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“O Estado do Tocantins passou a existir. Passou a existir dentro
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sem nenhuma dúvida, muito patentemente.”
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APRESENTAÇÃO

O

juiz Feliciano Machado Braga, ainda na década de 50, integrou o
“Movimento Pró-Criação do Estado do Tocantins” como expressão do
desejo emancipacionista do norte de Goiás. Em sinal de sua dedicação à

causa, o juiz do município de Porto Nacional passou a despachar documentos oficiais
como “Porto Nacional, Estado do Tocantins”, enfrentando, com isso, sérias
resistências por autoridades que não aceitavam essa divisão do estado de Goiás.
Por sua rica e desbravadora história, a Escola Superior da Magistratura Tocantinense
reúne, nesta homenagem, fatos que marcaram essa época, com reconhecimento à
importante militância cultural e política, e à liderança do juiz de direito Feliciano Machado
Braga na luta pela emancipação da região do norte de Goiás e criação do estado do
Tocantins, dedicando-se diuturnamente à pesquisa e estudos de viabilidade geopolítica
dessa unidade da federação.
Desembargador Marco Villas Boas
Diretor Geral da Esmat

JUIZ FELICIANO MACHADO BRAGA

9

Brasas sob as Cinzas
Feliciano Machado Braga foi um sonhador, mais do que isso, um obstinado, um libertador, como
tantos outros que fizeram história na América Latina. Suas armas, entretanto, eram as ideias,
veiculadas nos manifestos, nas páginas dos processos judiciais, no periódico que publicava e na
imprensa nacional. Sua luta, a criação do Estado do Tocantins, o abençoado Tocantins, pelo
qual doou a sua vida.
Foram inúmeros os atos judiciais que encerrou declinando o Estado do Tocantins como local
em que foram realizados. Uma profecia que o Tribunal de Justiça de Goiás entendia como
insurreição.
“Goiano, o tocantinense é seu irmão.” Com esse, dentre outros jargões, buscava sensibilizar os
goianos e tocantinenses para engajamento na causa separatista.
Na bandeira por ele idealizada, sua ansiedade, obstinação e trabalho diuturno em prol da causa
era traduzido por “VELO”. “Não paro, não durmo ...Velo”.

Feliciano Braga encarnava essa missão, onde quer que estivesse. Pelas ruas, em memoráveis
passeatas e manifestações, desfraldava sua bandeira VELO, acompanhado por
correligionários, e panfletava pela cidade como verdadeiro ativista político.
No seu periódico “O Estado do Tocantins”, ombreado por outros importantes intelectuais
da época, como Trajano Coelho Neto, Brigadeiro Lysias Rodrigues, Oswaldo Ayres,
Dyoclesiano Ayres da Silva e Fabrício César Freire, veiculava a viabilidade do Estado do
Tocantins e mantinha acesa a chama emancipacionista.
Em 13 de maio de 1956, ao lado de importantes intelectuais portuenses, lançou o
“Manifesto à Nação”, repercutido na imprensa nacional, iniciando-se o forte caudal que
desaguaria na proposta de emenda ao art. 181 da Constituição Estadual de Goiás, de
autoria da deputada Almerinda Arantes, criando o Estado do Tocantins, que também
dependeria da realização de um plebiscito no norte goiano e da aprovação do Congresso
Nacional, nos termos do art. 2º da Constituição Federal. Ao deputado Paulo Malheiros
coube a apresentação do requerimento para o plebiscito, indeferido pela Assembleia
Legislativa.
A derrota, todavia, não apagou as brasas que perduraram acesas sob as cinzas por outras
duas décadas, até reacenderem a chama que hoje alimenta a esperança do povo
tocantinense.

Desembargador Marco Villas Boas
Diretor Geral da Esmat

Medalha de Mérito Acadêmico da Escola Superior da Magistratura Tocantinense, “Doutor
Feliciano Machado Braga”, criada pela Resolução nº 28, de 17 de dezembro de 2012.
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BIOGRAFIA

F

eliciano Machado Braga, de Monte Alegre de Minas, Minas Gerais, nasceu

em 19 de setembro de 1914. Filho de José Caetano Machado e de América

Machado Braga. Casou-se com Hermione de Carvalho Machado, com quem

teve vários filhos, entre eles, “Brasil Tocantinense Carvalho Machado”.
Após os estudos primários em sua terra natal, mudou-se, juntamente com os pais, para
Goiás, onde concluiu o secundário. Fez vestibular no Rio de Janeiro, passando a cursar a
Faculdade de Engenharia. Depois de dois anos, abandonou o curso por problemas
financeiros. Retornando a Goiás, matriculou-se na Faculdade de Direito, da
Universidade Católica de Goiás, formando-se Bacharel em Ciências Jurídicas e
Sociais, tornando-se Advogado. Fez também curso de Filosofia.
Durante muitos anos foi Promotor de Justiça, atuando em diferentes cidades, entre as
quais, Nerópolis, interior goiano, quando fez o concurso para Juiz de Direito. Após
passar por várias Comarcas do Estado de Goiás como Juiz de Direito, foi designado
para Porto Nacional, onde permaneceu de 1956 a 1961.
Lutou de tal maneira pela criação do Estado do Tocantins que chegou a colocar em suas
sentenças: “COMARCA DE PORTO NACIONAL – ESTADO DO TOCANTINS”.
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Fez passeatas, palestras, conferências, comícios e manifestos pela criação do Estado.
Organizou a “Comissão de Estruturação Jurídica do Estado do Tocantins”, em
20.05.1956, sendo eleito seu Presidente. Fundou o jornal “O ESTADO DO TOCANTINS”,
tendo como redatores Fabrício César Freire e João Quinaud. Mobilizou a população
de Porto Nacional para inaugurar nas dependências do UMUARAMA

