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Pelo menos dois desembargadores do Poder Judiciário do Maranhão deixaram, por motivos que vão de férias a
cumprimento do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, a relatoria da Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI), com pedido de liminar, protocolada pela Seccional maranhense da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)
contra a lei estadual nº. 10.542/2016, criada a partir de projeto de lei de autoria do Executivo estadual e
aprovada pela base do governo na Assembleia Legislativa, em troca de emendas.

A norma foi sancionada pelo governador Flávio Dino (PCdoB) no dia 15 de dezembro do ano passado. Na prática,
o dispositivo aumenta alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de vários
produtos e serviços no estado, impactando diretamente as tarifas de energia elétrica, preços da gasolina, do
etanol, telefonia e TV por assinatura, causando graves prejuízos a todos os maranhenses.

Atual7 Aumento marginal de impostos ADI protocolada pela OAB do Maranhão do Tribunal de Justiça aponta
para inconstitucionalidade na lei que aumentou o ICMS de vários produtos e serviços no estado

Apontando inconstitucionalidade na lei e vícios no processo de aprovação da matéria pelos deputados estaduais,
a OAB-MA protocolou a ADI na terça-feirada passada, dia 10, tendo como relator o desembargador João
Santana Sousa, como mostra documento obtido pelo ATUAL7.

Contudo, dois dias depois, a Secretaria Geral do Plenário, sob a responsabilidade da servidora Graziella Maria
Matos Vieira Lins, alegou que o magistrado estaria de férias, e remeteu os autos para o desembargador Tyrone
José Silva, que passou a configurar como relator substituto da ação.

Na sexta-feira 13, porém, após analisar a ADI contra o aumento do ICMS, Tyrone Silva buscou abrigo no
Regimento Interno do tribunal para alegar que os autos deveriam ter sido remetidos à Presidência da Corte,
isto é, aos cuidados do desembargador Cleones Cunha. O magistrado, então, devolveu o processo para a
Secretaria Geral do Plenário.

"Com efeito, analisando detidamente os autos, constato que houve equívoco quanto à distribuição do presente
feito, na medida em que deveria ter sido direcionado à Presidência desta Egrégia Corte. m sendo assim, com
fulcro nos dispositivos legais acima mencionados, DETERMINO que sejam os presentes autos remetidos à
Secretária do Pleno, para as providências cabíveis", subscreveu.

Segundo levantamento do ATUAL7 no sistema JurisConsult, a última movimentação da ADI ocorreu no final da
manhã desta sexta-feira 16, quando o Palácio dos Leões tomou conhecimento público da ação. Neste período, os
autos passaram pela Coordenadoria do Plenário e das Câmaras Reunidas, Coordenadoria de Distribuição e se
encontram, atualmente, na Assessoria Jurídica da Presidência, completando quase uma semana a espera de um

http://www.atual7.com/noticias/politica/2017/01/oab-ma-ingressa-com-duas-acoes-contra-aumento-do-icms-por-flavio-dino/
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relator.

Entenda o caso

Após um elaborado estudo sobre a lei estadual nº. 10.542/2016, a OAB-MA averiguou que o Estado do
Maranhão agiu de maneira inadequada, no tocante ao aumento da alíquota do ICMS.

Diante da inconstitucionalidade da lei e vícios no processo de aprovação da matéria pela base do governo na
Assembleia, a Seccional maranhense protocolou a Ação Direta de Inconstitucionalidade no TJ-MA e uma Ação
Civil Pública (ACP) na Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, ambas com pedido de liminar,
pedindo a revogação da lei.

No documento, a entidade demonstra que a majoração da alíquota de ICMS sobre produtos essenciais como
energia elétrica, comunicação e combustíveis ? os quais impactam também toda a cadeia produtiva do estado ?
viola o princípio tributário da seletividade do ICMS, na medida em que torna o referido imposto para estes
produtos mais oneroso, ou tão oneroso quanto, o pago sobre produtos considerados supérfluos como fumo,
bebidas alcoólicas, embarcações de esportes e de recreação.

Outra violação constitucional apontada pela OAB diz respeito ao princípio do não-confisco, na medida em que a
majoração da alíquota do ICMS em momento de severa crise econômica, com evidente redução da capacidade
contributiva dos cidadãos importa em indevida e excessiva intromissão do estado na propriedade daqueles.

Para o presidente da OAB-MA, Thiago Diaz, esse aumento na carga tributária é inoportuno tendo em vista um
quadro geral de crise econômica e que poderá ser agravado com a quebra de algumas empresas.

"Além das violações constitucionais e legais apontadas na ações que ingressamos (ADI e ACP), considero
equivocado e abusivo o aumento da alíquota de ICMS pelo Estado do Maranhão neste momento de severa crise
econômica e alarmantes índices de desemprego. Entendo que o pagamento de tributo pressupõe a existência de
renda, e não vi nos últimos tempos qualquer aumento da renda dos cidadãos e empresas maranhenses a
justificar que se aumente ainda mais a já elevada carga tributária de nosso estado. Não podemos correr o risco
de quebrar nossas empresas e gerar ainda mais desemprego", afirmou Diaz.
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A Seccional maranhense da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) ingressou com duas ações questionando a
Lei Estadual nº. 10.542/2016, de autoria do governador Flávio Dino (PCdoB), que aumentou a toque de caixa a
alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no Maranhão, após articulação com a
base do governo na Assembleia Legislativa em troca de pagamentos de emendas de R$ 1 milhão para cada
deputado que votou a favor do aumento.

A primeira é uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), com pedido de liminar no Tribunal de Justiça (TJ)
estadual; e a segunda uma Ação Civil Pública (ACP), também com pedido de liminar, na Vara de Interesses
Difusos e Coletivos de São Luís.

Na ADI, a OAB-MA demonstra que a majoração da alíquota de ICMS sobre produtos essenciais como energia
elétrica, comunicação e combustíveis - os quais impactam também toda a cadeia produtiva do estado - viola o
princípio tributário da seletividade do ICMS, na medida em que torna o referido imposto para estes produtos
[essenciais] mais oneroso, ou tão oneroso quanto, o pago sobre produtos considerados supérfluos como fumo,
bebidas alcoólicas, embarcações de esportes e de recreação.

Na ação, a OAB destaca que o aumento da alíquota irá impactar diretamente as tarifas de energia elétrica,
preços da gasolina, do etanol, telefonia e TV por assinatura, causando graves prejuízos a todos os maranhenses.

Outra violação constitucional apontada pela OAB diz respeito ao princípio do não-confisco, na medida em que a
majoração da alíquota do ICMS em momento de severa crise econômica, com evidente redução da capacidade
contributiva dos cidadãos importa em indevida e excessiva intromissão do estado na propriedade daqueles.

A Seccional maranhense ingressou também com uma ACP contra a citada lei que aumentou a alíquota do ICMS,
apontando diversos e graves vícios no processo de aprovação da lei na Assembleia Legislativa, com destaque
para a falta do período de publicidade necessária da lei para debate entre os deputados e para o fato de que a
lei altera dispositivos legais inexistentes ou já revogados anteriormente.

Para o presidente da OAB Maranhão, Thiago Diaz, esse aumento na carga tributária é inoportuno tendo em
vista um quadro geral de crise econômica e que poderá ser agravado com a quebra de algumas empresas

"Além das violações constitucionais e legais apontadas na ações que ingressamos (ADI e ACP), considero
equivocado e abusivo o aumento da alíquota de ICMS pelo Estado do Maranhão neste momento de severa crise
econômica e alarmantes índices de desemprego. Entendo que o pagamento de tributo pressupõe a existência de
renda, e não vi nos últimos tempos qualquer aumento da renda dos cidadãos e empresas maranhenses a
justificar que se aumente ainda mais a já elevada carga tributária de nosso estado. Não podemos correr o risco

http://www.atual7.com/noticias/politica/2016/12/palacio-vai-pagar-r-26-milhoes-aos-deputados-que-votaram-pelo-aumento-do-icms/
http://www.atual7.com/noticias/politica/2016/12/palacio-vai-pagar-r-26-milhoes-aos-deputados-que-votaram-pelo-aumento-do-icms/


de quebrar nossas empresas e gerar ainda mais desemprego" afirmou Diaz.

Entenda o caso

Após um elaborado estudo sobre a lei, a OAB-MA averiguou que o Estado do Maranhão agiu de maneira
inadequada, no tocante ao aumento da alíquota do ICMS. Vale destacar que tal medida, ainda que justificada
pelo Estado do Maranhão de que precisa arrecadar mais em razão da crise econômica, a Ordem entende que
essa atitude vai na contramão dos anseios da sociedade, além de desrespeitar relevantes princípios
constitucionais.

