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ORDEM DO DIA
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 06/02/2023 – 

(SEGUNDA - FEIRA)

I – VETOS PARCIAIS 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÂO

ÚNICO TURNO

1. VETO PARCIAL DE AUTORIA DO PODER 
EXECUTIVO, AO PROJETO DE LEI Nº 362/2017, DE AUTORIA 
DO DEPUTADO ADRIANO SARNEY, DISPÕE SOBRE A 
OBRIGATORIEDADE DA CONSTRUÇÃO OU ADAPTAÇÃO 
DE FRALDÁRIOS ACESSÍVEIS AOS FREQUENTADORES DE 
SHOPPING CENTERS E ESTABELECIMENTOS SIMILARES, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER Nº 243/2022, 
FAVORÁVEL À MANUTENÇÃO DO VETO, APRESENTADO 
PELA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
CIDADANIA, RELATOR – DEPUTADO WENDELL LAGES.

http://192.168.15.1:8080/sapl/sapl_documentos/
materia/11867_texto_integral

2. VETO PARCIAL DE AUTORIA DO PODER 
EXECUTIVO, AO PROJETO DE LEI Nº 049/2018, DE AUTORIA 
DO PODER EXECUTIVO, DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO, 
A ORGANIZAÇÃO, AS ATRIBUIÇÕES E O FUNCIONAMENTO 
DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - CES/MA, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER Nº 366/2019, PELA 
MANUTENÇÃO DO VETO, APRESENTADO FAVORÁVEL À 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, 
RELATOR – DEPUTADO WENDELL LAGES.

h t t p : / / 1 9 2 . 1 6 8 . 1 5 . 1 : 8 0 8 0 / s a p l / s a p l _ d o c u m e n t o s /
materia/12276_texto_integral

3. VETO PARCIAL DE AUTORIA DO PODER 
EXECUTIVO, AO PROJETO DE LEI Nº 162/2018, DE 
AUTORIA DO DEPUTADO ADRIANO SARNEY, INSTITUI 
O CÓDIGO DE DEFESA DO CONTRIBUINTE DO ESTADO DO 
MARANHÃO. COM PARECER Nº 022/2019, FAVORÁVEL À 
MANUTENÇÃO DO VETO, APRESENTADO PELA COMISSÃO 
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, RELATOR – 
DEPUTADO RAFAEL LEITOA.

h t t p : / / 1 9 2 . 1 6 8 . 1 5 . 1 : 8 0 8 0 / s a p l / s a p l _ d o c u m e n t o s /
materia/12941_texto_integral

MENSAGEM Nº 01/2023
São Luís, 09 de janeiro de 2023.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos arts. 43, V 
e 47, caput, da Consti tuição Estadual, decidi vetar totalmente, por 
padecer de vício de inconstitucionalidade, o Projeto de Lei nº 479/2019, 
que obriga as concessionárias de serviços públicos de água e luz a 
disponibilizarem, nas faturas de consumo, informações sobre débitos 
vencidos e mecanismos para sua quitação.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa 
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta 
Assembleia, justificam-no plenamente.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres 
pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

CARLOS BRANDÃO
Governador do Estado do Maranhão

Veto total ao Projeto de Lei nº 
479/2019, que obriga as concessionárias 
de serviços públicos de água e luz a 
disponibilizarem, nas faturas de consumo, 
informações sobre débitos vencidos e 
mecanismos para sua quitação.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 43, V e 47, 
caput, da Constituição Estadual, oponho veto total ao Projeto de Lei 
nº 479/2019.

RAZÕES DO VETO

O projeto de lei estabelece normas que obrigam as concessionárias 
de serviços públicos de água e luz a disponibilizarem, nas faturas de 
consumo, informações sobre débitos vencidos e mecanismos para sua 
quitação.

Entretanto, impõe-se o veto total ao projeto de lei. Sobre a 
matéria o Supremo Tribu nal Federal já se manifestou. Por maioria de 
votos, o Plenário, ao julgar procedente a ADI 5.868, ajuizada pelo 
então governador do estado, concluiu que a norma estadual invadiu 
competência da União e dos municípios, ao estabelecer obrigações às 
concessionárias locais de energia elétrica.

O entendimento da relatora da ação, ministra Cármen Lúcia, 
prevaleceu no julgamento. Conforme assentou, a União é titular da 
prestação do serviço público de energia elétrica e tem a prerrogativa 
constitucional de estabelecer o regime e as condições da prestação 
desse serviço por concessionárias, o que afasta a ingerência normativa 
dos demais entes políticos.

Segundo a ministra, os estados têm competência legislativa 
concorrente em tema de produção e consumo e de responsabilidade 
por dano ao consumidor. Entretanto, esse dever-poder de proteção em 
relação aos usuários dos serviços de energia elétrica cabe à União, 
nos termos dos artigos 21, inciso XII, alínea “b” e 22, inciso IV, da 
Constituição.

“Eventuais conflitos ou superposições de normas federais e 
estaduais em matéria de prestação de serviços de energia elétrica 
prejudicam a segurança jurídica porque interferem no equi líbrio 
econômico de contratos de concessão e afetam os consumidores, os 
quais suportam a elevação de custos”, afirmou.

Ademais, por não ser possível o veto apenas de parte do artigo, 
impõe-se o veto no que tange ao tema das concessionárias de água por 
observância ao art. 66 da Constituição Federal.

Diante da necessidade de garantir a observância à Constituição 
Federal, especialmen te quanto à competência privativa para legislar 
sobre o tema (artigo 22 da Constituição da República), cabe opor veto 
total ao projeto de lei 479/2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO 
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 09 DE JANEIRO DE 2023, 202º DA 
INDEPENDÊNCIA E 135º DA REPÚBLICA.

CARLOS BRANDÃO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 02/2023
São Luís, 09 de janeiro de 2023.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos arts. 43, V e 47, 
caput, da Consti tuição Estadual, decidi vetar totalmente, por padecer de 
vício de inconstitucionalidade, o Projeto de Lei nº 205/2021, que dispõe 
sobre medidas protetivas ao direito dos estudantes ao aprendizado da 
língua portuguesa de acordo com a norma culta oficial .
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Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa 

Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta 
Assembleia, justificam-no plenamente.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres 
pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

CARLOS BRANDÃO
Governador do Estado do Maranhão

Veto total ao Projeto de Lei nº 
205/2021, que dispõe sobre medidas 
protetivas ao direito dos estudantes ao 
aprendizado da língua portuguesa de 
acordo com a norma culta oficial

No uso das atribuições que me conferem os arts. 43, V e 47, 
caput, da Constituição Estadual, oponho veto total ao Projeto de Lei 
nº 205/2021.

RAZÕES DO VETO

O projeto de lei determina que fica vedado o uso da linguagem 
neutra, do dialeto não binário ou de qualquer outro que, segundo o 
projeto de lei, descaracterize o uso da norma culta na grade curricular 
e no material didático de instituições de ensino públicas ou privadas, 
bem como em documentos oficiais, editais, ações culturais, esportivas, 
sociedades ou publicitárias, conferindo vá- rias atribuições ao Poder 
Executivo na execução da referida norma.

As competências federativas sobre a matéria educacional são 
distribuídas entre a União, que privativamente legisla sobre diretrizes e 
bases da educação, e entre a União e os Estados, que concorrentemente 
legislam sobre educação.

No exercício de sua competência privativa, a União editou a 
Lei de Diretrizes e Bases, segundo a qual, será atribuição da União, 
“estabelecer em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o 
ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus 
conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum” (art. 
9º, IV, da Lei 9.394, de 1996).

Entre as normas aprovadas pela União na função de estabelecer 
competências e diretrizes, o Ministério da Educação edita os Parâmetros 
Curriculares Nacionais, que estabelecem como objetivo para o ensino 
da língua portuguesa o conhecimento e a valorização das diferentes 
variedades do Português, a fim de combater o preconceito linguístico.

Além disso, é também objetivo de todos os responsáveis pela 
educação promover o reconhecimento e a valorização da linguagem 
dos diversos grupos sociais, porque instrumento para a comunicação 
cotidiana.

Sendo esses os parâmetros nacionais, é fácil reconhecer que a 
norma impugnada, ao proibir determinado uso da linguagem, atenta 
contra as normas editadas pela União, no legítimo exercício de sua 
competência privativa, já que, a pretexto de valorizar a norma culta, ela 
acaba por proibir uma forma de expressão. O projeto de lei é, portanto, 
formalmente inconstitucional.

O projeto de lei também ofende materialmente a Constituição. 
Conforme apontado pelo Ministro Edson Fachin no julgamento da ADI 
7019 MC / RO a chamada “linguagem neutra” ou ainda “linguagem 
inclusiva” visa combater preconceitos linguísticos, retirando vieses que 
usualmente subordinam um gênero em relação a outro. A sua adoção 
tem sido frequente sobretudo em órgãos públicos de diversos países e 
organizações internacionais.

O Ministro Edson Fachin, no precedente antes citado, pontuou 
que sendo esse o objetivo da linguagem inclusiva, é difícil imaginar 
que a sua proibição possa ser constitucionalmente compatível com a 
liberdade de expressão. Veja-se trecho do seu voto:

Em primeiro lugar, a proibição tout court,(…) constitui nítida 
censura prévia, prática extirpada do ordenamento nacional, como essa 
Corte já reconheceu quando do julgamento da ADPF 130, Rel. Min. 
Carlos Britto, DJe 05.11.2009, e como expressamente prevê o Pacto de 
São José da Costa Rica, em seu Artigo 13, § 2º.

Além disso, porque a linguagem inclusiva expressa elemento 
essencial da dignidade das pessoas, ela é um discurso que, segundo 
a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, 
é especialmente protegido (Corte I.D.H., Caso López Álva rez vs. 
Honduras. Sentença de 1º de fevereiro de 2006. Série C, N° 141. § 169).

Ainda sobre esse tema, é preciso rememorar que este Tribunal 
já decidiu que “o direito à igualdade sem discriminações abrange a 
identidade e a expressão de gênero” e que “a identidade de gênero é a 
manifestação da própria personalidade da pessoa humana e, como tal, 
cabe ao Estado apenas o papel de reconhecê-la, nunca de cons- tituí-la”.

Por isso, proibir que a pessoa possa se expressar livremente atinge 
sua dignidade e, portanto, deve ser coibida pelo Estado. Finalmente – e 
talvez ainda de forma mais grave – a norma impugnada tem aplicação no 
contexto escolar, ambiente no qual, segundo comando da Constituição, 
devem imperar não apenas a igualdade plena, mas também “a liberdade 
de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber” 
(art. 206, II, da CRFB).

Como já indicado, esta Corte frequentemente reconheceu que 
há uma primazia do direito à liberdade de expressão, o que exige 
intransigente respeito, ainda que mínimo, ao direito ao livre exercício 
do pensamento.

Diante da necessidade de garantir a observância à Constituição 
Federal ( art. 206) e ao Pacto de São José da Costa Rica, em seu Artigo 
13, § 2º cabe opor veto total do Projeto de Lei n.º 205/2021.

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me fizeram 
vetar totalmente o Projeto de Lei nº 205/2021.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO 
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 09 DE JANEIRO DE 2023, 202º DA 
INDEPENDÊNCIA E 135º DA REPÚBLICA.

CARLOS BRANDÃO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 03/2023
São Luís, 09 de janeiro de 2023.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos arts. 43, V 
e 47, caput, da Consti tuição Estadual, decidi vetar parcialmente, por 
padecer de vício de inconstitucionalidade, o Projeto de Lei nº 274/2019, 
que estabelece normas para o registro e o respectivo cancelamento, 
em banco  de dados, serviços de proteção ao crédito e congêneres, de 
consumidores, no Estado do Maranhão.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa 
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta 
Assembleia, justificam-no plenamente.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres 
pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

CARLOS BRANDÃO
Governador do Estado do Maranhão

Veto parcial ao Projeto de Lei nº 
274/2019, que estabelece normas para o 
registro e o respectivo cancelamento, em 
banco de dados, serviços de proteção ao 
crédito e congêneres, de consumidores, no 
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Estado do Maranhão.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 43, V e 47, 
caput, da Constituição Estadual, oponho veto parcial ao Projeto de Lei 
nº 274/2019.

RAZÕES DO VETO

O projeto de lei estabelece normas para o registro e o respectivo 
cancelamento, em banco de dados, serviços de proteção ao crédito e 
congêneres, de consumidores, no Estado do Maranhão. Sobre a matéria 
identificada na propositura legislativa em questão observa-se o tema 
do direito do consumidor, apresentando a propositura, em vários de 
seus trechos, ampla proteção ao con- sumidor quando da inclusão de seu 
nome em cadastros de proteção ao crédito. 

O Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), no art. 
43, ao dispor sobre os bancos de dados e cadastros de consumidores, 
serviços de proteção ao crédito e congêneres, que possuem a natureza 
de entidades de caráter público, prescreve o direito dos consumidores 
ao acesso às informações existentes (caput), indicando a possibilidade 
desses solicitarem a correção quando encontrada alguma inexatidão, 
assim como o dever de comunicação por escrito quando da abertura do 
cadastro (§ 2º)1.

A norma federal delimita, ademais, a impossibilidade de 
manutenção de dados negativos por período superior a cinco anos, 
deliberando que os Sistemas de Proteção ao Crédito, consumada a 
prescrição da cobrança de débitos, não poderão fornecer informações 
que tenham o condão de impedir ou dificultar o acesso ao crédito junto 
de outros fornecedores.

A Lei Federal nº 12.414, de 9 de junho de 2011, por sua vez, 
disciplina a formação e consulta a bancos de dados com informações 
de adimplemento, de pessoas naturais ou de pessoas jurídicas, 
para formação de histórico de crédito, prescreve a possibilidade de 
disponibilização de notas ou pontuação de crédito com base nas 
informações de adimplemento armazenadas e do histórico do crédito, 
desde que haja prévia autorização do cadastrado2.

Aponta, nesse cenário, o dever de comunicação do cadastrado 
em até 30 (trinta) dias após a abertura do cadastro, realizada com base 
no § 6º, utilizando-se os dados pessoais, como endereço residencial, 
1  Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá 
acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pes-
soais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas 
fontes.
§ 1° Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, 
verdadeiros e em linguagem de fácil compreen- são, não podendo conter infor-
mações negativas referentes a período superior a cinco anos.
§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá 
ser comunicada por escrito ao consu- midor, quando não solicitada por ele.
§ 3° O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, 
poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco 
dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações 
incorretas.
§ 4° Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de 
proteção ao crédito e congêneres são con- siderados entidades de caráter público.
§ 5° Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não 
serão fornecidas, pelos respectivos Sis- temas de Proteção ao Crédito, quaisquer 
informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos 
fornecedores.
§ 6º Todas as informações de que trata o caput deste artigo devem ser dispo-
nibilizadas em formatos acessíveis, inclu- sive para a pessoa com deficiência, 
mediante solicitação do consumidor. (Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vi-
gência)

2  Art. 4º O gestor está autorizado, nas condições estabelecidas nesta 
Lei, a: (Redação dada pela Lei Complementar nº 166, de 2019)    (Vigência)
(...)
IV - disponibilizar a consulentes: (Incluído pela Lei Complementar nº 166, de 
2019) (Vigência)
a) a nota ou pontuação de crédito elaborada com base nas informações 

de adimplemento armazenadas; e    (Incluído pela Lei Complementar nº 166, 
de 2019) (Vigência)

b) o histórico de crédito, mediante prévia autorização específica do ca-
dastrado. (Incluído pela Lei Complementar nº 166, de 2019) (Vigência)

comercial, eletrônico, fornecidos pelo cadastrado, dispensada acaso já 
exista cadastro aberto em outro banco de dados, indicando-se os canais 
disponíveis para o cancelamento3.