CLUBE

, uma placa

com os dizeres: “VIVA O ESTADO DO TOCANTINS”.
Sua atuação foi tão forte que o Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás,
Desembargador Jorge de Moraes Jardim, nascido em Goiás Velho, em 1910, e falecido
em 1995, obrigou o Juiz Feliciano Machado Braga a requerer a sua remoção ou
promoção para outra Comarca. De fato, em março de 1960, foi removido para a Comarca
de Luziânia, mas não aceitou a mudança, conforme entrevista que concedeu ao jornal
. Com a morte de seu companheiro de luta, jornalista Trajano

FOLHA DE SÃO PAULO

Coelho Neto,

FUZILADO

na cidade de Pium, em 13 de abril de 1961, não teve outra

opção, senão, em maio de 1961, aceitar a promoção para a Terceira Vara Civil da
Comarca de Anápolis, sendo Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, o
Desembargador Elísio Taveira.
Já em Anápolis, pretendeu fundar o “CORREIO TOCANTINENSE”, com a finalidade de
continuar a luta pelo Tocantins, mas teve de recuar, em virtude das perseguições sofridas.

Daí em diante, o “20

DE MAIO”

deixou de ser comemorado em Porto Nacional, pela

ausência de seu líder maior.
Foi Juiz de Direito de Anápolis, junto à Terceira Vara Civil, de 1961 a 1968. É
lembrado na Manchester Goiana (Anápolis), como o Juiz que andava com o MAPA

DO

, debaixo do braço. Em 1965, com o funcionamento da

FUTURO ESTADO DO TOCANTINS

Assembléia Nacional Constituinte, enviou uma CARTA ao Presidente Castelo Branco,
fazendo um

APELO

, no sentido de que fosse criado o Estado do Tocantins. É um

documento histórico porque faz uma radiografia do problema, a partir da Constituição, de
1824, e foi publicado em vários jornais. Parece ter sido a sua última manifestação pública
pelo Estado do Tocantins.
No fim de 1968, pediu remoção para Goiânia, onde permaneceu como Juiz de uma das
Varas Cíveis. Em 1º de maio de 1972, adoeceu gravemente, terminando por falecer em
Goiânia, quando tinha 58 anos de idade, sendo ali enterrado.
Em sua homenagem, o auditório principal do Tribunal de Justiça do Estado
doTocantins recebeu o seu nome. Tem também o seu nome o Prédio do Fórum de Porto
Nacional.
Fonte: Trechos de sua biografia encontrada no site www.usinadeletras.com.br
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GUARDADOS DA MEMÓRIA
Professora Doutora Temis Gomes Parente
Historiadora

“Quem somos nós, quem é cada um de nós senão uma combinatória de
experiências, de informações, de leituras, de imaginações?” – Com a mesma
inquietude de Italo Calvino1, busquei nos guardados da memória –, em jornais
amarelados pelo tempo –, fragmentos de histórias para compor este texto de
apresentação do livro que homenageia o juiz de Direito Feliciano Machado
Braga (1914-1972).
Como bem disse Italo Calvino: – “Cada vida é uma enciclopédia, uma biblioteca,
um inventário de objetos, uma amostragem de estilos, onde tudo pode ser
completamente remexido e recordado de todas as maneiras possíveis” (CALVINO,
1990, p, 138). Para recordar Feliciano Machado Braga e o seu legado para a
criação do Estado do Tocantins será preciso remexer no guardados da memória.
Onde estarão guardadas suas memórias?
Se aceitarmos o excerto de Italo Calvino, então concordaremos que somos – ao
longo da vida – uma combinatória de experiências, de informações, de leituras, de
imaginações. Pois bem, Feliciano Braga –, juiz de Direito que assinava em seus
despachos: “Comarca de Porto Nacional – Estado do Tocantins” 2– imaginou
mais uma estrela a brilhar na bandeira do Brasil.
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O bacharel Feliciano Machado Braga – natural de Monte Alegre (MG) – era juiz
de Direito da Comarca de Porto Nacional (1956-1961) e autor do manifesto que
propunha o desmembramento e a autonomia de uma parte de Goiás. O Tocantins
naquele manifesto já tinha até sua bandeira: 13 listras horizontais e uma
transversal, em que se lê “Velo”. Eram 13, explicou Feliciano Machado Braga,
porque o manifesto de criação do Estado foi feito num dia 13 (13 de maio de
1956) Para o lema “Velo” ele deu esta explicação: “O tocantinense não dorme,
está sempre acordado”.3
Então Feliciano Braga revelou seu sonho: – “Desfilarei, no Rio de Janeiro, no
dia 7 de setembro, à frente de numeroso grupo de tocantinenses, e levaremos a
bandeira do Tocantins”.4 Não podendo trazer sua gente para o Rio de Janeiro,
capital do país à época, a revista O Cruzeiro do Rio publicou imagens históricas
do desfile da semana da pátria em Porto Nacional (1956) onde participaram
estudantes, atiradores do Tiro de Guerra, políticos e moradores, portando duas
bandeiras: a do Brasil e a do Tocantins. O desfile da Semana da Pátria foi
organizado pelo juiz com grande concentração de pessoas na sede do Escritório
da Estruturação Jurídica do Estado do Tocantins, na Rua 7 de Setembro.