Segundo o projeto de lei, a partir de março deste ano, quem consumir até 500 quilowatts-hora por mês pagará
não mais 12% de ICMS, mas 18%. E quem consumir acima de 500 quilowatts-hora/mês, a alíquota do imposto
subirá de 25% para 27%. Assim, a se manter o atual cenário normativo o maranhense vivenciará uma situação
tributária em que armas e munições, bebidas alcoólicas e embarcações de esporte e de recreação (todas com
25% de alíquota) sejam menos oneradas pelo ICMS que a energia elétrica para consumidores residenciais que
consomem acima de 500 quilowatts/hora, cuja alíquota passou a ser de 27%. Ou seja, neste caso, o Estado do
Maranhão está considerando armas e munições mais essenciais que energia elétrica.

"Não se considera razoável que a própria Lei Estadual nº 10.542/2016 promova o aumento da alíquota na
tributação da energia elétrica, serviços de comunicação e combustível, por se tratar de serviços/produtos
essenciais. Vale destacar que, segundo a referida lei, os serviços de comunicação e de energia elétrica para
consumidores que consomem acima de 500 quilowatts/hora aumentariam de 25% para 27%, igualando-os à
tributação do fumo e seus derivados, o que é, no mínimo, desproporcional", afirma o Conselheiro estadual da
OAB-MA, Antônio de Moraes Rêgo Gaspar.
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OAB entra na Justiça contra aumento do ICMS no Maranhão

A Ordem dos Advogados do Brasil no Maranhão (OAB-MA) ingressou com duas ações em que questionam a Lei
223/2016, que aprovou em dezembro do ano passado o aumento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS) no estado. Na ocasião, 26 deputados estaduais votaram a favor do aumento e apenas oito se
posicionaram contrários.

A primeira ação da OAB foi uma ação direta de inconstitucionalidade com pedido de liminar no Tribunal de Justiça
e uma Ação Civil Pública, também com pedido de liminar e a segunda foi ingressada na Vara de Interesses
Difusos e Coletivos de São Luís.

Na ação direta de inconstitucionalidade, a OAB afirma que o aumento dessa alíquota viola o princípio tributário
da seletividade desse tributo porque acaba tornando os produtos, considerados essenciais tão ou mais caros do
que alguns outros produtos considerados supérfluos.

Nessa ação, a OAB destaca que o aumento impacta diretamente nas contas do cidadão maranhense que é quem
vai acabar pagando porque as empresas quando recebem o aumento da alíquota repassam esse aumento ao
consumidor.

A partir de março, quem consumir até 500 quilowatts-hora por mês pagará não mais 12% de ICMS, mas 18%. E
quem consumir acima de 500 quilowatts-hora/mês, a alíquota do imposto subirá de 25% para 27%.

Com o dispositivo também foram reajustados as alíquotas do etanol e da gasolina, que devem passar de 25%
para 26%. O óleo diesel ficou de fora do aumento. Até os serviços de telefonia e de TV por assinatura devem
subir. Pelo texto, a alíquota de ambos passará de 25% para 27%.

Do G1 MA
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O juiz Luís de França Belchior, respondendo pelo Plantão Cível do Tribunal e Justiça neste fim de semana,
indeferiu agora há pouco o pedido formulado pela prefeita de Rosário, Irlahi Linhares Moraes, que solicitava a
suspensão da eleição da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão (Famem).

Com a decisão, o pleito acontece normalmente nesta segunda-feira (16) na sede da entidade municipalista.
Como Irlahi teve a candidatura indeferida e a Justiça garantiu a eleição, o prefeito de Tuntum, Cleomar Tema,
que é candidato único, será aclamado novo presidente para o biênio 2017-2018.
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A seccional maranhense da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MA), entrou com duas ações no Tribunal de
Justiça do Maranhão (TJMA) pedindo a revogação da Lei nº 10.542, aprovada pela Assembleia Legislativa que
reajusta as alíquotas de ICMS para fumo, energia elétrica, comunicação e combustível.

O presidente da OAB-MA, Thiago Diaz, entrou com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) com pedido
de liminar no Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) e uma Ação Civil Pública, também com pedido de liminar,
na Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís.

"Além das violações constitucionais e legais apontadas na ações que ingressamos (ADI e ACP), considero
equivocado e abusivo o aumento da alíquota de ICMS pelo Estado do Maranhão neste momento de severa crise
econômica e alarmantes índices de desemprego. Entendo que o pagamento de tributo pressupõe a existência de
renda, e não vi nos últimos tempos qualquer aumento da renda dos cidadãos e empresas maranhenses a
justificar que se aumente ainda mais a já elevada carga tributária de nosso estado. Não podemos correr o risco
de quebrar nossas empresas e gerar ainda mais desemprego", alega o presidente da OAB-MA.

O reajuste do ICMS é fundamental para manter em dia os salários dos servidores estaduais dante da grave crise
econômica. Justamente na contramão das argumentações de Diaz, a manutenção dos salários em dia co o
reajuste, mantém a economia estável. O comércio sofreu no estado do Rio de Janeiro no final do ano passado
porque o governo não pagou os salários em dia. O efeito cascata para a economia pode ser devastador.
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Thiago Diaz tenta atrapalhar o pagamento dos servidores em dia

Publicado em 16 de janeiro de 2017 por Clodoaldo Corrêa

A seccional maranhense da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MA), entrou com duas ações no Tribunal de
Justiça do Maranhão (TJMA) pedindo a revogação da Lei nº 10.542, aprovada pela Assembleia Legislativa que
reajusta as alíquotas de ICMS para fumo, energia elétrica, comunicação e combustível.

O presidente da OAB-MA, Thiago Diaz, entrou com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) com pedido
de liminar no Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) e uma Ação Civil Pública, também com pedido de liminar,
na Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís.

“Além das violações constitucionais e legais apontadas na ações que ingressamos (ADI e ACP), considero
equivocado e abusivo o aumento da alíquota de ICMS pelo Estado do Maranhão neste momento de severa crise
econômica e alarmantes índices de desemprego. Entendo que o pagamento de tributo pressupõe a existência de
renda, e não vi nos últimos tempos qualquer aumento da renda dos cidadãos e empresas maranhenses a
justificar que se aumente ainda mais a já elevada carga tributária de nosso estado. Não podemos correr o risco
de quebrar nossas empresas e gerar ainda mais desemprego”, alega o presidente da OAB-MA.

O reajuste do ICMS é fundamental para manter em dia os salários dos servidores estaduais dante da grave crise
econômica. Justamente na contramão das argumentações de Diaz, a manutenção dos salários em dia co o
reajuste, mantém a economia estável. O comércio sofreu no estado do Rio de Janeiro no final do ano passado
porque o governo não pagou os salários em dia. O efeito cascata para a economia pode ser devastador.
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ELEIÇÃO DA FAMEM ACONTECE HOJE EM SÃO LUÍS

No plantão judicial deste domingo (15), o juiz Luiz de França Belchior indeferiu o pedido da prefeita de Rosário,
Irlahi Linhares (PMDB), que solicitava o cancelamento da eleição da FAMEM, prevista para segunda-feira (16).

O magistrado negou a solicitação e manteve a eleição da FAMEM para realmente o dia 16 de janeiro de 2017.
Irlahi Linhares solicitou o cancelamento do pleito após ter tido sua candidatura a eleição da FAMEM indeferida.

Com a decisão do juiz Luiz Belchior, a eleição da FAMEM, que na realidade será uma aclamação, está
confirmada para segunda-feira (16). A única chapa que estará concorrendo ao pleito é a chapa “Humberto
Coutinho”, encabeçada pelo prefeito de Tuntum, Cleomar Tema, que inclusive já foi presidente da própria
entidade.

É aguardar e conferir o resultado da eleição para FAMEM, que será oficialmente anunciada no início da noite
de segunda-feira.

Fonte: Jorge Aragão
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FINALMENTE OAB DO MARANHÃO VAI À JUSTIÇA CONTRA AUMENTO DO ICMS

Thiago Diaz

Depois de inúmeras críticas, a Ordem dos Advogados do Brasil no Maranhão decidiu, enfim, ingressar na Justiça
contra o aumento do ICMS que será implementando em todo o Estado a partir do mês de março.

A Lei nº 10.542, que foi aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador Flávio Dino (PCdoB)
no dia 15 de dezembro de 2016, aumenta o ICMS e refletirá nos bolsos dos maranhenses com o aumento de
energia elétrica, combustível, telefonia e outros.

Após quase um mês da nova lei ser sancionada, a OAB-MA, pressionada pelas críticas de sua inércia e leniência,
resolveu ingressar com duas ações solicitando a revogação da nova legislação.

A OAB-MA, através do presidente Thiago Diaz (foto), afirma nas suas ações que houve inconstitucionalidade na
lei e vícios no processo de aprovação da matéria pelos deputados estaduais e por isso protocolou uma Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) com pedido de liminar no Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) e uma
Ação Civil Pública, também com pedido de liminar, na Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís.

Vale destacar que as duas ações ingressadas pela OAB-MA possuem o apoio dos conselhos regionais de
Contabilidade e de Economia e da Associação Comercial do Maranhão (ACM). Diga-se de passagem que foi
justamente a ACM a principal a entidade a se posicionar, desde o início, contrário ao absurdo aumento do ICMS.