Lista, outrossim, os direitos do cadastrado, dentre eles, o de 
solicitar o cancelamento ou reabertura do cadastro, o de acessar 
gratuitamente as informações existentes, o de impugnar e obter a 
consoante correção das informações anotadas erroneamente no prazo 
de 10 (dez) dias, devendo os dados coletados serem utilizados em 
conformidade com a finalidade da coleta.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar casos 
relacionados à inclusão dos consumidores em bancos de dados de 
inadimplentes fixou através da Súmula 404 a dispensabilidade do Aviso 
de Recebimento na carta que comunica ao consumidor a inclusão de seu 
nome, originada no Tema 59, em razão da ausência de previsão legal, e 
da Súmula 548, originária do Tema 735, o dever do credor de solicitar 
a exclusão do registro, no prazo de cinco dias úteis, após a quitação.

Portanto, a proposta legislativa em comento volta-se a disciplinar 
matéria, qual seja, produção e consumo e responsabilidade por dano 
ao consumidor, cuja competência, na forma do art. 24, V e VIII, da 
Constituição Federal, é concorrente da União, dos Estados e do Distrito 
Federal. Competindo à União o estabelecimento de normas gerais, e 
aos Estados e Distrito Federal o exercício da competência suplementar.

Ressalta-se, todavia, a existência de jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal, quanto a impossibilidade de fixação de obrigações 
que tergiversem com a legislação federal. Nesse sentido, os julgados 
que seguem:

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. CON- SUMIDOR. LEI DISTRITAL 
QUE IMPÕE RESTRIÇÕES AO SISTEMA DE PROTEÇÃO AO 
CRÉDITO. OFENSA AO ART. 24, VIII, DA CARTA MAGNA.

AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. I – É inconstitucional lei 
estadual, distrital ou municipal, que verse sobre normas gerais de 
defesa do consumidor, por ofender o art. 24, VIII e § 1°, do texto 
constitucional. II – A lei não pode estabelecer diferenças nos serviços de 
cadastro de dados de proteção ao crédito que não sejam compatíveis 
com o Código de Defesa do Consumidor (norma geral). III – Ação 
direta de incons- titucionalidade que se julga procedente.

(ADI 3623, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal 
Pleno, julgado em 11/10/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-238 
DIVULG 30-10-2019 PUBLIC 04-11-2019)

Controle concentrado. Julgamento conjunto das ADIs nºs 5.224, 
5.252, 5.273 e 5.978. Leis estaduais nºs 15.659/2015 e 16.624/2017, 
do Estado de São Paulo. Sistema de inclusão e exclusão dos nomes 
dos consumidores nos cadastros de proteção ao crédito. (i) Necessidade 
de comunicação prévia dos devedores mediante carta registrada com 
aviso de recebimento (AR). Alteração normativa substancial. Previsão, 
na legislação modificadora, de comunicação por escrito, sem aviso 
de recebimento. Perda do objeto. Alegação de inconstitucionalidade 
da supressão do aviso de recebimento por consubstanciar retrocesso 
social. Inocorrência. Dispensabilidade do avi- so de recebimento na 

3  Art. 4º (...)
(...)
§ 4º A comunicação ao cadastrado deve: (Incluído pela Lei Complementar nº 
166, de 2019) (Vigência)
I - ocorrer em até 30 (trinta) dias após a abertura do cadastro no banco de da-

dos, sem custo para o cadastrado; (Incluído pela Lei Complementar nº 166, de 
2019) (Vigência)

II - ser realizada pelo gestor, diretamente ou por intermédio de fontes; e 
(Incluído pela Lei Complementar nº 166, de 2019)  (Vigência)

III - informar de maneira clara e objetiva os canais disponíveis para o 
cancelamento do cadastro no banco de dados. (Incluído pela Lei Complemen-
tar nº 166, de 2019) (Vigência)

§ 5º Fica dispensada a comunicação de que trata o § 4º deste artigo caso o 
cadastrado já tenha cadastro aberto em outro banco de dados. (Incluído pela Lei 
Complementar nº 166, de 2019) (Vigência)
§ 6º Para o envio da comunicação de que trata o § 4º deste artigo, devem ser 
utilizados os dados pessoais, como endere- ço residencial, comercial, eletrônico, 
fornecidos pelo cadastrado à fonte. (Incluído pela Lei Complementar nº 166, de 
2019)  (Vigência)
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comunicação de negativação de crédito (CDC, art. 42, § 3º, e Súmula nº 
404/STJ). Modalidade de notificação ineficiente, custosa e inadequada 
à finalidade almejada. Ausência de razoabilidade na transferência 
do ônus financeiro da inadimplência do devedor para a sociedade 
em geral. (ii) Prazo de tolerância (20 dias de espera para efetivação 
da inscrição da dívida). Matéria pertinente ao direito das obrigações. 
Usurpação da competência legislativa privativa da União em matéria de 
direito civil e comercial (CF, art. 22, I). (iii) Procedimentos de inscrição 
nos registros e de correção de informações equivocadas: Aspectos 
marginais e acessórios da legislação infraconstitucional pertinente 
à regulamentação dos cadastros de inadimplentes não podem ser 
elevados à condição de valores constitucionais fundamentais. Ofensa 
meramente reflexa. 1. A mera utilização da expressão “Confederação” 
no nome social da CNDL (Confederação Nacional dos Dirigentes 
Logistas) não justifica, por si só, o tratamento da entidade como órgão 
sindical, muito menos a exigência de apresentação de registro sindical. 
A autora qualifica-se como entidade de classe nacional, representante 
dos interesses do comércio varejista em todo o territó rio nacional, 
havendo demonstrado a representatividade adequada sob os aspectos 
objetivos (pertinência temática) e subjetivos (filiados em mais de 09 
Estados). Preliminar rejeitada. 2. Ausência de impugnação especificada 
de parcela dos diplomas legislativos impugnados. Não se mostra 
processualmente viável a impugnação gené- rica da integralidade de 
um decreto, lei ou código por simples objeção geral, bastando, para 
tanto, a mera invocação de princípios jurídicos em sua formulação 
abstrata, sem o confronto pontual e fundamentado entre cada um 
dos preceitos normativos questionados e o respectivo parâmetro de 
confronto. Parcial conhecimento das ações. 3. No modelo federativo 
brasileiro, estabelecida pela União a arquitetura normativa do sistema 
de proteção do crédito, aos Estados compete, além da supressão de 
eventuais lacunas, a previsão de normas destinadas a complementar 
a norma geral e a atender suas peculiaridades locais, respeitados os 
critérios (i) da preponderância do interesse local, (ii) do exaurimento 
dos efeitos dentro dos respectivos limi tes territoriais – até mesmo para 
se prevenir conflitos entre legislações estaduais potencialmente díspares 
– e (iii) da vedação da proteção insuficiente. 4. No caso, o sistemática 
da comunicação prévia do devedor por meio de carta registrada com 
aviso de recebimento (AR) claramente transgride o modelo normativo 
geral criado pela União Federal (CDC, art. 42, § 3º, e Súmula nº 404/
STJ), além de afetar direta e ostensivamente relações comerciais e 
consumeristas que transcendem os limites territoriais do ente federado. 
5. A supressão do aviso de recebimento pela nova legislação paulista, 
longe de promover o retrocesso social, põe fim à manutenção de sistema 
incompatível com o modelo federal, manifestamente ineficiente e 
custoso, responsável pela transferência de todo o ônus financeiro da 
inadimplência do devedor para o Poder Público, os bons pagadores, os 
empresários e a sociedade em geral. 6. A concessão legislativa de prazo 
mínimo de 20 (vinte) dias, após a comunicação es- crita, para o devedor 
pagar a dívida, caracteriza norma de direito civil e comercial, sujeita 
à competência legislativa privativa da União (CF, art. 21, I). Além 
disso, a medida reduz a eficiência dos sistemas de proteção ao crédito, 
prejudicando a atualidade, a correção e a confiabilidade do banco de 
informações. 7. O princípio da vedação do retrocesso social não se 
presta à finalidade de embaraçar toda e qualquer inovação legislativa 
que se mostre indesejável ou inconveniente sob a perspectiva unilateral 
de quem o invoca. Sua função é obstar políticas públicas capazes de por 
em risco o núcleo fundamental das garantias sociais estabelecidas e o 
patamar civilizatório mínimo assegurado pela Constituição. Aspectos 
marginais e acessórios da legislação infraconstitucional não podem ser 
elevados à condição de valores constitucionais fundamentais, pena de 
se constitucionalizar as leis ordinárias. 8. Ações diretas conhecidas em 
parte. Pedido parcialmente procedente.

(ADI 5224, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, 
julgado em 09/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051 
DIVULG 16-03-2022 PUBLIC 17-03-2022)

O que realizam o art. 3º e o §2º do art. 4º do Projeto de Lei nº 
274/2019, sob análise, que retratam a obrigação da empresa solicitante 
do registro de expedir notificação da inclusão do cadastro, em, no 
máximo, 3 (três) dias úteis, a contar da indicação para registro, e do 
consoante cancelamento, no prazo de 72 (setenta e duas horas), por 
meio de correspondência com aviso de recebimento (AR), ou qualquer 
outro meio idôneo, é contrariar a norma geral antes mencionada.

Diante do exposto, tendo em vista a competência da União para 
dispor sobre normas gerais em matéria consumerista (art. 24, V e VIII, 
da Carta Magna), e considerando que o legislador infraconstitucional 
não pode interferir na construção do constituinte, de modo a criar ou 
ampliar os campos de intersecção entre os Poderes estatais, oponho 
veto total ao art. 3º e ao §2º do art. 4º do Projeto de Lei nº 274/2019, 
em face da existência de vício de inconstitucionalidade.

Interpretação diversa conflitaria com o texto constitucional 
vigente e implicaria desrespeito ao Princípio da Superioridade 
Normativa da Constituição, cuja ideia central consiste na soberania 
do texto constitucional no ordenamento jurídico, bem como na 
obrigatoriedade de adequação de todas as demais leis e atos normativos 
a essa.

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me fizeram 
vetar o art. 3º e o §2º do art. 4º do Projeto de Lei nº 274/2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO 
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 09 DE JANEIRO DE 2023, 202º DA 
INDEPENDÊNCIA E 135º DA REPÚBLICA.

CARLOS BRANDÃO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 04/2023
São Luís, 09 de janeiro de 2023.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos arts. 43, V 
e 47, caput, da Consti tuição Estadual, decidi vetar parcialmente, por 
padecer de vício de inconstitucionalidade, o Projeto de Lei nº 283/2021, 
que estabelece normas para o registro e o respectivo cancelamento, 
em banco de dados, serviços de proteção ao crédito e congêneres, de 
consumidores, no Estado do Maranhão.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa 
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta 
Assembleia, justificam-no plenamente.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres 
pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

CARLOS BRANDÃO
Governador do Estado do Maranhão

Veto parcial ao Projeto de Lei nº 
283/2021, que estabelece normas para o 
registro e o respectivo cancelamento, em 
banco de dados, serviços de proteção ao 
crédito e congêneres, de consumidores, no 
Estado do Maranhão.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 43, V e 47, 
caput, da Constituição Estadual, oponho veto parcial ao Projeto de Lei 
nº 283/2021.
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RAZÕES DO VETO

O projeto de lei estabelece normas para o registro e o respectivo 
cancelamento, em banco de dados, serviços de proteção ao crédito e 
congêneres, de consumidores, no Estado do Maranhão. Sobre a matéria 
identificada na propositura legislativa em questão observa-se o tema 
do direito do consumidor, apresentando a propositura, em vários de 
seus trechos, ampla proteção ao con- sumidor quando da inclusão de seu 
nome em cadastros de proteção ao crédito.

Entretanto, impõe-se o veto ao § 4º do Art. 1º do projeto de lei 
que dispõe: ‘Deverá ser concedido o prazo de 15 (quinze) dias para 
quitação do débito ou apresentação de comprovante de pagamento, 
antes de ser efetivada a inscrição do nome do consumidor nos cadastros 
de proteção ao crédito.”.

Sobre a matéria o Supremo Tribunal Federal já se manifestou 
nas ADIs 5224, 5252, 5273 e 5978. A relatora das ações, ministra 
Rosa Weber, explicou que, mesmo diante de crédito líquido, certo e 
exigível, estabelecer-se que o credor terá de aguardar prazo antes de ser 
efetivada a inscrição do inadimplente, representa hipótese suspensiva 
dos efeitos do vencimento da dívida, dispondo sobre o tempo do 
pagamento e os efeitos da mora, o que intervém na legislação sobre 
direito civil e comercial, matéria reservada à União (artigo 22, inciso I, 
da Constituição da República).

Diante da necessidade de garantir a observância à Constituição 
Federal, especialmente quanto à competência privativa para legislar 
sobre direito civil e comercial (artigo 22, inciso I, da Constituição da 
República), cabe opor veto ao § 4º do Art. 1º do Projeto de Lei n.º 
283/2021.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO 
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 09 DE JANEIRO DE 2023, 202º DA 
INDEPENDÊNCIA E 135º DA REPÚBLICA.

CARLOS BRANDÃO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 05/2023
São Luís, 09 de janeiro de 2023.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos arts. 43, V 
e 47, caput, da Consti tuição Estadual, decidi vetar totalmente, por 
padecer de vício de inconstitucionalidade, o Projeto de Lei nº 404/2022, 
que dispõe sobre a revogação da Lei nº 11.827, de 28 de setembro de 
2022 acerca da fixação de placas informativas contra a discriminação 
em razão de orientação sexual ou identi- dade de gênero.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa 
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta 
Assembleia, justificam-no plenamente.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres 
pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

CARLOS BRANDÃO
Governador do Estado do Maranhão

Veto total ao Projeto de Lei nº 
404/2022, que dispõe sobre a revogação da 
Lei nº 11.827, de 28 de setembro de 2022

No uso das atribuições que me conferem os arts. 43, V e 47, 
caput, da Constituição Estadual, oponho veto total ao Projeto de Lei 
nº 404/2022.

RAZÕES DO VETO

O projeto de lei objetiva revogar a Lei nº 11.827, de 28 de 
setembro de 2022 acerca da fixação de placas informativas contra a 
discriminação em razão de orientação sexual ou identidade de gênero.

Sobre a matéria deve-se consignar que a Constituição Federal 
garante a igualdade e a não-discriminação como objetivos fundamentais 
da República Federativa do Brasil (art. 3º, caput). Esses objetivos 
também se estendem ao Sistema Internacional de Proteção de Direitos 
Humanos (arts. 1º e 7º da Declaração Universal dos Direitos Humanos e 
art. 26 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos).

O direito à igualdade, em sua dimensão material, traz consigo 
uma obrigação ao Estado, um verdadeiro dever estatal de promoção e 
inclusão, que exige condutas proativas para o reconhecimento de todas 
as identidades, incluindo as distintas dos agrupamentos hegemônicos. 
A igualdade deve ser realizada tanto em sua dimensão negativa, em um 
não fazer discriminatório, quanto sob uma perspectiva positiva, para 
promover a inclusão de grupos estigmatizados e margina lizados.1

Assim, a fixação de placas informativas contra a discriminação 
se refere à exigência de atitudes concretas do Poder Público, no campo 
da dimensão positiva dos direitos fundamentais, para garantir o respeito 
à dignidade da pessoa humana. Estatísticas recentes dão conta da 
violência que gravemente afeta esta parcela da população, o que exige 
medidas protetivas que mitiguem os agravos verificados à saúde física e 
psicológica desta parcela da população.

O Conselho Nacional de Justiça, no ano de 2022, produziu 
relatório denominado Discriminação e violência contra a população 
LGBTQIA+ identificando que a violência contra esta população 
apresentou significativo crescimento, conforme evidenciado pelos 
dados do mesmo ano: 35,2% a mais de agressões, 7,2% a mais de 
homicídios e 88,4% a mais de estupros. Segundo a mesma pesquisa 
esta violência está estritamente relacionada à discriminação contra essa 
população, o que foi cunhado com o termo “LGBTfobia”, definido 
como “todo e qualquer tipo de conduta de- corrente de uma aversão à 
identidade de gênero e/ou orientação sexual de alguém que possa gerar 
dano moral ou patrimonial, lesão ou qualquer tipo de sofrimento físico, 
psicológico e/ ou sexual ou morte”, o que exige do Estado políticas 
públicas protetivas, segundo o Conselho Nacional de Justiça.