Naquele evento, na bandeira do Brasil foi introduzida solenemente a nova estrela
localizada abaixo da letra “D” da palavra Ordem do lema “Ordem e Progresso”. E
não foi por acaso: – “Assim procedo” – disse o líder dos tocantinenses livres –
“porquanto com “D” se escrevem “Deus”, “Direito” e “Dinamismo”, sob cujos
auspícios, tenho certeza, há de palmilhar nosso Estado.” 5
Em entrevista realizada em Goiás (1968), Feliciano Machado Braga recordou o
movimento pela criação do Tocantins. “Na oportunidade, dia 13 de maio de 1956,
lançamos em Porto Nacional 6um manifesto para a sua fundação”. – Antes de ser
juiz daquela comarca, segundo ele, começou a simpatizar com a ideia, por meio do
movimento iniciado pela criação do Território Federal de Tocantins, tendo à
frente o então capitão Lysias Rodrigues. Aquele movimento se deu em 1943. –
“Portanto, há 25 anos sou pela criação dessa nova unidade federativa”.7
Depois do manifesto de 13 de maio, o movimento recebeu a adesão política em
outros municípios da região. Em agosto de 1956 foi criado o jornal O Estado do
Tocantins, sendo o juiz Feliciano Braga principal autor dos editoriais e porta-voz
do movimento pela Autonomia do Tocantins. Ademais, os anúncios veiculados no
jornal traziam como identificação:“Estado do Tocantins”, antes de existir
legalmente.
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O movimento pela criação do Estado do Tocantins alcançou repercussão na
imprensa nacional: o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, revista O
Cruzeiro, Correio da Manhã, do Rio de Janeiro, Jornal de Notícias, de Goiás,
entre outros.
Feliciano Machado Braga era presidente do Diretório de Estruturação Jurídica
do Estado do Tocantins quando o manifesto “Mensagem à nação brasileira” foi
publicado no Correio da Manhã. No texto, cujo primeiro signatário era o juiz da
comarca de Porto Nacional, lê-se: – “Fui escolhido, na qualidade de magistrado,
de pessoa idônea e apolítica, consoante manifesto lançado aos tocantinenses” –
manifesto de 13 de maio – “para dirigir e orientar a pretensão de todos os
habitantes da região Tocantins-Araguaia”, entre os paralelos 13 e 5 do
setentrião goiano, “no sentindo de formar um novo Estado, Membro autônomo da
União, a vigésima primeira unidade federativa dos Estados Unidos do Brasil.
Sob a denominação de Estado do Tocantins”. 8
Na “Mensagem à nação brasileira”, Feliciano Braga registrou o significado da
inauguração do primeiro monumento histórico alusivo à criação do Estado.
Trata-se da placa: Viva o Estado do Tocantins, que representa a data da
proclamação da autonomia, 20 de maio de 1956.

Como um marco de memória – “tratamos de inaugurar, solenemente”, no aeroporto
de Porto Nacional, “uma placa com o dístico: VIVA O ESTADO DO TOCANTINS –, a
fim de que a notícia corresse extra fronteiras e para todo o país”.

9

Sobre a

passeata para condução da placa – recordou Feliciano Braga: – “Fizemos
preceder à inauguração do monumento, um comício monstro, cujas ocorrências
foram, após, fielmente narradas na ata da reunião, realizada no Umuarama Clube”.
10

A passeata, precedida por uma banda de música, seguiu da Praça da Nossa

Senhora das Mercês até o aeroporto, e à frente dela, conduziam a placa o Doutor
Feliciano Machado Braga, Cezar Freire, coletor federal, e o professor Pedro
Correia de Sá, diretor do Ginásio Estadual.
Sobre o manifesto publicado no Correio da Manhã, o primeiro signatário
destacou seus objetivos, antes, porém, afirmou que o movimento emancipacionista
era de tal envergadura, que se tornava patente a existência real do novo EstadoMembro autônomo. — “Eis porque, ora nos propomos de levar ao conhecimento
do Brasil e do Congresso Nacional, os anseios do povo desta região”.

11

“Por que queremos o Estado do Tocantins?”
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Em editorial d'O Estado do Tocantins, publicado em 30 de setembro de 1956,
subscrito por Feliciano Machado Braga, estão as razões pelas quais os
signatários do movimento reivindicavam a criação do Estado.
A primeira motivação era histórica e econômica, e com respaldo na constituição de
1946 –, “em seu artigo 2º, para obter mais escolas, escoar nossos produtos e trazer
mercadorias por preços mais baixos. Desenvolver a indústria e o comércio dessa
grande região”. 12– Outro motivo: a falta de infraestrutura na região norte de
Goiás – “Porque não temos escolas suficientes, nem hospitais, nem estradas,
enfim não temos nada! Não temos assistência de forma alguma!” – Por fim, pelas
florestas e pela integração nacional: — “Porque nossas reservas florestais estão
sendo retalhadas sem nenhum proveito para nós. Porque pertencemos à baixa
Amazônia e queremos ser mais uma sentinela dessa grande nacional” 13
É pela imprensa que foi possível perceber a composição politica em torno de um
projeto de autonomia no Norte de Goiás, na década de 1950 (CAVALCANTE,
2003) e que serviu como marco histórico para justificar e fortalecer a criação do
Estado do Tocantins décadas depois. Movimento este formado por
representantes políticos da região e profissionais liberais, incluído aí Dr. Feliciano
Braga, o nome com maior representatividade e dinamismo, à frente do movimento,

comprovadamente por suas ações, com evidência pela posição que ocupava na
sociedade como juiz da comarca de Porto Nacional. Devido a essa posição,
tornou-se presidente da Comissão de Estruturação Jurídica do Estado do
Tocantins.
Assim, as ações e práticas como juiz, ao assinar documentações referentes à
magistratura, referendando Porto Nacional como capital do Estado do
Tocantins na magistratura, bem como as opiniões, slogan, panfletos publicados no
Jornal O Estado do Tocantins, fizeram com que o projeto de autonomia
reverberasse, de modo a extrapolar as fronteiras locais, chegar ao conhecimento
de autoridades e políticos regionais e atingir um público mais amplo por meio da
divulgação pela imprensa nacional, tratado anteriormente.
Sabemos que o passado não nos lega testemunhos neutros e objetivos e que todo
documento é suporte de prática social, e, por isso, fala de um lugar social e de
determinado tempo, sendo articulado pela/na intencionalidade histórica que o
constitui (CRUZ

