrustadas numa só 

unidade político-jurídica. (STF, 2011, p. 49). 
Por fim votou o Ministro Gilmar Mendes, também no sentido de 

constitucionalidade do artigo 7º da Lei 9709/98. Destaca-se em seu voto a 

diferenciação de interpretação dos §§ 3º e 4º do artigo 18 da CRFB/88 (STF, 2011, 

p. 58-59). Pelo fato de a Emenda Constitucional nº 15/96 ter alterado tão somente o 

§4º, poder-se-ia entender que o Constituinte pretendeu aplicar a regra da consulta 

restrita para os Municípios, e não estender aos Estados. Para tanto, enfoca que, de 

fato, o objetivo à época era a criação dos Municípios, uma vez que estas unidades 

se multiplicavam. Destacou, sobretudo, a necessidade de evitar a manipulação da 

fragmentação das unidades, sob pena de acarretar prejuízos para a federação e 

violar o princípio democrático.  

 

3.2.2 O voto vencido: a abrangência para todo o território nacional 

A segunda corrente, minoritária, é defendida pelo professor Dalmo Dallari e, 

expressa pelo Ministro Marco Aurélio em voto vencido na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 2650/DF.  

Ao contrário do posicionamento firmado na referida ação de 

inconstitucionalidade, a posição adotada por ambos é mais abrangente. 
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Fundamenta-se, sobretudo, em aspectos econômicos decorrentes do 

desmembramento. O referido Ministro assim o fez em seu voto. 

[...] O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, entendo 
irrespondíveis as colocações feitas pelo Ministro Dias Toffoli quanto ao 
primeiro passo – e, talvez, não esteja no Tribunal, e não estarei daqui a dez 
anos -, quanto à consulta à população da área a ser desmembrada e 
também da área que, se houver desmembramento, será a remanescente. 
Mas não posso deixar de considerar a ordem natural das coisas e o sentido 
vernacular dado pelo Colegiado à expressão ‘população diretamente 
interessada’, a definição dessa expressão presente a Constituição Federal. 
Ouvi muito que a população interessada é a afetada por um possível 
desmembramento. Daí ter dito que não resisti, no Tribunal Superior Eleitoral 
– fui voto isolado, e estou muito acostumado com isso em minha Cida 
judicante -, à ideia inteligente do jurista Dalmo Dallari, que percebi baseada 
na Carta da República. Por que aquiesci à ideia de Sua Excelência? 
Porque, se formos à Lei Maior, veremos que os estados e os municípios de 
hoje têm participação em receitas federais e em receitas – os municípios – 
estaduais.  
Ora, se há possibilidade de vir à balha [...] um novo município ou um novo 
estado, haverá prejuízo para as populações dos demais estados e dos 
demais municípios. E a razão é muito simples: aumentará o divisor do fundo 
alusivo aos estados e do referente aos municípios. Já não estou nem 
cogitando de despesas federais, considerado o surgimento de estados, não 
de municípios, e não são poucas, alusivas ao funcionamento das duas 
Casas do Congresso: a Câmara dos Deputados e o Senado da República.  
Por isso, vou mais além, Presidente, e digo que o faço a partir de regra de 
hermenêutica, distinguindo norma regra e norma constitucional exceção. 
Pra mim, a norma constitucional exceção é aquela que aventa a 
possibilidade de surgimento de novos municípios e de novos estados. 
Interpreto-as – são duas normas, as dos §3º e 4º do artigo 18 – de forma 
estrita. Potencializo, até mesmo para fechar a porta a essa volúpia na 
criação de estados e municípios, a referência ‘a população diretamente 
interessada’ para entender, como fez o professor Dalmo Dallari – e não fui 
aluno de Sua Excelência, já que sou egresso da Nacional de Direito e não 
da USP -, no que apontou que população interessada é a população do 
Brasil, é a população existente no território nacional. Vou, portanto, um 
pouco mais além, atém mesmo – não tenho nenhuma pretensão – para 
suscitar questionamentos a respeito da matéria. Assento que a consulta 
deve ser abrangente, a envolver, portanto, a população de toso o território 
nacional.  

É como voto. (STF, 2011, p. 66). 

Pela leitura do voto do Ministro, nota-se sua opção pelo posicionamento 

mais abrangente, de forma a ser necessária a consulta a todo o território nacional, 

em virtude das consequências que a referida criação pode gerar, sobretudo nos 

repasses feitos pela União.  

Como relatado em seu voto, o Ministro fundamentou-se na doutrina de 

Dalmo Dallari25 que, por entender que as consequências não se limitam apenas às 

                                                           
25

 Texto de Dalmo Dallari extraído do portal “Jornal do Brasil”. Acessado em 
<http://www.jb.com.br/sociedade-aberta/noticias/2011/07/22/criacao-de-estados-questao-nacional/ >, 
no dia 08 de Junho de 2016 às 19:12 hrs.  

http://www.jb.com.br/sociedade-aberta/noticias/2011/07/22/criacao-de-estados-questao-nacional/
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regiões desmembrandas, firma posicionamento no sentido de se fazer necessário 

um plebiscito em âmbito nacional, e não apenas local ou regional.  

O professor explica que se fazia muito comum a criação de Municípios 

ouvindo-se tão somente a população do distrito que buscava tal conversão, o que 

por sua vez explica, segundo Dallari, a existência de muitos Municípios sem renda 

própria, incapazes de prestar serviços fundamentais. Ou seja, foram criados mesmo 

sendo tecnicamente inviáveis. Foi para evitar este cenário que se passou a exigir a 

manifestação de todos os interessados. 

Em meados de julho de 2011, ano em que houve o plebiscito para a criação 

dos estados de Carajás e Tapajós, o mencionado professor entrou com 

requerimento de natureza administrativa solicitando a ampliação da consulta ao 

TSE. Neste, expôs posicionamento no sentido de entender que todo o Brasil deve 

ser considerado como diretamente interessado. Fundamentou-se, para tanto, nas 

consequências geradas a partir da criação de um novo ente, tanto no aspecto 

político, com a consequente alteração no número de parlamentares, quanto no 

aspecto financeiro, em decorrência da necessidade de se equipar a máquina estatal 

e da influência que teria na distribuição das quotas provenientes do fundo dos 

estados. 

Com efeito, basta considerar que a criação dos novos estados acarretará 
encargos financeiros altíssimos, muitos milhões de reais, que sairão dos 
cofres federais e, portanto, deverão ser suportados por toda a população 
brasileira. Com a criação dos dois novos estados, cada um deles elegerá 
três senadores e pelo menos oito deputados federais, que é o mínimo por 
estado. Considerando-se o curso de cada parlamentar, incluindo subsídios, 
assessores, os gabinetes com seu equipamento e suas altas despesas de 
manutenção, mais as despesas de viagem e outras que normalmente 
ocorrem, fica mais do que evidente que toda a população brasileira tem 
interesse direto na decisão.  

Acrescente-se a isso o custo da instalação dos estados, com o 
governador, as secretarias, a Assembleia Legislativa, o Judiciário e todo o 
aparato administrativo. Para tanto, os estados recém-criados irão usar 
recursos federais, ou seja, dinheiro de toda a população brasileira. 
Acrescente-se, ainda, que a Constituição estabelece a existência de um 
fundo dos estados, formado com recursos provindos de tributos federais e 
distribuído a todos os estados. E cada novo estado receberá uma quota, em 
prejuízo de todos os demais estados brasileiros. Isso, ressalta-se uma vez 
mais, sem a demonstração dos efeitos práticos da criação de novos 
estados, não se tendo dito uma palavra sobre quais benefícios resultarão 
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para as respectivas populações. A única consequência certa é que haverá 
benefícios para quem tiver o comando político dos novos estados. 

26 
Contudo, tal entendimento não foi acolhido em plebiscito para a criação dos 

dois novos estados e, portanto, atendendo ao posicionamento firmado na ADI 

2650/DF, foi realizado tão somente com as populações do território a ser 

desmembrado e do território remanescente.   

 

3.3 AS POSSÍVEIS CAUSAS PARA O SURGIMENTO DOS MOVIMENTOS 

SEPARATISTAS 

 

Vista a divergência existente no plano formal, no tocante ao texto 

constitucional, faz-se importante frisar os diferentes posicionamentos existentes no 

plano fático, ou seja, os argumentos políticos e socioeconômicos que poderiam a vir 

fundamentar a criação ou não de um novo ente federativo.  

Vão desde manifestações sobre as dimensões territoriais dos estados, quanto 

à necessidade de desenvolver regiões esquecidas pelo poder público, como ainda a 

questões de segurança nacional, além de razões culturais, políticas e geográficas. 

(SOUZA, 2011, p. 5). 

Diversas são as causas que levam à idealização de um projeto nesse sentido, 

mas, sem dúvida, uma que se destaca é a falta de identidade da área que pretende 

desmembrar-se com a do restante do território estadual. Herbert Toledo Martins 

(2001, p. 271) retrata o contexto vivido à época da Assembleia Nacional Constituinte 

de 1987/88, com a criação de anteprojetos da Comissão da Organização do Estado, 

propositura e discussão sobre a criação dos estados de Juruá (AM), Tapajós (PA), 

Santa Cruz (BA), Maranhão do Sul (MA), Triângulo (MG), Tocantins (GO), e a 

elevação dos territórios do Amapá e Roraima à condição de Estado. Não se tratava, 

porém, de um procedimento simples. Ao evidenciar evidentes conflitos de 

interesses, os movimentos separatistas perdiam forças.  

Acompanhando-se os debates parlamentares, concomitantes às etapas do 
processo Constituinte, através do Diário da Assembleia Nacional 
Constituinte (DANC), verificam-se os conflitos intra e inter regionais que 
obstaculizaram o processo de criação dos estados que, na reta final, foram 
suprimidos do texto constitucional, resultando frustradas as expectativas 

                                                           
26

 Texto de Dalmo Dallari extraído do portal “Jornal do Brasil”. Acessado em 

<http://www.jb.com.br/sociedade-aberta/noticias/2011/07/22/criacao-de-estados-questao-nacional/ >, 
no dia 08 de Junho de 2016 às 19:12 hrs.  

http://www.jb.com.br/sociedade-aberta/noticias/2011/07/22/criacao-de-estados-questao-nacional/
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daqueles que lutavam pela transformação de suas regiões em um novo 
estado. (MARTINS, 2001, p. 272).  

Tratando especificamente da proposta de criação do estado do Triângulo, 

que veio a ser derrotada, Herbert Martins (2001, p. 272) aponta argumentos 

existentes em favor da referida emancipação, elaborados por deputados, 

consistentes na construção de uma nova identidade socioterritorial, diferente das 

demais regiões de Minas, além de questões históricas e geográficas, a busca pela 

atuação racional da administração pública, e o fortalecimento da federação.  

Chico Humberto, um dos deputados mencionados pelo autor (2001, p. 272), 

evidenciou a diferença existente na região. Para tanto, utilizou-se das origens 

históricas, ao tratar que o Triângulo teria raízes ligadas a São Paulo e Goiás, e da 

relação econômica, uma vez que, enquanto no restante do Estado de Minas Gerais 

predominam as atividades de engenho e mineração, no Triângulo prevalece a 

agropecuária intensiva e o comércio. Esses fatores, junto ao sotaque, levam o 

Deputado a concluir pela inexistência de raízes mineiras e, portanto, pela falta de 

identidade dos territórios.  

O mencionado parlamentar também defendeu o aumento das unidades 

federadas em razão da atribuição da administração pública, de forma que, com o 

desenvolvimento do país, as responsabilidades do Estado aumentam e, à medida 

que se dá o crescimento geográfico, mais difícil é para governá-lo.  

Carlos Augusto da Silva Souza (2011, p. 8) também elucida o discurso da 

diversidade cultural, principalmente à falta de unidade entre grupos culturalmente 

diversos. O Brasil consistiria sim em um “aglomerado de grupos sociais 

heterogêneos que, muitas vezes, ocupam uma mesma área, mas não sentem 

solidariedade entre si” (SOUZA, 2011, p. 8).  