1 Canotilho (2003, p. 105) “os Direitos Fundamentais não são 
apenas um limite do Estado, são tam- bém uma tarefa do Estado. 
Ao Estado incumbe defendê-los e garanti-los. Não apenas um dado 
a respeitar, são também uma incumbência a realizar (cfr. art. 2°) ”. 
CANOTILHO, José Joaquim Go- mes. Direito Constitucional e Teoria 
da Constituição. 7. ed. 9 reimp. Coimbra: Almedina, 2003.

No âmbito internacional, os Princípios de Yogyakarta2 
procuraram compilar e rein- terpretar os direitos humanos aplicáveis 
a situações de discriminação, estigma e violência experimentados por 
grupos, em razão de sua identidade de gênero e de sua orientação sexual.

Nesse desiderato, orienta o Princípio 1, relativo ao direito ao gozo 
universal dos direitos humanos, que “os seres humanos de todas as 
orientações sexuais e identidades de gênero têm o direito de desfrutar 
plenamente de todos os direitos humanos”. Isto é, orientação sexual 
e identidade de gênero não podem ser aspectos que impeçam o pleno 
usufruto dos direitos humanos.

Já o Princípio 2, que versa sobre o direito à igualdade e à não-
discriminação, ensina que “A discriminação com base na orientação 
sexual ou identidade gênero inclui qualquer distinção, exclusão, 
restrição ou preferência baseada na orientação sexual ou identidade de 
gênero que tenha o objetivo ou efeito de anular ou prejudicar a igualdade 
perante a lei ou proteção igual da lei, ou o reconhecimento, gozo ou 
exercício, em base igualitária, de todos os direitos humanos e das 
liberdades fundamentais”.

Apesar de não mencionar expressamente, na Constituição da 
República, a orientação sexual ou a identidade de gênero como fator 
de discriminação, o Brasil aderiu à Declaração Univer sal dos Direitos 
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Humanos e ratificou a Convenção Americana de Direitos Humanos e o 
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que assim o fazem 
em seus artigos 1, 2, 4, 24 e 26, respec- tivamente.

Vê-se, portanto, tanto no plano nacional como no internacional 
a existência de diver sas normas jurídicas a garantir o direito à não-
discriminação, o que se sustenta diante da constatação da necessidade 
de combater a violência crescente contra a população LGBTQIAP+. 
Ademais, sobre atitudes discriminatórias, imprescindível relembrar 
que o Plenário do Supremo Tribunal Fede ral, quando da conclusão do 
julgamento da ADO No 26/DF, em 13.06.2019, definiu que, até que 
o Congresso Nacional edite Lei Específica, as condutas homofóbicas 
e transfóbicas se enquadram na tipificação da Lei do Racismo (Lei No 
7.716/89).

2 Princípios de Yogyakarta, um documento elaborado não por 
Estados, mas sim por especialistas em direito internacional dos direitos 
humanos, de orientação sexual e de identidade de gênero, e que após 
longos trabalhos que envolveram organizações não governamentais 
e pesquisadores de todos os continentes do globo, se reúnem na cidade 
indonésia que dá nome ao documento para elaborar e apresentar 
normas que aperfeiçoaram a proteção dos direitos humanos aplicados 
às minorias LGBT+, para então apresentá-lo, em 2007, no Conselho de 
Direitos Humanos das Nações Unidas, em Genebra.

Nessa senda, como ensina André de Carvalho Ramos: “a luta pelo 
reconhecimento da diversidade é indispensável para assegurar inclusão 
de todos na sociedade, pois a invisibilidade de suas distinções acarreta 
discriminação e sentimento de inferiorização diante dos demais” (in 
Curso de Direitos Humanos. 7a ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. 
p. 67).

Sobre o projeto de lei a Secretaria de Estado de Direitos Humanos 
e Participação Po pular aponta em sua nota técnica encaminhada ao 
Gabinete do Governador que a propositura comporta veto integral pelos 
seguintes fundamentos:

Preliminarmente, ressalta-se que a LGBTfobia foi 
criminalizada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da Ação de 
Inconstitucionalidade por Omissão nº 26, pautada na proibição da 
discriminação, sendo este um preceito fundamental da Constituição 
Federal de 1988(…)

Em continuidade, merece destaque o fato de que o direito à 
igualdade e a garantia de não discriminação são direitos fundamentais 
resguardados pelo princípio da proibição de retrocesso, segundo o 
qual, os direitos não podem retroagir, só podendo avançar nas proteções 
dos indivíduos. Nesse sentido, devem ser coibidas a revogação ou 
substituição das normas que consagram direitos fundamentais por 
outras que não ofereçam garantias com eficácia equivalente.

No mais, o início do governo do Excelentíssimo Senhor Presidente 
Luís Inácio Lula da Silva e a posse do Ministro de Direitos Humanos, 
o Sr. Silvio Almeida, está em andamento a reorganização da pauta dos 
direitos humanos em âmbito nacional, inclusive com a recriação da 
Secretaria Nacional dos Direitos da População LGBTI+, fato que se 
coaduna com os esforços do Estado do Maranhão para garantir políticas 
públicas que protejam a vida e os direitos dessa comunidade.

A Defensoria Pública do Estado do Maranhão também aponta a 
necessidade do veto integral pelos seguintes fundamentos:

A cada 10 assassinatos de pessoas trans no mundo, quatro 
ocorreram no Brasil. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans. Em 
relação ao acesso à educação, apenas 0,02% das pessoas trans estão nas 
universidades. Ainda, estima-se que 90% da população de travestis e 
mulheres transexuais são profissionais do sexo, e em sua maioria negras, 
semianalfabetas e com baixa expectativa de vida.

Os dados acima demonstram que, em que pese a CRFB/88, 
em seu art. 5º, determinar que todos e todas são iguais perante a lei, 
garantindo a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade 
e à segurança – no Brasil, travestis, transexuais e transgêneros são 
invisibilizados(as), marginalizados(as) e discriminados(as) devido à 
sua orientação sexual ou identidade de gênero.

Por essas razões, impõe-se ao Estado a proteção dos direitos 
deste grupo, bem como a efetivação destas garantias através de políticas 
públicas, primando pelo cumprimento das responsabilidades assumidas 
no âmbito normativo interno e internacional, a citar a Convenção 
Americana de Direitos Humanos (1969), Pacto Internacional sobre 
Direitos Civis e Políticos e Princípios de Yogyakarta (2006).

Diante da necessidade de garantir a observância à Constituição 
Federal que impõe a igualdade e a não-discriminação como objetivos 
fundamentais da República Federativa do Brasil (art. 3º, caput), bem 
como em atendimento ao Sistema Internacional de Proteção de Direitos 
Huma- nos (arts. 1º e 7º da Declaração Universal dos Direitos Humanos 
e art. 26 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos), cabe 
opor veto total do Projeto de Lei n.º 404/2022.

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me fizeram 
vetar totalmente o Projeto de Lei nº 404/2022.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO 
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 09 DE JANEIRO DE 2023, 202º DA 
INDEPENDÊNCIA E 135º DA REPÚBLICA.

CARLOS BRANDÃO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 06/2023
São Luís, 09 de janeiro de 2023.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos arts. 43, V 
e 47, caput, da Consti tuição Estadual, decidi vetar totalmente, por 
padecer de vício de inconstitucionalidade, o Projeto de Lei nº 558/2021, 
que dispõe sobre a proibição de instalação de banheiro multigênero em 
ambientes públicos e privados do Estado do Maranhão.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa 
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta 
Assembleia, justificam-no plenamente.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres 
pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

CARLOS BRANDÃO
Governador do Estado do Maranhão

Veto total ao Projeto de Lei nº 
558/2021, que dispõe sobre a proibição 
de instalação de banheiro multigênero em 
ambien tes públicos e privados do Estado 
do Maranhão

No uso das atribuições que me conferem os arts. 43, V e 47, 
caput, da Constituição Estadual, oponho veto total ao Projeto de Lei 
nº 558/2021.

RAZÕES DO VETO

O projeto de lei objetiva proibir a instalação de banheiro 
multigênero em ambientes públicos no Estado do Maranhão. Segundo 
o texto do projeto o banheiro só será de uso comum dos dois gêneros 
quando o estabelecimento dispuser de apenas um banheiro.

Sobre a matéria identificada na propositura legislativa em questão 
observa-se o tema da identidade de gênero e dos direitos e liberdades 
fundamentais no que tange ao uso de banheiros no Estado do Maranhão, 
atraindo, portanto, a discussão a partir da norma maior, a Constituição 
Federal, que abriga a proteção a direitos e liberdades como um de seus 
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valores mais destacados.

Resta identificar, portanto, antes da sanção ou veto, se a proibição 
de banheiros multigêneros agride direitos fundamentais dispostos na 
Constituição Federal, merecendo-se a análise inicial do Título I dos 
Princípios Fundamentais da Carta Magna. Segundo o mesmo o Brasil 
se constitui em Estado Democrático de Direito, baseado na cidadania, 
na dignidade da pessoa humana e no pluralismo político.

A partir da leitura destes princípios fundamentais dispostos 
no Título I verifica-se que o projeto de lei 558/2021 apresenta vício 
material de inconstitucionalidade já que a vedação absoluta dos 
banheiros multigêneros, sem prévia discussão plural, a partir da 
participação social democrática, e sem ouvir os mais diversos campos 
da sociedade, impede solução mais consentânea com as necessidades 
da população, o que pode redundar em política pública discriminatória 
e excludente com danos potenciais às populações atingidas pelo projeto 
de lei diante da referida proibição pretendida.

A Constituição Federal garante a igualdade e a não-discriminação 
como objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil (art. 3º, 
caput). Esses objetivos também se estendem ao Sistema Internacional 
de Proteção de Direitos Humanos (arts. 1º e 7º da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos e art. 26 do Pacto Internacional sobre Direitos 
Civis e Políticos).

O direito à igualdade, em sua dimensão material, traz consigo 
uma obrigação ao Estado, um verdadeiro dever estatal de promoção 
e inclusão, que exige condutas proativas para o reconhecimento de 
todas as identidades, incluindo as distintas dos agrupamentos 
hegemônicos. A igualdade deve ser realizada tanto em sua dimensão 
negativa, em um não fazer discriminatório, quanto sob uma perspectiva 
positiva, para promover a inclusão de grupos estigmatizados e margina 
lizados.1

Assim, a preocupação com o uso de banheiros pelos grupos 
sociais de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais se refere 
à discriminação que esta parcela da sociedade sofre no quotidiano, 
o que exigiria atitudes concretas do Poder Público, no campo da 
dimensão positi va dos direitos fundamentais, para garantir o respeito 
à dignidade da pessoa humana. Estatísticas recentes dão conta da 
violência que gravemente afeta esta parcela da população, o que exige 
medidas protetivas que mitiguem os agravos verificados à saúde física 
e psicológica.

O Conselho Nacional de Justiça, no ano de 2022, produziu 
relatório denominado Discriminação e violência contra a população 
LGBTQIA+ identificando que a violência contra esta população 
apresentou significativo crescimento, conforme evidenciado pelos 
dados do mesmo ano: 35,2% a mais de agressões, 7,2% a mais de 
homicídios e 88,4% a mais de estupros. Segundo a mesma pesquisa 
esta violência está estritamente relacionada à discriminação contra essa 
população, o que foi cunhado com o termo “LGBTfobia”, definido 
como “todo e qualquer tipo de conduta decorrente de uma aversão à 
identidade de gênero e/ou orientação sexual de alguém que possa gerar 
dano moral ou patrimonial, lesão ou qualquer tipo de sofrimento físico, 
psicológico e/ ou sexual ou morte”, o que exige do Estado políticas 
públicas protetivas, segundo o Conselho Nacional de Justiça.

No âmbito internacional, os Princípios de Yogyakarta2 
procuraram compilar e rein- terpretar os direitos humanos aplicáveis 
a situações de discriminação, estigma e violência experimentados por 
grupos, em razão de sua identidade de gênero e de sua orientação sexual.

Nesse desiderato, orienta o Princípio 1, relativo ao direito ao 
gozo universal dos direitos humanos, que “os seres humanos de todas 
as orientações sexuais e identidades de gênero têm o direito de desfrutar 
plenamente de todos os direitos humanos”. Isto é, orientação sexual 
e identidade de gênero não podem ser aspectos que impeçam o pleno 
usufruto dos direitos humanos.

1 Canotilho (2003, p. 105) “os Direitos Fundamentais não 
são apenas um limite do Estado, são também uma tarefa do Estado. 
Ao Estado incumbe defendê-los e garanti-los. Não apenas um dado 
a respeitar, são também uma incumbência a realizar (cfr. art. 2°) ”. 

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria 
da Constituição. 7. ed. 9 reimp. Coimbra: Almedina, 2003.

2 Princípios de Yogyakarta, um documento elaborado não por 
Estados, mas sim por especialistas em direito internacional dos direitos 
humanos, de orientação sexual e de identidade de gênero, e que após 
longos trabalhos que envolveram organizações não governamentais 
e pesquisadores de todos os continentes do globo, se reúnem na cidade 
indonésia que dá nome ao documento para elaborar e apresentar 
normas que aperfeiçoaram a proteção dos direitos humanos aplicados 
às minorias LGBT+, para então apresentá-lo, em 2007, no Conselho de 
Direitos Humanos das Nações Unidas, em Genebra.

Já o Princípio 2, que versa sobre o direito à igualdade e à não-
discriminação, ensina que “A discriminação com base na orientação 
sexual ou identidade gênero inclui qualquer distinção, exclusão, 
restrição ou preferência baseada na orientação sexual ou identidade de 
gênero que tenha o objetivo ou efeito de anular ou prejudicar a igualdade 
perante a lei ou proteção igual da lei, ou o reconhecimento, gozo ou 
exercício, em base igualitária, de todos os direitos humanos e das 
liberdades fundamentais”.

Apesar de não mencionar expressamente, na Constituição da 
República, a orientação sexual ou a identidade de gênero como fator 
de discriminação, o Brasil aderiu à Declaração Univer sal dos Direitos 
Humanos e ratificou a Convenção Americana de Direitos Humanos e o 
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que assim o fazem 
em seus artigos 1, 2, 4, 24 e 26, respec- tivamente.

Vê-se, portanto, tanto no plano nacional como no internacional 
a existência de diver sas normas jurídicas a garantir o direito à não-
discriminação, o que se sustenta diante da constata- ção da necessidade 
de combater a violência crescente contra a população LGBTQIAP+, 
sendo a atenção ao uso de banheiros apenas um dos aspectos desta 
situação. Ademais, sobre atitudes discri- minatórias, imprescindível 
relembrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando da 
conclusão do julgamento da ADO No 26/DF, em 13.06.2019, definiu 
que, até que o Congresso Nacional edite Lei Específica, as condutas 
homofóbicas e transfóbicas se enquadram na tipificação da Lei do 
Racismo (Lei No 7.716/89).

Nesse contexto, frisa-se que o art. 6o da Resolução 12/2015 
do Conselho Nacional de  Combate à Discriminação e Promoção dos 
Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Tran- sexuais 
estabeleceu que “deve ser garantido o uso de banheiros, vestiários e 
demais espaços de acordo com a identidade de gênero de cada sujeito”.

Nesse diapasão, o direito de existir em consonância com o 
gênero identitário, permite ao indivíduo que utilize banheiro sem 
constrangimento originário de discriminação por orientação de gênero, 
consoante definiu o STF, citando aresto da Corte Interamericana 
de Direitos Humanos: “Sobre esse ponto, deve-se recordar que a 
identidade de gênero foi definida nesta opinião como a vivência interna 
e individual do gênero tal como cada pessoa o sente, o qual pode ou 
não corresponder com o sexo assinalado no momento do nascimento. 
(...) o reconhecimento da identidade de gênero encontra-se ligado 
necessariamente à ideia segundo a qual o sexo e o gênero devem ser 
percebidos como parte de uma construção identitária que resulta da 
decisão livre e autônoma de cada pessoa, sem que se deve estar sujeita 
à sua genitália.” (ADI: 4275 DF, Relator: Min. Marco Aurélio, data 
de Julgamento: 01/03/2018, Tribunal Pleno, Data de Pub: DJe-045 
07-03-2019, p. 11). Por seu turno, o uso do banheiro é compreendido 
como “projeção social da identidade sexual do indivíduo, da dignidade 
humana e dos direitos da personalidade” (RE 845.779 RG, rel. min. 
Roberto Barroso,

j. 13-11-2014, P, DJE de 10-3-2015, Tema 778, mérito pendente 
de julgamento).