).14 É assim que entendemos a importância do

E PEIXOTO, 2007

homenageado e do lugar social que ocupava: autoridade maior do Judiciário de
uma cidade do interior, além de membro de uma elite intelectual, estando, portanto,
num lugar privilegiado, no palco central de um tema tão importante para a região
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norte de Goiás, e que as ideias e práticas concatenadas sobre a autonomia do
Tocantins não ficaram somente em discursos e documentos isolados, mas sim
registradas em forma de periódicos, imprescindíveis para sustentar o discurso de
autonomia do Estado concretizada na Constituição de 1988.
Assim, para compreender o papel da imprensa enquanto fonte para a História do
Tocantins, é necessário entender a influência que este jornal O Estado do
Tocantins exerceu em seu contexto, seus interesses e a atuação com seu público.
O objetivo deste está explicitado pelos seus idealizadores, demarcando a
importância simbólica desse veículo de comunicação. O projeto gráfico, além de
trazer reportagens, publicações de correspondências de apoio ao movimento, traz
em todas as edições slogan enfatizando a importância de criação do Estado.
Esses jornais só adquirem significado do inestimável valor para a história e a
memória a partir do momento em que podemos buscar fragmentos de uma época,
das pessoas que escreveram naquele contexto histórico e que são fundamentais
para a historiografia como vestígios para compor o tecido social, pois, segundo Le
Goff,

15

o processo da memória do homem faz intervir não só a ordenação de

vestígios, mas também a releitura desses vestígios (1994, p. 424), e aí está a grande
contribuição para os historiadores, pois, por esses vestígios ou fragmentos poder-

se-á reinterpretar novas versões do processo histórico do Estado do Tocantins.
Por fim, agradeço ao desembargador Marco Villas Boas pela confiança e pelo
desafio que me foi proposto: o de apresentar a obra que homenageia o juiz
Feliciano Braga. Este livro, penso eu, não tem somente por objetivo reverenciar a
memória do uiz Feliciano Machado Braga, mas também divulgar, pela Escola
Superior da Magistratura Tocantinense, o compromisso da Esmat com o Lugar
de Memória, dizendo isto, na perspectiva de Pierre Nora (1993). 16 Os lugares de
memória são, antes de tudo, restos – a forma extrema onde subsiste uma
consciência comemorativa numa história que a chama – nascem e vivem do
sentimento de que não há memória espontânea, que é preciso criar arquivos,
organizar celebrações, manter aniversários, pronunciar elogios fúnebres, notariar
atas, porque estas operações não são naturais" (NORA, 1993).
Para Pierre Nora (1993), a memoria é a vida, sempre carregada por grupos vivos e,
nesse sentido, ela está em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e
do esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a
todos os usos e manipulações, suscetível de longas latências e de repentinas
revitalizações. A memória instala a lembrança no sagrado, emerge de um grupo que
ela une; isso quer dizer que há tantas memórias quantos grupos existem. A memória
é um fenômeno sempre atual, um elo vivido no eterno presente. Porque é efetiva e
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mágica, a memória não se acomoda a detalhes que a confortam; ela se alimenta de
lembranças vagas, telescópicas, globais ou flutuantes, particulares ou simbólicas,
sensível a todas as transferências, cenas, censuras ou projeções. A memória
emerge de um grupo que ela une, ou seja, há tantas memórias quantos grupos
existem; que ela é, por natureza, múltipla e desacelerada, coletiva, plural e
individualizada. A memória se enraíza no concreto, no espaço, no gesto, na imagem,
no objeto. Pontando a memória de Dr. Feliciano contida nos jornais, reflete todas
as funções da memória descritas por Pierre Nora.
Já História, resultante dessa memória, é a reconstrução sempre problemática e
incompleta do que não existe mais. A história, porque operação intelectual e
laicizante, demanda análise e discurso crítico. A história, ao contrário da memória,
pertence a todos e a ninguém, o que lhe dá uma vocação para o universal. A
história só se liga às continuidades temporais, às evoluções e às relações das
coisas. Assim, a memória é um absoluto, e a história só conhece o relativo.
Desde que acha rastro, distância, mediação, não estamos mais dentro da
verdadeira memória, mas dentro da história. A memória é, portanto, como a
história, um modo de seleção no passado, uma construção intelectual, e não um
fluxo externo ao pensamento (NORA, p, 9).

Se a história não se apoderasse desses lugares da memória, para deformá-los,
transformá-los, sová-los e petrificá-los, eles não se tornariam lugares de memória.
É este vai e vem que os constitui: momentos de história arrancados do movimento
da história, mas que lhes são devolvidos.
Essa memória pluralizada, fragmentada, invade hoje por todos os lados o
“território do historiador”. Ferramenta importante do vínculo social, da identidade
social, da identidade individual e coletiva, ela se encontra no centro de uma
verdadeira problemática e espera muitas vezes do historiador que lhe atribua, a
posteriori, sentido (DOSSE, 2004, p. 183).17
Nesse diapasão, quero destacar duas ações da Esmat que coadjuvaram para a
preservação do legado do homenageado e da história do Tocantins: – a criação da
medalha Dr. Feliciano Machado Braga – “como reconhecimento pelo Mérito
Acadêmico àqueles que colaborarem com a Escola e com o aperfeiçoamento do
Poder Judiciário do Estado do Tocantins”. 18 – E o repositório do Jornal O
Estado do Tocantins –, de Porto Nacional (1956-1960), órgão de propaganda
do movimento de “proclamação autonomista”. O Repositório do jornal O Estado
do Tocantins –, na forma Digital (online) e Impressa –, na Esmat com acesso
franqueado ao público – disponibiliza boa parte do jornal em circulação.
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A organização do repositório, iniciativa do desembargador Villas Boas, é de
fundamental importância para pesquisadores, estudantes e de todos com
interesse em conhecer esse precioso acervo da Esmat.
Com esta homenagem da Esmat a um dos idealizadores de criação do Estado do
Tocantins, fica demonstrado que esta Instituição não é apenas um gesto de
guardião, mas também uma produtora de memória. É a memória que dita e a história
que escreve, este é o legado maior do juiz Dr. Feliciano Machado Braga: da sua
Memória, faz-se História!
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ENCARTES DA ÉPOCA
Encartes dos jornais da época com entrevistas e destaques da causa defendida pelo juiz
Feliciano Machado Braga
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Jornal O Estado do Tocantins, Porto Nacional 20 de maio de 1956