No caso da Amazônia, nas últimas décadas, houve intensa migração de 
grupos externos à região, portadores de valores, culturas, tradições e 
linguagens próprias, diferentes das populações tradicionais que nasceram e 
habitam a região e se reconhecem como amazônidas. Sendo em sua 
maioria migrante, esta população não se vê nos valores e tradições locais e 
não possui vínculos culturais sólidos com as populações tradicionais. Por 
esta razão, é de se entender que estes grupos não se sintam inteiramente 
vnculados às raízes locais e não comunguem dos mesmos sistemas de 
valores, tradições e culturas historicamente e socialmente construídos. 
(SOUZA, 2011, p. 8). 

Existem, contudo, outros argumentos para os movimentos seccionistas.  

Fala-se também em uma centralização política e de recursos públicos na 
capital e em regiões próximas, deixando os municípios mais distantes 
abandonados. Outro fator é o interesse na captura de recursos federais, 
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visto que seriam necessários aportes da União para viabilizar novas 
unidades. Existe ainda um aspecto mais político, pressupondo que 
‘determinadas lideranças avaliam as possibilidades de se consquistas 
maiores espaços de poder com a redivisão’, conforme consta no 
Comunicado do Ipea já mencionado aqui. (CAMBAÚVA, [201-]) 

Percebe-se que, além do argumento da diferença de identidade sociocultural 

existente entre a área desmembranda e o restante do território estadual, existem 

causas políticas e econômicas.  

Acredita-se aqui, que os movimentos derrotados durante a Constituinte de 
1987/88 e, também, no processo de revisão a Carta de 88, não desistirão 
do pleito, como é o caso do Triângulo, que tentou, pela décima segunda vez 
(29/06/88, p. 11657), a sua emancipação. E mais: em função da imensidão 
territorial de alguns estados, suas diferenças regionais, o adensamento 
populacional progressivo, o abandono de muitas áreas pelos governos 
centrais (estadual e federal), outros movimentos emergirão. O problema da 
criação de novos estados se articula, por um lado, com temas e questões 
cruciais como a representação política, o sistema eleitoral, a construção de 
identidades territoriais, a lógica do jogo político em escala nacional e local 
em que se inserem os processos de desmembramento. Por outro lado, a 
implantação da máquina administrativa do novo estado traz consequências 
para o federalismo, derivadas da criação de uma nova entidade federativa. 
São questões novas que emergem nos casos em que o objetivo do 
desmembramento é alcançado. (MARTINS, 2001, p. 287).  

O IPEA, em um de seus comunicados (IPEA, [201-], p. 3), adentra na 

questão, afirmando que a aspiração de emancipação política e econômica tem 

causas e consequências. Diante do federalismo existente no Brasil, não teria 

enfoque apenas em âmbito regional ou estadual, mas também refletiria em 

populações externas a essas áreas. As motivações são diversas. Uma delas é a 

centralização política.  

Em geral, a centralização política e de recursos públicos na capital do 
estado e adjacências é um fator que tem grande força para impulsionar tais 
movimentos.  
Quando essa distorção encontra-se com áreas de crescimento econômico 
recente, que demandam melhorias na infraestrutura e nos serviços sociais, 
as condições tornam-se propícias para o aparecimento de pressões 

emancipacionistas. (IPEA, [201-], p. 3).  

Também há motivações políticas e até demográficas, sobretudo aspectos 

relacionados à representatividade (que será melhor detalhada adiante).  

Aspectos políticos e demográficos também têm influência significativa na 
criação de condições favoráveis ao aparecimento desse tipo de movimento. 
Os aspectos políticos variam desde aqueles com maior enraizamento social, 
como as aspirações de maior representatividade regional das populações 
locais com identidades que não mais se associam ao do estado original, até 
os que respondem mais especificamente a um cálculo de grupos de 
interesses econômicos e mesmo a estratégias políticas de partidos e 

parlamentares. (IPEA, [201-], p. 3).  

Ademais, os interesses políticos podem estar atrelados aos interesses de 

lideranças políticas, na busca de maiores poderes, conforme determina Carlos 
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Augusto da Silva Souza (2011, p. 9). A busca seria sim pelo controle estratégico do 

território. Isso porque, para algumas lideranças seria mais vantajoso fortalecer o 

separatismo e, por conseguinte, favorecer a diminuição das disputas políticas e 

possibilitar o controle sobre faixas estratégicas.  

Por outras vezes, a causa pode ser financeira, especialmente no tocante à 

captura de recursos federais. Isso porque, segundo o comunicado (IPEA, [201-], p. 

3), uma vez realizada a divisão, e ante a necessidade de equipar a máquina pública 

estadual, faz-se necessário o auxílio da União para viabilizar a unidade federativa.  

Argumentos que relacionam a extensão territorial ao desenvolvimento 

econômico também estão presentes.  

Alguns autores vinculam fortemente a redivisão territorial a questões de 
natureza econômica, advogando a necessidade de descentralizar recurso e 
dinamiza de forma mais consistente regiões subdesenvolvidas que, por não 
disporem de força política, acabam desassistidas pelo poder público. A 
criação de novos estados, nesse sentido, seria uma necessidade para 
possibilitar maiores níveis de desenvolvimento, através da descentralização 
de recursos, e maior autonomia na alocação de investimentos que 
impactariam positivamente na geração de emprego e renda. (SOUZA, 2011, 
p. 5). 

A busca de adequação à realidade territorial em termos de políticas públicas, 

e os incentivos institucionais também são causas apontadas para tal movimento.  

O dinamismo econômico e social de uma federação pode levar a novas 
divisões territoriais de forma a adequar a realidade territorial às 
necessidades da população em termos de políticas públicas. Estas novas 
divisões territoriais também podem decorrer de incentivos institucionais, 
quando estes favorecem financeiramente a divisão de estados ou 
municípios. (BOUERI, 2008, p. 7). 

Em suma, trata-se de procedimento delicado e, na maioria das vezes, 

insistente, em respeito às mais diversas motivações elencadas aqui, variando estas 

de Estado para Estado. Algumas delas legítimas, outras nem tanto. Algumas ligadas 

tão somente ao aspecto financeiro, no tocante aos repasses financeiros oriundos do 

Fundo dos Estados, outras ligadas a aspectos sociais, de mera identificação com a 

unidade federativa em que se inserem, e outras com aspectos políticos, almejando 

maior participação na formação da vontade nacional ou até como estratégia política 

dos partidos.  

 

3.4 A COMPOSIÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS NA HIPÓTESE DE 

CRIAÇÃO DE NOVOS ESTADOS 
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Dentre os efeitos decorrentes da criação de novos Estados, se destaca a 

eminente alteração da quantidade de representantes no Poder Legislativo. É 

necessário, no entanto, observar o que preceitua a Constituição Federal no tocante 

a forma que se dê tal modificação. Ressalva-se neste cenário, a importância dada 

pelo texto constitucional do artigo 18, §3º ao Congresso Nacional, uma vez que cabe 

a este a aprovação dos decretos legislativos convocatórios de plebiscitos.  

Ricardo José Pereira Rodrigues (2011, p. 3-4) destaca o impacto que a 

criação de novos Estados pode gerar na composição e no número total de 

deputados na Câmara Federal, partindo da premissa que aumentando a quantidade 

de Estados, aumenta-se também a representação no Legislativo. Entretanto, 

questiona como se daria tal modificação, e se seria necessário um aumento na 

quantidade total de deputados previsto na Constituição Federal.  

Como sabido, a Constituição Federal dispõe acerca da composição da 

Câmara dos Deputados, bem como o número de parlamentares representantes de 

cada Estado, sendo este entre oito e setenta, devendo a representação ser 

proporcional à população.  

Art. 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, 
eleitos, pelo sistema proporcional, em cada Estado, em cada Território e no 
Distrito Federal. 
§ 1º O número total de Deputados, bem como a representação por Estado e 
pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, 
proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários, no 
ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da 
Federação tenha menos de oito ou mais de setenta Deputados. 

Detalhe que deve ser observado, situado além do texto constitucional, 

refere-se à exigência de número máximo de quinhentos e treze deputados federais, 

trazida pela Lei Complementar 78/93 em obediência ao texto constitucional retro.  

Art. 1º Proporcional à população dos Estados e do Distrito Federal, o 
número de deputados federais não ultrapassará quinhentos e treze 
representantes, fornecida, pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, no ano anterior às eleições, a atualização estatística 
demográfica das unidades da Federação. 

Parágrafo único. Feitos os cálculos da representação dos Estados e do 
Distrito Federal, o Tribunal Superior Eleitoral fornecerá aos Tribunais 
Regionais Eleitorais e aos partidos políticos o número de vagas a serem 
disputadas. 

Art. 2º Nenhum dos Estados membros da Federação terá menos de oito 
deputados federais. 
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Parágrafo único. Cada Território Federal será representado por quatro 
deputados federais. 

Art. 3º O Estado mais populoso será representado por setenta deputados 
federais. 

Conforme apontado pelo autor (2011, p. 6), o artigo 45 da Constituição é 

omisso quanto ao número máximo de parlamentares que compõem a Câmara dos 

Deputados, cabendo à Lei Complementar 78/93 essa atribuição. Esta, além de 

definir o número máximo, estabeleceu o critério da proporcionalidade para fixar os 

representantes, mesmo diante de eventual necessidade de ajustes antes de cada 

eleição.  

Pela análise dos dispositivos em comento, tem-se que a representação será 

dada em quantidade proporcional, entre oito e setenta deputados por Estado, 

conforme seja mais ou menos populoso, respeitado o limite de quinhentos e treze 

deputados federais.  

A criação de um novo Estado alteraria de que forma essa configuração? A 

situação seria facilmente solucionada, não fosse a existência de dispositivo do 

ADCT27 que prevê a impossibilidade de irredutibilidade da representação. Segundo 

Rodrigues (2011, p. 7), o referido dispositivo “priva de precisão os demais 

dispositivos legais que abordam a questão do número total de deputados”, de forma 

que não seria possível garantir a irredutibilidade das atuais bancadas se 

considerado o limite de quinhentos e treze representantes.  

Surgiria, pois, dois possíveis resultados. Ambos, no entanto, violariam algum 

dos dispositivos aqui elencados. O primeiro deles relacionar-se-ia à redução do 

número de deputados nas representações de Estados, enquanto o segundo 

consistiria no aumento do número total de deputados.  

No caso da criação de novos Estados e mantendo-se o número mínimo e 
máximo estabelecido pela Constituição Federal em 8 e 70, respectivamente, 
duas hipóteses apresentam-se como possíveis resultados. Primeiro, 
contemplar-se-ia a redução do número de deputados nas representações 
de Estados que se situam fora dos extremos mínimos e máximos. Mas essa 
primeira hipótese contraria o parâmetro da irredutibilidade das 
representações estaduais na Câmara dos Deputados imposto pelo art. 4º, 
§2º do ADCT. Para atender ao preceito constitucional contido no ADCT, 
considerar-se-ia o aumento do número total de deputados, o que, por sua 

                                                           
27 Art. 4º. O mandato do atual Presidente da República terminará em 15 de março de 1990. 
[...] 
§ 2º É assegurada a irredutibilidade da atual representação dos Estados e do Distrito Federal na 
Câmara dos Deputados.  
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vez, contraria o disposto na Lei Complementar nº 78, de 1993. 
(RODRIGUES, 2011, p. 7).  

A questão é amplamente debatida, mas, segundo trazido pelo autor (2011, 

p. 7), a polêmica ainda não foi formalmente resolvida, de forma que se poderiam 

supor duas hipóteses: que a legislação em vigor (LC 78/93) seria um impeditivo para 

o aumento do número total de deputados, mesmo em eventual criação de novos 

Estados; ou que a criação de novos Estados resultasse no aumento do limite de 

deputados, se for considerada a vigência do dispositivo do ADCT, responsável por 

dispor sobre a irredutibilidade da representação.  