Nessa senda, como ensina André de Carvalho Ramos: “a luta pelo 
reconhecimento da diversidade é indispensável para assegurar inclusão 
de todos na sociedade, pois a invisibilidade de suas distinções acarreta 
discriminação e sentimento de inferiorização diante dos demais” (in 
Curso de Direitos Humanos. 7a ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. 
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p. 67).

O projeto de lei 558/2021, após ser encaminhado para sanção 
ou veto ao Gabinete do Governador, possibilitou o exercício do que 
foi denominado por Peter Haberle de sociedade aberta dos intérpretes 
tendo vários setores da sociedade e instituições públicas se manifestado 
a respeito da propositura em expedientes encaminhados ao Gabinete do 
Governador. Destacam-se duas mani- festações oriundas da Secretaria 
de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular bem como da 
Defensoria Pública do Estado do Maranhão.

A Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação 
Popular aponta em sua nota técnica encaminhada ao Gabinete do 
Governador que o projeto de lei 558/2021 comporta veto integral pelos 
seguintes fundamentos:

Preliminarmente, ressalta-se que a LGBTfobia foi 
criminalizada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da Ação de 
Inconstitucionalidade por Omissão nº 26, pautada na proibição da 
discriminação, sendo este um preceito fundamental da Constituição 
Federal de 1988(…)

Em continuidade, merece destaque o fato de que o direito à 
igualdade e a garantia de não discriminação são direitos fundamentais 
resguardados pelo princípio da proibição de retrocesso, segundo o 
qual, os direitos não podem retroagir, só podendo avançar nas proteções 
dos indivíduos. Nesse sentido, devem ser coibidas a revogação ou 
substituição das normas que consagram direitos fundamentais por 
outras que não ofereçam garantias com eficácia equivalente.

No mais, o início do governo do Excelentíssimo Senhor Presidente 
Luís Inácio Lula da Silva e a posse do Ministro de Direitos Humanos, 
o Sr. Silvio Almeida, está em andamento a reorganização da pauta dos 
direitos humanos em âmbito nacional, inclusive com a recriação da 
Secretaria Nacional dos Direitos da População LGBTI+, fato que se 
coaduna com os esforços do Estado do Maranhão para garantir políticas 
públicas que protejam a vida e os direitos dessa comunidade.

A Defensoria Pública do Estado do Maranhão também aponta a 
necessidade do veto integral pelos seguintes fundamentos:

A cada 10 assassinatos de pessoas trans no mundo, quatro 
ocorreram no Brasil. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans. Em 
relação ao acesso à educação, apenas 0,02% das pessoas trans estão nas 
universidades. Ainda, estima-se que 90% da população de travestis e 
mulheres transexuais são profissionais do sexo, e em sua maioria negras, 
semianalfabetas e com baixa expectativa de vida.

Os dados acima demonstram que, em que pese a CRFB/88, 
em seu art. 5º, determinar que todos e todas são iguais perante a lei, 
garantindo a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade 
e à segurança – no Brasil, travestis, transexuais e transgêneros são 
invisibilizados(as), marginalizados(as) e discriminados(as) devido à 
sua orientação sexual ou identidade de gênero.

Por essas razões, impõe-se ao Estado a proteção dos direitos 
deste grupo, bem como a efetivação destas garantias através de políticas 
públicas, primando pelo cumprimento das responsabilidades assumidas 
no âmbito normativo interno e internacional, a citar a Convenção 
Americana de Direitos Humanos (1969), Pacto Internacional sobre 
Direitos Civis e Políticos e Princípios de Yogyakarta (2006).

Contudo, na contramão da máxima referente ao respeito à 
dignidade da pessoa humana, o Projeto de Lei nº 558/2021, ao dispor 
sobre a “proibição de instalação de banheiro multigênero” vai de 
encontro aos princípios constitucionais de liberdade, igualdade e dos 
compromissos internacionais pactuados.

A vedação proposta tem como objetivo limitar o acesso aos 
banheiros a partir de uma lógica segregadora – o sexo biológico e a 
dualidade feminino/masculino.

Nesse viés, o Projeto de Lei ora questionado reforça desinformação 
e ideias equivocadas acerca da identidade de gênero.

(…)

Portanto, ao estabelecer o comando proibitivo acerca dos 
banheiros multigêneros, em verdade, abre-se margem para que a 
sociedade ignore questões relativas à identidade de gênero e atrele o uso 
dos banheiros ao sexo biológico. A somar, gera infundada preocupação 
na sociedade, constrange uma minoria, cerceia liberdades individuais e 
fere direitos personalíssimos.

Diante da necessidade de garantir a observância à Constituição 
Federal que impõe a igualdade e a não-discriminação como objetivos 
fundamentais da República Federativa do Brasil (art. 3o, caput), bem 
como em atendimento ao Sistema Internacional de Proteção de Direitos 
Humanos (arts. 1º e 7º da Declaração Universal dos Direitos Humanos 
e art. 26 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos), cabe 
opor veto total do Projeto de Lei n.º 558/2021.

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me fizeram 
vetar totalmente o     Projeto de Lei nº 558/2021.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO 
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 09 DE JANEIRO DE 2023, 202º DA 
INDEPENDÊNCIA E 135º DA REPÚBLICA.

CARLOS BRANDÃO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 07 /2023
São Luís, 09 de janeiro de 2023.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos art. 47, caput, 
e o art. 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar integralmente, 
por vício de inconstitucionalidade, o Projeto de Lei nº 426/2022, que 
altera e revoga dispositivos da Lei 8.838, de 11 de julho de 2008, que 
reorganiza o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa 
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta 
Assembleia, justificam-no plenamente.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres 
pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

CARLOS BRANDÃO
Governador do Estado do Maranhão

Veto Integral ao Projeto de Lei 
nº 426/2022, que altera e revoga dispo 
sitivos da Lei 8.838, de 11 de julho de 
2008, que reorganiza o plano de cargos, 
carreiras e vencimentos dos servidores 
da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão.

No uso das atribuições que me conferem art. 47, caput, e o art. 
64, IV, da Constituição Estadual, oponho veto integral ao Projeto de Lei 
nº 426/2022.

RAZÕES DO VETO

Cuida-se de projeto de lei que dispõe sobre o adicional de 
qualificação dos servidores da Assembleia Legislativa, inclusive em 
caso de cessão, revogando, ainda, o § 4 º do art. 25- A da Lei 8838, de 11 
de julho de 2008, acrescido pela Lei nº 11.081, de 23 de julho de 2019.

Na prática, a proposta legislativa promoverá o aumento da 
remuneração dos servidores ocupantes dos cargos mencionados no 
projeto de lei. Sendo assim, deve-se considerar que a despesa pública 
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consiste no conjunto dos dispêndios das pessoas jurídicas de direito 
público necessários ao funcionamento de seus respectivos serviços, 
bem como a aplicação de certa quantia em dinheiro por parte do 
agente público competente, dentro duma autorização legislativa, para 
consecução do interesse público1.

O sistema orçamentário brasileiro é regido pelo princípio da 
legalidade, a partir do qual se pode qualificar a despesa pública como 
“todo dispêndio previsto no orçamento” 2.

A despesa para que esteja em conformidade com o ordenamento 
jurídico brasileiro precisa, indispensavelmente, de prévia dotação 
orçamentária. A assunção de encargos financeiros depende, além 
da efetiva existência do recurso financeiro, de previsão nas leis 
orçamentárias. A proposta legislativa em comento não veio 
acompanhada dos documentos exigidos pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal (art. 163), o que seria de extrema importância visto que a criação 
de despesa em desconformidade com a Lei Complementar nº 101/2000 
(art. 214) implicaria a própria nulidade do ato de criação da verba 
remuneratória pretendida .

1 BALEEIRO apud HARADA, Kiyoshi. Direito financeiro e 
tributário - 25. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2016.

2 JARDIM apud RAMOS FILHO, Carlos Alberto de Moraes. 
Curso de direito financeiro – São Paulo: Saraiva, 2012.

Como se observa no projeto de lei o adicional de qualificação 
passará a ser pago em situações em que atualmente não é exigível, 
havendo assim potencial aumento de despesa, cujos documentos 
dispostos nos arts. 16 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal devem ser 
apresentados, o que não se constatou no presente caso, contrariando, 
ainda, as normas orçamentárias previstas na Constituição Federal sobre 
responsabilidade fiscal.

Por essa razão, considerando que o veto é ato político que precede 
o início da vigência de uma proposta legislativa, oponho veto integral 
ao Projeto de Lei nº 426/2022.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO 
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 09 DE JANEIRO DE 2023, 202º DA 
INDEPENDÊNCIA E 135º DA REPÚBLICA.

CARLOS BRANDÃO
Governador do Estado do Maranhão

3 Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação 
governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de: 
I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que 
deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes;

II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem 
adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e 
compatibilidade com o plano plurianual

e com a lei de diretrizes orçamentárias.

§ 1o Para os fins desta Lei Complementar, considera-se:

I - adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto 
de dotação específica e suficiente, ou que esteja abrangida por crédito 
genérico, de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, 
realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam 
ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício;

II - compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes 
orçamentárias, a despesa que se conforme com as diretrizes, objetivos, 
prioridades e metas previstos nesses instrumentos e não infrinja 
qualquer de suas disposições.

§ 2o A estimativa de que trata o inciso I do caput será acompanhada 
das premissas e metodologia de cálculo utilizadas.

§ 3o Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada 
irrelevante, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias.

§ 4o As normas do caput constituem condição prévia para:

I - empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou 
execução de obras;

II - desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3o do 
art. 182 da Constituição.

4 Art. 21. É nulo de pleno direito: (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 173, de 2020)

I - o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e 
não atenda:

a) às exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar 
e o disposto no inciso XIII do caput do art. 37 e no § 1º do art. 169 
da Constituição Federal; e (Incluído pela Lei Complementar nº 173, 
de 2020) ao limite legal de comprometimento aplicado às despesas com 
pessoal inativo;  (Incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020)

II - o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal 
nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do mandato do 
titular de Poder ou órgão referido no art. 20; (Redação dada pela 
Lei Complementar nº 173, de 2020)

III - o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal que 
preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao 
final do mandato do titular de Poder ou órgão referido no art. 20;    
(Incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020)

[...]

MENSAGEM Nº 08 /2023
São Luís, 09 de janeiro de 2023.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos art. 47, caput, 
e o art. 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar integralmente, 
por vício de inconstitucionalidade, o Projeto de Lei nº 448/2022, que 
dispõe sobre a manutenção do percentual de 21,7% nos vencimentos 
dos Servidores do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa 
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta 
Assembleia, justificam-no plenamente.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres 
pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

CARLOS BRANDÃO
Governador do Estado do Maranhão

Veto Integral ao Projeto de Lei nº 
448/2022, que dispõe sobre a manutenção 
no âmbito da Assembleia Le gislativa do 
Estado do Maranhão dos percentuais de 
21,7% decorrentes de ações judiciais em 
face a Lei Estadual 8369, de 29 de março 
de 2006

No uso das atribuições que me conferem art. 47, caput, e o art. 
64, IV, da Constituição Estadual, oponho veto integral ao Projeto de Lei 
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nº 448/2022.

RAZÕES DO VETO

Cuida-se de projeto de lei que dispõe sobre manutenção, no âmbito 
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, dos percentuais de 
21,7% decorrentes de ações judiciais em face a Lei Estadual 8369, de 
29 de março de 2006.

Nos termos do art. 1º do projeto de lei referido percentual será 
mantido na remune ração dos servidores estáveis e efetivos, quando 
concedidos por cumprimento de decisão judicial, inclusive pendente de 
ação rescisória, havendo impacto, inclusive sobre a aposentadoria.

Na prática, a proposta legislativa promoverá o aumento da 
remuneração dos servidores ocupantes dos cargos mencionados no 
projeto de lei. Sendo assim, deve-se considerar que a despesa pública 
consiste no conjunto dos dispêndios das pessoas jurídicas de direito 
público necessários ao funcionamento de seus respectivos serviços, 
bem como a aplicação de certa quantia em dinheiro por parte do 
agente público competente, dentro duma autorização legislativa, para 
consecução do interesse público1.

O sistema orçamentário brasileiro é regido pelo princípio da 
legalidade, a partir do qual se pode qualificar a despesa pública como 
“todo dispêndio previsto no orçamento” 2.

A despesa para que esteja em conformidade com o ordenamento 
jurídico brasileiro precisa, indispensavelmente, de prévia dotação 
orçamentária. A assunção de encargos financeiros depende, além 
da efetiva existência do recurso financeiro, de previsão nas leis 
orçamentárias. A proposta legislativa em comento não veio 
acompanhada dos documentos exigidos pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal (art. 163), o que seria de extrema importância visto que a criação 
de despesa em desconformidade com a Lei Complementar nº 101/2000 
(art. 214) implicaria a própria nulidade do ato de criação da verba 
remuneratória pretendida.

1 BALEEIRO apud HARADA, Kiyoshi. Direito financeiro e 
tributário - 25. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2016.

2 JARDIM apud RAMOS FILHO, Carlos Alberto de Moraes. 
Curso de direito financeiro – São Paulo: Saraiva, 2012.

Por outro lado o veto integral também se impõe porque se verifica 
que o índice de 21,7% mencionado no projeto de lei se refere a decisões 
judiciais. No bojo de referidas ações o que se discute é se referido 
percentual é referente a revisão geral anual ou a reajuste específico de 
uma categoria, conforme art. 37 da Constituição Federal. Caso haja 
decisão final nas referidas ações de que se refere a revisão geral anual o 
impacto para os cofres públicos deve ser calculado para os funcionários 
dos três poderes do Estado, como sói acontecer nos casos de revisão 
geral anual, o que restou inviabilizado em razão da ausência dos 
documentos mencionados nos arts. 16 e 21 da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, devendo-se ter a cautela no presente momento baseada no 
princípio da responsabilidade fiscal.

O Estado do Maranhão, nestes casos, vêm ingressando com 
recursos nas referidas ações judiciais em que defende ofensa ao art. 
37, X, da Constituição Federal, pois a concessão da diferença de 
reajuste à categoria feita pelo Poder Judiciário, sem a existência de lei 
específica, afrontará diretamente o princípio constitucional da reserva 
legal. Sustenta, ainda que (a) incide, ao caso, a Súmula 339/STF; (b) 
a Lei Estadual 8.369/06 (i) não tratou de recomposição de perdas 
inflacionárias; (ii) teve como objetivo beneficiar determinadas carreiras 
que, com o passar dos anos, sofreram defasagem salarial. Alega, ainda, 
violação ao art. 102, I, a, da CF/88.

Por essa razão, considerando que o veto é ato político que precede 

o início da vigência de uma proposta legislativa, oponho veto integral 
ao Projeto de Lei nº 448/2022 .

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO 
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 09 DE JANEIRO DE 2023, 202º DA 
INDEPENDÊNCIA E 135º DA REPÚBLICA.

CARLOS BRANDÃO
Governador do Estado do Maranhão

3 Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação 
governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de: 
I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que 
deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes;

II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem 
adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e 
compatibilidade com o plano plurianual

e com a lei de diretrizes orçamentárias.

§ 1o Para os fins desta Lei Complementar, considera-se:
I - adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto 

de dotação específica e suficiente, ou que esteja abrangida por crédito 
genérico, de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, 
realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam 
ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício;

II - compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes 
orçamentárias, a despesa que se conforme com as diretrizes, objetivos, 
prioridades e metas previstos nesses instrumentos e não infrinja 
qualquer de suas disposições.