Redivisão Territorial
“Como até agora não vi mensagem endereçada ao Congresso
Nacional nesse sentido, lembro Vossa Excelência que apontada
redivisão é Problema de Base Máximo, precisando tão somente
patriotismo e coragem para sua solução, qualidades essas que
considero Vossa Excelência as possuía-las.”
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Jornal de Notícias – Goiânia, 15 de junho de 1956

Manifesto aos Tocantinenses
“A concepção do presente movimento é antiga, está no subconsciente
do homem que aqui moureja. Daí porque quando falei no dia 1º de maio,
na sede da União Artística Operária, ao operário de Porto Nacional,
sobre as vantagens da criação do Estado do Tocantins, haver o meu
discurso interessado ao trabalhador mais do que qualquer outro
discurso escrito, bem burilado, ali proferido. Encontrou um discurso
improvisado simples, grande repercussão na cidade. A ideia tomou
vulto novamente. No dia 13 do mesmo mês, foi lançado pelos
portuenses um manifesto aos tocantinenses.”
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Jornal O Estado de São Paulo, São Paulo, 6 de julho de 1956

Um Novo Estado
“O grande território do norte de Goiás é ainda hoje região quase
inexplorada. A falta de transporte restringe as atividades da
população ao mínimo indispensável para a própria subsistência,
salientando-se aqui e ali as tentativas esporádicas de aventureiros
desbravadores que entram para o sertão criando cidades, repetindo
nos dias de hoje as histórias das Bandeiras paulistas.”
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Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 11 de julho de 1956

Mensagem à Nação Brasileira
“Fui escolhido na qualidade de magistrado, de pessoa idônea e
apolítica, consoante manifesto lançado aos tocantinenses, no dia 13 de
maio de 1956, na cidade de Porto Nacional, para dirigir e orientar a
pretensão de todos os habitantes da região Tocantins-Araguaia,
compreendida entre os paralelos 13 a 5 do setentrião goiano, no
sentido de formar o novo membro autônomo da União. A vigésima
primeira Unidade Federativa dos Estados Unidos do Brasil, sob a
denominação de Estado do Tocantins.”
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Jornal de Notícias, Goiânia, 29 de julho de 1956

Não é Obra de Aventureiros
“O Deputado Francisco de Brito (UDN) pronunciou, na Assembleia
Legislativa, um longo discurso sobre o movimento que visa à emancipação
política administrativa do norte de Goiás.”
“Daí porque interpreto o movimento do norte goiano como brado de revolta de
um povo cansado de esperar, cansado de sofrer e disposto a resolver, sozinho,
as suas dificuldades, a não ser mais peso morto, a não depender de esmolas, a
caminhar com as próprias pernas, a mobilizar as suas energias numa
demonstração eloquente que fecundou aquela terra, há mais de duzentos anos
não se perdeu nem se degenerou.”
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Jornal O Globo, Rio de Janeiro, 30 de julho de 1956

Pretensão de Desocupados
“O governador do Estado de Goías, Sr. José Ludovico de Almeida,
manifestando-se a respeito do movimento declarou: O Estado do Tocantins é
pretensão de um grupo de desocupados, à frente dos quais está o juiz de Porto
Nacional, Feliciano Machado Braga. E é essa uma das principais razões
porque não acredito no movimento, que é o meio pelo qual aquele juiz intenta
conseguir sua remoção de Porto Nacional, o que pretendeu fazer por vários
outros meios anteriormente. Considero verdadeira loucura a ideia de criar o
Estado do Tocantins. Se fosse a transformação em território Federal ainda
vá lá. Como pretenderão os municípios do norte goiano manter um Estado?
Com uma receita como a atual, de apenas nove milhões? Na base atual de
vencimentos são necessários quinze milhões para pagar todos os servidores
dessa região. Como poderiam criar um Estado e montar todo o aparelhamento
dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário?”
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Jornal O Estado do Tocantins, Porto Nacional, 20 de janeiro de 1957

Brasília e o Estado do Tocantins
“O professor Teixeira de Freitas, em conferência pronunciada na Escola do
Estado-Maior do Exército, a 13 de dezembro de 1948, publicada na revista
Brasileira dos Municípios, março de 1499 pág.1, ensina que há três ocasiões
para reformar e estruturar as nações. A primeira é a que emerge das guerras
ganhas ou perdidas. A segunda é a que surge após grandes abalos sejam
cataclismos telúricos, sejam profundos movimentos revolucionários. E a
terceira é a da vitória irresistível dos ideais coletivos, poderosamente
implantados na consciência nacional, a gerar certezas ou tendências
impostergáveis. Esta é a que leva os povos, na paz e no trabalho tranquilo, aos
grandes feitos heroicos, movidos por sentimentos e propósitos que tornem
plásticos flexíveis e reajustáveis os esquemas que lhes asseguram a unidade
política.”
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Jornal O Estado do Tocantins, Porto Nacional, 25 de maio de 1957

Primeiro Aniversário da Proclamação
para a Autonomia
“Os oradores ventilaram incessantemente a urgente necessidade de se
promover a imediata coordenação de todas as forças municipais tocantinenses,
ora homenageadas nos seus legítimos representantes, a fim de ser a campanha
unificada, para que possa logo atingir o seu objetivo comum.”
O Dr. Odemar Brito declarou encerrada a sessão com um Viva ao Estado do
Tocantins!”
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Panfleto