É bem verdade que a OAB-MA demorou a se posicionar, mas antes tarde do que nunca. Entretanto, quem segue
adotando um silêncio sepulcral é justamente o principal órgão de defesa do consumidor no Maranhão, o
PROCON.

Apesar de ser um gestor atuante, como diversas vezes foi reconhecido pelo Blog, o presidente do PROCON-MA,
Duarte Júnior, até pelo fato do órgão ser vinculado ao Governo Flávio Dino optou por não se manifestar sobre o
aumento do ICMS.

Agora é aguardar e conferir o posicionamento da Justiça sobre as ações protocoladas pela OAB-MA.

Fonte: Jorge Aragão
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O prefeito de Tuntum, Cleomar Tema (PSB), já conseguiu a eleição para a presidência da Federação dos
Municípios do Estado do Maranhão (FMEM). Faltando pouco minutos para as 13 horas, ele já foi votado por 90
colegas. Como concorre em chapa única, precisava de 50 por cento mais um do colégio eleitoral.

São 145 prefeitos aptos para votarem. Nesse caso, ele necessitaria de pouco mais de  70 votos para garantir a
vitória. Ainda hoje, o desembargador Raimundo Melo rejeitou o recurso interposto pela prefeita de Rosário,
Irlaih Moraes, que tentou concorrer cometendo uma série de irregularidades, inclusive falsificando assinaturas
de colegas prefeitos.

Com um embasamento jurídico tosco e sem qualquer fundamentação. Irlaih recorreu tentando adiar a eleição.
Perdeu na primeira e na segunda instâncias, demonstrando que sua banca de advogados  é primária e
desprovida de tecnicidade. Hoje mesmo Tema tomará posse e dará início à sua terceira gestão como dirigente
da entidade.

O post Tema já está eleito presidente da Famem apareceu primeiro em Blog do Djalma Rodrigues.

http://www.djalmarodrigues.com.br/2017/01/16/tema-ja-esta-eleito-presidente-da-famem/
http://www.djalmarodrigues.com.br
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Em despacho proferido no fim da tarde deste domingo (15), o juiz Luiz de França Belchior Silva, responsável
pelo plantão cível do Tribunal de Justiça, indeferiu pedido de tutela provisória solicitado por Irlahi e que
objetivava suspender o pleito.

O magistrado afirmou que a tutela de urgência não preenche os requisitos para sua concessão e, além disso,
trás perigo de irreversibilidade se acaso concedida, ante a exiguidade do tempo para realizar outro pleito.

Belchior afirmou, ainda, que a comissão eleitoral cumpriu rigorosamente todos os prazos exigidos e que a
suspensão da eleição configuraria violação grave ao estatuto da entidade.

Irlahi Moraes teve a sua candidatura à presidência indeferida pela comissão eleitoral.

Ela descumpriu várias determinações do edital, tais como entrega da chapa dentro do prazo; não conseguiu
substituir nomes de componentes; até falsificação de assinatura de prefeitos, cujos nomes, foram colocados
indevidamente na chapa "FAMEM de Todos".

A eleição que definirá a nova diretoria da entidade, biênio 2017/18, acontece nesta segunda-feira (16), das 8h30
às 17h30, na sede da Federação, no Parque Calhau, em São Luís.

Encabeçando a chapa "Prefeito Humberto Coutinho", Cleomar Tema (PSB), prefeito de Tuntum, disputará
sozinho e será aclamado como novo presidente.
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A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão (OAB/MA) ingressou com duas ações questionando a
Lei Estadual n? 10.542/2016, responsável pelo aumento da alíquota do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS), sendo uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) com pedido de Liminar
no TJMA e uma Ação Civil Pública, também com pedido de liminar, na Vara de Interesses Difusos e Coletivos de
São Luís.

Na Ação Direta de Inconstitucionalidade a OAB/MA demonstra que a majoração da alíquota de ICMS sobre
produtos essenciais como energia elétrica, comunicação e combustíveis (os quais impactam também toda a
cadeia produtiva do estado) viola o princípio tributário da seletividade do ICMS, na medida em que torna o
referido imposto para estes produtos (essenciais) mais oneroso, ou tão oneroso quanto, o pago sobre produtos
considerados supérfluos como fumo, bebidas alcoólicas, embarcações de esportes e de recreação.

Na ação a OAB destaca que o aumento da alíquota irá impactar diretamente as tarifas de energia elétrica,
preços da gasolina, do etanol, telefonia e TV por assinatura, causando graves prejuízos a todos os maranhenses.
O presidente da OAB-MA, Thiago Diaz, enfatizou que "é inaceitável que a conta seja repassada para o cidadão
como única solução para a crise econômica que assola a todos. É preciso que o Estado apresente a própria
redução de gastos. Essencial também que o governo escutasse o contribuinte, as empresas, a FIEMA,
Associação Comercial, ou qualquer dos setores representativos da sociedade civil", enfatizou Thiago Diaz.

Outra violação constitucional apontada pela OAB diz respeito ao princípio do não-confisco, na medida em que a
majoração da alíquota do ICMS em momento de severa crise econômica, com evidente redução da capacidade
contributiva dos cidadãos importa em indevida e excessiva intromissão do estado na propriedade daqueles.

A instituição ingressou também com uma Ação Civil Pública (ACP) contra a citada Lei Estadual (10.542/2016),
apontando diversos e graves vícios no processo de aprovação da lei na Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, com destaque para a falta do período de publicidade necessária da lei para debate entre os
deputados e para o fato de que a lei altera dispositivos legais inexistentes ou já revogados anteriormente.

Para o presidente da OAB Maranhão, Thiago Diaz, esse aumento na carga tributária é inoportuno tendo em
vista um quadro geral de crise econômica e que poderá ser agravado com a quebra de algumas empresas.
"Além das violações constitucionais e legais apontadas nas ações que ingressamos (ADI e ACP), considero
equivocado e abusivo o aumento da alíquota de ICMS pelo Estado do Maranhão neste momento de severa crise
econômica e alarmantes índices de desemprego. Entendo que o pagamento de tributo pressupõe a existência de
renda, e não vi nos últimos tempos qualquer aumento da renda dos cidadãos e empresas maranhenses a



justificar que se aumente ainda mais a já elevada carga tributária de nosso estado. Não podemos correr o risco
de quebrar nossas empresas e gerar ainda mais desemprego" afirmou Thiago Diaz.

Entenda melhor o caso

Após um elaborado estudo sobre a Lei, a OAB/MA averiguou que o Estado do Maranhão agiu de maneira
inadequada, no tocante ao aumento da alíquota do ICMS. Vale destacar que tal medida, ainda que justificada
pelo Estado do Maranhão de que precisa arrecadar mais em razão da crise econômica, a Ordem entende que
essa atitude vai na contramão dos anseios da sociedade, além de desrespeitar relevantes princípios
constitucionais.

Segundo o projeto de Lei, a partir de março deste ano, quem consumir até 500 quilowatts-hora por mês pagará
não mais 12% de ICMS, mas 18%. E quem consumir acima de 500 quilowatts-hora/mês, a alíquota do imposto
subirá de 25% para 27%. Assim, a se manter o atual cenário normativo o maranhense vivenciará uma situação
tributária em que armas e munições, bebidas alcoólicas e embarcações de esporte e de recreação (todas com
25% de alíquota) sejam menos oneradas pelo ICMS que a energia elétrica para consumidores residenciais que
consomem acima de 500 quilowatts/hora, cuja alíquota passou a ser de 27%. Ou seja, neste caso, o Estado do
Maranhão está considerando armas e munições mais essenciais que energia elétrica.

"Não se considera razoável que a própria Lei Estadual nº 10.542/2016 promova o aumento da alíquota na
tributação da energia elétrica, serviços de comunicação e combustível, por se tratar de serviços/produtos
essenciais. Vale destacar que, segundo a referida lei, os serviços de comunicação e de energia elétrica para
consumidores que consomem acima de 500 quilowatts/hora aumentariam de 25% para 27%, igualando-os à
tributação do fumo e seus derivados, o que é, no mínimo, desproporcional", afirma o Conselheiro Estadual
Antônio de Moraes Rêgo Gaspar.
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Compartilhe

 

Durou menos de 24 horas a manobra da prefeita de Rosário, Irlahi Moraes (PMDB), de tentar judicializar a
eleição para a nova diretoria da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão (FAMEM) e, desta forma,
tumultuar o processo.

Em despacho proferido no fim da tarde deste domingo, o juiz Luiz de França Belchior Silva, responsável pelo
plantão cível do Tribunal de Justiça, indeferiu pedido de tutela provisória solicitado por Irlahi e que objetivava
suspender o pleito.

Em seu despacho, o magistrado afirmou que a tutela de urgência não preenche os requisitos para sua
concessão e, além disso, trás perigo de irreversibilidade se acaso concedida, ante a exiguidade do tempo para
realizar outro pleito.

Belchior afirmou, ainda, que a comissão eleitoral cumpriu rigorosamente todos os prazos exigidos e que a
suspensão da eleição configuraria violação grave ao estatuto da entidade.

Irlahi Moraes teve a sua candidatura à presidência indeferida pela comissão eleitoral.

