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No dia 23 de outubro de 2013, foi enviado para sanção presidencial o Substitutivo da Câmara 

dos Deputados nº 98, de 2002 – complementar ao Projeto de Lei do Senado nº 98, de 2002 

(doravante PLS 98/2002), que regulamenta o Artigo 18, §4º, da Constituição Federal. 

Dezessete anos depois da Emenda Constitucional nº 15, que remeteu à lei complementar 

mudanças nas fronteiras municipais, tem-se, finalmente, um arcabouço legal para orientar a 

criação de municípios. Em 13 de novembro, o PLS 98/2002 foi vetado integralmente pela 

Presidência da República. 

Sem almejar fazer uma avaliação abrangente do PLS 98/2002, a presente nota tenta responder 

à pergunta: quantos seriam os municípios criados? Um estudo da União Brasileira em Defesa 

da Criação de Novos Municípios (UBDCNM) afirma que 188 municípios, no máximo, seriam 

criados com a aprovação do PLS 98/2002. Esse número foi amplamente noticiado pela 

imprensa à época, tendo sido citado no relatório do senador Valdir Raupp que levou à 

aprovação do PLS em questão (BRASIL, 2013).2 O levantamento feito pelo Ipea junto às 

assembleias legislativas estaduais põe em dúvida o limite máximo de 188 municípios divulgado 

pela UBDCNM.  

Antes de tudo, vale alertar que a estimativa presente é preliminar e imperfeita. Como será 

visto, há grande incerteza sobre o número de municípios que seriam efetivamente criados se o 

PLS 98/2002 fosse sancionado. Ressalvas feitas, mostra-se que uma nova onda de 

emancipações poderia ser bem maior que o afirmado pela UBDCNM.  

Uma nova onda de emancipações ampliaria os desequilíbrios horizontais no federalismo 

brasileiro. Em média, os micromunicípios, aqueles com população menor que 5 mil habitantes, 

têm o dobro de receita orçamentária per capita que aqueles entre 50 e 100 mil habitantes 

(IPEA, 2011). A criação de novos municípios, por si só, não aumenta o gasto público, ela gera 

uma redistribuição de recursos entre os entes federados. Nesse sentido, o trabalho também 

estima o montante de recursos do Fundo de Participação dos Municípios que serão 

redistribuídos dos municípios que não sofreram emancipação para os que sofreram alterações 

em suas fronteiras.  

 

                                                           
1
 Lucas Eduardo Veras Costa auxiliou na elaboração desta Nota.  

2
 Apesar das tentativas, não se teve acesso ao referido estudo da UBDCNM. 



Uma estimativa do número de novos municípios 
 

Por meio de buscas nos sítios das assembleias legislativas realizadas entre junho e agosto de 

2013, chegou-se à tabela 1. Trata-se de pedidos de criação de municípios não finalizados 

encontrados nas assembleias legislativas. Após extensivas pesquisas, conseguimos dados para 

apenas 19 unidades federativas. Ficaram de fora os seguintes estados: Goiás, Mato Grosso do 

Sul, Rio de Janeiro, Roraima, Rio Grande do Sul, São Paulo e Tocantins.  

Na primeira coluna da tabela 1, tem-se o número de pedidos de criação de novo município 

encontrados nas páginas das assembleias estaduais. De maneira direta, encontramos pedidos 

para a criação de 475 municípios novos. 

O Art. 7º do PL 98/2002 impõe limites populacionais para os novos municípios e para os 

remanescentes da emancipação. Com base nos dados do Censo 2010, os limites mínimos são 

de 6.009 habitantes para os municípios das Grandes Regiões Norte e Centro-Oeste; 8.413 

habitantes na Região Nordeste; e 12.018 habitantes no Sul e Sudeste. Obviamente, para o 

cálculo do número potencial de novos municípios, consideraram-se aqueles que hoje têm o 

dobro da população dos limites supracitados. 