Proclamação do Povo Tocantinense
Panfletos eram entregues à população como prova da fé que o juiz Feliciano
Machado Braga tinha na criação do Estado do Tocantins. O impresso era
anexado aos jornais da época.
“Santificado, Onipotente - abençoai o povo Tocantinense!”
“Secundada pela oração ao Padroeiro: Divino Espírito Santo, fazei reboar
por todo o Brasil, o nome do Estado do Tocantins.”
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Jornal O Estado do Tocantins, Porto Nacional, 25 de junho de 1957

Caravanas de Deputados
no Tocantins
“O Congresso Nacional não negou Brasília a Goiás, a sua Assembleia
Legislativa não negará o Estado do Tocantins ao Brasil.”
“Começaram a ser proclamadas na Assembleia Legislativa as verdades sobre a
região tocantinense – “Lamentamos que toda a Assembleia não tivesse ido ao
Norte Goiano.”
“E o homem do Tocantins? Sobre o homem do Tocantins, assim se referiu o
deputado Lisboa Machado: Que bravo! Que têmpera! Que caráter! Que
impavidez! Que coragem! Que fibra!”
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Jornal O Estado do Tocantins, Porto Nacional, março de 1958

O T do Tocantins
“Salve o segundo aniversário do brado em prol da autonomia do estado do
Tocantins! Salve a tenacidade do povo tocantinense! Salve o torrão rico do
Tocantins! Salve o Brasil!”
“Região completamente diferente de sua co-irmã Goiás, percorrida de sul a
norte pelo majestoso Tocantins, desamparada sempre pelo governo, devido a
vasta extensão que a separa dele, sente a necessidade imperiosa, sofre a
urgente realidade da formação de uma sede de governo próprio.”
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Jornal O Estado do Tocantins, Porto Nacional, abril de 1958

2º Aniversário
“O Povo desta cidade, empolgado pelo manifesto, começou a procurar
pressurosamente o líder do movimento a fim de que ele tomasse uma iniciativa
qualquer diferente, mas objetiva.”
“Ocorreu então ao Dr. Feliciano Machado Braga, juiz de direito, a feliz ideia
de inaugurar no aeroporto local, hoje denominado Major Brigadeiro Lísias
Rodrigues, uma placa com o dístico: Viva o Estado do Tocantins.”
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Jornal O Estado do Tocantins, Porto Nacional, junho de 1958

Por que JK não ajuda a formação
do Estado do Tocantins?
“Entre os muitos argumentos alinhados em favor da mudança da capital
Federal e consequente construção de Brasília, apontam-se principalmente os
de ordem econômica e política, bem como os das vantagens da interiorização da
civilização. Salientam-se ainda os de interesse de defesa nacional, que, sob o
ponto de vista militar, hoje se acham superados em face de invenção dos
teleguiados.”
“Todavia, entre todos, deve-se ressaltar o dia da extensão territorial do País.
É este o maior argumento. É baseado nele que o Brasil adotou o regime
federativo. Não é porque quisesse manter o legislador na divisão obsoleta
precária e histórica das capitanias vigorantes ainda hoje, com outro nome, que o
legislador escolheu aquele regime.”
“Frisemos, mais uma vez, é devido à grande largueza de nossas fronteiras que
nos batemos pela construção de Brasília.”
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Jornal O Estado do Tocantins, Porto Nacional, janeiro e fevereiro de 1959

Entre Brasília-Belém
“Quem se der ao trabalho de verificar pelo mapa do Brasil que, entre Rio de
Janeiro, capital da República, e Belém do Pará, existem dez capitais de
estados, na orla litorânea, ficará abismado inteiramente confuso de constatar
que nenhuma outra existe entre Brasília-Belém.”
“Duvidam que sejam tantas? Pois é fácil apontá-las. Senão vejamos: Niterói,
Vitória, Salvador, Aracajú, Maceió, Recife, João Pessoa, Natal, Fortaleza e
São Luis. Dez capitais e dez estados, ao todo, sem contar Teresina, capital de
Piauí, por não ser litorânea. No entanto, nenhuma existe entre Brasília e
Belém: Um enorme espaço medeia entre a futura capital Federal e a última
metrópole Estadual do norte do País.”
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Jornal O Estado do Tocantins, Porto Nacional, março de 1959

Um Viva ao Estado do Tocantins
Hoje que contemplo
Esta imensidão
Vejo que a razão
Está com os daqui:
A zona do norte,
Deste povo forte,
Merece outra sorte,
Deve progredir.
Não para, não dorme
Trabalha e medita,
Na glória infinita
Marcha sempre assim,
Velando o futuro
Seu lema é seguro
Viva o Tocantins...

JUIZ FELICIANO MACHADO BRAGA

61

Jornal O Estado do Tocantins, Porto Nacional, abril e maio de 1959

Autonomia e Separatismo
“A autonomia do Tocantins é um bem para a nacionalidade. Vem trazer maior
segurança e mais garantia para o Brasil.”
“Com o Estado do Tocantins teremos, nós tocantinenses, maiores
possibilidades de progredir, teremos a vitória das nossas aspirações e, como
bons brasileiros, damos aos nossos o exemplo de uma luta plena de glória por um
Brasil maior a despertar para uma nova era. ”
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Jornal O Estado do Tocantins, Porto Nacional, 30 de maio de 1959

Hino do Estado do Tocantins
Homenagem aos pioneiros da ideia

Eia pois, Tocantinenses!
Unidos enfrentemos a luta
Que nos trará róseos dias
Com os troféos desta labuta.
Libertemos este Gigante,
De porte tão elegante,
Que vive de plena ilusão
Nêste menosprezado sertão.