Ela descumpriu várias determinações do edital, tais como entrega da chapa dentro do prazo; não conseguiu
substituir nomes de componentes; até falsificação de assinatura de prefeitos, cujos nomes, foram colocados
indevidamente na chapa "FAMEM de Todos".

A eleição que definirá a nova diretoria da entidade, biênio 2017/18, acontece nesta segunda-feira (16), das 8h30
às 17h30, na sede da Federação, no Parque Calhau, em São Luís.

Encabeçando a chapa "Prefeito Humberto Coutinho", Cleomar Tema (PSB), prefeito de Tuntum, disputará
sozinho e será aclamado como novo presidente.

 

whatsapp://send?text=Justiça rejeita pedido de Irlahi Moraes e confirma eleição da FAMEM nesta segunda-feira - http://blogdokielmartins.com.br/2017/01/15/justica-rejeita-pedido-de-irlahi-moraes-e-confirma-eleicao-da-famem-nesta-segunda-feira/?utm_source=WhatsApp%26utm_medium=IM%26amp;utm_campaign=share%20button
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A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão (OAB-MA), protocolou duas ações no Tribunal de Justiça
do Maranhão (TJMA) pedindo a revogação da Lei nº 10.542, aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada
pelo governador Flávio Dino (PCdoB) no dia 15 de dezembro do ano passado.

Na prática, o novo dispositivo aumenta alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
de vários produtos e serviços no estado.

A entidade alega inconstitucionalidade da lei e vícios no processo de aprovação da matéria pelos deputados
estaduais e por isso protocolou uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) com pedido de liminar no
Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) e uma Ação Civil Pública, também com pedido de liminar, na Vara de
Interesses Difusos e Coletivos de São Luís.

Todas as ações têm o apoio dos conselhos regionais de Contabilidade e de Economia e da Associação
Comercial do Maranhão (ACM).

Na ADI a Ordem demonstra que a majoração da alíquota de ICMS sobre produtos essenciais como energia
elétrica, comunicação e combustíveis viola o princípio tributário da seletividade do ICMS, porque que o torna
mais oneroso, ou tão oneroso quanto o pago sobre produtos considerados supérfluos como fumo, bebidas
alcoólicas, embarcações de esportes e de recreação.

Já na Ação Civil, a instituição aponta vícios no processo de aprovação da lei na Assembleia Legislativa, com
destaque para a falta do período de publicidade necessária da lei para debate entre os deputados e para o fato
de que a lei altera dispositivos legais inexistentes ou já revogados anteriormente.

Para o presidente da OAB-MA, Thiago Diaz, esse aumento na carga tributária é inoportuno tendo em vista um
quadro geral de crise econômica e que poderá ser agravado com a quebra de algumas empresas.

"Além das violações constitucionais e legais apontadas na ações que ingressamos (ADI e ACP),
considero equivocado e abusivo o aumento da alíquota de ICMS pelo Estado do Maranhão neste
momento de severa crise econômica e alarmantes índices de desemprego. Entendo que o
pagamento de tributo pressupõe a existência de renda, e não vi nos últimos tempos qualquer
aumento da renda dos cidadãos e empresas maranhenses a justificar que se aumente ainda mais a
já elevada carga tributária de nosso estado. Não podemos correr o risco de quebrar nossas
empresas e gerar ainda mais desemprego" afirmou Thiago Diaz.



Aumentos

O novo dispositivo provocará, a partir de março, aumentos nas contas de luz, de combustíveis, de cigarros e de
serviços como telefonia e TV por assinatura.

Os maiores impactados pela lei que passará a vigorar dentro de dois meses são os consumidores residenciais de
energia elétrica. Pelo novo texto da Lei 7.799/2002, quem consome até 500 quilowatts-hora por mês pagará não
mais 12% de ICMS, mas 18% - aumento de 50% na alíquota.

Quem consome mais - acima de 500 quilowatts-hora/mês - também terá custo maior: a alíquota do imposto
subirá de 25% para 27%. Nesse caso, foi criado um novo inciso específico.

O governo reajustou, ainda, as alíquotas de álcool e gasolina, que passaram de 25% para 26%. O óleo diesel
ficou de fora do aumento.

A importação de fumos e seus derivados será taxada em 27% e não mais em 25% o que deve refletir no preço do
cigarro comercializado no estado. E os serviços de telefonia e de TV por assinatura também devem subir, já que
a alíquota nesses casos passará de 25% para 27%.
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Foram duas ações ingressadas pelo órgão, no estado.

A Ordem dos Advogados do Brasil no Maranhão (OAB-MA) ingressou com duas ações em que questionam a Lei
223/2016, que, em dezembro de 2016, aprovou o aumento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS) no estado. Na votação, 26 deputados estaduais decidiram-se a favor do aumento e apenas oito
se posicionaram contrários.

A primeira ação é uma ação direta de inconstitucionalidade (ADI), com pedido de liminar no Tribunal de Justiça.
Nesta ação, a OAB afirma que o aumento dessa alíquota viola o “princípio tributário da seletividade desse
tributo”, por tornar mais caros os produtos de natureza essencial.

A segunda é uma Ação Civil Pública (ACP), também com pedido de liminar na Vara de Interesses Difusos e
Coletivos de São Luís. Na ACP a OAB aponta que o aumento gerado irá impactar as contas dos maranhenses de
forma direta, e será o cidadão que vai acabar pagando, já que as empresas, quando recebem o aumento da
alíquota, repassam imediatamente ao consumidor.

 

ENTENDA

As mudanças irão modificar os preços da gasolina, fumo, energia, entre outros serviços. Até março, quem
consumir até 500 quilowatts-hora por mês pagará não mais 12% de ICMS, mas 18%. A alíquota do imposto para
quem consumir acima de 500 quilowatts-hora/mês subirá de 25% para 27%.

O ajuste na alíquota de combustíveis, por exemplo, foi de apenas 1%, alcançando somente a gasolina e álcool. O
óleo diesel e o óleo combustível não foram alcançados, a fim de não prejudicar a atividade econômica, pois são
insumos utilizados no processo produtivo e no transporte coletivo e de mercadorias.

Com a alteração, as tributações do álcool e da gasolina no estado do MA se igualarão aos estados vizinhos como
Ceará e Pará, passando de 25% para 26%, inferior à praticada em estados como Minas Gerais e Paraíba, que
tributam com 31% e o Rio de Janeiro que cobra 32%.
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Thiago Diaz vai contra o governador Flávio Dino

A Seccional maranhense da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) ingressou com duas ações questionando a
Lei Estadual nº. 10.542/2016, de autoria do governador Flávio Dino (PCdoB), que aumentou a toque de caixa a
alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no Maranhão.

A primeira é uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), com pedido de liminar no Tribunal de Justiça (TJ)
estadual; e a segunda uma Ação Civil Pública (ACP), também com pedido de liminar, na Vara de Interesses
Difusos e Coletivos de São Luís.

Na ADI, a OAB-MA demonstra que a majoração da alíquota de ICMS sobre produtos essenciais como energia
elétrica, comunicação e combustíveis – os quais impactam também toda a cadeia produtiva do Estado – viola o
princípio tributário da seletividade do ICMS, na medida em que torna o referido imposto para estes produtos
[essenciais] mais oneroso, ou tão oneroso quanto, o pago sobre produtos considerados supérfluos como fumo,
bebidas alcoólicas, embarcações de esportes e de recreação.

Na ação, a OAB destaca que o aumento da alíquota irá impactar diretamente as tarifas de energia elétrica,
preços da gasolina, do etanol, telefonia e TV por assinatura, causando graves prejuízos a todos os maranhenses.

Outra violação constitucional apontada pela OAB diz respeito ao princípio do não-confisco, na medida em que a
majoração da alíquota do ICMS em momento de severa crise econômica, com evidente redução da capacidade
contributiva dos cidadãos importa em indevida e excessiva intromissão do estado na propriedade daqueles.

A Seccional maranhense ingressou também com uma ACP contra a citada lei que aumentou a alíquota do ICMS,
apontando diversos e graves vícios no processo de aprovação da lei na Assembleia Legislativa, com destaque
para a falta do período de publicidade necessária da lei para debate entre os deputados e para o fato de que a
lei altera dispositivos legais inexistentes ou já revogados anteriormente.

Para o presidente da OAB Maranhão, Thiago Diaz, esse aumento na carga tributária é inoportuno tendo em
vista um quadro geral de crise econômica e que poderá ser agravado com a quebra de algumas empresas

"Além das violações constitucionais e legais apontadas na ações que ingressamos (ADI e ACP), considero



equivocado e abusivo o aumento da alíquota de ICMS pelo Estado do Maranhão neste momento de severa crise
econômica e alarmantes índices de desemprego. Entendo que o pagamento de tributo pressupõe a existência de
renda, e não vi nos últimos tempos qualquer aumento da renda dos cidadãos e empresas maranhenses a
justificar que se aumente ainda mais a já elevada carga tributária de nosso estado. Não podemos correr o risco
de quebrar nossas empresas e gerar ainda mais desemprego", afirmou Diaz.