§ 2o A estimativa de que trata o inciso I do caput será acompanhada 
das premissas e metodologia de cálculo utilizadas.

§ 3o Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada 
irrelevante, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias.

§ 4o As normas do caput constituem condição prévia para:

I - empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou 
execução de obras;

II - desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3o do 
art. 182 da Constituição.

4 Art. 21. É nulo de pleno direito: (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 173, de 2020)

I - o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e 
não atenda:

a) às exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar 
e o disposto no inciso XIII do caput do art. 37 e no § 1º do art. 
169 da Constituição Federal; e (Incluído pela Lei Complementar nº 
173, de 2020) ao limite legal de comprometimento aplicado às despesas 
com pessoal inativo; (Incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020)

II - o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal 
nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do mandato do 
titular de Poder ou órgão referido no art. 20; (Redação dada pela 
Lei Complementar nº 173, de 2020)

III - o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal que 
preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao 
final do mandato do titular de Poder ou órgão referido no art. 20;    
(Incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020)

[...]

MENSAGEM Nº 09 /2023
São Luís, 09 de janeiro de 2023.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos arts. 43, V e 47, 
caput, da Consti tuição Estadual, decidi vetar totalmente, por padecer de 
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vício de inconstitucionalidade, o Projeto de Lei nº 151/2021, que dispõe 
sobre a validade dos créditos eletrônicos dos usuários de transporte pú 
blico coletivo semiurbano no âmbito do Estado do Maranhão.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa 
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta 
Assembleia, justificam-no plenamente.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres 
pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

CARLOS BRANDÃO
Governador do Estado do Maranhão

Veto total ao Projeto de Lei nº 
151/2021, que dispõe sobre a validade 
dos créditos eletrônicos dos usuários de 
transporte público coletivo semiurbano no 
âmbito do Estado do Maranhão.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 43, V e 47, 
caput, da Constituição Estadual, oponho veto total ao Projeto de Lei 
nº 151/2021.

RAZÕES DO VETO

O projeto de lei estabelece que fica vedada a imposição de prazo 
de validade aos créditos eletrônicos, de toda natureza, emitidos sob 
qualquer forma, adquiridos pelos usuários para utilização no transporte 
público coletivo semiurbano de passageiros no âmbito do Estado do 
Maranhão.

Referida norma, portanto, dispõe sobre política tarifária das 
empresas concessionárias de ônibus bem como sobre os contratos 
já assinados, o que vem sendo rejeitado pelo Supremo Tribunal que 
entende, nestes casos, que a nova lei interfere nos contratos atualmente 
em vigor regentes da concessão, contrariando, assim o art. 175 da 
Constituição Federal.

A este respeito veja-se a decisão a seguir:
(…) da concessão de liminar contra a Lei estadual em causa se 

me afiguram suficientes as alegações de afronta aos artigos 175, “caput” 
e parágrafo único, I, III e V, e 37, XXI, todos da Constituição Federal. 
Com efeito, em exame compatível com a natureza da liminar requerida, 
Lei estadual, máxime quando diz respeito à concessão de serviço 
público federal e municipal, como ocorre no caso, não pode alterar 
as condições da relação contratual entre o poder concedente e os 
concessionários sem causar descompasso entre a tarifa e a obrigação 
de manter serviço adequado em favor dos usuários, infringindo, 
assim, não só a política tarifária estabelecida contratualmente e 
sob o controle do poder concedente, mas também introduzindo 
elemento novo na relação contratual entre o poder concedente e 
o concessionário, alterando, dessa forma, as condições contratuais 
previstas na licitação exigida pelo “caput” do artigo 175 da Carta 
Magna, que, assim, é violado” (ADI 2299 / RS)

É como também restou asseverado na ADI 4289 / DF em que 
ficou consignado que a validade do bilhete de transporte tem impacto 
na política tarifária e, portanto, nos contratos e no equilíbrio contratual, 
uma diretriz de caráter constitucional. A este respeito o precedente a 
seguir:

Assim, o prazo de validade pode influenciar na política tarifária 
e, por consequência, impactar o equilíbrio econômico- financeiro do 
contrato celebra do em âmbito estadual.

O prazo de validade do bilhete, mais elastecido ou não, 
corresponde a um benefício que, por sua natureza, tem um custo. 
Nessa linha de raciocínio jurídico, ao examinar o artigo 175 da 
Constituição Federal, José Afonso da Silva ( SILVA, José Afonso 

da. Comentário Contextual à Constituição. 6 ed. São Paulo: Malheiros, 
2009, p. 726)  pontua que a política tarifária:

“(...) orienta-se pelo princípio do custo/benefício, de tal sorte 
que deve ser fixada tendo em vista a continuidade da prestação de 
serviço adequado, o equilíbrio econômico financeiro do contrato 
e sua modicidade. Por isso, podem as tarifas ser revistas, de acordo 
com o contrato de concessão. Podem ser diferenciadas em função das 
características e dos custos específicos provenientes do atendimento aos 
distintos segmentos de usuários”.

Observa-se, ainda, que o projeto de lei apenas trata da situação da 
validade do bilhete no âmbito semiurbano, não mencionando o serviço 
intermunicipal, o que, na interpretação da Corte Suprema causa violação 
ao princípio da igualdade:

“Isso porque, quando na posição de usuários de serviço de 
transporte intermunicipal, teriam o prazo de validade do bilhete 
por um ano; por outro lado, na situação em que adquirido bilhete de 
transporte semiurbano, não haveria a observância do prazo estabelecido 
pela lei impugnada .”ADI 4289 / DF

Diante da necessidade de garantir a observância à Constituição 
Federal, especialmen te quanto ao art. 175, cabe opor veto total ao 
projeto de lei 151/2021.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO 
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 09 DE JANEIRO DE 2023, 202º DA 
INDEPENDÊNCIA E 135º DA REPÚBLICA.

CARLOS BRANDÃO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 10/2023
São Luís, 09 de janeiro de 2023.

Senhor Presidente, 

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos art. 47, caput, 
e o art. 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar integralmente, 
por vício de inconstitucionalidade, o Projeto de Lei nº 362/2022, que 
dispõe sobre à alteração da redação do art. 10, inciso II,  da Lei nº 
10.877 de 03 de julho de 2018, que instituiu o limite de vida útil dos 
veículos do Serviço Público de Transporte Alternativo Intermunicipal e 
Semiurbano de Passageiros do Estado do Maranhão - SPTA/MA.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa 
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta 
Assembleia, justificam-no plenamente.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres 
pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

CARLOS BRANDÃO
Governador do Estado do Maranhão

Veto Integral ao Projeto de Projeto 
de Lei nº 362/2022, que altera a redação do 
inciso II do art.10 da Lei nº 10.877, de 03 
de julho de 2018, que institui o limite de 
vida útil dos veículos do Serviço Público 
de Transporte Alternativo Intermunicipal 
e Semiurbano de Passageiros do Estado 
do Maranhão - SPTA/MA.



  14       SEGUNDA-FEIRA, 06 DE FEVEREIRO DE 2023                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 14

No uso das atribuições que me conferem art. 47, caput, e art. 64, 
IV, da Constituição Estadual,  oponho veto integral ao Projeto de Lei 
nº 362/2022.

RAZÕES DO VETO
Cuida-se de projeto de lei que dispõe sobre limite de vida útil dos 

veículos do Serviço Público de Transporte Alternativo Intermunicipal e 
Semiurbano de Passageiros do Estado do Maranhão – SPTA/MA.

O projeto de lei, de iniciativa parlamentar, interfere na gestão 
administrativa do transporte alternativo, de responsabilidade do 
Executivo Estadual, caracterizando o vício de iniciativa e contrariedade 
ao princípio da separação dos poderes nos termos dos dispositivos 
seguintes da Constituição Estadual:

Art. 6º - São Poderes do Estado o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário, independentes e harmônicos entre si.

(...)
Art. 43 – São de iniciativa privativa do Governador do Estado as 

leis que disponham sobre:
(...)
III – organização administrativa e matéria orçamentária. (...)

Ademais, com maior vida útil, haverá necessidade de mais 
vitórias pelo poder público, estabelecendo atribuições e gerando 
despesas, afrontando a independência e harmonia entre os Poderes.

É evidente que, com isso, a iniciativa legislativa tratou sobre 
transporte alternativo, inclusive naquilo que corresponde ao acréscimo 
do risco gerado por veículos com maior idade de uso, o que, sem maiores 
estudos, também aconselha cautela na aprovação da propositura, diante 
da necessidade de resguardar a segurança pública e o interesse público.

Diante do exposto, oponho veto total ao Projeto de Lei nº 
362/2022.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO 
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 09 DE JANEIRO DE 2023, 202º DA 
INDEPENDÊNCIA E 135º DA REPÚBLICA.

CARLOS BRANDÃO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 11 /2023
São Luís, 10 de janeiro de 2023.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos art. 47, caput, 
e o art. 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar integralmente, 
por vício de inconstitucionalidade, o Projeto de Lei nº 474/2022, que 
limita em até 10% a taxa de conveniência para compra de passagem 
antecipada na internet pelas empresas prestadoras de serviço marítimo, 
aquaviário e rodoviário no âmbito do Estado do Maranhão.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa 
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta 
Assembleia, justificam-no plenamente.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres 
pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

CARLOS BRANDÃO
Governador do Estado do Maranhão

Veto Integral ao Projeto de Lei nº 

474/2022, que limita em até 10% a taxa de 
conveniência para compra de passagem 
antecipada na internet pelas empresas 
prestadoras de serviço marítimo, 
aquaviário e rodoviário no âmbito do 
Estado do Maranhão.

No uso das atribuições que me conferem art. 47, caput, e o art. 
64, IV, da Constituição Estadual, oponho veto integral ao Projeto de Lei 
nº 474/2022.

RAZÕES DO VETO

Cuida-se de projeto de lei que limita em até 10% a taxa de 
conveniência para compra de passagem antecipada na internet pelas 
empresas prestadoras de serviço marítimo, aquaviário e rodoviário no 
âmbito do Estado do Maranhão.

O projeto de lei, de iniciativa parlamentar, interfere na gestão 
administrativa do transporte mencionado, de responsabilidade do 
Executivo Estadual, caracterizando o vício de iniciativa e contrariedade 
ao princípio da separação dos poderes nos termos dos dispositivos 
seguintes da Constituição Estadual:

Art. 6º - São Poderes do Estado o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário, independentes e harmônicos entre si.

(...)
Art. 43 – São de iniciativa privativa do Governador do Estado as 

leis que disponham sobre:
(...)
III – organização administrativa e matéria orçamentária. (...)

Referidos serviços são sujeitos a concessão, permissão ou 
autorização, atos administrativos que se encontram no campo dos 
contratos administrativos, próprios do âmbito de atribuições dos órgãos 
públicos, não podendo projetos de iniciativa parlamentar tratar sobre 
tarifas referentes a estes contratos ou atos administrativos, sob pena de 
invasão da competência do Poder Executivo.

Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal já vem reconhecendo 
a autonomia das agências, como é o caso da Agência de Mobilidade 
Urbana, para definir a questão tarifária, não podendo haver interferência 
por projeto de lei de iniciativa parlamentar:

É da essência da regulação setorial a autonomia das agências 
para a definição dos valores de tarifas, observados os termos e a 
juridicidade do contrato subjacente. Precedentes. 6. Ação direta de 
inconstitucionalidade julgada procedente.

(ADI 6912, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal 
Pleno, julgado em 16/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 
DIVULG 19-08-2022 PUBLIC 22-08-2022)

Nos termos da Lei n° 10.225/2015, compete à MOB os contratos, 
convênios e obrigações relativos às políticas de transportes ferroviário, 
rodoviário e aquaviário, bem como seus respectivos modais (art. 7°).

O vício de inconstitucionalidade que macula o projeto de lei em 
apreço decorre da ausência de iniciativa de lei por parte de parlamentar 
para apresentar projeto de lei cujo objeto seja de competência exclusiva 
do Poder Executivo, in casu, a limitação da taxa de conveniência 
em 10% (dez por cento) nos serviços de transporte intermunicipal 
aquaviário, marítimo e rodoviário prestado pelo Estado.

Cabe salientar que a MOB, através da Portaria n° 510, de 15 de 
dezembro de 2022, dispôs acerca do reajuste tarifário do Transporte 
Aquaviário de Passageiros, Cargas e Veículos na linha regular de 
travessia via Ferry Boat - Ponta da Espera (POE) em São Luís e Cujupe 
(CUJ) em Alcântara, que determina que na compra online poderá incidir 
taxa de conveniência, limitada ao percentual de 10% (dez por cento) 
sobre o valor da tarifa, devendo o usuário ser previamente informado 
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quanto ao preço total da aquisição da passagem com o destaque do valor 
da taxa de conveniência (art. 4°, §1°).

Diante do exposto, oponho veto total ao Projeto de Lei nº 
474/2022.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO 
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 10 DE JANEIRO DE 2023, 202º DA 
INDEPENDÊNCIA, 135º DA REPÚBLICA.

CARLOS BRANDÃO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 12/2023 
São Luís, 11 de janeiro de 2023.

Senhor Presidente, 

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos arts. 47, 
caput, e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar parcialmente, por 
padecer de vício de inconstitucionalidade formal e material, o Projeto 
de Lei nº 487/2022, que cria a Secretaria de Estado da Representação 
Institucional no Distrito Federal - SERIDF, bem como cargos em 
comissão, e dá outras providências.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa 
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta 
Assembleia, justificam-no plenamente.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres 
pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

CARLOS BRANDÃO
Governador do Estado do Maranhão

Veto parcial ao Projeto de Lei 
nº 487/2022, que cria a Secretaria de 
Estado da Representação Institucional 
no Distrito Federal - SERIDF, bem 
como cargos em comissão, e dá outras 
providências.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e 64, 
IV, da Constituição Estadual, oponho veto parcial ao Projeto de Lei nº 
487/2022.

RAZÕES DO VETO

A proposta legislativa, de iniciativa do Poder Executivo, detém 
como objetivo, em suma, criar a Secretaria de Estado da Representação 
Institucional no Distrito Federal, que terá por finalidade realizar a 
articulação com as instituições federais, com os órgãos representativos 
e com o Poder Judiciário, no Distrito Federal, para acompanhar a 
elaboração de orçamentos com destinação de recursos para o Estado 
do Maranhão, e monitorar ações do interesse do Estado, na prospecção 
de parcerias com representações internacionais e no assessoramento a 
outras atividades que sejam realizadas no âmbito dos órgãos federais no 
Distrito Federal.

Para tanto, cria cargos de comissão, na forma do Anexo Único 
(art. 2º), autoriza o Executivo a elaborar atos regulamentares e 
regimentais, a regular o funcionamento do órgão e a transferir contratos, 
protocolos e demais instrumentos necessários à implementação de 
competências (art. 3º), bem com a adotar as providencias necessárias 
ao remanejamento, anulação, transposição, transferência ou utilização 
da dotação orçamentária entre os órgãos e entidades da Administração 
Pública (art. 4º).

Quando da análise do Projeto de Lei nº 487/2022, a Assembleia 
Legislativa, a despeito de aprová-lo, realizou emendas, alterando a 
redação dos arts. 4º, 5º, 6º, e acrescentando um art. 7º, nos termos que 
seguem:

Art. 4º  Fica remanejado o valor de R$ 4.000.000,00 (quatro 
milhões de reais) da Reserva de Contingência (Ação 9999.0000) para 
a Secretaria de Estado da Representação Institucional no Distrito 
Federal - SERIDF, nos termos do art. 167, inciso VI, da Constituição 
Federal.

Parágrafo único.  Fica o Poder Executivo autorizado a adotar 
as providências necessárias para remanejar, anular, transpor, transferir 
ou utilizar dotação orçamentária entre os órgãos e entidades do Poder 
Executivo para cumprimento do disposto nesta Lei.

Art. 5º  O Poder Executivo definirá em decreto a estrutura da 
SERIDF, observadas as disposições desta Lei quanto aos cargos criados 
e remanejados.