Salve ESTADO DO TOCANTINS!
Coração deste Brasil.
Seus filhos não temem a luta,
É um povo bem varonil.
Querem ver este lindo caudal
Fóra deste jugo feuldal,
Integrando a grande Nação.
Salve, pois, este grande rincão!
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Jornal O Estado do Tocantins, Porto Nacional, novembro de 1959

Povo Goiano e Povo Tocantinense
“Nós, povo, é que sabemos de nossas necessidades, enquanto os políticos
defendem seus interesses.”
“O Tocantins, com governo próprio, saberá mobilizar suas riquezas,
proporcionando ao seu povo um melhor padrão de vida.”
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Jornal O Estado do Tocantins, Porto Nacional, novembro de 1959

Será Possível ?
“Felizes os brasileiros que desconhecem o estado de miséria, da estagnação em
que se encontra a totalidade dos habitantes do interior dos estados do
nordeste, norte e centro do país.”
“...Se existem populações desejosas de sua autonomia, pela falta de governo,
ou outra qualquer circunstância, cabe apenas a elas, o direito de manifestar-se.”

JUIZ FELICIANO MACHADO BRAGA

69

Jornal O Estado do Tocantins, Porto Nacional, junho e julho de 1960

Características de um Povo
“O grande líder do movimento emancipacionista do Tocantins recebeu de São
Paulo a carta transcrita com a devida vênia. Esta carta bem caracteriza o
espírito pioneiro do povo paulista, sempre amigo das grandes causas.”
“Há tempos que venho acompanhando a vigorosa e justa campanha
desenvolvida por V. Excelência com referência à futura criação do Estado do
Tocantins.”
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FOTOS MANISFESTO
Registro fotográfico doado pela viúva do Juiz Feliciano Machado Braga, senhora
Hermione Machado Braga e filhos.

JUIZ FELICIANO MACHADO BRAGA

75

JUIZ FELICIANO MACHADO BRAGA

77

JUIZ FELICIANO MACHADO BRAGA

79

DEPOIMENTO
Ana Braga
Escritora e historiadora, destaca-se por sua atuação na cultura e política. Foi uma das fundadoras da
Academia Feminina de Letras do Estado de Goiás, e, também, uma das fundadoras da Academia
Tocantinense de Letras.

Antes do mais, declaro-me orgulhosa e feliz ao ler a carta que recebi ontem,
enviada pelo desembargador Marco Villas Boas, diretor geral da Escola
Superior da Magistratura Tocantinense( E S M A T ). Nela, o nobre
desembargador Marco Villas Boas pediu-me colaboração para uma
homenagem que a Esmat prestará ao insigne e saudoso magistrado, Dr.
Feliciano Machado Braga.
O cansaço e as mazelas da minha idade não embaçam as reminiscências das
pessoas e fatos ligados à história da minha região. Então, sinto nascer em mim
um impulso íntimo, força cantada pelos poetas. Talvez, seja isso um ânimo
espiritual, atávica inspiração da terra onde nasci. Devo alertar, no entanto, que
não poderei fazer um trabalho à altura do honroso vulto que se vai homenagear.
Relembro-me do Dr. Feliciano Machado Braga, quando juiz de direito da
comarca de Porto Nacional, em 1951. Estava ele em Peixe, Termo de sua
Comarca; ali fazia serviços que lhe eram atribuídos e, naquela ocasião, fez o meu
primeiro casamento. Desde então ficamos amigos.
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Diga-se que a comarca de Porto Nacional se faz, até hoje, distinguida em toda a
sua história, desde o tempo da Antiga Província de Goiás, estabelecida em
1749.
De arraial aurífero a cidade líder intelectual, Porto Nacional, mesmo tendo
perdido muito do esplendor de sua intelectualidade, ainda é, por mérito e
gratidão, "Mãe da Instrução Tocantinense", e terá, sempre, a inapagável fama
de cidade culta, ressaltando-se também sua antiguidade, pois a comarca foi
criada em 1861, com uma enorme abrangência sobre muitos e grandes
municípios do norte goiano.
O primeiro juiz de direito da Comarca de Porto Nacional foi Dr. António
Duarte Novais ("A Memória do Poder Judiciário de Goiás", de Geraldo
Coelho Vaz, pág. 46). Tal era a importância desta Comarca que, em 1851, ela
foi incluída entre as poucas comarcas onde os juízes de direito passaram a
receber um conto de réis, de ordenado (Obra Citada).

Alguns fatos tiveram influência na futura força política, cultural e econômica
exercida por Porto Nacional. Vejamos: a) em 23 de setembro de 1891,
iniciaram-se as viagens de catequese pelos dominicanos, com passagens
anualmente pelo arraial; b) em 20 de dezembro de 1915, foi criada a diocese de
Porto Nacional, pelo papa Bento XV, com a Bula "Apostolatus Officium",
publicada em janeiro de 1916, pelo Decreto, de 30 de julho de 1920, do mesmo
papa. E o Frei Domingos Carrêrot foi nomeado 1º Bispo de Porto Nacional;
c) em 1915, construía-se, já, a Catedral de Nossa Senhora das Mercês; d) em
1904, chegaram a Porto Nacional as primeiras irmãs dominicanas; em 15 de
setembro do mesmo ano, inauguravam, em instalações provisórias, uma escola
pública com 70 alunos e o Colégio Sagrado Coração de Jesus, com 19
alunas; em 1922, os frades dominicanos iniciaram a construção do Seminário
São José, sendo o seu fundador o Frei Reginaldo Tournier.
Ali estudavam os futuros seguidores dos dominicanos. O primeiro padre
diocesano ali ordenado foi o padre Dídimo Maia Leite.
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Tudo isso reforça a importância histórica que tem a comarca de Porto Nacional
e, em consequência, a história nos diz que somente homens de notório saber
jurídico foram indicados para direcionarem aquela antiga comarca. Entre eles
inclui-se o Dr. Feliciano Machado Braga.
A vetusta Porto Nacional sediou os mais importantes encontros históricos,
políticos e sociais acontecidos, até hoje, na história do norte goiano, atual
estado do Tocantins.