Tabela 1 - Pedidos de Criação de Novos Municípios 

Rótulos de Linha Querem emancipar Podem Emancipar 

Centro-Oeste 20 12 

Mato Grosso 20 12 

Nordeste 262 209 

Alagoas 2 2 

Bahia 66 52 

Ceará 30 30 

Maranhão 32 32 

Paraíba 5 4 

Pernambuco 27 26 

Piauí 80 49 

Rio Grande do Norte 5 4 

Sergipe 15 10 

Norte 81 75 

Acre 4 4 

Amapá 17 14 

Amazonas 16 15 

Pará 32 32 

Roraima 12 10 

Sudeste 89 57 

Espírito Santo 11 10 

Minas Gerais 78 47 

Sul 23 10 

Paraná 13 9 

Santa Catarina 10 1 

Total Geral 475 363 

Fonte: Pesquisa própria. 

Na coluna 2, tem-se o número de municípios com processos de emancipação em tramitação e 

que cumprem os requisitos populacionais do Art. 7º do PL 98/2002. Uma vez inclusa a 

restrição populacional, o número potencial de novos municípios cai para 363.  

Vale lembrar, mais uma vez, que não há dados para todos os estados. Ficaram de fora sete 

estados, que possuem 1.748 municípios, ou seja, 31% do total, e que contêm 42% da 

população brasileira. 

 

O efeito sobre o FPM 
 

A emancipação gera uma redistribuição dos recursos do FPM-Interior. Como a Lei nº 5.172, de 

25 de outubro de 1966, privilegia os pequenos municípios, a divisão municipal tende a 

aumentar os recursos do FPM per capita para os municípios novos e também para os que 

cederam parte da população e território. Localmente, a soma das partes fica maior que o todo. 

De onde vêm os recursos? Dos demais municípios do mesmo estado. Ou seja, o ganho das 



transferências das populações atingidas pelas emancipações será exatamente igual à perda 

dos demais municípios. 

Dado o caráter preliminar deste estudo, não se tem o contingente populacional dos distritos 

candidatos à emancipação. Nas emancipações após a Constituição Federal de 1988, 53% 

estavam na faixa dos micromunicípios – ou seja, aqueles com população menor que 5 mil 

habitantes – e 26% estavam na faixa entre 5 mil e 10 mil habitantes (TOMIO, 2002). O PLS 

98/2002 não permite criar municípios tão pequenos em todas as regiões. As simulações desta 

nota consideram essas restrições.  

As seguintes hipóteses sobre a população dos novos municípios foram adotadas: 

 Nos municípios originais menores que 156.216 habitantes, a última faixa do FPM-

Interior, supôs-se que a população dos novos municípios surgirá pela divisão dos 

municípios. Trata-se de uma aproximação útil para os presentes objetivos. Note que 

essa hipótese tende a subestimar o impacto da redistribuição no FPM-Interior, pois a 

criação de um município minúsculo é a que gera maiores impactos (em geral). 

 Nos municípios maiores que 156.216, supõe-se que a emancipação deu-se pela criação 

de um município do menor tamanho possível para cada região. Há 14 distritos que 

pertencem a capitais e outros 34 distritos cujos municípios hoje têm populações 

maiores que tal montante. Apenas para ilustrar seria por demais grosseiro supor que a 

emancipação do distrito de Venda Nova dividiria o município de Belo Horizonte ao 

meio.  