Parágrafo único.  A Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio 
e Assistência dos Servidores - SEGEP deverá autorizar o acréscimo de 
quotas das verbas de gratificação para o provimento dos cargos criados 
a partir da presente Lei.

Art. 6º  Ficam redistribuídos da estrutura da Secretaria de Estado 
de Articulação Política - SECAP para a SERIDF os seguintes cargos 
em comissão que compõem a Representação Institucional no Distrito 
Federal - REBRAS:

I - 4 (quatro) cargos de simbologia Isolado;
II - 6 (seis) cargos de simbologia DGA;
III - 1 (um) cargo de simbologia DANS-2;
IV - 2 (dois) cargos de simbologia DANS-3;
V - 9 (nove) cargos de simbologia DAS-1;
VI - 2 (dois) cargos de simbologia DAS-2;
VII - 3 (três) cargos de simbologia DAS-3;
VIII - 1 (um) cargo de simbologia DAI-1;
IX - 2 (dois) cargos de simbologia DAI-2; e
X - 2 (dois) cargos de simbologia DAI-3.

§ 1º  Para cumprimento do disposto no caput, todos os 
mencionados cargos públicos atualmente vinculados à SECAP ficam 
redistribuídos, com seus respectivos ocupantes, para a estrutura da 
SERIDF.

§ 2º  A Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência 
dos Servidores - SEGEP deverá adotar as providências necessárias para 
remanejar da SECAP para a SERIDF o valor correspondente a soma das 
gratificações concedidas aos atuais ocupantes dos cargos mencionados 
nos incisos do caput, em cada uma das verbas remuneratórias.

Não obstante, necessária se faz a oposição de veto ao caput do 
art. 4º e ao parágrafo único do art. 5º do Projeto de Lei nº 487/2022.

Uma vez que, como é consabido, a divisão constitucional das 
funções estatais, em razão do sistema de freios e contrapesos, não é 
estanque, de modo que se faz possível a instituição de mecanismos de 
controle recíprocos marcados pela interpenetração dos poderes a fim de 
combater atos eventualmente centralizadores e abusivos por parte de 
cada um deles.

A Constituição da República estabeleceu um modelo de Estado 
no qual a interferência de um Poder sobre outro é exclusivamente 
autorizada nas hipóteses legalmente previstas, restando vedado ao 
Legislativo, em decorrência do Princípio da Reserva de Administração, 
intervir direta e concretamente em matérias inerentes à exclusiva 
competência administrativa do Poder Executivo.
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O princípio constitucional da reserva de administração constitui 

limite material à intervenção normativa do Poder Legislativo, pois, 
como princípio fundado na separação orgânica e na especialização 
funcional das instituições do Estado, caracteriza-se, no sistema 
constitucional, pela identificação de um conjunto de reservas 
funcionais específicas do Governo e insuscetíveis de “expropriação” 
por parte do Parlamento4.

Assim, não cabe ao Poder Legislativo Estadual, sob pena de usurpar 
a competência legislativa do Poder Executivo e infringir o Princípio da 
Separação dos Poderes (art. 2º da Constituição Federal e art. 6º da Carta 
Estadual) e o postulado constitucional da reserva da Administração, 
disciplinar matérias afetas à própria gestão administrativa, dispondo 
sobre organização administrativa, matéria orçamentária, criação e 
estruturação de Secretarias de Estado.

Matérias essas que, nos termos do art. 43, incisos III e V, da 
Constituição Estadual, são de competência privativa do Governador 
do Estado. Veja-se:

Art. 43.  São de iniciativa privativa do Governador do Estado 
as leis que disponham sobre:

[...]
III – organização administrativa e matéria orçamentária. 

(modificado pela Emenda à Constituição nº 056 de 17/12/2008 e nº 068 
de 28/08/2013).

[...]
V – criação, estruturação e atribuições das Secretárias de Estado 

ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pública 
estadual. (acrescido pela Emenda à Constituição nº 023, de 18/12/1998).

(Grifo nosso).

Contexto em que se destaca que, com a emenda realizada, a 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão passou a dispor 
sobre remanejamento de reserva de contingência (caput do art. 4º), 
estruturação da Secretaria de Estado da Representação Institucional no 
Distrito Federal criada, inclusive autorizando acréscimo de quotas de 
verbas de gratificação para o provimento de cargos (parágrafo único 
do art. 5º). 

Acerca da impossibilidade de norma de iniciativa do Poder 
Legislativo versar sobre organização administrativa, criação, 
estruturação ou atribuição à órgãos públicos estaduais, colhem-se os 
seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei 5.047/2021, do 
Estado de Rondônia. 3. Norma que estabelece regra de obrigatoriedade 
de reserva de vagas de estacionamento para advogados em órgãos 
públicos estaduais. 4. Inconstitucionalidade. Violação dos arts. 2º, 61, 
§ 1º, II, e, e 84, VI, a, da Constituição. 5. Na linha da jurisprudência 
consolidada do Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional a 
norma de iniciativa parlamentar que crie atribuições e encargos 
aos órgãos públicos estaduais por violação da norma constitucional 
que determina a iniciativa privativa do Poder Executivo 
para a disciplina de sua organização administrativa. 6. Ação 
direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a 
inconstitucionalidade da Lei 5.047/2021, do Estado de Rondônia.

(ADI 6937, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 

4  Nesse sentido: J. J. GOMES CANOTILHO. Direito Constitucional 
e Teoria da Constituição. 3ª ed. Almedina: Coimbra, 1998; STF, ADI 3075, Re-
lator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 24/09/2014, ACÓR-
DÃO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014

julgado em 22/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239  
DIVULG 24-11-2022  PUBLIC 25-11-2022)

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
COM AGRAVO. ADI ESTADUAL. LEI DE INICIATIVA 
PARLAMENTAR QUE ESTABELECE COMPETÊNCIAS PARA 
O PODER EXECUTIVO DO ESTADO. USURPAÇÃO DA 
INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. 
JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Trata-se de 
Agravo em Recurso Extraordinário por meio do qual a MESA 
DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO manifesta o seu inconformismo com o entendimento 
firmado pelo Tribunal de origem, que declarou a inconstitucionalidade 
formal, por vício de iniciativa, da Lei Estadual 8.723, de 24 de janeiro 
de 2020, que criou “o Programa Estadual de Videomonitoramento 
– PEV -, com o objetivo de aperfeiçoar e expandir o alcance do 
monitoramento por câmeras no Estado do Rio de Janeiro e dá outras 
providências” 2. A norma local, de iniciativa parlamentar, a despeito 
de sua boa intenção, estabelece competências para o Poder Executivo 
do Estado, em especial para a Secretaria de Estado de Polícia Militar e 
para a Secretaria de Estado de Polícia Civil. Ao assim dispor, usurpa 
a iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo, 
estabelecida para o Presidente da República no art. 61, § 1º, II, 
“e”, da Constituição Federal, aplicado simetricamente a todos os 
entes da Federação 3. A jurisprudência da CORTE registra que a 
iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, estabelecida no 
art. 61, § 1º, II, “e”, da Constituição Federal, para legislar sobre 
a organização administrativa no âmbito do ente federativo, veda 
que os demais legitimados para o processo legislativo proponham 
leis que criem, alterem ou extingam órgãos públicos, ou que lhes 
cominem novas atribuições. 4. O acórdão recorrido observou esse 
entendimento, razão pela qual merece ser mantido. 5. Agravo Interno 
a que se nega provimento.

(ARE 1357552 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, 
Primeira Turma, julgado em 21/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO 
DJe-057  DIVULG 24-03-2022  PUBLIC 25-03-2022)

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. LEI DISTRITAL 5.422/2014 PROPOSTA PELO 
PODER LEGISLATIVO. LEI QUE INTERFERE NA ESTRUTURA 
E FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS SUJEITOS À 
DIREÇÃO SUPERIOR DO PODER EXECUTIVO. VÍCIO DE 
INICIATIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 
DOS ARTS. 3º, 4º E 5º. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. 
Tem-se, na origem, ação direta de inconstitucionalidade proposta em 
face da Lei Distrital 5.422, de 24 de novembro de 2014 - que “dispõe 
sobre a obrigatoriedade de avaliação dos impactos das políticas fiscais, 
tributárias e creditícias do Governador do Distrito Federal e dá outras 
providências”. 2. Apesar de não criar expressamente órgãos ou 
cargos públicos, os dispositivos da Lei Distrital que ora se analisam 
atribuem deveres ao ESTADO, que, claramente, demandam 
a atuação da Administração Pública. 3. A iniciativa privativa 
do Chefe do Poder Executivo, estabelecida no art. 61, § 1º, II, c 
e e, da Constituição Federal, para legislar sobre a organização 
administrativa no âmbito do ente federativo, veda que os demais 
legitimados para o processo legislativo proponham leis que criem, 
alterem ou extingam órgãos públicos, ou que lhes cominem novas 
atribuições. Precedentes. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.

(RE 1232084 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, 
Primeira Turma, julgado em 13/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO 
DJe-019  DIVULG 31-01-2020  PUBLIC 03-02-2020)

Diante do exposto, tendo em vista o Princípio da Separação 
dos Poderes (art. 6º, Constituição Estadual e art. 2º, Constituição da 
República) e considerando que o legislador infraconstitucional não 
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pode interferir na construção do constituinte, de modo a criar ou ampliar 
os campos de intersecção entre os Poderes estatais, oponho veto ao 
caput do art. 4º e ao parágrafo único do art. 5º do Projeto de Lei nº 
487/2022, em face da existência de vício de inconstitucionalidade 
formal e material.

Interpretação diversa conflitaria com o texto constitucional 
vigente e implicaria desrespeito ao Princípio da Superioridade 
Normativa da Constituição, cuja ideia central consiste na soberania 
do texto constitucional no ordenamento jurídico, bem como na 
obrigatoriedade de adequação de todas as demais leis e atos normativos 
a essa. 

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me fizeram 
vetar parcialmente o Projeto de Lei nº 487/2022.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO 
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 11 DE JANEIRO DE 2023, 202º DA 
INDEPENDÊNCIA, 135º DA REPÚBLICA.

CARLOS BRANDÃO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 13 /2023
São Luís, 11 de   janeiro de 2023.

Senhor Presidente, 

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos arts. 43, V 
e 47, caput, da Constituição Estadual, decidi vetar totalmente, por 
padecer de vício de inconstitucionalidade, o Projeto de Lei nº 418/2022, 
que dispõe sobre medidas de segurança e apoio pessoal em favor de ex-
governador do Estado.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa 
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta 
Assembleia, justificam-no plenamente.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres 
pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

CARLOS BRANDÃO
Governador do Estado do Maranhão

Veto total ao Projeto de Lei nº 
418/2022, que dispõe sobre medidas de 
segurança e apoio pessoal em favor de ex-
governador do Estado.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 43, V e 47, 
caput, da Constituição Estadual, oponho veto total ao Projeto de Lei 
nº 418/2022.

RAZÕES DO VETO

O projeto de lei, de iniciativa de parlamentar estadual, estabelece 
o direito a ex-governadores de apoio conferido por cinco servidores 
para segurança e demais atividades pessoais, bem como utilização de 
carros oficiais.

Referida norma, portanto, dispõe sobre a Administraçâo Pública 
e servidores públicos, matéria que só poderia ter sido tratada em projeto 
de lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. A este respeito, o art. 
43 da Constituição do Estado do Maranhão:

Art. 43 – São de iniciativa privativa do Governador do Estado as 
leis que disponham sobre: 

I – fixação e alteração dos efetivos da Policia Militar e do Corpo 
de Bombeiros Militar; 

II – criação de cargos, funções ou empregos públicos na 
administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração; 

III – organização administrativa e matéria orçamentária
IV - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, 

provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e 
transferência de militares para a inatividade;

 V – criação, estruturação e atribuições das Secretárias de Estado 
ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pública 
estadual. 

Diante da necessidade de garantir a observância à Constituição 
Estadual, especialmente quanto ao art. 43, cabe opor veto total ao 
projeto de lei 418/2022.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO 
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS,    11    DE  JANEIRO    DE 2023, 202º 
DA INDEPENDÊNCIA E 135º DA REPÚBLICA.

CARLOS BRANDÃO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 14 /2023
São Luís,30 de janeiro de 2023.

Senhor Presidente.

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores 
Deputados e das Senhoras Deputadas a presente Medida 
Provisória que autoriza o Poder Executivo a aplicar, nos termos 
em que especifica, recursos públicos para executar as alterações 
estruturais no prédio do Hospital das Clínicas Integradas - HCI, 
necessárias para a sua regular utilização pela administração pública.

Registra-se que, em razão da requisição administrativa 
determinada pelo Decreto nº. 36.182, de 21 de setembro de 
2020, prorrogada pelo Decreto nº 38.080, de 13 de janeiro de 
2023, o Hospital das Clínicas Integradas passou a ser gerido pela 
administração estadual, tomando-se referência regional do serviço 
de assistência em Unidade de Terapia Intensiva. Além disso, 
com a suspensão dos procedimentos cirúrgicos eletivos durante a 
pandemia houve substancial aumento da demanda, sendo a sua 
manutenção essencial para que o Sistema Estadual de Saúde 
possa fazer frente a essa demanda reprimida.

Além disso, a reforma e estrutuação do Hospital das Clínicas 
Integradas ainda mostra-se fundamental para que a qualidade do 
atendimento para pacientes referenciados das Unidades de Pronto 
Atendimento (UPA) seja mantida, pois a referida unidade 
hospitalar também se tornou referência na assistência clínica 
e cirúrgica, proporcionando serviços de apoio diagnóstico e 
terapêutico a esses usuários.

No entanto, em vistoria realizada pela Coordenadoria 
Estadual de Proteção e Defesa Civil do Comando Geral do Corpo 
de Bombeiros do Estado do Maranhão no Hospital das Clínicas 
Integradas - HCI, consoante Relatório Técnico ele Engenharia nº 
02/2023, alertou  se ela possibilidade ele:

“colapso, principalmente devido 
a manifestação patológica do efeito 
de punção observadas nas lajes do 7° 
pavimento. executadas sem observar 
os parâmetros adequados quanto a 
distribuição de cargas pontuais”, tendo 
a equipe dos bombeiros concluído 
que “a edificação necessita, em 
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caráter de URGÊNCIA, da execução 
de escoramento das estruturas do 
6º e 7° pavimentos, com posterior 
execução de um projeto de REFORÇO 
ESTRUTURAL, a fim de mitigar 
os riscos de colapso estrutural da 
edificação”.

Assim, considerando que as intervenções recomendadas 
pelo Comando Geral dos Bombeiros Estado do Maranhão 
demandarão despesas não previstas, em atenção às normas 
constitucionais vigentes, essencial se faz a autorização por lei da 
utilização de recursos públicos para execução ele projeto estrutural 
no Hospital das Clínicas integradas.

A relevância da matéria tratada na Medida Provisória 
em epígrafe reside na necessidade de aperfeiçoar a atuação 
administrativa para concretização do princípio da eficiência, 
insculpido no art. 37, caput da Constituição da República. De outro 
giro, a urgência decorre do princípio da supremacia do interesse 
público, que demanda velocidade na realização ele mudanças, 
visando ao melhor funcionamento da 1míquina administrativa.

Resta, portanto, devidamente demonstrado o preenchimento 
dos requisitos previstos no artigo 42, §1º, da Constituição Estadual, 
aptos a legitimar e respaldar juridicamente a edição da Medida 
Provisória ora proposta.

Com estes argumentos, que considero suficientes para 
justificar a importância ela presente proposta legislativa, minha 
expectativa é ele que o digno Parlamento Maranhense lhe dê boa 
acolhida.

