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Dispõe sobre a revogação da Lei nº 10.403, de
02 de junho de 2016 e da Lei nº 10.500, de 18
de janeiro de 2017.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

        Art. 1º Ficam revogadas a Lei n º 10.403, de 02 de junho de 2016 e a Lei nº 10.500, de 18 de janeiro de
2017.

       Art. 2º Ficam repristinadas as leis revogadas pela Lei nºs 10.403, de 02 de junho de 2016 e pela Lei nº
10.500, de 18 de janeiro de 2017. 

        Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

         Pela presente propositura estamos revogando as Leis de Nº 10.403, de 02 de junho de 2016, que
“Dispõe sobre a Consolidação das Divisas Intermunicipais dos Municípios de Acorizal, Barão de Melgaço,
Cuiabá, Jangada, Nossa Senhora do Livramento, Santo Antônio de Leverger e Várzea Grande e dá outras
providências”, e 10.500,   de   18   de  janeiro   de 2017, que “Dispõe sobre a Consolidação das Divisas
Intermunicipais dos Municípios de Alto Araguaia, Alto Garças, Alto Taquari, Araguaiana, Araguainha, Barra
do Garças, Campinápolis, Campo Verde, Chapada dos Guimarães, Dom Aquino, Gaúcha do Norte, General
Carneiro, Guiratinga, Itiquira, Jaciara, Juscimeira, Nobres, Nova Brasilândia, Nova Xavantina, Novo São
Joaquim, Paranatinga, Pedra Preta, Planalto da Serra, Poconé, Pontal do Araguaia, Ponte Branca, Poxoréu,
Primavera do Leste, Ribeirãozinho, Rondonópolis, Rosário Oeste, Santo Antônio do Leste, São José do Povo,
São Pedro da Cipa, Tesouro e Torixoréu, e dá outras providências.”

      Na justificativa dos projetos de lei foram elencadas as razões para a necessidade da revisão dos limites
territoriais:

- sobreposição de territórios municipais;

-  área sem jurisdição municipal ou isolada; 

- toponímia (nome) citada no memorial e não localizada nas cartas oficiais;

- coordenadas de localização de elemento geográfico inconsistente;

- limite que se desdobra sobre si mesmo;

- limite por divisor de águas que atualmente se encontra descaracterizado pela atividade econômica; e

- limite por estrada de leito natural que atualmente se encontra descaracterizada, seja pela atividade
econômica da agricultura mecanizada, ou pela sua reimplantação.

 

O trabalho da Comissão de Revisão Territorial merece nosso louvor e é tecnicamente perfeita, entretanto,
não poderia ser apresentado pelas razões que exporemos a seguir.

Primeiramente, faz-se necessário aclarar a terminologia utilizada e delimitar o objeto da presente propositura.
Nas palavras de Hely Lopes Meirelles:

"Desmembramento é a separação de parte de um Município para se integrar noutro ou constituir um novo
Município.

Anexação é a junção da parte desmembrada de um território a Município já existente, que continua com sua
personalidade anterior.

Incorporação é a reunião de um Município a outro, perdendo um deles a personalidade, que se integra na do
território incorporador.

Fusão é a união de dois ou mais Municípios, que perdem, todos eles, sua primitiva personalidade, surgindo
um novo Município." 

Criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios são situações previstas na Constituição
vigente desde sua promulgação, no capítulo dedicado à organização político-administrativa do Estado
brasileiro, embora os requisitos para tanto tenham sofrido alterações desde então. Originariamente, o art. 18,
parágrafo 4º, da Constituição estabelecia que todas essas alterações na vida de uma comunidade local
deveriam ser feitas por lei estadual, obedecidos requisitos previstos em lei complementar também estadual,
e dependeriam de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações diretamente interessadas. Sob esse
formato, calcado exclusivamente em legislação regional, proliferaram municípios país afora, muitos dos quais



criados sem que houvesse aferição prévia de condições mínimas de viabilidade dos novos entes da
Federação, que rapidamente ultrapassaram em algumas centenas a marca dos 5.000.

Em 1.996, a EC (Emenda Constitucional) nº 15 deu nova redação ao dispositivo constitucional, que passou,
assim, a estabelecer que “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”. Nota-se que, além da criação por lei
estadual e do plebiscito, já previstos antes, a Constituição passou a exigir a realização de estudos de
viabilidade e – aqui reside o ponto central da questão - a edição de lei complementar federal de caráter geral,
em lugar da legislação complementar estadual a que antes se referia.