Entenda o caso

Após um elaborado estudo sobre a lei, a OAB-MA averiguou que o Estado do Maranhão agiu de maneira
inadequada, no tocante ao aumento da alíquota do ICMS. Vale destacar que tal medida, ainda que justificada
pelo Estado do Maranhão de que precisa arrecadar mais em razão da crise econômica, a Ordem entende que
essa atitude vai na contramão dos anseios da sociedade, além de desrespeitar relevantes princípios
constitucionais.

Segundo o projeto de lei, a partir de março deste ano, quem consumir até 500 quilowatts-hora por mês pagará
não mais 12% de ICMS, mas 18%. E quem consumir acima de 500 quilowatts-hora/mês, a alíquota do imposto
subirá de 25% para 27%. Assim, a se manter o atual cenário normativo o maranhense vivenciará uma situação
tributária em que armas e munições, bebidas alcoólicas e embarcações de esporte e de recreação (todas com
25% de alíquota) sejam menos oneradas pelo ICMS que a energia elétrica para consumidores residenciais que
consomem acima de 500 quilowatts/hora, cuja alíquota passou a ser de 27%. Ou seja, neste caso, o Estado do
Maranhão está considerando armas e munições mais essenciais que energia elétrica.

"Não se considera razoável que a própria Lei Estadual nº 10.542/2016 promova o aumento da alíquota na
tributação da energia elétrica, serviços de comunicação e combustível, por se tratar de serviços/produtos
essenciais. Vale destacar que, segundo a referida lei, os serviços de comunicação e de energia elétrica para
consumidores que consomem acima de 500 quilowatts/hora aumentariam de 25% para 27%, igualando-os à
tributação do fumo e seus derivados, o que é, no mínimo, desproporcional", afirma o Conselheiro estadual da
OAB-MA, Antônio de Moraes Rêgo Gaspar.

Do Atual 7

O post FAZENDO GRAÇA: OAB-MA entra na Justiça contra aumento de ICMS apareceu primeiro em Blog do
Minard.

http://www.atual7.com/noticias/politica/2017/01/oab-ma-ingressa-com-duas-acoes-contra-aumento-do-icms-por-flavio-dino/
http://www.ma10.com.br/minard/2017/01/fazendo-graca-oab-ma-entra-na-justica-contra-aumento-de-icms/
http://www.ma10.com.br/minard
http://www.ma10.com.br/minard
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A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão (OAB-MA), protocolou duas ações no Tribunal de Justiça
do Maranhão (TJMA) pedindo a revogação da Lei nº 10.542, aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada
pelo governador Flávio Dino (PCdoB) no dia 15 de dezembro do ano passado.

Na prática, o novo dispositivo aumenta alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
de vários produtos e serviços no estado.

A entidade alega inconstitucionalidade da lei e vícios no processo de aprovação da matéria pelos deputados
estaduais e por isso protocolou uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) com pedido de liminar no
Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) e uma Ação Civil Pública, também com pedido de liminar, na Vara de
Interesses Difusos e Coletivos de São Luís.

Todas as ações têm o apoio dos conselhos regionais de Contabilidade e de Economia e da Associação Comercial
do Maranhão (ACM).

Na ADI a Ordem demonstra que a majoração da alíquota de ICMS sobre produtos essenciais como energia
elétrica, comunicação e combustíveis viola o princípio tributário da seletividade do ICMS, porque que o torna
mais oneroso, ou tão oneroso quanto o pago sobre produtos considerados supérfluos como fumo, bebidas
alcoólicas, embarcações de esportes e de recreação.

Já na Ação Civil, a instituição aponta vícios no processo de aprovação da lei na Assembleia Legislativa, com
destaque para a falta do período de publicidade necessária da lei para debate entre os deputados e para o fato
de que a lei altera dispositivos legais inexistentes ou já revogados anteriormente.

Para o presidente da OAB-MA, Thiago Diaz, esse aumento na carga tributária é inoportuno tendo em vista um
quadro geral de crise econômica e que poderá ser agravado com a quebra de algumas empresas.

"Além das violações constitucionais e legais apontadas na ações que ingressamos (ADI e ACP), considero
equivocado e abusivo o aumento da alíquota de ICMS pelo Estado do Maranhão neste momento de severa crise
econômica e alarmantes índices de desemprego. Entendo que o pagamento de tributo pressupõe a existência de
renda, e não vi nos últimos tempos qualquer aumento da renda dos cidadãos e empresas maranhenses a
justificar que se aumente ainda mais a já elevada carga tributária de nosso estado. Não podemos correr o risco
de quebrar nossas empresas e gerar ainda mais desemprego" afirmou Thiago Diaz.

Aumentos



O novo dispositivo provocará, a partir de março, aumentos nas contas de luz, de combustíveis, de cigarros e de
serviços como telefonia e TV por assinatura.

Os maiores impactados pela lei que passará a vigorar dentro de dois meses são os consumidores residenciais de
energia elétrica. Pelo novo texto da Lei 7.799/2002, quem consome até 500 quilowatts-hora por mês pagará não
mais 12% de ICMS, mas 18% – aumento de 50% na alíquota.

Quem consome mais - acima de 500 quilowatts-hora/mês – também terá custo maior: a alíquota do imposto
subirá de 25% para 27%. Nesse caso, foi criado um novo inciso específico.

O governo reajustou, ainda, as alíquotas de álcool e gasolina, que passaram de 25% para 26%. O óleo diesel
ficou de fora do aumento.

A importação de fumos e seus derivados será taxada em 27% e não mais em 25% o que deve refletir no preço do
cigarro comercializado no estado. E os serviços de telefonia e de TV por assinatura também devem subir, já que
a alíquota nesses casos passará de 25% para 27%.
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PRESIDENTE DA OAB VAI ENTRAR VAI INGRESSAR NA JUSTIÇA
CONTRA O AUMENTO DO ICMS FEITO POR FLÁVIO DINO!

Ação da entidade já era esperada, diante dos vários vícios apresentados no projeto do governo Flávio Dino
(PCdoB) que elevou a alíquotas de impostos no Maranhão
Resultado de imagem para presidente da oab thiago diaz

 

Thiago Diaz vai acionar o governo na Justiça
Por: Marco D'eça

A seccional maranhense da Ordem dos Advogados do Brasil vai ingressar na Justiça contra o aumento do ICMS
que será implementando em todo o Estado a partir do mês de março.

A Lei nº 10.542, que foi aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador Flávio Dino (PCdoB)
no dia 15 de dezembro de 2016, aumenta o ICMS e refletirá nos bolsos dos maranhenses com o aumento de
energia elétrica, combustível, telefonia e outros.

Após quase um mês da nova lei ser sancionada, a OAB-MA, pressionada pelas críticas de sua inércia e leniência,
resolveu ingressar com duas ações solicitando a revogação da nova legislação.

O presidente da Ordem, Thiago Diaz, afirma que houve inconstitucionalidade na lei e vícios no processo de
aprovação da matéria pelos deputados estaduais.

A Ação Civil Pública tem pedido de liminar e tramita Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís.
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A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão (OAB-MA), protocolou duas ações no Tribunal de Justiça do
Maranhão (TJMA) pedindo a revogação da Lei nº 10.542, aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo
governador Flávio Dino (PCdoB) no dia 15 de dezembro do ano passado.
 
Na prática, o novo dispositivo aumenta alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de
vários produtos e serviços no estado.
 
A entidade alega inconstitucionalidade da lei e vícios no processo de aprovação da matéria pelos deputados estaduais
e por isso protocolou uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) com pedido de liminar no Tribunal de Justiça do
Maranhão (TJMA) e uma Ação Civil Pública, também com pedido de liminar, na Vara de Interesses Difusos e Coletivos
de São Luís.
 
Todas as ações têm o apoio dos conselhos regionais de Contabilidade e de Economia e da Associação Comercial do
Maranhão (ACM).
 
Na ADI a Ordem demonstra que a majoração da alíquota de ICMS sobre produtos essenciais como energia elétrica,
comunicação e combustíveis viola o princípio tributário da seletividade do ICMS, porque que o torna mais oneroso, ou
tão oneroso quanto o pago sobre produtos considerados supérfluos como fumo, bebidas alcoólicas, embarcações de
esportes e de recreação.
 
Já na Ação Civil, a instituição aponta vícios no processo de aprovação da lei na Assembleia Legislativa, com destaque
para a falta do período de publicidade necessária da lei para debate entre os deputados e para o fato de que a lei
altera dispositivos legais inexistentes ou já revogados anteriormente.
 
Para o presidente da OAB-MA, Thiago Diaz, esse aumento na carga tributária é inoportuno tendo em vista um quadro
geral de crise econômica e que poderá ser agravado com a quebra de algumas empresas.
 