Atenciosamente,

CARLOS BRANDÃO
Governador do Estado do Maranhão

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 396, DE 30 DE JANEIRO DE 
2023

Autoriza o Poder Executivo a 
aplicar, nos termos em que especifica, 
recursos públicos para executar as 
alterações estruturais no prédio do 
Hospital das Clínicas Integradas - HCI 
necessárias para a sua regular utilização 
pela administração pública.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso 
da atribuição que lhe confere o §1º do art. 42 da Constituição Estadual, 
adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a aplicar recursos 
estaduais para promover as adequações estruturais no prédio do Hospital 
das Clínicas Integradas - HCI necessárias para a regular utilização 
do imóvel pela administração pública, nos termos da requisição 
administrativa determinada pelo Decreto n. 36.182, de 21 de setembro 
de 2020, prorrogada pelo Decreto 38.080, de 13 de janeiro de 2023.

Parágrafo único. Os recursos a serem utilizados serão 
destinados exclusivamente à execução de projeto estrutural no 
prédio, adequando-o às especificações definidas em laudo técnico, 
a fim de garantir a qualidade e segurança do imóvel, assegurando a 
continuidade dos serviços públicos de saúde prestados no Hospital 
das Clínicas Integradas - HCI.

Art. 2º Os valores despendidos pelo Estado, na forma do 
art. 1° desta Medida Provisória, deverão lhe ser restituídos ou 
compensados pelo Hospital das Clínicas Integradas - HCI, seus 
acionistas e concessionários, com correção monetária pelo Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, nos termos do art. 25 da Lei 
Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.

§ 1° Os valores mencionados no caput deste artigo serão 
corrigidos monetariamente e poderão ser objeto de garantia especial, 
a ser regulamentada pelo Poder Executivo.

§ 2° Os recursos públicos aplicados pelo Estado na forma 
desta Medida Provisória poderão ser compensados por ocasião 
da liquidação do montante indenizatório a ser pago em razão da 
requisição administrativa, a ser apurado nos termos do art. 7º do 
Decreto nº. 36.182, de 21 de setembro de 2020.

Art. 3º O Portal da Transparência do Estado do Maranhão 
disponibilizará seção própria, na qual serão disponibilizados os 
dados e relatório detalhado acerca da execução do disposto nesta 
Medida Provisória.

Art. 4º Esta Medida Provisória será operacionalizada por 
meio da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Maranhão  
SINFRA. 
-

Art. 5° As despesas decorrentes da execução desta Medida 
Provisória correrão por conta de dotações próprias consignadas 
nas Leis orçamentárias, sem prejuízo de outras fontes públicas ou 
privadas, inclusive oriundas de emendas parlamentares.

Art. 6º O Estado do Maranhão fica autorizado a adotar, por 
meio da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - 
SEPLAN, as providências necessárias para remanejar, anular, 
transpor, transferir ou utilizar dotação orçamentária entre os 
órgãos e entidades do Poder Executivo para cumprimento do 
disposto nesta Medida Provisória.

Art. 7° O Poder Executivo regulamentará, no que couber, o 
disposto nesta Medida Provisória.

Art. 8º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO 
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS,  30 DE JANEIRO DE 
2023, 202º DA INDEPENDÊNCIA E 135º DA REPÚBLICA.

CARLOS BRANDÃO
Governador do Estado do Maranhão

SEBASTIÃO TORRES MADEIRA 
Secretário – Chefe da Casa Civil

MENSAGEM Nº 15 /2023 
São Luís, 30 de janeiro de 2023.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores 
Deputados e das Senhoras Deputadas a presente Medida 
Provisória que altera a Lei Estadual nº 6.107, de 27 de julho de 
1994, que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos civis 
do estado.

Inicialmente, destaca-se que a presente Medida Provisória 
pretende adequar o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do 
Estado à Lei Federal nº 8.212, de 11 de dezembro de 1990, que 
dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da 
União, das autarquias e das fundações públicas federais e prevê 
expressamente a hipótese de vacância do cargo público em 
virtude de posse em outro cargo inacumulável em seu artigo 33, 
VIII.

Ressalta-se, ainda, que a Lei Estadual nº 6.107, de 27 de 
julho de 1994, aduz em seu art. 33, que a recondução é o “retorno 
do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado”, o que só 
é possível caso o cargo público esteja vago em decorrência de 
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pedido de vacância por posse em outro cargo inacumulável, uma 
vez que em tal situação, o vínculo do servidor público é “suspenso” 
, diferentemente da exoneração, que enseja o rompimento do 
vínculo funcional com a Administração.

Cabe asseverar que o cargo vago por motivo de posse em 
outro cargo inacumulável poderá ser provido, nos termos do art. 
11 da Lei nº 6.107, de 27 de julho de 1994. E que, caso o servidor 
requeira a recondução ao cargo anteriormente ocupado e esse 
não esteja mais vago, será o servidor aproveitado em outro de 
atribuições e vencimentos compatíveis, respeitada a escolaridade 
e habilitação legal exigidas.

Por fim, trata-se da regulamentação de uma benesse ao 
servidor, que ao ser aprovado e tomar posse em novo cargo 
público inacumulável, pode optar por não romper de pronto o 
vínculo anterior.

A relevância da matéria tratada na Medida Provisória em 
epígrafe reside na necessidade de estabelecer uma completude 
na norma estadual, tendo em vista a Lei Estadual nº 6.107/94 já 
prever a hipótese de recondução em decorrência de inabilitação 
em estágio probatório relativo a outro cargo, e não prever 
expressamente a vacância por posse em outro cargo público 
inacumulável.

De outro giro, a urgência decorre da necessidade de deliberar 
sobre o pedido de vacância de vários servidores públicos que já 
tomaram posse em outros cargos e aguardam o posicionamento da 
administração pública.

Resta, portanto, devidamente demonstrado o preenchimento 
dos requisitos previstos no artigo 42, §1º, da Constituição Estadual, 
aptos a legitimar e respaldar juridicamente a edição da Medida 
Provisória ora proposta.

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar 
a importância da presente proposta legislativa, minha expectativa é 
de que o digno Parlamento Maranhense lhe dê boa acolhida.

Atenciosamente,

CARLOS BRANDÃO
Governador do Estado do Maranhão

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 397, DE   30 DE JANEIRO 
DE 2023

Altera a Lei Estadual nº 6.107, de 
27 de julho de 1994, que dispõe sobre o 
estatuto dos servidores públicos civis do 
estado e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no 
uso da atribuição que lhe confere o §1° do art. 42 da Constituição 
Estadual, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1° Acrescenta o inciso XI ao artigo 39 da Lei Estadual nº 
6.107, de 27 de julho de 1994, com a seguinte redação:

“Art. 39 (..)
(..)
XI - posse em outro cargo inacumulável” (AC)
Art.2° Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua 

publicação. 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, 

EM SÃO LUÍS, 30 DE JANEIRO DE 2023, 202° DA 
INDEPENDÊNCIA E 135º DA REPÚBLICA.

CARLOS BRANDÃO
Governador do Estado do Maranhão

SEBASTIÃO TORRES MADEIRA 
Secretário – Chefe da Casa Civil

MENSAGEM Nº 16/2023
São Luís, de de 2023.

Senhora Presidente,

Ao cumprimentá-la, solicito autorização, a essa augusta 
Assembleia Legislativa, para que, na forma do art. 62, parágrafo único, 
da Constituição Estadual, possa, quando necessário, afastar-me do 
Estado ou do País, no ano de 2023, seja em missão oficial ou 
para tratar de interesse particular, sendo a autorização válida para 
qualquer período do ano.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres 
pares os meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

CARLOS BRANDÃO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 17/2023
São Luís, de de 2023.

Senhora Presidente,

Ao cumprimentá-la, solicito autorização, a essa augusta 
Assembleia Legislativa, na fonna do art. 62, parágrafo único, da 
Constituição Estadual, para que o Vice-governador, Felipe Costa 
Camarão, possa, quando necessário, afastar-se do Estado ou do País, 
no ano de 2023, seja em missão oficial ou para tratar de interesse 
particular, sendo a autorização válida para qualquer período do ano.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres 
pares os meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,
CARLOS BRANDÃO

Governador do Estado do Maranhão

ATO DO PRESIDENTE Nº 002/2023

O  PRESIDENTE DA  ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO  ESTADO DO MARANHÃO, Deputada Iracema Vale no uso 
de suas atribuições legais e em conformidade com o art. 14, inciso 
I, alínea “r” do Regimento Interno,

RESOLVE:

Convocar uma Sessão Extraordinária a ser realizada dia 06 de 
fevereiro de 2023, as 16 horas, para leitura e tramitação de matérias de 
interesse do Poder Legislativo e votação das seguintes proposições.

1. VETO PARCIAL DE AUTORIA DO PODER 
EXECUTIVO, AO PROJETO DE LEI Nº 362/2017, DE AUTORIA 
DO DEPUTADO ADRIANO SARNEY, DISPÕE SOBRE A 
OBRIGATORIEDADE DA CONSTRUÇÃO OU ADAPTAÇÃO 
DE FRALDÁRIOS ACESSÍVEIS AOS FREQUENTADORES DE 
SHOPPING CENTERS E ESTABELECIMENTOS SIMILARES, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

2. VETO PARCIAL DE AUTORIA DO PODER 
EXECUTIVO, AO PROJETO DE LEI Nº 049/2018, DE AUTORIA 
DO PODER EXECUTIVO, DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO, A 
ORGANIZAÇÃO, AS ATRIBUIÇÕES E O FUNCIONAMENTO DO 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CES/MA, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

3. VETO PARCIAL DE AUTORIA DO PODER 
EXECUTIVO, AO PROJETO DE LEI Nº 162/2018, DE AUTORIA 
DO DEPUTADO ADRIANO SARNEY, INSTITUI O CÓDIGO DE 
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DEFESA DO CONTRIBUINTE DO ESTADO DO MARANHÃO.

Publique-se e Cumpra-se.
PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB  HAICKEL DO PALÁCIO 

MANUEL BECKMAN, em 03 de fevereiro 2023.

Deputada IRACEMA VALE
Presidente

EDITAL 

A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO MARANHÃO, no uso de suas atribuições constitucionais 
e regimentais; considerando a vacância do cargo de Conselheiro 
do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão em face da 
aposentadoria do Conselheiro Edmar Serra Cutrim, conforme Oficio n° 
026/2023-PRESI/GAPRE/MTS e considerando o disposto no art. 31, 
XII e XIII, combinado com o art. 52,§ 2°, II da Constituição do Estado 
do Maranhão; 

RESOLVE:
1. Abrir, no período de 5 dias, nos termos do art. 312 do Regimento 

Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, o prazo 
para que os interessados se inscrevam para escolha pela Assembleia 
Legislativa do nome para preencher o cargo vago de Conselheiro do 
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão;

2. Estabelecer que os interessados deverão requerer a inscrição 
em petição apresentada no protocolo desta Assembleia Legislativa 
(Palácio Manuel Beckman - Av. Jerônimo de Albuquerque - Sítio do 
Rangedor - Calhau - São Luís - Maranhão), dirigida à Presidência deste 
Poder, nos horários compreendidos entre 8:00 e 17:00 horas;

3. Estabelecer que a petição do interessado deverá ser instruída com 
seu currículo, municiado com todos os documentos comprobatórios das 

afirmações constantes no mesmo, ficando estabelecido, inclusive, que 
estes documentos somente serão considerados se forem apresentados 
em vias originais ou cópias autenticadas;

4. Esclarecer que o interessado em disputar ao cargo de 
Conselheiro deve atender aos requisitos do art. 52, §1°, da Constituição 
Estadual: contar com mais de 35 e menos que 65 anos de idade; ter 
idoneidade moral e reputação ilibada; ostentar notórios conhecimentos 
jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração 
pública, bem assim comprovar mais de 10 (dez) anos de exercício de 
função pública ou efetiva atividade que exija os conhecimentos nas 
áreas acima mencionadas, bem como obedecer ao disposto no Decreto 
Legislativo n° 151/90.

5. A convocação da Sessão Pública Extraordinária da Assembleia 
Legislativa se dará no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após a 
arguição pública dos candidatos inscritos, para o fim especial de que 
seja promovida a escolha dentre os candidatos considerados aptos.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de 
fevereiro de 2023.

Deputada Iracema Vale
Presidente

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
RESENHA DE EXPEDIENTE MESA DIRETORA
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA

Nº 102/2023, de 03 de fevereiro de 2023, nomeando 
MARIA RAISSA LINO DE ANDRADE, JANIKELE GALVÃO 
FERREIRA, ANA BEATRIZ BARROS SOUSA, LUANA DEL 
CARMEN AMORIM GONZALEZ LOPIZIC CARVALHO, 
RAQUEL GUERRA AMORIM PEREIRA, MARCELO COSTA 
FERREIRA MUNIZ, GESCICA DANTAS DUARTE DINIZ, 
MICHELLE PINHEIRO LOBATO DE MEDEIROS, ILANO 
QUEIROZ LIMA e MARCIO ROBERTO GALVÃO FREIRE 
para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar 
Especial, JOÃO JORGE ISAYNN CASTRO DOS SANTOS para 
o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo e 
LUCAS MENDONÇA MORAES REGO OLIVEIRA para o Cargo 
em Comissão, Símbolo DAI-4 de Assessor de Logística e Transporte, 
do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano 
em curso.

Nº 103/2023, de 03 de fevereiro de 2023 e conforme a Lei  nº 
11.646, de 13 de janeiro de 2022, nomeando VICTOR SERGIO DA 
SILVA MUNIZ e FELIPE SANTOS MAGALHÃES RODRIGUES 
para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar 
Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de 
fevereiro do ano em curso.

Nº 104/2023, de 03 de fevereiro de 2023 e conforme a Lei  nº 
11.869, de 27 de dezembro de 2022, nomeando CAIO CARVALHAL 
PINHEIRO CARNEIRO, BENAYA EWERTON RODRIGUES 
MENDES, IEDA RODRIGUES DE OLIVEIRA e ITATIANE DOS 
SANTOS GUERRA para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de 
Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 114/2023, de 03 de fevereiro de 2023, nomeando 
ALEXSANDRA WALQUIRIA SOARES DA SILVA, 
AMERICINES PEREIRA DE LIMA, AMERICO GADELHA 
DE LIMA JUNIOR, SAMUEL SILVA DA COSTA GOULART, 
MARY JAIMY SOARES DA SILVA, DOMINGOS RAMOS 
ARANHA NETO, FREDERICO GUILHERME MIRANDA 
DE OLIVEIRA, BRUNA GUIMARAES PESSOA, COEMA 
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BEZERRA JUCA ARANHA e VANEZA BORGES BARBOSA 
para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar 
Especial, ANDREA PIRES DOS SANTOS para o Cargo em Comissão, 
Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo e MANOEL HERCULANO 
DA SILVA JUNIOR para o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de 
Assessor de Logística e Transporte, do Quadro de Pessoal deste Poder, 
a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 115/2023, de 03 de fevereiro de 2023 e conforme a Lei  nº 
11.646, de 13 de janeiro de 2022, nomeando IRANALDO OLIVEIRA 
RODRIGUES e CARLOS EDUARDO MACAU LIMA, para o 
Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, 
do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano 
em curso.

Nº 116/2023, de 03 de fevereiro de 2023 e conforme a Lei  nº 
11.869, de 27 de dezembro de 2022, nomeando EDVALDO GALVÃO 
LIMA FILHO, ELIAKIM FERREIRA COSTA, WASHINGTON 
LUIS ASSUNÇÃO DE CARVALHO, LEONARDO PEQUENO DE 
OLIVEIRA e LUANA CAVALCANTE SANTIAGO, para o Cargo 
em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do 
Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano 
em curso.

Nº 123/2023, de 03 de fevereiro de 2023, nomeando 
LUIZA FERNANDA MOTA GONÇALO, AMELIA RIBEIRO 
MILHOMEM, JOSE ARMANDO SILVA PINHEIRO, MARIO 
HOLANDA DE ALENCAR, MARCO TULIO MARÃO VIANA 
PINHEIRO, LUCELI FERNANDES MURAD, ANA CARLA 
DOS SANTOS SILVA, IGOR GOMES DA SILVA, AUGUSTO 
HERBERT LIMA SERRA e TATIANA GOMES MELO, para o 
Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, 
ANGELICA MARIA BACELAR CAMARÃO, para o Cargo em 
Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo e RAILTON 
MUNIZ COSTA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de 
Assessor de Logística e Transporte do Quadro de Pessoal deste Poder, 
a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 124/2023, de 03 de fevereiro de 2023 e conforme a Lei  nº 
11.646, de 13 de janeiro de 2022, nomeando JAYNNE MARIA DOS 
SANTOS NUNES e MILTON DIAS SOARES SILVA, para o Cargo 
em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do 
Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano 
em curso.