Percebe-se que a questão é um tanto quanto nebulosa. Não se sabe ao 

certo como deve ser feita tal ponderação. É diante disso que o autor apresenta 

possíveis alternativas para solucionar o conflito aparente de normas.  

A primeira apresentada (2011, p. 9) consiste na inclusão no texto da LC 

78/93 de “um dispositivo que reiterasse a fixação do número total de deputados 

federais mesmo para o caso da criação de novos Estados”. Ademais, sugere 

alteração quanto ao cálculo do número de deputados federais, proporcional a 

população dos Estados, de forma que fosse realizado a cada dez anos e valesse 

para as eleições seguintes.  

Já a segunda diz respeito à apresentação de Proposta de Emenda à 

Constituição visando alterar o texto do artigo 45 para constitucionalizar o limite de 

deputados federais previsto na Lei Complementar e, em conjunto, revogar o §2º do 

art. 4º do ADCT.  

Outra problemática diz respeito à representação proporcional ao número de 

habitantes de cada Estado. Carlos Augusto da Silva Souza (2011, p. 1) atenta para 

este cenário, afirmando que os próprios preceitos constitucionais que estatuem essa 

proporcionalidade definem parâmetros que atentam contra ela. Ao estabelecer limite 

de oito e setenta deputados por estado, promove-se a desigualdade sobre a 

representação proporcional ao ponto de surgirem sob e sub representações.  

Esta limitação tem produzido intensa desigualdade sobre a representação 
proporcional, pelo fato de que estados com elevada população estão 
subrepresentados na Câmara dos Deputados, enquanto os que possuem 
reduzida população estão sobrepresentados  na formação das bancadas 
legislativas. São Paulo, por exemplo, que apresenta uma população com 
cerca de 39.924.091 habitantes, elege 70 deputados, numa proporção de 
um deputado para cada 570.344 habitantes. Já Roraima, com uma 
população de 425.398 habitantes, elege oito deputados federais, cerca de 
um deputado para cada 53.174 habitantes. (SOUZA, 2011, p. 1).  
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É notória, portanto, a necessidade de atuação do Poder Legislativo para 

solucionar o conflito, tanto na quantidade de parlamentares, quanto na 

proporcionalidade, e, por conseguinte, reduzir a discussão sobre a distorção de 

representação dos Estados na Câmara dos Deputados.  

 

3.5 A INVIABILIDADE DE CRIAÇÃO A PARTIR DO CUSTO DE FINANCIAMENTO 

DE NOVAS UNIDADES FEDERATIVAS 

 

Muitos foram os projetos de criação de novos estados que chegaram ao 

Congresso Nacional. Poucos, no entanto, parecem ter sido precedidos de estudo de 

viabilidade. Explica-se. A maioria dos projetos é totalmente descabida no plano 

econômico, a ponto de, em alguns casos, a área desmembranda possuir um PIB 

inferior ao próprio custo para seu funcionamento. É o que se extrai como conclusão 

de uma pesquisa realizada por Rogério Boueri, a serviço do IPEA, fundamentado-se 

em dados de 2005, que será detalhada adiante. “De qualquer forma, quando existe a 

perspectiva de divisão de um ente federativo, muitas vezes os benefícios são 

claramente explicitados pelos atores interessados, mas os custos ignorados”. 

(BOUERI, 2008, p. 7).  

Acerca dos gastos inerentes quando da criação de um novo Estado, Boueri 

(2008, p. 7-8) afirma a necessidade de equipar a máquina pública estatal, a fim de 

cumprir com as responsabilidades federativas, e que seja capaz de dar 

sustentabilidade a essas obrigações junto à população. A título de exemplo, a região 

Sudeste é a que possui maior volume de gasto público estadual, com 26,5%, 

enquanto a região Norte é a que menos gasta, com 3,8% do total nacional. Este 

dado demonstra o tamanho da desigualdade na distribuição dos gastos públicos na 

Federação Brasileira. No tocante a variação em relação aos produtos internos brutos 

(PIBs) a desigualdade ainda se mostra presente, ao passo que o Acre atinja o valor 

de 37,27% do seu PIB com o funcionamento da máquina estatal, enquanto que em 

São Paulo os gastos não atingem 8,51% do PIB. 

Quanto maior o contingente populacional de um estado, maiores as 
demandas por serviços e bens públicos e, consequentemente, maior o 
gasto púbico necessário para supri-las. Por outro lado, estados com 
maiores produções econômicas requererão, muito provavelmente, maiores 
aportes de infra-estrutura, maiores níveis de fiscalização etc. Então, de 
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acordo com esse arrazoado, maiores PIBs requeririam maiores gastos 
públicos. (BOUERI. 2008, p. 10).  

A partir dessa análise, Boueri (2008, p. 12-13) buscou estimar os gastos 

públicos dos Estados utilizando-se de fatores como o contingente populacional de 

cada ente, os PIBs, as áreas territoriais e o número de Municípios, alcançando, por 

fim, a incrível e elevada quantia de R$ 832,14 milhões por ano.  

Com a estimativa realizada chega-se a algumas conclusões, tais como a 

relação dos gastos públicos com o aumento do PIB (a cada R$ 1 de aumento do PIB 

de um estado, a estimativa é que seu gasto público aumente em 7,5 centavos de 

real) ou em relação ao aumento da quantidade de habitantes do estado (cada 

pessoa a mais aumenta o gasto público de um estado em R$ 564,69).  

O estudo envolvendo os custos de manutenção de um Estado chega, enfim, 

à hipótese de sua criação. Os projetos apresentados caracterizam-se pelos mais 

diversos defeitos que “vão da falta de consideração sobre a viabilidade econômica e 

financeira para a formação de uma nova entidade federativa até falhas no rol de 

municípios que a integrariam” (BOUERI, 2008, p. 17). Mesmo que se faça 

necessária uma reordenação política e territorial, estudos sobre a situação 

econômica e financeira da região são necessários para fundamentar as proposições 

de novos Estados.  

A fim de ilustrar a clara inviabilidade de determinados projetos, Boueri 

apresenta uma nova perspectiva, aliando a estimativa de gasto de um Estado com o 

PIB da área a ser criada.  

O fato mais notável na tabela 6 é o de quem em quatro dos estados 
propostos (Madeira, Rio Negro, Solimões, Uirapuru e Xingu) o gasto 
estadual superaria o PIB, atestando a completa inviabilidade das 
proposições. Apenas no Juruá esse parâmetro estaria abaixo de 100% do 
PIB, mas ainda acima dos 50%, dizendo que os gastos estaduais 
corresponderiam a mais da metade do PIB da região. (BOUERI, 2008, p. 
18).  

Ora, é notório como algumas propostas não possuem qualquer condição de 

prosseguir. Como imaginar um estado em que todo o PIB seria destinado a seus 

gastos? Ou que pelo menos 50% estaria destinado a essa finalidade? Totalmente 

inviável a criação nessas condições. 

Levando-se em conta que a média nacional dos gastos estaduais em 
relação ao PIB é de 12,47% apenas quatro dos estados propostos estariam 
abaixo dessa marca (Estado do Triângulo, Aripuanã, Mato Grosso do Norte 
e São Paulo do Leste). (BOUERI, 2008, p. 18). 
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Outro forte indício de inviabilidade, segundo Boueri (2008, p. 18) é quanto 

aos contingentes populacionais. Isso porque oito dos estados teriam população 

abaixo de 500 mil habitantes, com destaque pra Rio Negro, em que esta mal 

passaria de 85 mil habitantes. 

Destaca-se, por exemplo, o projeto de criação do Estado do Rio São 

Francisco que, segundo Boueri (2008, p. 20), corresponderia a 30% do atual Estado 

da Bahia, além de ter o gasto estimado em R$ 1,6 bilhão por ano, correspondentes a 

aproximadamente 29% do PIB do estado. 

São Paulo também não escapou às tentativas de cisão, frente a duas 

propostas, já arquivadas, que almejavam a criação de São Paulo do Sul e São Paulo 

do Leste (2008, p. 21-22). Enquanto o primeiro teria gasto estimado em R$ 1,94 

bilhão, que representava 23,5% do PIB, o segundo teria gastos de R$16,5 bilhões, 

mas que corresponderiam a apenas 11,2% do PIB.  

Percebe-se, pois, que a criação de novos Estados não é algo que deva ser 

realizada de forma negligente e imprecisa. É necessária uma série de cuidados para 

que um projeto venha a ser concretizado com êxito, sob pena de estar fadado ao 

fracasso. É evidente que não basta tão somente o sentimento de separatismo, a 

alegação de não atendimento aos interesses de certas parcelas da população, ou o 

injusto repasse de recursos. Muitos dos projetos carecem mesmo de viabilidade 

econômica e um estudo pormenorizado das condições que possam vir a se 

apresentar.  

As simulações realizadas mostraram que muitas das proposições de novos 
estados carecem de fundamentação econômica, uma vez que os gastos 
estimados para alguns dos estados propostos superam o próprio PIB do 
estado a ser criado. Sugere-se que os novos projetos para a criação de 
novos estados incluam avaliações econômico-financeiras das 
consequências das proposições, de forma que os legisladores possam ter 
ideias mais claras sobre as propostas em tramitação.  
[...] 
Sugere-se também que tais propostas sejam elaboradas com maior rigor e 
consciência geográfica, visto que muitas delas desconsideram municípios 
interiores aos estados supostos, formando verdadeiros enclaves. Outras 
ainda isolam municípios cortando a comunicação dos mesmos com o 
estado de origem. (BOUERI, p. 25) 

 

3.6- A TENTATIVA FRUSTRADA DE DIVISÃO DO PARÁ 
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O caso mais recente de tentativa de alteração territorial se deu no Pará 

sobre a divisão em três unidades federativas: Pará, Carajás e Tapajós. A eventual 

cisão poderia promover grandes efeitos na região.  

A criação dos estados de Carajás e Tapajós, a partir do estado do Pará 
poderia ter efeito significativo na geografia da região norte do país. [...] 
pode-se perceber que o estado do Tapajós ocuparia a maior parte da área 
atual do Pará, espraiando-se por uma extensão de 732 mil km2. Já Carajás 
abrangeria 24% da área do atual estado, com uma extensão de 296 mil 
km2. O Pará remanescente ficaria com 18% do seu território atual, ou seja, 

218 mil km2. (IPEA, [201-], p. 4).  

Sob o ponto de vista populacional, segundo Comunicado do IPEA ([201-], p. 

4), o maior contingente manter-se-ia no Pará, com cerca de 4,8 milhões de pessoas. 

Carajás e Tapajós ficariam com 1,56 e 1,16 milhões de habitantes, respectivamente. 

Ou seja, o Pará se manteria com uma média maior de habitantes por km2.   

No aspecto econômico, o Pará possuiria um PIB estimado em R$ 32 bilhões, 

e seria responsável por 55,6% do produto de toda região, enquanto Carajás teria um 

PIB de R$ 19,5 bilhões e Tapajós de R$ 6,4 bilhões, ambos muito aquém da 

arrecadação do Estado do Pará.  

As causas para a tentativa de divisão do Pará foram, sobretudo, no aspecto 

étnico-cultural. A intensa migração sofrida no Estado deu lugar a novas identidades, 

distintas da tradição anterior.  

Argumentos são apresentados pelos defensores da emancipação com 
conteúdo de uma especificidade cultural que distinguiria as populações 
dessas áreas em relação ao restante do Pará. Embora a diversidade 
cultural seja um fenômeno presente em diferentes regiões do Brasil, no 
caso do Estado do Pará, nas últimas décadas, houve intensa migração de 
grupos não paraenses, portadores de valores, culturas, tradições e 
linguagens próprias, diferentes das populações tradicionais que nasceram e 
habitavam a região num passado anterior e se reconheciam como 
amazônidas. A diversidade cultural, neste sentido, se apresenta como um 
elemento de mobilização da população para a ideia separatista. (IPEA, 

[201-], p. 5). 