“Além das violações constitucionais e legais apontadas na ações que ingressamos (ADI e ACP), considero
equivocado e abusivo o aumento da alíquota de ICMS pelo Estado do Maranhão neste momento de severa
crise econômica e alarmantes índices de desemprego. Entendo que o pagamento de tributo pressupõe a
existência de renda, e não vi nos últimos tempos qualquer aumento da renda dos cidadãos e empresas
maranhenses a justificar que se aumente ainda mais a já elevada carga tributária de nosso estado. Não
podemos correr o risco de quebrar nossas empresas e gerar ainda mais desemprego”, afirmou Thiago Diaz.
 
Aumentos
 
O novo dispositivo provocará, a partir de março, aumentos nas contas de luz, de combustíveis, de cigarros e de
serviços como telefonia e TV por assinatura.
 
Os maiores impactados pela lei que passará a vigorar dentro de dois meses são os consumidores residenciais de
energia elétrica. Pelo novo texto da Lei 7.799/2002, quem consome até 500 quilowatts-hora por mês pagará não mais
12% de ICMS, mas 18% – aumento de 50% na alíquota.
 
Quem consome mais – acima de 500 quilowatts-hora/mês – também terá custo maior: a alíquota do imposto subirá de
25% para 27%. Nesse caso, foi criado um novo inciso específico.
 
O governo reajustou, ainda, as alíquotas de álcool e gasolina, que passaram de 25% para 26%. O óleo diesel ficou de
fora do aumento.
 
A importação de fumos e seus derivados será taxada em 27% e não mais em 25% o que deve refletir no preço do
cigarro comercializado no estado. E os serviços de telefonia e de TV por assinatura também devem subir, já que a
alíquota nesses casos passará de 25% para 27%.
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OAB-MA, enfim, vai à Justiça contra aumento do
ICMS

16/01/2017 09:00:52

Depois de inúmeras críticas, a Ordem dos Advogados do Brasil no Maranhão decidiu, enfim, ingressar na Justiça
contra o aumento do ICMS que será implementando em todo o Estado a partir do mês de março.

A Lei nº 10.542, que foi aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador Flávio Dino (PCdoB)
no dia 15 de dezembro de 2016, aumenta o ICMS e refletirá nos bolsos dos maranhenses com o aumento de
energia elétrica, combustível, telefonia e outros.

Após quase um mês da nova lei ser sancionada, a OAB-MA, pressionada pelas críticas de sua inércia e leniência,
resolveu ingressar com duas ações solicitando a revogação da nova legislação.

A OAB-MA, através do presidente Thiago Diaz (foto), afirma nas suas ações que houve inconstitucionalidade na
lei e vícios no processo de aprovação da matéria pelos deputados estaduais e por isso protocolou uma Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) com pedido de liminar no Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) e uma
Ação Civil Pública, também com pedido de liminar, na Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís.

Vale destacar que as duas ações ingressadas pela OAB-MA possuem o apoio dos conselhos regionais de
Contabilidade e de Economia e da Associação Comercial do Maranhão (ACM). Diga-se de passagem que foi
justamente a ACM a principal a entidade a se posicionar, desde o início, contrário ao absurdo aumento do ICMS.

É bem verdade que a OAB-MA demorou a se posicionar, mas antes tarde do que nunca. Entretanto, quem segue
adotando um silêncio sepulcral é justamente o principal órgão de defesa do consumidor no Maranhão, o
PROCON.

Apesar de ser um gestor atuante, como diversas vezes foi reconhecido pelo Blog, o presidente do PROCON-MA,
Duarte Júnior, até pelo fato do órgão ser vinculado ao Governo Flávio Dino optou por não se manifestar sobre o
aumento do ICMS.

Agora é aguardar e conferir o posicionamento da Justiça sobre as ações protocoladas pela OAB-MA.
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Eleição da Famem: sem prestígio e força, Grupo
Sarney falsifica assinaturas

16/01/2017 09:13:34

Parece que a tática é sempre a mesma quando o Grupo Sarney tenta conquistar no tapetão seja qualquer cargo
que tente disputar. Nas eleições para a Federação dos Municípios do Maranhão (Famem), a história se repete.
Ciente da derrota, haja vista que pediu a justiça negou o pedido de suspensão do pleito que seria
nesta segunda-feira (16), há novamente indícios de que a chapa de Irlahy Moraes falsificou a a assinatura de
mais um prefeito para tentar disputar o cargo de presidente da instituição.

Mais um prefeito acusou a ex-candidata de falsificar assinatura para compor sua chapa no pleito que vai
escolher o novo gestor da entidade nesta segunda-feira, 16. Na semana passada o prefeito de Marajá do Sena,
Lindomar Araújo, através de comunicado junto a Comissão Eleitoral já havia solicitado a retirada do seu nome
da chapa de Irlahy. “Não autorizei e nem assinei nenhum documento com essa finalidade para a referida
chapa”. Leia mais sobre outras assinaturas falsificadas clicando AQUI.

E sobre falsificar assinatura é prática comum usada pelo Grupo Sarney. Até quando é deles contra eles mesmos!
Em 2015, na acirrada disputa pelo diretório estadual do PMDB no Maranhão, a chapa da deputada estadual
Andrea Murad e do ex- secretário Ricardo Murad foi acusada de falsificar assinaturas para vencer a disputa
contra a chapa do deputado estadual Roberto Costa e do senador João Alberto. É cobra comendo cobra.

Aliás, é uma prática notória do PMDB tomar tudo “na marra”, haja vista, o que aconteceu no processo de
impeachment levando Michel Temer, sem nenhum voto, ao cargo de presidente. E é pela falta de prestígio, não
somente no Maranhão, mas nacional do partido que Temer enche aos montes a presidência com estes em
diversos cargos. A falta de prestígio do Grupo Sarney o leva a praticar este tipo de coisa de forma cada vez mais
frequente para conseguir o que quer.
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OAB/MA ingressa com duas ações contra aumento
do ICMS
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A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão (OAB/MA) ingressou com duas ações questionando a
Lei Estadual n? 10.542/2016, responsável pelo aumento da alíquota do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS), sendo uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) com pedido de Liminar
no TJMA e uma Ação Civil Pública, também com pedido de liminar, na Vara de Interesses Difusos e Coletivos de
São Luís.

Na Ação Direta de Inconstitucionalidade a OAB/MA demonstra que a majoração da alíquota de ICMS sobre
produtos essenciais como energia elétrica, comunicação e combustíveis (os quais impactam também toda a
cadeia produtiva do estado) viola o princípio tributário da seletividade do ICMS, na medida em que torna o
referido imposto para estes produtos (essenciais) mais oneroso, ou tão oneroso quanto, o pago sobre produtos
considerados supérfluos como fumo, bebidas alcólicas, embarcações de esportes e de recreação.

Na ação a OAB destaca que o aumento da alíquota irá impactar diretamente as tarifas de energia elétrica,
preços da gasolina, do etanol, telefonia e TV por assinatura, causando graves prejuízos a todos os maranhenses.

Outra violação constitucional apontada pela OAB diz respeito ao princípio do não-confisco, na medida em que a
majoração da alíquota do ICMS em momento de severa crise econômica, com evidente redução da capacidade
contributiva dos cidadãos importa em indevida e excessiva intromissão do estado na propriedade daqueles.

A instituição ingressou também com uma Ação Civil Pública (ACP) contra a citada Lei Estadual (10.542/2016),
apontando diversos e graves vícios no processo de aprovação da lei na Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, com destaque para a falta do período de publicidade necessária da lei para debate entre os
deputados e para o fato de que a lei altera dispositivos legais inexistentes ou já revogados anteriormente.

Para o presidente da OAB Maranhão, Thiago Diaz, esse aumento na carga tributária é inoportuno tendo em
vista um quadro geral de crise econômica e que poderá ser agravado com a quebra de algumas empresas.
"Além das violações constitucionais e legais apontadas na ações que ingressamos (ADI e ACP), considero
equivocado e abusivo o aumento da alíquota de ICMS pelo Estado do Maranhão neste momento de severa crise
econômica e alarmantes índices de desemprego. Entendo que o pagamento de tributo pressupõe a existência de
renda, e não vi nos últimos tempos qualquer aumento da renda dos cidadãos e empresas maranhenses a
justificar que se aumente ainda mais a já elevada carga tributária de nosso estado. Não podemos correr o risco
de quebrar nossas empresas e gerar ainda mais desemprego" afirmou Thiago Diaz.

Entenda melhor o caso.



Após um elaborado estudo sobre a Lei, a OAB/MA averiguou que o Estado do Maranhão agiu de maneira
inadequada, no tocante ao aumento da alíquota do ICMS. Vale destacar que tal medida, ainda que justificada
pelo Estado do Maranhão de que precisa arrecadar mais em razão da crise econômica, a Ordem entende que
essa atitude vai na contramão dos anseios da sociedade, além de desrespeitar relevantes princípios
constitucionais.