A dependência de edição de lei complementar federal para que possa haver criação, incorporação, fusão ou
desmembramento de municípios afeta a capacidade de produção de efeitos da norma constitucional em
questão. Como explicitado em voto proferido pelo Min. Gilmar Mendes em uma das inúmeras ADI tendo por
objeto a criação ou pretensão de criação de municípios por leis estaduais, sem que houvesse sido ainda
editada a lei complementar federal, a jurisprudência do STF assentou-se no sentido de que “o art. 18,
parágrafo 4º, da Constituição da República, com a redação determinada pela EC 15/96, é norma de eficácia
limitada, dependente, portanto, da atuação legislativa no sentido da feitura da lei complementar nele referida
para produzir plenos efeitos”; como consequência, fica inviabilizada “a instauração de processos tendentes à
criação de novas municipalidades, até o advento da referida lei complementar federal” (ADI 2.240, Rel. Min.
Eros Grau). Se não podemos criar municípios, não podemos também incorporar, fundir e desmembrar.

Em função da ausência de lei complementar federal, o entendimento do STF quanto à eficácia limitada do
aludido dispositivo constitucional refletiu-se em inúmeros julgamentos: ora para declarar a
inconstitucionalidade de leis estaduais de criação de municípios posteriores à EC 15/96, quando ainda não
consolidada de fato a situação; ora para declarar a inconstitucionalidade dessas leis, embora sem pronúncia
de nulidade, em nome do princípio da segurança jurídica, diante de uma situação de fato consolidada, que se
preservava por um tempo determinado, em que julgava o STF ser razoável aguardar que o Congresso
Nacional legislasse como requerido (caso este da referida ADI 2.240, relativa ao município de Luís Eduardo
Magalhães, na Bahia); ora simplesmente reconhecendo a mora do Legislativo, em diversas ADI por omissão,
promovidas por Governadores ou Assembleias Legislativas de Estados que se sentiam tolhidos por não
poderem criar municípios, em que o STF reconhecia a mora legislativa e acenava com um prazo para edição
da lei complementar federal pelo Congresso Nacional. Desta última natureza foi a decisão proferida na ADI
3.682 (Rel. Min. Gilmar Mendes), em que o STF consignou que, ao cumprir seu dever de legislar, deveria o
Congresso contemplar as situações de inconstitucionalidade geradas por sua omissão, quais fossem, as de
criação irregular de municípios por leis estaduais, sem a necessária lei complementar federal antecedente.

 

Como se pode depreender da leitura da EC 15/96, 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 demanda, ainda, uma lei para disciplinar a
elaboração dos Estudos de Viabilidade Municipal. 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.

Várias Ações  Direta de Inconstitucionalidade já foram interpostas em relação a esse assunto, citamos
algumas:

ADI 3489 - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 12.294, DE 22 DE JUNHO DE 2.002, DO
ESTADO DE SANTA CATARINA, QUE ANEXOU A LOCALIDADE DE VILA ARLETE, DESMEMBRADA DO
MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS, AO MUNICÍPIO DE MONTE CARLO. INCONSTITUCIONALIDADE DE



LEI ESTADUAL POSTERIOR À EC 15/96. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL PREVISTA NO
TEXTO CONSTITUCIONAL. AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 18, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DO
BRASIL. OMISSÃO DO PODER LEGISLATIVO. EXISTÊNCIA DE FATO. SITUAÇÃO CONSOLIDADA.
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA DA JURÍDICA. SITUAÇÃO DE EXCEÇÃO, ESTADO DE EXCEÇÃO. A
exceção não se subtrai à norma, mas ESTa, suspendendo-se, dá lugar à exceção --- apenas assim ela se
constitui como regra, mantendo-se em relação com a exceção.

1.                   A localidade de Vila Arlete, desmembrada do Município de Campos Novos, foi efetivamente
integrada ao Município de Monte Carlo.

2.                   Existência de fato da agregação da faixa de terra ao Município de Monte Carlo, decorrente da
decisão política que importou na sua instalação como ente federativo dotado de autonomia. Situação
excepcional consolidada, de caráter institucional, político. Hipótese que consubstancia reconhecimento e
acolhimento da força normativa dos fatos.

3.                   Esta Corte não pode limitar-se à prática de mero exercício de subsunção. A situação de
exceção, situação consolidada --- embora ainda não jurídica --- não pode ser desconsiderada.

4.                   A exceção resulta de omissão do Poder Legislativo, visto que o impedimento de criação,
incorporação, fusão e desmembramento de Municípios, desde a promulgação da Emenda Constitucional n.
15, em 12 de setembro de 1.996, deve-se à ausência de lei complementar federal.