Causas políticas também se destacam, tais como a possibilidade de 

conquista de maiores espaços, segundo o Comunicado do IPEA ([201-], p. 6). Isso 

porque, em se mantendo a configuração original, as elites políticas e econômicas 

das regiões de Carajás e Tapajós não teriam influência suficiente para agir em nome 

de seus interesses. A criação de novos estados traria essa possibilidade, tendo em 

vista a criação de um novo executivo e uma nova Assembleia Legislativa.  

Junto a isso, resultaria ainda em dois novos cargos de governador e vice-

governador (IPEA, [201-], p. 7), além de mais seis senadores e um total aproximado 
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de 29 deputados federais (8 em cada estado e 13 no Pará remanescente) contra os 

17 atuais.  

No aspecto econômico, no entanto, a divisão nunca se mostrou viável. O alto 

consumo do PIB apenas para manter em funcionamento os governos estaduais, 

bem como outras despesas de infra-estrutura, resultariam em déficits, não apenas 

nos dois estados criados, mas também no remanescente do Pará (IPEA, [201-], p. 

10).  

Neste cenário de incertezas, foi realizada consulta à população de todo 

Estado do Pará (em obediência ao precedente estabelecido em ADI 2650/DF), em 

plebiscito realizado em 11 de dezembro de 2011, questionado a concordância ou 

não da divisão do Estado do Pará para a criação dos Estados de Tapajós e Carajás.  

Ao fim, foram computados 66,08% de votos válidos contra a criação do 

Estado de Tapajós (TRE, 2011, p.1), e 66,60% contrários à ideia de criação do 

Estado de Carajás (TRE, 2011, p.1), restando, portanto, frustrada a tentativa de 

divisão do território paraense.  
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4. A CRIAÇÃO DE NOVOS MUNICÍPIOS 

4.1 OS MUNICÍPIOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

O Município, sob o aspecto político é, nos dizeres de Hely Lopes Meirelles 

“[...] entidade estatal de terceiro grau na ordem federativa, com atribuições próprias 

e governo autônomo, ligado ao Estado-membro por laços constitucionais 

indestrutíveis (CF, arts. 18, 29 e 34, VII, ‘c’)”. (MEIRELLES, 2008, p. 128). 

Autonomia esta configurada pelo poder de auto organização, e dada pela 

Constituição Federal de 1988, passando, portanto, ao rol dos integrantes da 

Federação, ao lado da União e dos Estados.  

Muitos sustentam que, a partir da Constituição de 1988, os Municípios 
passaram a gozar do status de integrantes de Federação, uma vez que, 
agora, além de autonomia, contando com Executivo e Legislativo próprios, 
contam também com o poder de auto-organização, por meio de lei orgânica 
(art. 29). (MENDES, 2012, p. 876). 

Contudo, segundo Gilmar Mendes (2012, p. 876) existem correntes 

contrárias a este entendimento, em virtude de ausências significativas de elementos 

típicos do Estado Federal, tal como a participação dos Municípios na formação da 

vontade nacional diante da inexistência de representação, e a inexistência de Poder 

Judiciário atrelado a tal ente, ao contrário do que ocorre com Estados e União.  

José Afonso da Silva é um dos adeptos dessa corrente. Segundo o autor 

(2005, p. 475), não é pelo fato de possuir autonomia político-constitucional que 

necessariamente deverá ser considerado como entidade federativa. Não haveria 

federação de Municípios e tampouco união indissolúvel destes entes.  

Não é porque uma entidade territorial tenha autonomia político-
constitucional que necessariamente integre o conceito de entidade 
federativa. Nem o Município é essencial ao conceito de federação brasileira. 
Não existe federação de Municípios. Existe federação de Estados. Estes é 
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que são essenciais ao conceito de qualquer federação. Não se vá, depois, 
querer criar uma câmara de representantes dos Municípios. Em que muda a 
federação brasileira com o incluir os Municípios como um de seus 
componentes? Não muda nada. Passaram os Municípios a ser entidades 
federativas? Certamente que não, pois não temos uma federação de 
Municípios. Não é uma união de Municípios que forma a federação. Se 
houvesse uma federação de Municípios, estes assumiriam a natureza de 
Estados-membros, mas poderiam ser Estados-membros (de segunda 
classe?) dentro dos Estados federados? Onde estaria a autonomia 
federativa de uns ou de outros, pois esta pressupõe território próprio, não 
compartilhado? Dizer que a República Federativa do Brasil é formada de 
união indissolúvel dos Municípios é algo sem sentido, porque, se assim fora, 
ter-se-ia que admitir que a Constituição está provendo contra uma hipotética 
secessão municipal. Acontece que a sanção correspondente a tal hipótese 
é a intervenção federal que não existe em relação aos Municípios. (DA 
SILVA, 2005, p. 475).  

Ademais, a autonomia municipal pode representar obstáculos, sobretudo em 

questões financeiras e institucionais. Explica-se. Os professores Antônio Sérgio 

Araújo Fernandes e Suely Mara Vaz Guimarães de Araújo em trabalho sobre a 

criação de Municípios (2015, p. 297) tratam a autonomia municipal como um dos 

problemas a serem enfrentados na federação brasileira, em virtude da baixa 

capacidade fiscal, financeira e institucional dos governos. Tendo em conta a 

dificuldade existente, não consegue cumprir com suas funções constitucionais, tal 

qual a política urbana.  

Elucidam (2015, p. 297-298) que a baixa capacidade financeira dos 

Municípios decorre da partilha dos impostos federais e estaduais, bem como das 

transferências de recursos vinculados a políticas sociais. A falta de coordenação 

entre as esferas de poder resulta num processo inconcluso de descentralização das 

políticas sociais. Como resultado, “[...] acumulam uma série de problemas 

relacionados à execução de suas atribuições constitucionais de políticas públicas, no 

que se refere tanto ao provimento quanto à qualidade dos serviços.” (FERNANDES; 

ARAÚJO, 2015, p. 298).  

Há desigualdade de autonomia financeira e fiscal entre os próprios 

Municípios brasileiros, sobretudo em regiões metropolitanas, entre o principal 

Município e os demais, conforme trazido por Antônio Sérgio Araújo Fernandes e 

Suely Mara Vaz Guimarães de Araújo (2015, p. 298). Os Municípios menores 

possuem rigidez nas despesas, o que acaba por dificultar investimentos.  

O que se observa quanto à situação fiscal e financeira dos municípios 
brasileiros é que a maioria dos pequenos municípios possui rigidez 
financeira na despesa, sobretudo pelas despesas com pessoal e 
vinculações de recursos em educação e saúde, algo que dificulta fortemente 
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os investimentos municipais. Além disso, os municípios de menor população 
possuem fraca receita tributária e dependem fortemente de recursos de 
transferências intergovernamentais, notadamente as federais, sejam as 
constitucionalmente estabelecidas ou as voluntárias. (FERNANDES; e 
ARAÚJO, 2015, p. 298).  

Segundo José Afonso da Silva (2009, p. 302) a autonomia dos Municípios é 

conceituada a partir de quatro capacidades asseguradas pela Constituição Federal: 

de auto-organização, por meio de elaboração de lei orgânica sem interferência do 

Legislativo Estadual ou federal; de autogoverno, por prefeitos e vereadores; de 

autolegislação sobre assuntos de interesse local; e de autoadministração para 

aplicar suas receitas e prestar serviços. Tratam-se, em linhas gerais, dos elementos 

já explicitados no Capitulo 1, responsável por apresentar noções introdutórias do 

Federalismo.  

Hely Lopes Meirelles (2008, p. 44) apresenta a ampliação da autonomia 

municipal nos aspectos político, administrativo e financeiro, como a característica 

fundamental da atual constituição.  

Há, pois, quem entenda por dois caminhos sobre a posição dos Municípios 

no federalismo brasileiro. José Afonso da Silva (2009, p. 300) dispõe que a 

Constituição de 1988 o considera como componente da estrutura federativa, 

acolhendo, portanto, reivindicação de municipalistas como o próprio Hely Lopes 

Meirelles, que buscam a inclusão desse ente no conceito da Federação brasileira.  

Nos termos, pois, da Constituição, o Município Brasileiro é entidade estatal 
integrante da Federação, como entidade político-administrativa, dotada de 
autonomia política, administrativa e financeira. Essa é uma peculiaridade do 
Município Brasileiro. (DA SILVA, 2009, p. 300).  

Ele próprio, ao contrário, e como visto, não coaduna da mesma opinião, 

entendendo pela sua não classificação como entidade federativa.  

 

4.2 A EXPANSÃO DOS MOVIMENTOS EMANCIPACIONISTAS 

 

É com fundamento nessa autonomia que a criação de Municípios passou a 

ser uma problemática no território brasileiro, através de movimentos 

emancipacionistas. “Trata-se de processo de fragmentação dos municípios 

brasileiros. Algo que, entre 1988 e 2000, gerou 1438 novos municípios - 25% de 

todos os municípios existentes atualmente no Brasil”. (TOMIO, 2002, p. 62).  

Nas duas últimas décadas, foram criados milhares de municípios no Brasil, 
sendo que a grande maioria dessas emancipações ocorreu após a 
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promulgação da Constituição de 1988. A intensa criação de municípios não 
é um fenômeno recente. Nos últimos cinquenta anos, a quantidade de 
municípios foi quase quadruplicada. (TOMIO, 2002, p. 63).  

Segundo o autor (2002, p. 63-64), é possível fazer uma associação, embora 

limitada por ser muito genérica, entre o regime político e a criação dos novos entes. 

Assim, períodos democráticos, caracterizados por descentralização política, 

institucional e fiscal favoreceriam as emancipações, enquanto que em períodos 

ditatoriais, devido à forte centralização, a criação de novos Municípios é inibida. Há 

outras explicações além da ligação com o regime político. 

Textos constitucionais que previam procedimentos simples e a liberdade 

decisória conferida aos estados são alguns dos fatores que levaram a este 

fenômeno.  

Na Constituição de 196728, por exemplo, a criação de Municípios dependia 

de requisitos mínimos de população, previstos em Lei Complementar 1/6729. 

Cumpridos os requisitos da população estimada superior a 10 mil ou não inferior a 5 

milésimos da população existente no Estado, do eleitorado não inferior a 10% da 

população, do centro urbano já constituído com o mínimo de 200 casas, e o requisito 

                                                           
28

 Art. 14. Lei Complementar estabelecerá os requisitos mínimos de população e renda pública, bem 

como a forma de consulta prévia às populações, para a criação de municípios.  
Parágrafo único: A organização municipal, variável segundo as peculiaridades locais, a criação de 
municípios e a respectiva divisão em distrito dependerão de lei. 
 
29

 Art. 1º - A criação de Município depende de lei estadual que será precedida de comprovação dos 
requisitos estabelecidos nesta Lei e de consulta às populações interessadas. 
Parágrafo único - O processo de criação de Município terá início mediante representação dirigida à 
Assembléia Legislativa, assinada, no mínimo, por 100 (cem) eleitores, residentes ou domiciliados na 
área que se deseja desmembrar, com as respectivas firmas reconhecidas. 

Art. 2º - Nenhum Município será criado sem a verificação da existência, na respectiva área territorial, 
dos seguintes requisitos: 

I - população estimada, superior a 10.000 (dez mil) habitantes ou não inferior a 5 (cinco) milésimos da 
existente no Estado; 
II - eleitorado não inferior a 10% (dez por cento) da população; 
III - centro urbano já constituído, com número de casas superior a 200 (duzentas); 
IV - arrecadação, no último exercício, de 5 (cinco) milésimos da receita estadual de impostos. 
§ 1º - Não será permitida a criação de Município, desde que esta medida importe, para o Município ou 
Municípios de origem, na perda dos requisitos exigidos nesta Lei. 