Nº 125/2023, de 03 de fevereiro de 2023 e conforme a Lei  
nº 11.869, de 27 de dezembro de 2022, nomeando ANTONIA 
LUCELIA SILVA DE SOUZA MORAIS, REJANE CINTIA 
SANTOS DE SÁ AMORIM, ALIETE OLIVEIRA BELCHIOR, 
DOVAL NASCIMENTO DOS SANTOS e GABRIELA DAMASIO 
CALDAS BASILIO, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de 
Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 156/2023, de 03 de fevereiro de 2023, nomeando SCHELDA 
ARIANA DOS SANTOS VIEIRA, MARIA SAMBRINA LIMA 
SILVA, SLAYNNE CAMPOS DUARTE, LUCIELDO SOUSA 
DINIZ,  ANDERSON FERNANDO BEZERRA FARIAS, 
VINNICIUS DE ALMEIDA GARCIA, EMERSON COSTA 
ALVES, ALINE DE JESUS LEITE PINHEIRO, ORLANDA 
PRICILA LIMA SOUSA e ANGELA MARIA LIMA RODRIGUES, 
para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar 
Especial; NILCIENE DE SOUSA REIS, para o Cargo em Comissão, 
Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo e IGOR GABRIEL PESSOA 
CAVALCANTE, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de 
Assessor de Logística e Transporte, do Quadro de Pessoal deste Poder, 
a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 157/2023, de 03 de fevereiro de 2023 e conforme a Lei  nº 
11.646, de 13 de janeiro de 2022, nomeando NAYARA DA SILVA 
SERRA SANTOS e RODRIGO QUEIROZ DE ARAUJO,  para o 
Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, 
do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano 
em curso.

Nº 158/2023, de 03 de fevereiro de 2023 e conforme a Lei  nº 
11.869, de 27 de dezembro de 2022, nomeando CLAUDIO LOPES 
SANTANA, MARCELO JORGE ARAUJO CABRAL e THIAGO 
REGIS CARDOSO, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de 
Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 159/2023, de 03 de fevereiro de 2023, nomeando IRANILCE 
DE CARVALHO COSTA BARROS, FRANCISCO DAS CHAGAS 
CARVALHO BARROS, MARIA AUXILIADORA CARDIAL DOS 
SANTOS, JOSÉ DE RIBAMAR SOUZA,  IOLANDA ALVES DA 
SILVA, ANA CAROLINA MENDES E SILVA, IVISON ROBERTO 
VIDAL DE LIMA, THAINA LIRA VIANA, TANIA MARIA 
SERRA KZAN e EYMARD RICARDINO PEREIRA KZAN, 
para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar 
Especial;   MARIA TEREZA MOREIRA DINIZ, para o Cargo em 
Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo e ANTONIO 
NONATO DE ASSIS, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de 
Assessor de Logística e Transporte, do Quadro de Pessoal deste Poder, 
a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

 Nº 160/2023, de 03 de fevereiro de 2023 e conforme a Lei  nº 
11.646, de 13 de janeiro de 2022, nomeando MARCELO SOUSA 
SILVA e DIEGO ANDRE DE ASSIS CARVALHO,  para o Cargo 
em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do 
Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano 
em curso.

Nº 161/2023, de 03 de fevereiro de 2023 e conforme a Lei  nº 
11.869, de 27 de dezembro de 2022, nomeando NUBIA LAFAYETTE 
RODRIGUES LOPES, ERICA RODRIGUES REIS, LEANDRO 
ALVES DA COSTA, OLAVO MARTINS ROCHA e GICELLE 
SANTOS PEREIRA, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado 
de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 162/2023, de 03 de fevereiro de 2023, nomeando MARCOS 
ANDRE DE ARAUJO, ADARLENE DE ARAUJO RODRIGUES, 
MANFRINHE DE MORAIS SILVA, DOUGLAS SOARES 
COSTA, HENRIQUE SOARES COSTA, PAULO HENRIQUE DE 
ALBUQUERQUE FARIAS, CARLOS DANIEL SILVA CUNHA 
SILVA, FRANCISCA SOBRINHO DE MORAIS, GUSTAVO 
HENRIQUE CARVALHO SANTOS e CLEBER DA SILVA 
MOHANA JUNIOR, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado 
de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 163/2023, de 03 de fevereiro de 2023 e conforme a Lei  nº 
11.646, de 13 de janeiro de 2022, nomeando ALESSON HALLYAN 
REGO FERREIRA e JOÃO GABRIEL MIRANDA NUNES,  para o 
Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, 
do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano 
em curso.

Nº 164/2023, de 03 de fevereiro de 2023 e conforme a Lei  nº 
11.869, de 27 de dezembro de 2022, nomeando ANA BEATRIZ 
RIBEIRO DE JESUS, MARIA JOSE DO REGO CARVALHO, 
LINCOLN BRANCO PEREIRA JUNIOR, ANTONIO GERALDO 
DE OLIVEIRA MARQUES PIMENTEL JUNIOR e CLARA 
ALICE GONÇALVES MOREIRA SANTOS, para o Cargo em 
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Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do 
Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano 
em curso.

Nº 165/2023, de 03 de fevereiro de 2023, nomeando ROSILDA 
BRITO NEVES, ETENIRAM MORAIS FURTADO BRITO,  
ANDRE LUIS CAJUEIRO DE ALMEIDA, FABIO HENRIQUE 
LEMOS FILHO, ANA PAULA SILVA OLIVEIRA,  CLAUDIO 
FERNANDO PAZ OLIVEIRA, ALEXANDRE PONTES 
TEIXEIRA, RENATO DA CONCEIÇÃO HENRIQUE,  FABIANO 
GALLOTTI SERRA e  JONAS ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA, 
para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar 
Especial; DANIEL ALVES SEABRA TAVARES, para o Cargo em 
Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo e CLODOMIR 
RABELO MARTINS,  para o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de 
Assessor de Logística e Transporte, do Quadro de Pessoal deste Poder, 
a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 166/2023, de 03 de fevereiro de 2023 e conforme a Lei  nº 
11.646, de 13 de janeiro de 2022, nomeando MAYCON DELEON 
FREIRE e OSWALDO ASCENÇÃO FREIRE JUNIOR, para o 
Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, 
do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano 
em curso.

Nº 167/2023, de 03 de fevereiro de 2023 e conforme a Lei  nº 
11.869, de 27 de dezembro de 2022, nomeando IOLANDA RIBEIRO 
FONSECA, JOVELINO MACHADO ARANHA, ROSA MARIA 
CARVALHO FILGUEIRA DE SOUZA, JOSE JOAQUIM COSTA 
BRANDÃO e THALYANE SERRA MONDEGO DE SOUZA, para o 
Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, 
do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano 
em curso.

Nº 171/2023, de 03 de fevereiro de 2023, exonerando MARCUS 
VINICIUS CUNHA PINHEIRO, do Cargo em Comissão, Símbolo 
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste 
Poder,  a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 172/2023, de 03 de fevereiro de 2023, nomeando DENYS 
HENRYQUE SOUSA SIPAUBA, para o Cargo em Comissão, Símbolo 
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 173/2023, de 03 de fevereiro de 2023 e tendo em vista a 
solicitação da Deputada ANDREIA MARTINS (4º Vice-Presidente), 
nomeando JOSE EDMILSON VIEIRA DA SILVA, para o Cargo 
em Comissão, Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do 
Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano 
em curso.

Nº 174/2023, de 03 de fevereiro de 2023, nomeando ANA 
MARIA VIEGAS SERRA, SILVANA CARDOSO DA CRUZ, 
EMANUEL DE JESUS PEREIRA DE SOUSA, AGUINALDO 
VASCONCELOS SANTOS, MILENA DUTRA OLIVEIRA 
COSTA e ANTONIO KLEBER SILVA VIEIRA, para o Cargo em 
Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo; EVANDRO 
BORRALHO PEREIRA JUNIOR, MARCIA MACIEIRA 
MEDEIROS, JOELSON DE JESUS BRAGA, SARA LIMA 
GONDINHO RIBEIRO, MARCELO AUGUSTO GOMES 
VIEIRA, ANDRESSA VALADARES DA SILVA, ADA MARIA 
CHAGAS ANUNCIAÇÃO, MARCIA REJANE CARVALHO 
LEITE, ISMAEL GAMA MARTINS, ELY DE CASSIA 
DA SILVA COELHO GALVÃO, FRANCISCO RONALD 
RIBEIRO TORRES SEGUNDO e DORIANE MATOS 
MENEZES, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-4 de Assessor 
de Comunicação Social; ROZALVO DINIZ BARROS JUNIOR, 
ALDENICE RODRIGUES MORAIS SILVA, OSMARINA 
PEREIRA DE SOUSA, ALVARO LUIZ CARDOSO PEREIRA,  
RICARDO BARBOSA DA SILVA FILHO, JOSE DE RIBAMAR 
LISBOA DA ROCHA, ELINEUSA MATOS RODRIGUES,  
KEMUEL RODRIGUES DE SOUSA, HENRIQUE PEREIRA 
DA SILVA e NATALIA FERREIRA GUIMARÃES COUTINHO, 

para o Cargo em Comissão,  Símbolo DAS-4 de  Assessor de Imprensa; 
NATALIA SILVA MACEDO,  THIAGO DA SILVA SOUSA, 
ELDA DE FREITAS BORGES, ANA LOURDES CASTRO SILVA 
FERREIRA e FABIO ALESSANDRO SOUZA CABRAL, para 
o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar; 
JOSE DE RIBAMAR LIMA SANTANA, para o Cargo em 
Comissão, Símbolo DANS-1 de Coordenador da Central de Notícias; 
ELIZELTON SILVA,  KRISTIANO SIMAS COSTA, EDUARDO 
DO ESPÍRITO SANTO SILVA e  RUBENILSON DE JESUS LIMA 
SANTOS, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-3 de Chefe de 
Gabinete; DANIEL ANGELO VELOSO MORAES, para o Cargo em 
Comissão, Símbolo DAS-1 de Assessor; REINALDO JUNIOR 
MARTINS DE MELO,  JURANDIR SERRA FERREIRA,  
JOÃO DE OLIVEIRA PINHEIRO, ALBERTH FABIO SILVA 
MOREIRA,  FABIANO GOMES DA SILVA  e RONALD CESAR 
MINEIRO SOUSA,  para o Cargo em Comissão,  Símbolo DAS-
1 de Assessor Técnico Legislativo;  FRANCISCA REGINA DE 
SANTANA SANTOS, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-2  
de  Assessor Parlamentar Adjunto; MANOEL DOS SANTOS NETO,  
PEDRO BIAMAN PRADO e JOSIMAR MELO RIBEIRO DA 
SILVA JUNIOR, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-4  de 
Assessor de Imprensa;  EDVALDO NASCIMENTO SILVA,  OZIEL 
RODRIGUES DOS SANTOS e FRANCK DOUGLAS COSTA 
PEREIRA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-2 de Oficial de 
Gabinete;  RAIMUNDO NELSON FROIS SOUZA,  EDVALDO 
FRANÇA ALENCAR, CELIO DE JESUS FRANÇA SANTOS e  
CARLOS MAGNO SANTOS PEREIRA, para o Cargo em Comissão, 
Símbolo DAI-4 de Assessor de Logística e Transporte, do Quadro de 
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 175/2023, de 06 de fevereiro de 2023, nomeando ILMA 
PEREIRA ANCHIETA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-2 
de Oficial de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do 
dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 176/2023, de 06 de fevereiro de 2023, nomeando ELLEN 
ADRIENNE SERRA NUNES DOS SANTOS, para o Cargo em 
Comissão, Símbolo DAS-1 de Assessor Técnico Legislativo, do Quadro 
de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 177/2023, de 06 de fevereiro de 2023, nomeando JOSELIA 
NADIA MENDES FONSECA, para o Cargo em Comissão, Símbolo 
DAS-2 de  Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 178/2023, de 06 de fevereiro de 2023, nomeando KADJA 
NOBEL SOUSA BRAGA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-
4 de  Assessor de Comunicação Social, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 179/2023, de 06 de fevereiro de 2023, nomeando JANILSON 
FERREIRA LINDOSO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 
de  Auxiliar de Atividades de Segurança, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 180/2023, de 06 de fevereiro de 2023, nomeando GLEIDSON 
MARTINS E SILVA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-4 de 
Assessor de Imprensa, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 
1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 181/2023, de 06 de fevereiro de 2023, nomeando ANNYERE 
DAS GRAÇAS PEREIRA PARTOR, para o Cargo em Comissão, 
Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 182/2023, de 06 de fevereiro de 2023, nomeando JOSELINA 
PEREIRA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-1 de Assessor 
Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 
1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 183/2023, de 06 de fevereiro de 2023, nomeando WENDELL 
RAMALHO MORAES, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-1 
de Assessor Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 184/2023, de 06 de fevereiro de 2023, nomeando NAYANE 
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RAQUEL DE OLIVEIRA SILVA, para o Cargo em Comissão, 
Símbolo DAI-2 de Oficial de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 185/2023, de 06 de fevereiro de 2023, nomeando VITORIA 
LAURA SOUZA DA SILVA, para o Cargo em Comissão, Símbolo 
DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 186/2023, de 06 de fevereiro de 2023, nomeando THAIS 
CRISTINE DE OLIVEIRA LIMA, para o Cargo em Comissão, 
Símbolo DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 187/2023, de 06 de fevereiro de 2023, nomeando THAYNA 
ABREU FROZ, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de 
Auxiliar de Atividades de Segurança, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 196/2023, de 06 de fevereiro de 2023, tornando sem efeito 
a Resolução Administrativa nº 144, que nomeou ANANDA EMILY 
DE MENEZES COSTA, para o Cargo em Comissão, Símbolo  DAS-2 
de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste Poder, 
publicada no Diário da ALEMA nº 024 de 03 de fevereiro do ano em 
curso.

Nº 197/2023, de 06 de fevereiro de 2023, nomeando STALYS 
FERREIRA ROCHA, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado 
- 1 de Subdiretor de Registro Legislativo, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 198/2023, de 06 de fevereiro de 2023, nomeando LETICIA 
STEPHANIE DA COSTA PINTO, para o Cargo em Comissão, 
Símbolo DANS-1 de Coordenador Parlamentar,  do Quadro de Pessoal 
deste Poder, a partir do dia 1º de  fevereiro do ano em curso.

Nº 199/2023, de 06 de fevereiro de 2023, nomeando VERONICA 
CHAVES DIAS, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de 
Coordenador Parlamentar,  do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir 
do dia 1º de  fevereiro do ano em curso.

Nº 200/2023, de 06 de fevereiro de 2023, nomeando JOÃO 
VICTOR PAVAO DE CASTRO, para o Cargo em Comissão, Símbolo 
DGA de Assessor Especial Legislativo, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 219/2023

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:
TORNAR SEM EFEITO, os atos de exoneração dos servidores 

ocupantes de Cargo em Comissão do Quadro de Pessoal lotados 
na unidade administrativa do Departamento Creche Sementinha e 
na Diretoria de Desenvolvimento Social, deste Poder, publicados 
na Resolução Administrativa nº 061, de 1º de fevereiro de 2023, 
considerada a conveniência, necessidade, essencialidade e perenidade 
das atividades desenvolvidas. Preservados os efeitos dos atos 
administrativos posteriores a Resolução Administrativa nº 061/2023 que 
tenham efetivado nomeações para os cargos das respectivas lotações.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 03 de fevereiro 

de 2023. 
Deputada IRACEMA VALE

Presidente

Deputado ANTONIO PEREIRA
Primeiro Secretário

Deputado ROBERTO COSTA
Segundo Secretário
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