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GADO DESCUMPRIMENTO, POR SEUS ENTES 
MENORES, DAS RESPECTIVAS OBRIGAÇÕES, 
DE LIMITAÇÕES DE ORDEM JURÍDICA, EM 
DECORRÊNCIA DA MERA VINCULAÇÃO AD-
MINISTRATIVA, A ELE, ENQUANTO ENTE 
POLÍTICO MAIOR, DAS EMPRESAS ESTATAIS 
INADIMPLENTES - NECESSÁRIA OBSERVÂN-
CIA DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DE-
VIDO PROCESSO LEGAL COMO REQUISITO 
LEGITIMADOR DA INCLUSÃO, NO CAUC, DE 
QUALQUER ENTE ESTATAL OU DE ÓRGÃOS 
OU ENTIDADES A ELE VINCULADOS - PRE-
TENSÃO CAUTELAR FUNDADA NAS ALE-
GAÇÕES DE TRANSGRESSÃO À GARANTIA 
DO “DUE PROCESS OF LAW”, DE OFENSA AO 
PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS ME-
DIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS E DE DES-
RESPEITO AO POSTULADO DA RESERVA DE 
LEI FORMAL - MEDIDA CAUTELAR DEFERI-
DA - DECISÃO DO RELATOR REFERENDADA 
PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FE-
DERAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO ÚNICO DE 
CONVÊNIO (CAUC) E ALEGAÇÃO DE OFENSA 
AO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS 
MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. - O pos-
tulado da intranscendência impede que sanções e res-
trições de ordem jurídica superem a dimensão estrita-
mente pessoal do infrator. Em virtude desse princípio, 
as limitações jurídicas que derivam da inscrição, no 
CAUC, das autarquias, das empresas governamentais 
ou das entidades paraestatais não podem atingir os 
Estados-membros ou o Distrito Federal, projetando, 
sobre estes, conseqüências jurídicas desfavoráveis e 
gravosas, pois o inadimplemento obrigacional - por 
revelar-se unicamente imputável aos entes menores 
integrantes da administração descentralizada - só a 
estes pode afetar. - Os Estados-membros e o Distrito 
Federal, em conseqüência, não podem sofrer limita-
ções em sua esfera jurídica motivadas pelo só fato de 
se acharem administrativamente vinculadas, a eles, as 
autarquias, as entidades paraestatais, as sociedades 
sujeitas a seu poder de controle e as empresas gover-
namentais alegadamente inadimplentes e que, por tal 
motivo, hajam sido incluídas em cadastros federais 
(CAUC, SIAFI, CADIN, v.g.). LIMITAÇÃO DE DI-
REITOS E NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA, PARA 
EFEITO DE SUA IMPOSIÇÃO, DA GARANTIA 
CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO 
LEGAL. - A imposição estatal de restrições de or-
dem jurídica, quer se concretize na esfera judicial, 
quer se realize no âmbito estritamente administrativo 
(como sucede com a inclusão de supostos devedores 
em cadastros públicos de inadimplentes), supõe, para 
legitimar-se constitucionalmente, o efetivo respei-
to, pelo Poder Público, da garantia indisponível do 
“due process of law”, assegurada, pela Constituição 
da República (art. 5º, LIV), à generalidade das pesso-
as, inclusive às próprias pessoas jurídicas de direito 
público, eis que o Estado, em tema de limitação ou 
supressão de direitos, não pode exercer a sua autori-
dade de maneira abusiva e arbitrária. Doutrina. Prece-
dentes. A RESERVA DE LEI EM SENTIDO FOR-
MAL QUALIFICA-SE COMO INSTRUMENTO 
CONSTITUCIONAL DE PRESERVAÇÃO DA 
INTEGRIDADE DE DIREITOS E GARANTIAS 
FUNDAMENTAIS. - O princípio da reserva de lei 