§ 2º - Os requisitos dos incisos I e III serão apurados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, o de nº II pelo Tribunal Regional Eleitoral do respectivo Estado e o de número IV, pelo 
órgão fazendário estadual. 

§ 3º - As Assembléias Legislativas dos Estados requisitarão, dos órgãos de que trata o parágrafo 
anterior, as informações sobre as condições de que tratam os incisos I a IV e o § 1º deste artigo, as 
quais serão prestadas no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do recebimento. 
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da arrecadação mínima de 5 milésimos da receita estadual de impostos, a 

assembleia legislativa do estado já podia determinar a realização de plebiscito, bem 

como editar a lei de criação do município em caso de resultado favorável. (ARAÚJO; 

LORENZETTI, 2008, p. 640).  

Advindo a Constituição Federal vigente e o texto original do art. 18, §4º30, 

deixou de existir padrão imposto pelo poder central e os requisitos ficaram a cargo 

de lei complementar estadual (FERNANDES; ARAÚJO, 2015, p. 299). 

Com a liberdade decisória conferida aos estados nesse sentido, e os 
estímulos advindos das transferências obrigatórias de recursos e mesmo da 
expectativa de transferências voluntárias, impulsionou-se um boom de 
emancipações municipais. (FERNANDES; ARAÚJO, 2015, p. 299). 

Ora, o procedimento de emancipação foi facilitado, o que gerou, por 

conseguinte, grande movimentação neste sentido. Segundo Antônio Sérgio Araújo 

Fernandes e Suely Vaz Guimarães de Araújo (2015, p. 299) a emancipação dos 

pequenos municípios teve duas razões principais, quais sejam, as regras quanto às 

transferências de recursos, que possibilitavam a emancipação com base em 

recursos advindos de transferências; e ao fato de a Constituição ter remetido regras 

de criação de Municípios integralmente aos Estados.  

Mais do que isso, o grande movimento emancipacionista se deu em contexto 

eleitoral, através de lideranças locais com deputados estaduais e com o Executivo 

Estadual, com o fim de obtenção de votos dos eleitores do interior do Estado, o que 

ajuda a explicar critérios pouco rígidos para criação de Municípios nas leis 

complementares estaduais. (FERNANDES; ARAÚJO, 2015, p. 299). 

Fabrício Ricardo de Limas Tomio (2002, p. 65-67) também explica esse 

contexto através da existência de quatro atores políticos que participam das 

deliberações, quais sejam, as lideranças políticas locais, os eleitores, os deputados 

estaduais e o executivo estadual. Neste cenário, cada um teria sua 

responsabilidade, aliada a uma estratégia determinada. As lideranças políticas, por 

exemplo, possuem prerrogativa de iniciar o processo legal emancipacionista. Os 

eleitores votam no plebiscito. Os deputados, por sua vez, atuam efetivamente em 

todas as fases do processo, interagindo com outros atores sem, no entanto, possuir 

                                                           
30

 Art. 18. [...] 
§4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios preservarão a 
continuidade e a unidade histórico-cultural do ambiente urbano, far-se-ão por lei estadual, obedecidos 
os requisitos previstos em lei complementar estadual, e dependerão de consulta prévia, mediante 
plebiscito, às populações diretamente interessadas.  
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um interesse específico na emancipação. Segundo o autor (2002, p. 66), o principal 

interesse da maioria dos deputados seria manter-se na carreira política, de forma 

que cada um, individualmente, poderia definir sua estratégia em busca do aumento 

de chances de sua reeleição ou de ocupação em outros cargos. Quanto ao 

executivo estadual (2002, p. 67), poderia o governador vir a apoiar também por 

motivações eleitorais, razões político ideológicas ou em busca da manutenção de 

maioria no legislativo para beneficiar parlamentares de base governista. Poderia 

também se opor, tentando impedi-las com ameaças de sanções, ou por seu direito 

de veto, como também poderia manter-se indiferente, não apoiando e nem 

impedindo a pretensão emancipacionista.  

Ou seja, com o advento da Constituição Federal de 1988 cessou-se a 

interferência do poder central, e, por conseguinte, a criação, incorporação, fusão, e 

desmembramento de municípios foram deixados a cargo dos respectivos estados. 

“O objetivo, em tese correto, seria o de evitar que realidades sociais, econômicas, 

geográficas e culturais diferenciadas fossem tratadas de forma igual”. (ARAÚJO; 

LORENZETTI, 2008, p. 641).  

No mesmo sentido preleciona Tomio (2002, p. 65). A autonomia institucional 

dos Estados, atribuída pela Constituição Federal de 1988, junto à elaboração da 

regulamentação foi o principal fator para o aumento no fenômeno de criação de 

novos Municípios.  

A diminuição das exigências à emancipação municipal pelas legislações 
estaduais, aliadas a outros componentes institucionais, está diretamente 
relacionada à criação de municípios, visto que cerca de 75% destas novas 
unidades federativas não poderiam existir dentro do quadro legal anterior à 
última Constituição. (TOMIO, 2002, p. 65).  

A onda emancipacionista estaria relacionada ao caráter permissivo das 

regulamentações estaduais.  

O papel mais extenso e substancial sobre a regulamentação das 
emancipações coube, até 1996, à esfera estadual. A capacidade de legislar 
sobre a regulamentação das emancipações, por meio de leis 
complementares, foi um dos principais mecanismos que gerou as condições 
propícias para a recente onda emancipacionista e, em grande parte, 
determinou o seu ritmo diferenciado por Estado, sobretudo porque o caráter 
permissivo da maioria das regulamentações estaduais, quando comparadas 
à delimitação imposta pela LC federal 01/67, ampliou o estoque de 
localidades emancipáveis. (TOMIO, 2002, p. 69). 

Márcio Silva Fernandes, em trabalho realizado junto a Consultoria 

Legislativa da Câmara dos Deputados, entende que a criação exagerada de 

municípios veio a gerar uma autonomia distorcida. Isso porque muitos municípios 
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tornaram-se autônomos, mas mantiveram-se dependentes da União e dos Estados, 

em razão da necessidade de verbas mínimas para o funcionamento de sua estrutura 

administrativa. A facilidade de criação gerada pelo texto original do artigo 18, §4º da 

Constituição Federal promoveu o surgimento de alguns Municípios sem qualquer 

condição de sobrevivência autônoma. (2008, p. 633).  

A maioria dos municípios criados nas últimas duas décadas depende 
diretamente das transferências federais para o seu funcionamento. A receita 
tributária própria é incapaz de sustentar sequer os cargos políticos gerados 
pela emancipação (prefeitos, vereadores, secretários municipais). Além 
disso, em geral, a atividade econômica nesses municípios é incipiente e 
sem fontes geradoras de impostos, tornando inexpressiva a participação 
direta nos tributos estaduais e federais. Portanto, é o FPM que garante a 
sobrevivência da maior parte das unidades emancipadas. (TOMIO, 2002, p. 
70).  

Um detalhe que auxilia na compreensão da assertiva anterior está 

relacionado ao que era arrecadado. Enquanto o número de municípios crescia 

assustadoramente, o Produto Interno Bruto nacional não caminhava na mesma 

proporção, o que, como efeito, representou menores receitas às municipalidades. 

(ARAÚJO; LORENZETTI, 2008, p. 642).  

Diante do cenário que aparecera, fez-se necessária nova atuação do 

Governo Federal com o objetivo de frear os impulsos emancipacionistas. A 

estratégia foi a edição de Emenda Constitucional nº 15 de 1996, conforme se verá 

adiante.  

 

4.3 A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 15/96 E A NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 

18, §4º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988  

 

Ora, pelas razões já expostas, percebe-se que a redação original do artigo 

18, §4º, em um contexto de redemocratização, acabou por facilitar a criação de 

Municípios, sobretudo diante das atribuições que foram conferidas aos Estados. 

“Dessa forma, além da vontade do estado em promover a alteração, prevalecia a 

vontade da população interessada, no caso, a do distrito emancipado”. 

(FERNANDES, 2008, p. 635). 

Para Tomio, foi atribuído papel central ao legislativo estadual no tocante à 

criação de novos Municípios. Junto com a definição de requisitos e a interação entre 



 

61 
 

legislativo e executivo, houve maior intensidade no movimento emancipacionista 

(2002, p. 74).  

O arranjo institucional gerado pela Constituição de 1988, conforme visto, 
atribuiu um papel central ao poder legislativo estadual na decisão sobre as 
emancipações municipais, tanto pelo deslocamento da regulamentação à 
esfera estadual, quanto pelo domínio formal do processo decisório, devido 
às oportunidades de veto atribuídas aos deputados estaduais. Além disso, o 
processo emancipacionista estadual possui um escopo mais amplo do que 
apenas a decisão sobre as leis de emancipação. Este incorpora, da 
regulamentação estadual (institucionalização), a definição das exigências 
mínimas à criação de novos municípios e da forma pela qual deve tramitar o 
processo legislativo. Juntamente com o resultado da interação entre o 
legislativo e o executivo, a dinâmica dessas instituições delimitadoras e 
processuais determinam o ritmo e a intensidade emancipacionista nos 
Estados. (TOMIO, 2002, p. 73-74).  

Ante a criação excessiva de municípios sem condição de sustento próprio 

fazia-se necessária alguma medida que estagnasse esse movimento. Essa medida 

foi a Emenda Constitucional 15/96, aprovada e promulgada pelo Congresso 

Nacional, que veio a conferir nova redação ao artigo 18, §4º. 

“A emenda Constitucional n. 15 restringiu fortemente esse movimento de 

criação acelerada de novos municípios e, em pouco tempo, estagnou o processo de 

emancipações municipais”.  (FERNANDES; ARAÚJO, 2015, p. 300).  

O Artigo 18, §4º, da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela 

Emenda Constitucional 15/96, assim dispõe:  

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do 
Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
todos autônomos, nos termos desta Constituição. 
[...] 
§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, 
far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por Lei 
Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante 
plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos 
Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da 
lei. 

Alguns requisitos foram alterados, tais como a necessidade de determinação 

de período por Lei Complementar Federal, e não mais estadual, bem como a 

definição da abrangência do plebiscito, agora determinando a consulta às 

populações dos Municípios envolvidos. Necessário ainda a divulgação de estudos 

de viabilidade municipal. Percebe-se, portanto, que o processo tornou-se mais 

complexo.   

“Dessa forma, criou-se um procedimento mais difícil, por envolver a consulta 

aos municípios envolvidos e não apenas à população interessada, além de se exigir 

a divulgação de estudos de viabilidade municipal”. (FERNANDES, 2008, p. 636). 
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Mais do que isso. Segundo Márcio Silva Fernandes (2008, p. 636) a criação 

de municípios depende, agora, de aprovação do Congresso Nacional de dois 

diplomas legais. Uma lei complementar para definir o período de modificação dos 

municípios, bem como uma lei específica para tratar da forma de apresentação e 

publicação dos estudos de viabilidade, nos termos do artigo 18, §4º da CRFB/88 

que, segundo o autor, configura-se como norma de eficácia limitada. A ausência de 

um dos diplomas impediria a concretização do procedimento.  

Como se pode depreender da leitura do dispositivo, a criação, a 
incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios continuam 
consumando-se mediante lei estadual, porém passa a haver a exigência de 
uma lei complementar federal para determinar o período de tempo no qual 
será admitido qualquer um desses processos. O dispositivo constitucional 
ainda introduz a figura dos estudos de viabilidade municipal, cuja 
apresentação e publicação deve ser disciplinada por uma lei. Embora não 
se especifique a esfera legislativa, nem tampouco o nível hierárquico dessa 
última norma legal exigida pelo §4º do art. 18, a interpretação corrente é de 
que se trata de uma lei ordinária federal, entendimento esse que encontra 
paralelo em outros dispositivos da Carta Magna onde aparecem redações 
similares. Note-se, ainda, a substituição da expressão “populações 
diretamente interessada” pela “populações dos municípios envolvidos”, que 
implica a inclusão, na consulta plebiscitária, da população do município-
mãe. (ARAÚJO; LORENZETTI, 2008, p. 642). 