A Participação do Dr. Feliciano Machado Braga nos Movimentos
Pró-Criação do Estado do Tocantins
Cento e vinte nove anos se passaram, da reintegração da Província do Norte às
terras do sul da antiga Província de Goiás. (Movimento Separatista, vitorioso
em 14 de setembro de 1821, chefiado por Joaquim Theotônio Segurado). Os
ex-partidários separatistas tiveram de se curvar diante da Independência do

Brasil, em 7 de setembro de 1822, e ante a Portaria apresentada pelo emissário
de José Bonifácio, comunicando aos tocantinenses sobre a não aprovação
por parte de Dom Pedro I: "Não porque julgue os indivíduos que compõem o
dito Governo sejam destituídos de sentimentos patrióticos, honrados e fiéis
brasileiros. Mas, por ser Lei contrária à multiplicidade do Governo em uma só
Província". Estava selada a unificação do norte ao sul da Província Goiana.
Veio a República, em 1899. Em 1930, nova Revolução venceu o movimento
chefiado pelo Dr. Getúlio Vargas. Foi criado o Estado Novo. Com base na
Constituição, de 1937, que permitia, "no interesse da defesa nacional", a
formação de territórios (quando foram criados o da ilha Fernando de Noronha
e outros), o Brigadeiro Lizias Rodrigues, em 1944, formulou um projeto da
criação, o Território Federal do Tocantins, o qual chegou a ser aprovado pelo
presidente Getúlio Vargas e, em seguida, enviado ao

IBGE

para definições

técnicas.
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Na década de 50, os corajosos jornalistas Trajano Coelho Neto e Cesar
Freire, ambos apoiados pelo Dr. Feliciano Machado Braga, iniciaram um forte
Movimento pela Independência do Tocantins.
A entrada voluntária, impávida, do Dr. Feliciano Machado Braga na
Campanha Separatista do Norte Goiano do Sul de Goiás, representou um
crescimento de peso no Movimento Separatista. Com isso, obtiveram-se
valiosas adesões, até de adversários, como foi o caso do Dr. Osvaldo Aires.
Cresceram tanto os partidários pela Criação do Estado do Tocantins que o
próprio Brigadeiro Lizias Rodrigues concluiu: "as melhores condições para
região do Tocantins seriam mesmo a sua Emancipação PolíticoAdministrativa". ("Breve História do Tocantins" de Otávio Barros; pág.
165).
Fortificava-se poderosamente, e sem alguém que pudesse sufocá-lo, esse
Movimento Separatista, sim, vale dizer, de Emancipação da grande Região
Tocantinense.

É de justiça se enaltecer a competente atuação do juiz de direito Dr. Feliciano
Machado Braga, no dito Movimento, que se tornou o sangue do sangue dos
tocantinenses. De todos os lados surgiam valiosas adesões, destacando-se,
entre elas, a da Casa do Estudante do Norte Goiano (CENOG), criada há mais
de sete anos antes e que já congregava estudantes de vários municípios do
chamado Bico do Papagaio.
A Cenog foi criada para atender interesses do norte e dos estudantes do
norte goiano. Mas, por razões políticas, foi abafada pela Revolução, de 1964, e
destituído o seu primeiro presidente e fundador, professor Rui Silva. Mesmo
assim, a Cenog não arriou sua bandeira. Seus membros faziam
questionamentos e davam explicações onde quer que estivessem, exercendo
grande influência separatista na população norte goiana. A Cenog existiu
sempre no coração de todos os tocantinenses.
Foi criada, depois, a Comissão de Estudo do Norte Goiano (CONORT), com
sede em Goiânia, presidente Dr. Adão Bonfim Bezerra. Estendia-se a
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influência da Conort pelas principais cidades nortenses: Porto Nacional,
Gurupi, Araguaína. Recebeu esta Instituição o apoio dos "ex-cenoguianos".
Não se escreveria a história da Emancipação Político-Administrativa do
Tocantins sem se dar relevância maior ao vulto histórico do Dr. Feliciano
Machado Braga. A ele se deve a estruturação da Campanha PróEmancipação deste Estado, sem o que tudo se tornaria mais difícil. Realmente
é incontestável a valiosa contribuição de sua inteligência e seu preparo jurídico.
Tão logo ele chegou como juiz nomeado para jurisdicionar a comarca de Porto
Nacional, absorveu os maiores anseios do povo do norte goiano e fez-se, logo,
seu defensor. Criou e/ou fez parte de vários Serviços ou Comissões
destinados a ajudarem, legalmente, o Movimento Separatista. Organizou a
"Comissão de Estruturação Jurídica do Estado do Tocantins", da qual foi
eleito Presidente (12/5/1956).

Em 20 de maio de 1956, ele lançou o "Manifesto Tocantinense", Isso se deu
após uma passeata do povo portuense, finalizando com um "Comício Monstro"
e com a inauguração da placa "Viva o Estado do Tocantins".
Em 11 de junho de 1956, o Dr. Feliciano Machado Braga recebeu, em Porto
Nacional, grandes caravanas oriundas de muitos municípios tocantinenses e
até da cidade de Carolina (MA), que lhe foram prestar respeitosa homenagem
de gratidão.
Não devemos esquecer nunca que o Histórico Manifesto ao Tocantinense,
de autoria do Dr. Feliciano Machado Braga, lançado em 13 de maio de 1956,
foi levado a todos os rincões do ex-norte goiano e soou a todos seus
habitantes como um Grito pela Independência do Estado do Tocantins.
Por tudo que aqui se disse, e muito mais, desejamos que as homenagens
prestadas ao Patrono da Emancipação Político-Administrativa do Estado
do Tocantins, Dr. Feliciano Machado Braga, ressoem nas vozes do presente
e em todos os vibrantes sons do futuro.
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