atua como expressiva limitação constitucional ao 
poder do Estado, cuja competência regulamentar, 
por tal razão, não se reveste de su¿ciente idoneida-
de jurídica que lhe permita restringir direitos ou 
criar obrigações. Nenhum ato regulamentar pode 
criar obrigações ou restringir direitos, sob pena de 
incidir em domínio constitucionalmente reservado 
ao âmbito de atuação material da lei em sentido 
formal. - O abuso de poder regulamentar, especial-
mente nos casos em que o Estado atua “contra legem” 
ou “praeter legem”, não só expõe o ato transgressor 
ao controle jurisdicional, mas viabiliza, até mesmo, 
tal a gravidade desse comportamento governamental, 
o exercício, pelo Congresso Nacional, da competên-
cia extraordinária que lhe confere o art. 49, inciso V, 
da Constituição da República e que lhe permite “sus-
tar os atos normativos do Poder Executivo que exor-
bitem do poder regulamentar (...)”. Doutrina. Prece-
dentes (RE 318.873-AgR/SC, Rel. Min. CELSO DE 
MELLO, v.g.). Plausibilidade jurídica da impugna-
ção à validade constitucional da Instrução Normativa 
STN nº 01/2005.
 
(STF. AC 1033 AgR-QO, Relator(a):  Min. CEL-
SO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 
25/05/2006, DJ 16-06-2006 PP-00004 EMENT 
VOL-02237-01 PP-00021 LEXSTF v. 28, n. 331, 
2006, p. 5-26, grifo nosso)

 Nessas circunstâncias, tendo em vista que, apesar de prever 
a possibilidade de aplicação das sanções administrativas, a proposta 
legislativa não especi¿cou os parâmetros/limites para sua aplica-
ção, transferindo tal atribuição para a norma regulamentar, forçoso 
reconhecer a necessidade de veto ao § 2º do art. 1º do Projeto de Lei 
nº 090/2018 por infringência ao princípio da legalidade estrita.

 Interpretação diversa conÀitaria com o texto constitucional 

vigente e implicaria desrespeito ao Princípio da Superioridade Nor-
mativa da Constituição cuja ideia central consiste na soberania do 
texto constitucional no ordenamento jurídico, bem como na obrigato-
riedade de adequação todas as demais leis e atos normativos a ela. 

 Estas, portanto, Senhor Presidente, as razões que me ¿ze-
ram opor veto parcial ao Projeto de Lei nº 090/2018.

 GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO MA-
RANHÃO, EM SÃO LUÍS, 19 DE JULHO DE 2019, 198º DA IN-
DEPENDÊNCIA, 131º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

LEI COMPLEMENTAR Nº 216, DE 19 DE JULHO DE 2019.

Cria 02 (duas) Turmas Recursais 
Permanentes na Comarca da Ilha 
de São Luís; altera a redação de 
dispositivos da Lei Complemen-
tar nº 14, de 17 de dezembro de 
1991 (Código de Divisão e Orga-
nização Judiciárias do Estado do 
Maranhão); acrescenta dispositi-
vos na mesma Lei Complementar 
e dá outras providências.
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O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO,

 Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia Legis-
lativa do Estado decretou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

 Art. 1º  O art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 14, de 
17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciá-
rias do Estado do Maranhão), passa a vigorar com a seguinte redação:

 “Art. 7º  […]

 I - Comarca da Ilha de São Luís - cento e quarenta e três 

(101 titulares e 42 auxiliares);” (NR).

 Art. 2º  O art. 8º-A, § 1º, inciso I, da Lei Complementar nº 14, 
de 17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciá-
rias do Estado do Maranhão), passa a vigorar com a seguinte redação:

 “Art. 8º-A  […]

 § 1º  […]

 I - Fórum do Termo Judiciário de São Luís - oitenta e oito 

juízes de direito titulares; ” (NR).

 Art. 3º  Fica acrescentado o inciso LXVI ao art. 9º da Lei Com-
plementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organiza-
ção Judiciárias do Estado do Maranhão), com a seguinte redação:

 “Art. 9º […]

 LXVI - 02 (duas) Turmas Recursais Permanentes.” (NR).

 Art. 4º  O art. 44, § 5º, da Lei Complementar nº 14, de 17 
de dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias 
do Estado do Maranhão), passa a vigorar com a seguinte redação: 

 “Art. 44.  (...)