A criação de municípios, portanto, estaria resolvida, não fosse a omissão 

legislativa na edição da Lei Complementar Federal. Assim, enquanto na criação dos 

Estados a maior problemática se dá em torno da abrangência do termo “população 

diretamente interessada”, aqui esse aspecto é pacífico, diante da clareza do 

legislador ao dispor sobre à consulta aos Municípios envolvidos. Na criação de 

Municípios a maior problemática encontra-se sim, na omissão legislativa no tocante 

à edição de Lei Complementar Federal, requisito para o procedimento, acabando por 

inviabilizá-lo.  

Não existe hoje nem lei complementar nem lei ordinária regulamentadora do 
dispositivo da Constituição, anteriormente transcrito, promulgado em 
1996.Com isso, leis estaduais criando novos municípios passaram a ser 
judicializadas. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do 
Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou-se na sentido da inviabilidade 
de criação de municípios enquanto não editada a lei complementar federal a 
que se refere o §4º do art. 18 da Constituição Federal. (FERNANDES; DE 
ARAÚJO, 2015, p. 300).  

Percebe-se, portanto, que apesar da existência de novos requisitos 

constitucionais, as pretensões emancipacionistas continuaram. Contudo, diante da 

dificuldade encontrada em virtude da inércia do governo federal na regulação da 

matéria, foi necessário judicializá-la. Foi com base nessa judicialização, que o 

Congresso Nacional aprovou a Emenda Constitucional n. 57/2008 que inseriu o 
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artigo 96 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). 

(FERNANDES; ARAÚJO, 2015, p. 300). 

Art. 96. Ficam convalidados os atos de criação, fusão, incorporação e 
desmembramento de Municípios, cuja lei tenha sido publicada até 31 de 
dezembro de 2006, atendidos os requisitos estabelecidos na legislação do 
respectivo Estado à época de sua criação. 

Ou seja, sem a devida edição de Lei Complementar Federal, e ultrapassado 

o prazo de 18 meses conferido para legislar em julgamento de Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade, conforme se verá em tópico posterior, o Poder Legislativo, 

tendo em vista o eventual desaparecimento dos Municípios criados, promulgou a 

referida Emenda Constitucional. Como consequência, permitiu que municípios 

inconstitucionais se mantivessem sem, contudo, resolver o problema (FERNANDES, 

2011, p. 632). 

Assim sendo, 57 Municípios que teriam de deixar de existir, por terem sido 
criados por lei estadual contrariamente ao art. 18, §4º da CR/88 com 
redação dada pela EC nº 15/96, foram literalmente anistiados. Ou seja, o 
nosso constituinte derivado, num péssimo exemplo, permitiu que práticas 
inconstitucionais se tornassem constitucionais justamente por meio da 
própria Constituição. E o que é pior: a EC nº57/08 não resolve o problema, 
sendo apenas mais um “paliativo”, pois, se novas legislações estaduais 
surgirem, elas serão novamente inconstitucionais por inobservância do art. 
18, §4º, da CR/88, visto que a “anistia” envolve somente os Municípios 
criados por lei estadual (com requisitos atendidos) até 31 de dezembro de 
2006! (FERNANDES, 2011, p. 632). 

Em decorrência da referida emenda, foram reconhecidos cinco novos 

Municípios a partir de 1º de janeiro de 2013, segundo Antônio Sérgio Araújo 

Fernandes e Suely Vaz Guimarães de Araújo (2015, p.301). São eles: Pescaria 

Brava (SC), Balneário Rincão (SC), Mojuí dos Campos (PA), Pinto Bandeira (RS) e 

Paraíso das Águas (MS). Contudo, segundo os autores (2015, p. 301), o Executivo, 

vem esquivando-se da regulamentação à matéria, tendo em vista alguns projetos 

que já foram objeto de apreciação mas que restaram vetados posteriormente.  

Não obstante a edição da Emenda Constitucional 57/08, vários projetos de 

lei foram propostos, em virtude da nova literalidade do artigo 18, §4º da Constituição 

Federal, com o fim de regulamentar a referida matéria sem, no entanto, obterem 

êxito. Não alcançada a finalidade, inviável se torna a criação, incorporação, fusão e 

desmembramento de municípios no país.  

A aprovação da Emenda n. 15/96, exigindo a edição de disposições legais 
que objetivam assegurar a eficácia do §4º do art. 18 da Constituição, tem 
motivado a apresentação de várias proposições no Congresso Nacional, 
nenhuma delas transformada em lei até agora. O Brasil não conta, hoje, 
com regras de aplicação nacional nessa perspectiva e, portanto, não pode 
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haver a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios no 
país, se o caso não estiver estritamente enquadrado no disposto no art. 96 
do ADCT. (FERNANDES; ARAÚJO, 2015, p. 301). 

Dentre esses projetos, alguns, como o Projeto de Lei Complementar do 

Senado 98/2002, contemplaram tanto o período para a criação, incorporação, fusão 

e desmembramento dos municípios, como o conteúdo dos estudos de viabilidade 

municipal. Neste último caso, disposições sobre a viabilidade econômica-financeira, 

político-administrativa e socioambiental e urbana. Foi vetado sob o argumento de 

que haveria aumento no número de municípios. (FERNANDES; DE ARAÚJO, 2015, 

p. 301-302). 

Por vezes, para embasar os respectivos vetos, utilizou-se de diferentes 

argumentos, tais como a necessidade de edição de duas leis (ordinária e 

complementar) para tratar do dispositivo; o argumento da inconstitucionalidade e 

contrariedade ao interesse público; a expansão do número de Municípios; o 

aumento das despesas com a criação; e a dificuldade de repartição do Fundo de 

Participação dos Municípios. (FERNANDES; ARAÚJO, 2015, p. 301-302).  

Em suma, o governo federal, nos quatro casos relatados, decidiu que não 
decidiria sobre a regulamentação do §4º do art. 18 da Constituição. Com 
isso, inviabilizam-se rearranjos na divisão territorial brasileira na escala 
local, que envolvem não apenas a criação de novos municípios, mas 
também as iniciativas de incorporação e de fusão de municípios. Essa 
situação não parece ter sustentabilidade técnica ou política, mesmo se 
considerado a médio prazo. (FERNANDES; ARAÚJO, 2015, p. 302). 

Ora, na visão de Suely Mara Vaz Guimarães de Araújo e Maria Silvia Barros 

Lorenzetti (2008, p. 647), existem outras proposições em tramitação que, por ainda 

não serem apreciadas, demonstram o impasse existente sobre o tema. Indo além, 

dispõem que a regulamentação deve levar em consideração outros fatores, além da 

simples criação.  

Embora alguns poucos municípios tenham conseguido oficializar sua 
emancipação após a edição da Emenda 15, de 1996, a falta de 
regulamentação do §4º do art. 18 da Constituição Federal congela, por 
tempo indeterminado, o mapa político-administrativo atual, o que não traz, 
necessariamente, vantagens ao país. Entretanto, essa regulamentação 
deve passar longe da simples facilitação para a criação de novos entes 
municipais, sem levar em conta sua capacidade de auto-sustentação, pois 
isso significaria comprometer, irremediavelmente, a saúde dos municípios 
existentes, incapacitando-os de exercer as funções que a própria Carta 
Política lhes atribui, seja na elaboração de políticas públicas, seja na 
promoção dos direitos individuais e sociais. (ARAÚJO; LORENZETTI, 2008, 
p. 647).  

Não obstante a existência de vários projetos legislativos para a 

regulamentação do referido dispositivo legal, alguns Municípios foram criados em 
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desrespeito aos requisitos exigidos pela Constituição. Neste cenário, o Supremo 

Tribunal Federal reconheceu a mora do Congresso Nacional, reconhecendo como 

inconstitucionais as leis estaduais criadoras de municípios após a Emenda 

Constitucional nº 15/96 sem, contudo, declarar sua nulidade. Limitou-se a fixar prazo 

para que o Congresso regulamente o dispositivo. (ARAÚJO; LORENZETTI, 2008, p. 

636).  

Sendo assim, “Na prática, na ausência de legislação regulamentadora, os 

municípios somente podem ser criados, hoje, mediante decisão judicial”. 

(FERNANDES; ARAÚJO, 2015, p. 296). 

 

4.4 O “NOVO” PROCEDIMENTO PARA A CRIAÇÃO, INCORPORAÇÃO, FUSÃO E 

DESMEMBRAMENTO DE MUNICÍPIOS 

 

Como relatado, a Emenda Constitucional nº 15/96 conferiu novo texto ao 

artigo 18, §4º da Constituição Federal e, por conseguinte, estipulou novo 

procedimento para a criação, incorporação, fusão e desmembramento. Tornou-o 

mais complexo, tendo em vista as causas já elencadas no presente trabalho.  

Este é criado na forma estabelecida nas Constituições da República (art. 18, 
§4º) e do Estado, atendida a periodicidade determinada por lei 
complementar federal e os parâmetros dos Estudos de Viabilidade 
Municipal determinados por lei, igualmente federal. Somente depois de 
aprovada sua criação por lei estadual é que o território adquire 
personalidade jurídica de direito público interno (CC, art. 14, III) e autonomia 
política, administrativa e financeira, decorrentes de sua condição de 
entidade estatal de terceiro grau (CF, arts. 29-31), integrante do sistema 
federativo (CF, art. 1º). Até então inexiste a pessoa jurídica, subsistindo 
apenas o desejo de uma população despersonalizada à elevação de um 
Distrito (mera circunscrição administrativa) ou de uma área territorial à 
categoria de Município. (MEIRELLES, 2008, p. 66). 

Ora, enquanto não formalizado todo o processo, cujo término se dá com a 

criação da lei estadual, o que teremos é apenas a pretensão da população, não 

podendo falar em ente personalizado.  

Contudo, é possível a adição de outras exigências pelos Estados aos 

requisitos mínimos federais. De acordo com a conveniência da administração ou 

com as peculiaridades regionais ou locais, poderão definir novos requisitos. 

(MEIRELLES, 2008, p. 67). 

Hely Lopes Meirelles define a emancipação como a forma mais usual de 

rearranjo territorial, bem como ocorre com os Estados, como visto em capítulo 
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anterior. Com a emancipação, eleva-se o distrito à categoria de pessoa jurídica de 

direito público interno. Confere-se autonomia por lei estadual editada dentro de 

período definido por lei complementar federal. É necessário, contudo, que a área 

que busca a emancipação preencha condições mínimas estabelecidas na legislação 

federal, bem como exigências estaduais, se for o caso. Deve cumprir ainda com as 

instruções da Justiça Eleitoral para a realização da consulta plebiscitária, que por 

sua vez somente realizar-se-á após os Estudos de Viabilidade Municipal, que devem 

ser apresentados e publicados de acordo com a lei. (MEIRELLES, 2008, p. 69). 

Dito isso, segundo o autor (2008, p. 69-70) destacam-se quatro fases 

distintas quando da criação de um novo Município. Primeiramente, realiza-se a 

representação da pretensão à Assembleia Legislativa, com o comprovante do 

cumprimento dos requisitos mínimos exigidos pela lei. Após, satisfeitos os requisitos 

exigidos em lei, a Assembleia Legislativa determina a realização do plebiscito. Assim 

se procede posteriormente a terceira fase, pela Justiça Eleitoral, consultando ambos 

os Municípios envolvidos no processo. Por fim, diante de um resultado favorável, 

tem-se a promulgação da lei criadora do Município, dentro de período estabelecido 

em lei complementar federal.  