5.                   Omissão do Congresso Nacional que inviabiliza o que a Constituição autoriza: o
desmembramento de parte de Município e sua conseqüente adição a outro. A não edição da lei
complementar dentro de um prazo razoável consubstancia autêntica violação da ordem constitucional.

6.                   O desmembramento e integração da localidade de Vila Arlete objeto da lei importa, tal como se
deu, uma situação excepcional não prevista pelo direito positivo.

7.                   O estado de exceção é uma zona de indiferença entre o caos e o estado da normalidade. Não
é a exceção que se subtrai à norma, mas a norma que, suspendendo-se, dá lugar à exceção --- apenas
desse modo ela se constitui como regra, mantendo-se em relação com a exceção.

8.                   Ao Supremo Tribunal Federal incumbe decidir regulando também essas situações de exceção.
Não se afasta do ordenamento, ao fazê-lo, eis que aplica a norma à exceção desaplicando-a, isto é,
retirando-a da exceção.

9.                   Cumpre verificar o que menos compromete a força normativa futura da Constituição e sua
função de estabilização. No aparente conflito de inconstitucionalidades impor-se-ia o reconhecimento do
desmembramento de gleba de um Município e sua integração a outro, a fim de que se afaste a agressão à
federação.

10.                 O princípio da segurança jurídica prospera em benefício da preservação do Município.

11.                 Princípio da continuidade do Estado.

12.                 Julgamento no qual foi considerada a decisão desta Corte no MI n. 725, quando determinado
que o Congresso Nacional, no prazo de dezoito meses, ao editar a lei complementar federal referida no § 4º
do artigo 18 da Constituição do Brasil, considere, reconhecendo-a, a existência consolidada do Município de
Luís Eduardo Magalhães. Declaração de inconstitucionalidade da lei estadual sem pronúncia de sua nulidade

13.                 Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade, mas não pronunciar a
nulidade pelo prazo de 24 meses, Lei n. 12.294, de 22 de junho de 2002, do Estado de Santa Catarina.

 

ADI nº 2967 – 19/03/04



 O Partido Progressista – antigo PPB – ajuizou, no Supremo Tribunal Federal, Ação Direta de
Inconstitucionalidade, com medida cautelar, contra dispositivo da Lei nº 7.993/02, do estado da Bahia,
referente aos limites geográficos do município de Seabra (art. 1º, 4º tópico, Lei estadual 7.993/02-BA). 

A lei, segundo o partido, “acarretou o desmembramento do município de Seabra, bem como a incorporação
da área desmembrada ao município de Barra Mendes”, além de afrontar diretamente a Constituição Federal
no artigo 18, § 4º - que preserva a integridade territorial dos municípios. 

Na ação, o PP afirma que “o deputado Jurandy Oliveira, na tentativa de legitimar a alteração dos limites
municipais, declarou que os limites intermunicipais inseridos na área em questão regulamentada até o ano
de 1953, já não atende à dinâmica do espaço, requer correção e atualização”. 

Entretanto, defende o Partido Progressista, “na prática operou-se o desmembramento de vários povoados do
município de Seabra, quais sejam, Palmeira dos Mendes, Lagoinha, Olhos D´Água de Antônio Francisco,
Mata do Mendes, Serrinha Baixio da Aguada, Baixio do Angical, Areião e Araquã, correspondendo a um
contingente populacional de aproximadamente 1500 habitantes”, além de outros municípios vizinhos que, por
força da referida lei, foram agregados ao território do município de Barra Mendes. 

Desta forma, alega-se, é entendimento pacífico que qualquer alteração de áreas entre municípios, retirando
parte de um e integrando a outro, caracteriza hipótese de desmembramento, atraindo incidência
constitucional. Por fim, o partido requer que seja concedida medida cautelar para sustar a eficácia do artigo
1º, quarto tópico, da Lei nº 7993/02, da Bahia, e que sejam notificadas a Assembléia Legislativa e o
governador do estado para prestarem informações. 

A Ação foi distribuída ao ministro relator Sepúlveda Pertence. Este alegou, primeiramente, que há décadas o
STF tem admitido a viabilidade da ADI para controle de constitucionalidade das leis de criação de Municípios.

Em defesa à Lei, Pertence diz que o art. 18, § 4º, CF é de eficácia contida, ou seja, tem aplicabilidade
imediata, integral, plena, mas que pode ter reduzido seu alcance pelo legislador infra-constitucional. Desta
forma, é lícita a propositura da referida Lei, já que o Ministro entende que a lei extraordinária em questão não
desmembrou município, apenas corrigiu os limites entre os municípios. 