Segundo o projeto de Lei, a partir de março deste ano, quem consumir até 500 quilowatts-hora por mês pagará
não mais 12% de ICMS, mas 18%. E quem consumir acima de 500 quilowatts-hora/mês, a alíquota do imposto
subirá de 25% para 27%. Assim, a se manter o atual cenário normativo o maranhense vivenciará uma situação
tributária em que armas e munições, bebidas alcoólicas e embarcações de esporte e de recreação (todas com
25% de alíquota) sejam menos oneradas pelo ICMS que a energia elétrica para consumidores residenciais que
consomem acima de 500 quilowatts/hora, cuja alíquota passou a ser de 27%. Ou seja, neste caso, o Estado do
Maranhão está considerando armas e munições mais essenciais que energia elétrica.

"Não se considera razoável que a própria Lei Estadual nº 10.542/2016 promova o aumento da alíquota na
tributação da energia elétrica, serviços de comunicação e combustível, por se tratar de serviços/produtos
essenciais. Vale destacar que, segundo a referida lei, os serviços de comunicação e de energia elétrica para
consumidores que consomem acima de 500 quilowatts/hora aumentariam de 25% para 27%, igualando-os à
tributação do fumo e seus derivados, o que é, no mínimo, desproporcional", afirma o Conselheiro Estadual
Antônio de Moraes Rêgo Gaspar.
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Plenário da Assembleia Legislativa do Maranhão

A Ordem dos Advogados do Brasil no Maranhão (OAB-MA) ingressou com duas ações em que questionam a Lei
223/2016, que aprovou em dezembro do ano passado o aumento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS) no estado. Na ocasião, 26 deputados estaduais votaram a favor do aumento e apenas oito se
posicionaram contrários.

A primeira ação da OAB foi uma ação direta de inconstitucionalidade com pedido de liminar no Tribunal de
Justiça e uma Ação Civil Pública, também com pedido de liminar e a segunda foi ingressada na Vara de
Interesses Difusos e Coletivos de São Luís.

Na ação direta de inconstitucionalidade, a OAB afirma que o aumento dessa alíquota viola o princípio tributário
da seletividade desse tributo porque acaba tornando os produtos, considerados essenciais tão ou mais caros do
que alguns outros produtos considerados supérfluos.

Nessa ação, a OAB destaca que o aumento impacta diretamente nas contas do cidadão maranhense que é quem
vai acabar pagando porque as empresas quando recebem o aumento da alíquota repassam esse aumento ao
consumidor.

A partir de março, quem consumir até 500 quilowatts-hora por mês pagará não mais 12% de ICMS, mas 18%. E
quem consumir acima de 500 quilowatts-hora/mês, a alíquota do imposto subirá de 25% para 27%.

Com o dispositivo também foram reajustados as alíquotas do etanol e da gasolina, que devem passar de 25%
para 26%. O óleo diesel ficou de fora do aumento. Até os serviços de telefonia e de TV por assinatura devem
subir. Pelo texto, a alíquota de ambos passará de 25% para 27%.
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Ação da entidade já era esperada, diante dos vários vícios apresentados no projeto do governo Flávio Dino
(PCdoB) que elevou a alíquotas de impostos no Maranhão

Thiago Diaz vai acionar o governo na Justiça

A seccional maranhense da Ordem dos Advogados do Brasil vai ingressar na Justiça
contra o aumento do ICMS que será implementando em todo o Estado a partir do mês
de março.

A Lei nº 10.542, que foi aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo
governador Flávio Dino (PCdoB) no dia 15 de dezembro de 2016, aumenta o ICMS e
refletirá nos bolsos dos maranhenses com o aumento de energia elétrica, combustível,
telefonia e outros.

Após quase um mês da nova lei ser sancionada, a OAB-MA, pressionada pelas críticas
de sua inércia e leniência, resolveu ingressar com duas ações solicitando a revogação
da nova legislação.

O presidente da Ordem, Thiago Diaz, afirma que houve inconstitucionalidade na lei e
vícios no processo de aprovação da matéria pelos deputados estaduais.

A Ação Civil Pública tem pedido de liminar e tramita Vara de Interesses Difusos e
Coletivos de São Luís.
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Juiz Luiz de França Belchior Silva, respondendo pelo Plantão Cível do TJ deste fim de semana, indeferiu, agora
a pouco, pedido formulado pela prefeita de Rosário, Irlahy Moraes, que solicitava a suspensão da eleição da
FAMEM.

Com a decisão, o pleito acontece normalmente nesta segunda-feira, dia 16, na sede da entidade municipalista,
em São Luís. Candidato único, o prefeito de Tuntum, Cleomar Tema, será aclamado como novo presidente para
o biênio 2017/18.
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A eleição para a escolha do novo presidente da Famem pode acabar mesmo em caso de polícia. Isso porque
mais um prefeito acusou a ex-candidata, Irlahy Moraes, de falsificar assinatura para compor sua chapa no pleito
que vai escolher o novo gestor da entidade nesta segunda-feira, 16.

Na semana passada o prefeito de Marajá do Sena, Lindomar Araújo, através de comunicado junto a Comissão
Eleitoral já havia solicitado a retirada do seu nome da chapa de Irlahy. "Não autorizei e nem assinei nenhum
documento com essa finalidade para a referida chapa".

Didima Coelho negou participação na chapa
indeferida da prefeita de Rosário, Irlahy Moraes.

O blog também identificou que as assinaturas do prefeito de São Domingos do Maranhão, José Mendes Ferreira,
e da prefeita de Vitória do Mearin, Didima Coelho, também foram falsificadas. Ambos deixaram claro que não
autorizaram a inclusão do seu nome em qualquer chapa da Famem. Em documento enviado a entidade, a
prefeita Didima deixa claro que não é e nunca foi do seu interesse participar ativamente das discussões da
Famem e que pretende se dedicar exclusivamente a sua administração.

A prefeita de Rosário, Irlahy Moraes, teve a candidatura indeferida pela comissão eleitoral da Famem, e a
justiça ainda negou um mandato de segurança que ela impetrou para tentar barrar a eleição.

Com apenas uma chapa, Cleomar Tema será declarado o novo presidente da Famem.
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Prefeitos Tema Cunha (Tuntum) e Irlahi Linhares (Rosário)

Está mantida para esta segunda-feira, 16, a realização da eleição na Federação dos Municípios do Estado do
Maranhão (Famem). Isso porque o juiz Luiz de França Belchior, respondendo pelo plantão judicial, indeferiu no
fim de semana um pedido formulado pela prefeita de Rosário, Irlahi Linhares (PMDB), mantendo para hoje o
pleito na entidade.
 
A defesa da prefeita sustentava a existência de problemas com o Edital de Convocação para a eleição, que
acabou sendo antecipada de 30 de janeiro para esta segunda-feira. Para os advogados da gestora, que também
é candidata à direção da Famem, o estatuto da entidade prevê intervalo mínimo de 20 dias entre a publicação do
edital de convocação e a eleição.
 
Para o juiz Luiz de França Belchior, essas alegações não ficaram comprovadas. O adversário da prefeita será o
prefeito de Tuntum, Tema Cunha (PSB).
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A Ordem dos Advogados do Brasil no Maranhão (OAB-MA) ingressou com duas ações em que questionam a Lei
223/2016, que aprovou em dezembro do ano passado o aumento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS) no estado. Na ocasião, 26 deputados estaduais votaram a favor do aumento e apenas oito se
posicionaram contrários.
A primeira ação da OAB foi uma ação direta de inconstitucionalidade com pedido de liminar no Tribunal de
Justiça e uma Ação Civil Pública, também com pedido de liminar e a segunda foi ingressada na Vara de
Interesses Difusos e Coletivos de São Luís.
Na ação direta de inconstitucionalidade, a OAB afirma que o aumento dessa alíquota viola o princípio tributário
da seletividade desse tributo porque acaba tornando os produtos, considerados essenciais tão ou mais caros do
que alguns outros produtos considerados supérfluos.
Nessa ação, a OAB destaca que o aumento impacta diretamente nas contas do cidadão maranhense que é quem
vai acabar pagando porque as empresas quando recebem o aumento da alíquota repassam esse aumento ao
consumidor.
A partir de março, quem consumir até 500 quilowatts-hora por mês pagará não mais 12% de ICMS, mas 18%. E
quem consumir acima de 500 quilowatts-hora/mês, a alíquota do imposto subirá de 25% para 27%.
Com o dispositivo também foram reajustados as alíquotas do etanol e da gasolina, que devem passar de 25%
para 26%. O óleo diesel ficou de fora do aumento. Até os serviços de telefonia e de TV por assinatura devem
subir. Pelo texto, a alíquota de ambos passará de 25% para 27%.
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Acostumado a mandar, sem qualquer restrição, no Parque Folclórico da Vila Palmeira, o qual, ao
longo de duas décadas, transformou em extensão de suas casas, Astro viu seu poder desaparecer com

a decisão do governador Flávio Dino (PCdoB) de reaver o bem público.

Banido em 2015 do Parque Folclórico da Vila Palmeira pela então secretária de Estado da Cultura, Ester
Marques, após cerca de 20 anos controlando o espaço com mão de ferro, o babalorixá e presidente da Câmara
Municipal de São Luís, Astro Ogum (PR), obteve liminar no Tribunal de Justiça, no último dia 4, que suspendeu
a eleição da diretoria da Federação das Entidades Folclóricas e Culturais do Estado do Maranhão (FEFCEMA).