Os resultados da simulação constam da tabela 2 abaixo: 



Tabela 2 - Simulação da redistribuição do FPM-Interior por estado, em milhares de reais de 

2010 

Nome UF UF Soma Coef. Variação Coeficientes Variação FPM 

Acre AC 21,8 1,8         6.741  

Alagoas AL 115,4 1,2         6.145  

Amazonas AM 81,6 10,6       48.355  

Amapá AP 14,6 6,8       20.145  

Bahia BA 520,2 26     124.074  

Ceará CE 259 20,2     102.582  

Espirito Santo ES 104,4 7       32.731  

Maranhão MA 261 22,8       98.253  

Minas Gerais MG 827,6 31,4     145.400  

Mato Grosso MT 136,2 4,2       17.980  

Pará PA 228,8 21,2       90.095  

Paraíba PB 188,4 2,8       12.637  

Pernambuco PE 264 13,8       71.597  

Piauí PI 173,2 23,6       88.063  

Paraná PR 402 6,8       32.700  

Rio Grande do Norte RN 140,6 2         9.419  

Roraima RR 10,8 1,4         3.263  

Santa Catarina SC 283 0,6         2.448  

Sergipe SE 78,8 6,4       30.149  

Total              942.777  

Fonte: Pesquisa própria.  

Conforme mostra a tabela 2, baseada em hipóteses bastante cautelosas e em informação 

incompleta sobre os estados, a redistribuição anual do FPM passa de R$ 900 milhões por ano. 

Em estados como Santa Cataria, a variação seria mínima, em torno de R$ 2,5 milhões de reais. 

Já em Minas Gerais, mais de R$ 145 milhões seriam transferidos dos municípios não 

modificados para aqueles envolvidos nas emancipações municipais.  Considerando que a 

estimativa foi baseada em valores do FPM de 2010 não deflacionados, pode-se afirmar que o 

valor total da redistribuição, hoje, ultrapassaria facilmente a marca de um bilhão de reais.  

Considerações Finais 
 

O estudo presente sofre de várias limitações. Em essência, o número de municípios que seriam 

criados nos próximos anos é incerto, porque depende não só das regras impostas, mas 

também da disposição dos agentes políticos e dos cidadãos. Além disso, a regulamentação a 

ser criada pelos estados pode ser um freio aos processos emancipatórios. 

A despeito dessas limitações, é razoável afirmar que o número de municípios criados seria bem 

maior que os 188 previstos no estudo elaborado UBDCNM e citado no parecer do relator do 

PLS 98/2002. Pode-se mesmo afirmar que o número aqui estimado, 363 novos municípios, é o 

limite inferior da estimativa. Afinal, ficaram de fora da amostra sete estados, nos quais 

habitam mais de 40% da população nacional.  



Estimou-se que a redistribuição do FPM-Interior entre os municípios poderia ultrapassar a 

marca de um bilhão de reais por ano. Claro que esse cálculo, dada a incerteza sobre os 

processos de emancipação que serão bem-sucedidos, é bastante preliminar. De qualquer 

forma, é importante lembrar que existem impactos distributivos da emancipação para os 

municípios de cada estado, e nada garante que as populações ou municípios mais pobres serão 

beneficiados. Os resultados da criação de municípios após 1988, quando mais de 1.300 

municípios surgiram, são a prova de que esta é uma forma equivocada, por si só, de combater 

a desigualdade regional e pessoal (GOMES e MACDOWELL, 2000). 

Em teoria, há razões legítimas para as emancipações municipais. Populações esquecidas pelo 

poder público local, distantes das sedes municipais, podem ser, de fato, beneficiadas. 

Contudo, mantidos os critérios de repartição do FPM, há um incentivo à emancipação que 

distorce todo o sistema. Apenas com a correção do atual viés existente em favor dos 

micromunicípios, derivado da atual forma de divisão do FPM, é que se terá a real dimensão 

dos movimentos emancipatórios que se baseiam em motivações não-fiscais.3 Assim, propõe-se 

que tal distorção seja sanada, ou ao menos amenizada, antes de se discutir e aprovar uma 

nova regulamentação da criação de municípios, seguindo o Artigo 18, §4º, da Constituição 

Federal. 
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3
 Nesse sentido, vale a pena voltar a discutir o Projeto de Lei nº 194/2010 do Senado Federal, que altera 

as regras de repartição do FPM.  