Existe então a necessidade de quatro requisitos, de acordo com o que 

dispõe o texto constitucional. São eles: Edição de Lei Complementar da União 

estabelecendo período possível para a criação de municípios; Estudo de viabilidade 

para a criação do Município em uma determinada região do país; a realização do 

plebiscito envolvendo a população de todo o Município; e por fim a edição de Lei 

estadual. (FERNANDES, 2011, p. 631).  

No tocante à edição da referida Lei Complementar Federal que estabeleça 

período para a criação de municípios, Bernardo Gonçalves Fernandes expôs suas 

considerações. Tratou, sobretudo, de sua omissão.  

Todavia, essa lei complementar ainda não existe, vide o julgamento da ADI 
por Omissão nº 3.682, no qual o STF julgou procedente o pedido formulado 
pela Assembleia Legislativa do Mato Grosso, declarando a 
inconstitucionalidade por omissão do Poder Legislativo. Nesses termos, o 
STF estipulou o prazo de 18 meses para que a lei complementar fosse feita 
a partir de sua decisão de 09.05.2007. Certo é que o prazo estipulado pelo 
STF deveria funcionar como um lapso temporal razoável para que o 
legislador providenciasse a lei complementar. Porém, em novembro de 
2008, o prazo de 18 meses foi ultrapassado sem que o legislador tenha 
produzido a lei complementar. (FERNANDES, 2011, p. 631).  
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A Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão abordada pelo autor 

será detalhada adiante, em tópico próprio.  

Outro dos requisitos exigidos é o Estudo de Viabilidade Municipal, que deve 

anteceder o plebiscito dos municípios envolvidos. O referido estudo faz-se 

importante diante da clara necessidade de se criar um novo município que seja 

economicamente saudável, e que não dependa exclusivamente de repasses do 

governo federal.  

Finalmente, é de se repetir que a emancipação dos Distritos só se deve 
verificar quando possuam eles suficiente vitalidade econômica, razoável 
população e progresso compatível com a vida própria que se vai instaurar 
nessas novas unidades. Sem esses requisitos a criação do Município 
constitui um mal, por onerar a população local com os encargos de um 
governo próprio que nada pode produzir e por permanecer a nova unidade 
local na dependência dos favores estaduais para a solução de assuntos de 
seu peculiar interesse. (MEIRELLES, 2008, p. 68). 

Realizado o referido estudo, caberá às Assembleias Legislativas a 

convocação do plebiscito, nos termos dos artigos 5º e 7º da Lei 9709/98.  

Art. 5
o
 O plebiscito destinado à criação, à incorporação, à fusão e ao 

desmembramento de Municípios, será convocado pela Assembléia 
Legislativa, de conformidade com a legislação federal e estadual. 
Art. 7

o
 Nas consultas plebiscitárias previstas nos arts. 4

o
 e 5

o
 entende-se por 

população diretamente interessada tanto a do território que se pretende 
desmembrar, quanto a do que sofrerá desmembramento; em caso de fusão 
ou anexação, tanto a população da área que se quer anexar quanto a da 
que receberá o acréscimo; e a vontade popular se aferirá pelo percentual 
que se manifestar em relação ao total da população consultada. 

O plebiscito que antes, em redação original do art. 18, §4º da Constituição 

Federal conferia interpretação no sentido de abrangência somente à população da 

área que pretendia se desmembrar, agora, com a nova redação conferida pela 

Emenda Constitucional nº 15/96, é incontroverso ao definir o alcance da consulta, ao 

substituir o termo “populações diretamente interessadas” pelo “populações dos 

Municípios envolvidos”. (MEIRELLES, 2008, p. 71). Evitou-se aqui a mesma 

problemática que envolve a criação dos Estados, estudada em capítulo anterior.  

Vale ressaltar que neste procedimento é possível impugnação judicial em 

caso de atos ilegais praticados em alguma das fases previstas.  

Sendo a criação de Município um ato eminentemente político, sua 
efetivação pela Assembleia Legislativa, com a sanção do governador, seria, 
em princípio, insuscetível de impugnação judicial. Mas, como a Constituição 
da República prevê um procedimento administrativo vinculado, a ser 
instituído por lei, para o Legislativo, para a Justiça Eleitoral e para o 
Executivo Estadual (que deverá sancionar ou vetar a lei), decorre, 
necessariamente, a possibilidade de impugnação judicial dos atos ilegais 
praticados em qualquer das fases desse procedimento, como da própria lei 
que vier a ser promulgada com ofensa às normas constitucionais e legais 
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pertinentes. Nula será a determinação da Assembleia Legislativa para a 
realização do plebiscito se a representação não houver atendido a todos os 
requisitos legais para seu deferimento. Nulo será o plebiscito que se realizar 
sem obediência às normas legais e às instruções da Justiça Eleitoral. 
Inconstitucional será a lei que criar Município ou efetivar desmembramento 
territorial em desacordo com a Constituição, com a lei complementar federal 
ou com outras normas pertinentes. (MEIRELLES, 2008, p. 70). 

Cumpridas todas as exigências elencadas no dispositivo constitucional, 

restaria tão somente a edição da lei estadual criadora do Município para finalizar o 

procedimento.  

 

4.5 A AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL E A ADO 3682/MT  

 

Conforme antecipado, a Lei Complementar não foi editada até hoje pelo 

governo federal. Tal inércia motivou a propositura da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade por Omissão nº 3682/MT, em 2007, pela Assembleia 

Legislativa do Estado de Mato Grosso, em face do Presidente da República e do 

Congresso Nacional. Tal demanda serve como parâmetro para compreender a 

problemática existente, e, portanto, faz-se importante destacar sua ementa.  

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. 
INATIVIDADE DO LEGISLADOR QUANTO AO DEVER DE ELABORAR A 
LEI COMPLEMENTAR A QUE SE REFERE O § 4º DO ART. 18 DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO DADA PELA EMENDA 
CONSTITUCIONAL NO 15/1996. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.  

1. A Emenda Constitucional nº 15, que alterou a redação do § 4º do art. 18 
da Constituição, foi publicada no dia 13 de setembro de 1996. Passados 
mais de 10 (dez) anos, não foi editada a lei complementar federal definidora 
do período dentro do qual poderão tramitar os procedimentos tendentes à 
criação, incorporação, desmembramento e fusão de municípios. Existência 
de notório lapso temporal a demonstrar a inatividade do legislador em 
relação ao cumprimento de inequívoco dever constitucional de legislar, 
decorrente do comando do art. 18, § 4º, da Constituição.  
2. Apesar de existirem no Congresso Nacional diversos projetos de lei 
apresentados visando à regulamentação do art. 18, § 4º, da Constituição, é 
possível constatar a omissão inconstitucional quanto à efetiva deliberação e 
aprovação da lei complementar em referência. As peculiaridades da 
atividade parlamentar que afetam, inexoravelmente, o processo legislativo, 
não justificam uma conduta manifestamente negligente ou desidiosa das 
Casas Legislativas, conduta esta que pode pôr em risco a própria ordem 
constitucional. A inertia deliberandi das Casas Legislativas pode ser objeto 

da ação direta de inconstitucionalidade por omissão.  

3. A omissão legislativa em relação à regulamentação do art. 18, § 4º, da 
Constituição, acabou dando ensejo à conformação e à consolidação de 
estados de inconstitucionalidade que não podem ser ignorados pelo 
legislador na elaboração da lei complementar federal.  
4. Ação julgada procedente para declarar o estado de mora em que se 
encontra o Congresso Nacional, a fim de que, em prazo razoável de 18 
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(dezoito) meses, adote ele todas as providências legislativas necessárias ao 
cumprimento do dever constitucional imposto pelo art. 18, § 4º, da 
Constituição, devendo ser contempladas as situações imperfeitas 
decorrentes do estado de inconstitucionalidade gerado pela omissão. Não 
se trata de impor um prazo para a atuação legislativa do Congresso 
Nacional, mas apenas da fixação de um parâmetro temporal razoável, tendo 
em vista o prazo de 24 meses determinado pelo Tribunal nas ADI nºs 2.240, 
3.316, 3.489 e 3.689 para que as leis estaduais que criam municípios ou 
alteram seus limites territoriais continuem vigendo, até que a lei 
complementar federal seja promulgada contemplando as realidades desses 
municípios. 
(STF - ADI: 3682 MT, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 
09/05/2007,  Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-096 DIVULG 05-09-
2007 PUBLIC 06-09-2007 DJ 06-09-2007) 

O principal argumento para a emancipação utilizada pela demandante é no 

tocante aos inúmeros prejuízos que estariam sendo causados em vários Estados, 

dada a inviabilidade de emancipação que tal omissão ocasionava. Segundo a 

autora, mais de 40 comunidades no Mato Grosso estariam nessa situação. (STF, 

2007, p. 280).  

Segundo o Relator, Min. Gilmar Mendes, é entendimento do Supremo a 

classificação do artigo 18, §4º da Constituição Federal como norma de eficácia 

limitada, o que a faz depender de atuação legislativa para produzir plenos efeitos. 

Ademais, a norma constitucional inviabilizaria criação de novas municipalidades até 

o advento da referida Lei Complementar, o que, por certo, gerou a declaração de 

diversas inconstitucionalidades. (STF, 2007, p. 299).  

Todavia, passados mais de dez anos sem a edição do texto legal, faz-se 

notória a inatividade do legislador, de forma a faltar com o dever constitucional de 

legislar. (STF, 2007, p. 301).  

Segundo o ministro, não há de se falar em total inércia legislativa, visto que 

vários projetos de lei complementar foram apresentados. (STF, 2007, p. 303). A 

omissão, segundo ele (STF, 2007, p. 304) diz respeito a discussão e votação nas 

Casas Legislativas, em virtude da ausência de prazo para a apreciação de projetos 

de lei.  

Essas peculiaridades da atividade parlamentar, que afetam, 
inexoravelmente, o processo legislativo, não justificam, todavia, uma 
conduta manifestamente negligente ou desidiosa das Casas Legislativa, 
conduta esta que pode pôr em risco a própria ordem constitucional.  
[...] No caso em questão, apesar de existirem no Congresso Nacional 
diversos projetos de lei apresentados visando à regulamentação do art. 18, 
§4º, da Constituição, é possível, sim, constatar a omissão inconstitucional 
quanto à efetiva deliberação e aprovação da lei complementar federal em 
referência. (STF, 2007, p. 305) 
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Em razão do cenário, decidiu-se pela existência de omissão inconstitucional, 

declarando o estado de mora do Congresso Nacional, e determinou-se prazo 

razoável de dezoito meses, como parâmetro temporal razoável, para que adote as 

providências legislativas necessárias para cumprir com o dever constitucional de 

legislar. (STF, 2007, p. 311).  

Percebe-se que até os dias de hoje, mesmo ultrapassado o prazo razoável 

definido pelo Supremo, a lei complementar federal ainda não foi editada.  

Ora, a tentativa de frear a criação de municípios ante a onda 

emancipacionista pós Constituição de 1988 não pode tornar sem efeitos o texto 

constitucional. Faz-se necessária, e com urgência, a atuação do legislativo federal 

para regulamentar a matéria, a fim de definir novos parâmetros para a criação e não 

inviabilizar por completo a possibilidade de rearranjo territorial, previsto no diploma 

constitucional.  

 

4.6- ADI 2240/BA: O MUNICÍPIO PUTATIVO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA 

 

É sabido que a ausência de Lei Complementar Federal acaba por inviabilizar 

o procedimento de criação de novos municípios. No entanto, não obstante sua 

ausência, vários Estados continuaram a criá-los, sem observar, portanto, o texto 

constitucional e o novo procedimento conferido pela Emenda Constitucional nº 

15/96. O resultado, como visto, foi a declaração de inconstitucionalidade sem, no 

entanto, pronúncia de nulidade. (FERNANDES, 2011, p. 631-632). 