Entretanto, o relator afirma que deve haver plebiscito e estudo de viabilidade municipal, sendo o argumento
da falta de plebiscito suficiente para legitimar o pedido de inconstitucionalidade da lei impugnada. 

Portanto, o Tribunal julgou procedente o pedido formulado em ação direta ajuizada pelo Partido Progressista,
para declarar a inconstitucionalidade do art. 1º, quarto tópico, da Lei 7.993/2002, do Estado da Bahia, que, a
pretexto de corrigir os limites geográficos do Município de Barra de Mendes, subtraíra parte do município
adjacente.

ADI nº 2632-MC – 07/11/02

O Partido Social Democrático Brasileiro – PSDB – propôs, no Supremo Tribunal Federal, Ação Direta de
Inconstitucionalidade, com pedido de suspensão cautelar, contra dispositivo da Lei estadual nº 7.993/2002
da Bahia, que, a pretexto de corrigir os limites territoriais do município de Barra do Mendes,
incorporando-lhes áreas desmembradas do município de Ibipera. 

Votou o Ministro Sepúlveda Pertence, Ilmar Galvão e Gilmar Mendes. Indaga Ilmar Galvão: “dentro do
período determinado por lei complementar federal” não pressupõe a existência de lei federal apenas para
dizer o período temporal em que ocorre o desmembramento? À esta, responde Sepúlveda Pertence: “Essa
lei complementar não existe”. Existe, sim, para efeito de criação de município – Lei Complementar nº 1/69 –,
e não para desmembramento. Entretanto, a Lei Complementar nº 1, está sob a égide da Constituição
anterior. 



Em suma, os Ministros divergem quanto a Lei federal, mas a não ocorrência de plebiscito já se faz suficiente
para deferir a cautelar, visando suspender, até a ação definitiva, a eficácia do art. 1º, 1º tópico, da Lei
baiana. 
 

TRE-PB - PETIÇÃO PET 6989 PB (TRE-PB)

Data de publicação: 22/05/2013

Ementa: CONSULTA. REALIZAÇÃO DE PLEBISCITO PARA DESMEMBRAMENTO DO TERRITÓRIO NO
QUAL SE ENCONTRA COMUNIDADE RURAL COM POSTERIOR ANEXAÇÃO A DETERMINADO
MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL
REGULAMENTADORA DA MATÉRIA À LUZ DO ARTIGO 18 , § 4º , DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL .
INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO. A realização de consultas plebiscitárias alusentes à criação, à
incorporação, à fusão e ao desmembramento de municípios, somente poderá ocorrer após a existência de lei
complementar federal que regulamente a matéria, a teor do § 4º , do artigo 18 , da CF

   Como podemos observar, é um assunto polêmico, com um desfecho imprevisível.

   Com a redefinição dos limites muitos municípios afirmaram que ficaram inviabilizados economicamente.
Será que algum houve estudo sobre esta questão?

    A Lei Complementar nº 43, de 07 de março de 1996, estabeleceu que a criação de municípios, bem como
a incorporação ou extinção de distritos ou municípios, processado cada caso individualmente, somente
poderá ocorrer até 06 (seis) meses antes da realização das eleições, para os cargos de Prefeitos,
Vice-Prefeito e Vereador.”  A Lei Nº 10.403, de 02 de junho de 2016, foi aprovada nesse período. Será que
esta lei poderia ser aprovada em ano eleitoral municipal? Sem sombra de duvida muitos prefeitos que saíram
não deram a devida importância ao assunto, prejudicando sobremaneira seus municípios.

   O §1º do Art. 2º da lei complementar 23/1992 estabelece que:

  § 1º Não será permitida a criação de municípios desde que esta medida importe para o município ou
municípios de origem na perda dos requisitos exigidos nesta lei complementar

    Uma observação importante em relação a este parágrafo é que o mesmo não se refere somente a criação,
mais também a desmembramento. Será que algum município perdeu algum requisito em função da perda de
área. São indagações que precisam ser respondidas.

    Neste sentido, é que estamos apresentando esta propositura, esperamos um amplo debate sobre este
projeto. Muitos prefeitos que saíram não deram a devida importância ao assunto, entendemos que agora os
municípios estão conscientes da importância da redefinição dos limites.

    Se o legislativo não assumir o papel que lhe cabe, este assunto com certeza acabará na esfera judicial,
causando ainda mais transtornos, principalmente para população. Com certeza nenhum prefeito investirá em
áreas em litígio.
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