 § 5º  Antes da titularização do Juiz Auxiliar em Vara, Jui-

zado ou Turma Recursal Permanente, deverão ser apreciados pelo 

Tribunal os pedidos de remoção porventura existentes.” (NR).

 Art. 5º  Altera o caput e acrescenta os §§ 5º, 6º, 7º, 8º e 9º 
ao art. 60-B da Lei Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991 
(Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do Mara-
nhão), com a seguinte redação:

 “Art. 60-B.  As Turmas Recursais serão compostas por três 

Juízes titulares e três suplentes, todos togados e em exercício no pri-

meiro grau de jurisdição.

 § 5º  No Termo Judiciário de São Luís, haverá 02 (duas) Tur-

mas Recursais Permanentes, denominadas de 1ª e 2ª Turmas Recursais 

Permanentes da Comarca da Ilha de São Luís, compostas, cada uma, 

por 03 (três) Juízes de Direito Titulares de Entrância Final. 

 § 6º  Os cargos de Juiz de Direito Titular de Turmas Re-

cursais Permanentes da Comarca da Ilha de São Luís serão providos 

mediante remoção entre Juízes de Entrância Final, alternadamen-
te pelos critérios de antiguidade e merecimento, observado, no que 

couber, o disposto nas alíneas a, b , c e e do inciso II do art. 93 da 

Constituição Federal ou, na falta de candidatos a remoção, por titu-

larização de Juízes Auxiliares de Entrância Final. 

 § 7º  As Turmas Recursais Permanentes da Comarca da 

Ilha de São Luís poderão ter jurisdição sob outras comarcas, a serem 

designadas por Resolução do Tribunal de Justiça. 

 § 8º  As Turmas Recursais Permanentes da Comarca da 

Ilha de São Luís serão presididas, em regime de rodízio, por um de 

seus membros, com mandato de 2 (dois) anos, iniciando pelo membro 

mais antigo, sem recondução até que se esgote a ordem de antiguida-

de de seus integrantes. 

 § 9º  As Turmas Recursais Permanentes da Comarca da Ilha 

de São Luís terão uma secretaria judicial única com seu respectivo Se-

cretário Judicial, e os servidores necessários ao seu funcionamento.”

 Art. 6º  Ficam criadas 02 (duas) Turmas Recursais Perma-
nentes na Comarca da Ilha de São Luís, com a competência de¿nida 

no art. 60-B da Lei Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991, 
com a nova redação dada por esta Lei.

 Art. 7º  Ficam criados os seguintes cargos no quadro do 
Poder Judiciário:

 I - 06 (seis) cargos de Juiz de Direito Titular de Entrância 
Final para o Termo Judiciário de São Luís.

 Art. 8º  O atual cargo em comissão de Secretário Judicial 
de Turma Recursal da Comarca da Ilha de São Luís passará a ser 
designado Secretário Judicial das Turmas Recursais Permanentes da 
Comarca da Ilha de São Luís.

 Art. 9º  As atuais Turmas Recursais da Comarca da Ilha de 
São Luís permanecerão em pleno funcionamento até a instalação das 
Turmas Recursais criadas por esta Lei.

 Parágrafo único.  Quando instaladas as novas unidades ju-
diciais, extinguir-se-ão os mandatos dos atuais membros titulares e su-
plentes das Turmas Recursais de São Luís, e os processos em tramitação 
serão redistribuídos por sorteio entre os novos Juízes Titulares, em con-
formidade com regulamentação da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Art. 10.  As despesas decorrentes desta Lei Complementar 
correrão por conta do orçamento do Poder Judiciário. 

 Art. 11.  Esta Lei Complementar entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

 Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conheci-
mento e a execução da presente Lei Complementar pertencerem que 
a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. 
O Excelentíssimo Senhor Secretário-Chefe da Casa Civil a faça pu-
blicar, imprimir e correr.

 PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 19 DE JULHO DE 2019, 198º DA INDE-
PENDÊNCIA E 131º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

LEI Nº 11.072, DE 19 DE JULHO DE 2019.

Estabelece Diretrizes para a instituição 
do Programa de Auxílio Psicoterápico a 
pessoas com depressão, e dá outras pro-
vidências.