Aqui, uma observação é pertinente. Certo é que vários Estados 
continuaram, mediante lei estadual, a criar novos Municípios sem a 
observância do descrito no art. 18, §4º, da CR/88, após a Emenda nº 15/96. 
Ou seja, inúmeros Municípios foram criados, mesmo sem a edição da lei 
complementar, abrindo a possibilidade de criação dos mesmos. Com isso, 
várias ADIs foram ajuizadas, questionando a constitucionalidade das leis 
estaduais criadoras desses Municípios, que nitidamente afrontaram o texto 
constitucional. O STF declarou a inconstitucionalidade das leis estaduais 
(por contrariarem a CR/88 no seu art. 1, §4º), porém, não pronunciou a 
nulidade das mesmas (declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia 
de nulidade). (FERNANDES, 2011, p. 631-632). 

Um dos casos declarados de inconstitucionalidade refere-se ao do Município 

de Luis Eduardo Magalhães, na Bahia, assim definido em Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 2240/BA. Na ocasião, foi declarada a inconstitucionalidade 

da lei estadual nº 7.619/00, que o instituiu. 
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A ação foi proposta pelo Partido dos Trabalhadores, sob o argumento de 

flagrante inconstitucionalidade, visto que publicada após a EC 15/96 sem a 

existência da lei complementar federal exigida. A referida lei estadual atentaria 

contra o regime democrático, pelo fato de somente a população do Distrito de Luis 

Eduardo Magalhães ter se manifestado e não toda a população envolvida, além de 

os estudos de viabilidade terem sido publicados após o plebiscito. (STF, 2007, p. 

282-283). 

O Ministro Eros Grau, relator da ação, atentando-se para a existência de fato 

do Município como ente federativo dotado de autonomia, entende que a Corte não 

poderia se limitar a um simples exercício de subsunção e declarar a 

inconstitucionalidade. O Município atua como um, em todas as suas atribuições. 

Estava configurado, portanto, uma situação de exceção, que se manifesta em razão 

da omissão do Poder Legislativo. (STF, 2007, p. 288-289). 

Daí temos que, no caso do Município de Luis Eduardo Magalhães, a 
exceção --- exceção que, como observei, não é prevista pelo direito positivo 
--- decorre de violação, ao menos indireta, pelo Congresso Nacional, da 
ordem constitucional. Estamos ai diante de uma situação anormal, a 
omissão do Legislativo instalando uma fissura, dir-se-ia, na ordem 
constitucional. Moléstia do sistema, desvio de seu estado normal. (STF, 
2007, p. 296). 

Pelo ministro, o Município é dotado de autonomia desde a sua criação, razão 

pela qual não poderia ser anulada, sob pena de infringir o próprio princípio 

federativo. Há sim uma realidade material, razão pela qual não é possível retornar 

ao passado e anulá-la, já que produziu e continua produzindo efeitos. (STF, 2007, p. 

297). 

Seria possível falar-se em município putativo, de forma que essa 

putatividade operaria como impedimento aos efeitos da inconstitucionalidade. A 

anulação da decisão de criação do Município configuraria a “reserva do impossível”. 

Para o Ministro, não seria possível anular tal decisão sem violar o princípio 

federativo. (STF, 2007, p. 299-300). 

Criado o Município, passou a existir e agir como ente da federação. Trata-se 
de um fato. Não se anulam fatos. Um ente da federação assumiu existência 
[plano da existência] e dessa existência resultaram efeitos jurídicos [plano 
da eficácia], tal como ocorre no casamento putativo e com as “sociedades 
em comum” [sociedades de fato]. Impossível retornarmos no tempo, para 
anular essa existência, sem agressão à autonomia desse Município e, pois -
--repito--- ao princípio federativo. (STF, 2007, p. 301). 

Destarte, proferiu voto declarando a improcedência da ADI, entendendo que 

não serviria de estímulo à criação de novos Municípios, ressaltando, porém, a 
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necessidade de o Poder Legislativo suprir a omissão que reiteradamente ocorre. 

(STF, 2007, p. 304). Vale ressaltar que posteriormente o Ministro Relator se 

retrataria, e seguira o voto adiante explicado.  

Esse, no entanto, não foi o voto vencedor. Valendo-se das mesmas 

observações apontadas pelo Ministro Relator Eros Grau, o Ministro Gilmar Mendes 

chega a conclusão diversa, que não a improcedência da ação. Entende pela 

necessidade de ponderação do princípio da nulidade e do princípio da segurança 

jurídica, bem como a necessidade de conferir efeitos a declaração de 

inconstitucionalidade.  

Não há duvida, portanto, - e todos os Ministros que aqui se encontram 
parecem ter plena consciência disso – de que o Tribunal deve adotar uma 
fórmula que, reconhecendo a inconstitucionalidade da lei impugnada – 
diante da vasta e consolidada jurisprudência sobre o tema -, resguarde na 
maior medida possível os efeitos por ela produzidos. (STF, 2007, p. 330). 

Votou, portanto, pela inconstitucionalidade sem a pronúncia de nulidade da 

lei impugnada, mantendo a vigência por 24 meses, tendo em vista parâmetros que 

deveriam ser fixados na lei complementar federal, conforme decisão em ADI 

3682/MT, já explicitada em tópico anterior deste trabalho. (STF, 2007, p. 330). 

Observa-se, portanto, que a omissão do Poder Legislativo vem gerando 

problemas no federalismo brasileiro, seja pela exacerbada criação de Municípios em 

desconformidade com o dispositivo constitucional, seja pelas reiteradas declarações 

de inconstitucionalidade dos mesmos. Fato é que há muito o Supremo tem se 

manifestado no sentido da necessidade do Poder Legislativo cumprir com o seu 

dever constitucional. A continuar dessa maneira, a tendência é o crescimento de 

demandas judiciais e a retirada de eficácia do próprio texto constitucional, uma vez 

que a consequência seria a total inviabilidade de rearranjo territorial municipal.  
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5. CONCLUSÃO 

 

Pelo estudo proposto foi possível observar que com o passar dos anos, 

muito se tem discutido sobre a possibilidade de rearranjo territorial no Brasil. Tal fato 

se dá, sobretudo, pela existência de diversos movimentos históricos neste sentido, o 

que demonstra se tratar de anseios antigos na história do país. 

Como relatado, o federalismo é a forma de Estado adotado pelo Brasil, 

caracterizado, principalmente, pela descentralização e autonomia conferida aos 

Estados-membros e Municípios. Esse sistema surgiu nos Estados Unidos, sendo 

classificado como a melhor forma de atuação de um governo federal em um território 

vasto, de forma a tornar possível a realização de anseios nacionais em conjunto aos 

anseios locais.  

Nota-se a importância da repartição de competência para o referido modelo, 

através da divisão de responsabilidades conferida pela Constituição. É por meio 

desta que se desenha qual o tipo de federalismo será implementado. Certo é que o 

equilíbrio deve ser almejado, e, sobretudo, a cooperação entre os entes integrantes 

da Federação.  

É nesse cenário de poderes atribuídos aos Estados-membros que se situa a 

possibilidade de rearranjo territorial. Mais especificamente a possibilidade de 

criação, fusão, desmembramento ou subdivisão. Dentre as causas estudadas, 

destacam-se argumentos políticos e socioeconômicos, bem como a necessidade de 

desenvolver regiões esquecidas pelo poder público, aspectos de segurança 

nacional, razões culturais, políticas e geográficas. A falta de identidade do território e 

o conflito de interesses também se fazem presentes como argumentos para os 

emancipacionistas.  
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No tocante ao procedimento em si, percebe-se certa complexidade que aos 

poucos vem sendo solucionada. Pela leitura do texto constitucional faz-se 

necessário a aprovação da população diretamente interessada, através de 

plebiscito, em conjunto com a autorização do Congresso Nacional, por lei 

complementar. Neste cenário, de suma importância é a obediência à lei 9709/98, a 

lei dos plebiscitos, que acaba por elucidar procedimento ainda obscuro pela leitura 

do dispositivo constitucional.  

Sem dúvida, a grande discussão se dá quanto a interpretação do termo 

“população diretamente interessada”. Há quem entenda pela população tão somente 

da área desmembranda, como quem entenda ser necessário a consulta a todo 

Estado ou até a todo País. A questão chegou ao Supremo Tribunal Federal e este, 

em ADI 2650/DF firmou seu entendimento definindo o alcance a todo território 

estadual. Essa decisão, embora discutível, tornou-se parâmetro e, por conseguinte, 

serviu como fundamento para pretensões posteriores. Contudo, é necessária certa 

cautela quanto a matéria, uma vez que o alcance definido pelo Supremo, por vezes, 

poderia acarretar na completa inviabilidade de desmembramento. Conclui-se pela 

clara vontade do legislador em permitir o rearranjo, mas, perante as diversas 

interpretações dadas ao termo em questão, criam-se obstáculos para o 

procedimento constitucionalmente previsto, e tido como direito daqueles que assim 

almejam. É de se pensar a edição de emenda constitucional, a fim de dar nova 

redação ao texto, a fim de definir e pacificar o alcance da literalidade do dispotivo, 

observando, no entanto, a manutenção de seu real sentido, qual seja, a 

possibilidade de alterar o território estadual. . 

Ademais, há de se destacar ainda a completa inviabilidade de alguns 

projetos. Muitos se demonstram totalmente descabidos e inoperantes. Os gastos 

para a criação dos Estados, em sua estrutura mínima, já ultrapassa o PIB de muitas 

áreas que buscam a emancipação, demonstrando que, por vezes, não há estudo e 

planejamento. Há sim possibilidade de utilização dos anseios populacionais como 

forma de estratégia política e manutenção de interesses. Uma solução para tanto, 

talvez fosse a inclusão da necessidade de estudos de viabilidade para a criação de 

Estados, tais como se dá com os Municípios, o que certamente diminuiria a enorme 

quantidade de projetos inviáveis.  
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Já com relação aos Municípios, foi importante destacar seu novo 

posicionamento ante o texto constitucional de 1988, que passou a classificá-lo como 

integrante da Federação. Assim como os Estados-membros, gozam de autonomia, 

representada pela auto-organização, autogoverno, autolegislação e 

autoadministração.  

Após a Constituição de 1988 verificou-se grande expansão de movimentos 

expansionistas, em virtude, sobretudo, de textos constitucionais propícios que 

previam procedimentos simples e conferiam aos Estados o poder decisório. Muitas 

lideranças locais utilizavam-se de alianças com deputados estaduais e criaram 

diversos Municípios. Em consequência, criava-se uma autonomia distorcida, visto 

que, mesmo autônomos, vários deles mantiveram-se dependentes de recursos da 

União e dos Estados. Vários foram aqueles que não possuíam mínima condição de 

sobrevivência.  

Foi necessária intervenção do governo federal para frear a onda 

emancipacionista através da alteração do dispositivo constitucional. Passou-se então 

à necessidade de edição de Lei Complementar federal para determinar período para 

criação, incorporação, fusão e desmembramento de Municípios.  

Contudo, a referida Lei não foi editada, mesmo diante da existência de 

diversos projetos para tanto. Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão nº 

3682/MT declarou a omissão inconstitucional e a necessidade de edição do 

documento legislativo, o que até os dias atuais ainda não se verifica. Percebe-se 

que a referida omissão vem causando sucessivas inconstitucionalidades de 

Municípios criados. Resta evidente a necessidade de o Legislativo se pronunciar, 

editar a referida lei e sanar de vez a omissão que há tempos se vê presente. É de se 

notar que, ao buscar frear a onda emancipacionista, não pode o legislador se omitir 

no seu dever constitucional a ponto de inviabilizar por completo as pretensões 

legítimas de emancipação. 

Conclui-se, portanto, pela evidente necessidade de atuação do Poder 

Legislativo em ambos os casos, seja na regulamentação, seja na própria edição de 

Lei Complementar, sob pena de se ver impossibilitada a concretização de um direito 

constitucional.  
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