O pleito estava marcado para o dia 5 deste mês. Disposto a barrar a escolha dos novos dirigentes da entidade,
Astro interpôs recurso, no plantão do Judiciário – que naquela data já estava em recesso – e obteve ganho de
causa, suspendendo a votação na véspera de sua realização.

A decisão foi proferida pela desembargadora plantonista Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, que fixou
multa diária de R$ 1 mil em caso de descumprimento, até o limite de R$ 30 mil.

Razões

Astro de Ogum interpôs, no TJMA, o Agravo de Instrumento n° 0801190-53.2016.8.10.0000, deferido em 17 de
dezembro, já no recesso da corte judiciária, determinando a suspensão da eleição da FEFCEMA. O vereador
denunciou que em 26 dezembro, portanto, após o deferimento do recurso, a direção da entidade designou nova
data para o pleito, dia 5 de janeiro. Para Astro, a mudança no calendário não passou de uma manobra, que
configurou uma afronta às normas estatutárias que determinam, no art. 17, o prazo de dois meses de
antecedência para a publicação do edital de convocação para as eleições.

Mandado de intimação expedido pela desembargadora Maria das Graças Duarte sobre suspensão da eleição da
FEFCEMA

Astro acrescentou que em 30 de dezembro de 2016, quase às vésperas da eleição, o local de votação foi
alterado, de modo, segundo ele, "a não permitir a ampla participação das entidades".

Acostumado a mandar, sem qualquer restrição, no Parque Folclórico da Vila Palmeira, o qual, ao longo de duas



décadas, transformou em extensão de suas casas, Astro viu seu poder desaparecer com a decisão do governador
Flávio Dino (PCdoB) de reaver o bem público. Executada a medida, ele foi literalmente expulso do local, junto
com sua equipe de apaniguados e serviçais e obrigado a promover seu arraial junino em uma área na Avenida
Daniel de La Touche (Cohama). Agora, exerce com plenitude o direito de espernear nos tribunais.

Afastado da gestão do Parque Folclórico da Vila Palmeira há quase dois anos, Astro deve estar sentindo falta
das benesses e regalias que o controle do espaço lhe proporcionava. E tenta, a todo custo, interferir nos
destinos da entidade que administra o espaço.
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A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão (OAB-MA), protocolou duas ações questionando a Lei nº
10.542, aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador Flávio Dino (PCdoB) no dia 15 de
dezembro do ano passado, que na prática reajusta alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS) de vários produtos e serviços no estado.

O novo dispositivo provocará, a partir de março, aumentos nas contas de luz, de combustíveis, de cigarros e de
serviços como telefonia e TV por assinatura.

A entidade tentará a revogação do dispositivo por meio de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) com
pedido de liminar no Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) e uma Ação Civil Pública, também com pedido de
liminar, na Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís.

Na ADI a Ordem demonstra que a majoração da alíquota de ICMS sobre produtos essenciais como energia
elétrica, comunicação e combustíveis viola o princípio tributário da seletividade do ICMS, porque que o torna
mais oneroso, ou tão oneroso quanto, o pago sobre produtos considerados supérfluos como fumo, bebidas
alcoólicas, embarcações de esportes e de recreação.

Outra violação constitucional apontada pela OAB diz respeito ao princípio do não-confisco, na medida em que o
reajuste "em momento de severa crise econômica, com evidente redução da capacidade contributiva dos
cidadãos importa em indevida e excessiva intromissão do estado na propriedade daqueles".

Vícios - Na Ação Civil, a instituição aponta vícios no processo de aprovação da lei na Assembleia Legislativa,
com destaque para a falta do período de publicidade necessária da lei para debate entre os deputados e para o
fato de que a lei altera dispositivos legais inexistentes ou já revogados anteriormente.

Para o presidente da OAB-MA, Thiago Diaz, esse aumento na carga tributária é inoportuno tendo em vista um
quadro geral de crise econômica e que poderá ser agravado com a quebra de algumas empresas. "Além das
violações constitucionais e legais apontadas na ações que ingressamos (ADI e ACP), considero equivocado e
abusivo o aumento da alíquota de ICMS pelo Estado do Maranhão neste momento de severa crise econômica e
alarmantes índices de desemprego. Entendo que o pagamento de tributo pressupõe a existência de renda, e não
vi nos últimos tempos qualquer aumento da renda dos cidadãos e empresas maranhenses a justificar que se
aumente ainda mais a já elevada carga tributária de nosso estado. Não podemos correr o risco de quebrar
nossas empresas e gerar ainda mais desemprego" afirmou Thiago Diaz.



Estudo
As duas ações foram protocoladas após um elaborado estudo sobre a lei, que apontou para o fato de que,
mantido o atual cenário, o maranhense vivenciará uma situação tributária em que armas e munições, bebidas
alcoólicas e embarcações de esporte e de recreação (todas com 25% de alíquota) sejam menos oneradas pelo
ICMS que a energia elétrica para consumidores residenciais que consomem acima de 500 quilowatts/hora, cuja
alíquota passou a ser de 27%.

"Não se considera razoável que a própria Lei Estadual nº 10.542/2016 promova o aumento da alíquota na
tributação da energia elétrica, serviços de comunicação e combustível, por se tratar de serviços/produtos
essenciais. Vale destacar que, segundo a referida lei, os serviços de comunicação e de energia elétrica para
consumidores que consomem acima de 500 quilowatts/hora aumentariam de 25% para 27%, igualando-os à
tributação do fumo e seus derivados, o que é, no mínimo, desproporcional", afirma o Conselheiro Estadual
Antônio de Moraes Rêgo Gaspar.

Impacto
Os maiores impactados pela lei que passará a vigorar dentro de dois meses são os consumidores residenciais de
energia elétrica. Pelo novo texto da Lei 7.799/2002, quem consome até 500 quilowatts-hora por mês pagará não
mais 12% de ICMS, mas 18% – aumento de 50% na alíquota.

Isso porque essa faixa de consumo estava excluída da alíquota maior pela lei vigente até o ano passado. O texto
sancionado pelo governador revogou essa exceção e, também, a exceção criada para quem usa energia elétrica
em irrigação rural.

Quem consome mais - acima de 500 quilowatts-hora/mês – também terá custo maior: a alíquota do imposto
subirá de 25% para 27%. Nesse caso, foi criado um novo inciso específico.

O governo reajustou, ainda, as alíquotas de álcool e gasolina, que passaram de 25% para 26%. O óleo diesel
ficou de fora do aumento.

A importação de fumos e seus derivados será taxada em 27% e não mais em 25% o que deve refletir no preço do
cigarro comercializado no estado. E os serviços de telefonia e de TV por assinatura também devem subir, já que
a alíquota nesses casos passará de 25% para 27%.
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Por Raimundo Garrone

Os deputados Andréa Trovão Murad (PMDB) e Francisco de Sousa Dias Neto (PROS) foram incluídos na ação
Civil Pública por Ato Lesivo ao Patrimônio Público, Improbidade Administrativa e Lavagem de Ativos (dinheiro)
promovida pelo Ministério Público contra o ex-secretário de saúde no governo Roseana Sarney, Ricardo Murad
e outras oito pessoas, entre funcionários públicos e empresários (veja lista abaixo), acusados de desviar R$ 4,8
milhões pagos pela construção de um hospital fantasma de 50 leitos no município de Rosário.

Segundo O MP, a construtora Ires Engenharia - vencedora da licitação onde foi a única licitante, no valor que
ela mesmo propôs - se limitou a fazer os serviços de terraplanagem calculados em R$ 591 mil, considerados
superfaturados e totalmente desnecessários.

"E não visavam o interesse público, mas sim os interesses dos gestores", diz a ação assinada pelos promotores
Lindonjonson Gonçalves de Sousa (18º Promotor de Justiça de Substituição Plena Respondendo pela 28ª
Promotoria de Justiça Especializada), João Leonardo Sousa Pires Leal (Promotor de Justiça Titular da 29ª
Promotoria de Justiça Especializada na Defesa do Patrimônio Público e da Probidade administrativa) e Maria
Cristina Lima Lobato Murilo (Promotora de Justiça da 1ª Promotoria de Justiça de Rosário/MA).

Os promotores anexaram à acusação fotografias onde consta atrás das placas da obra, um terreno vazio, com
um aterro com indícios de terraplanagem já erodidos, sem compactação.
Doações eleitorais

A inclusão de Andréa Murad e Sousa Neto na denúncia de improbidade deve-se ao grau de parentesco com
Ricardo Murad, que subscreveu o contrato da obra, e a doação de R$ 40 mil reais da Iris Engenharia para a
campanha eleitoral da dupla em 2014, na mesma semana em que recebeu R$ 3,1 milhões pagos pela Secretaria
de Estado da Saúde.

O Ministério Público entende que as doações e o laço familiar representam uma violação aos princípios
constitucionais administrativos de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, o que os
torna responsáveis pelos prejuízos ao erário.

"Também se inserem os atos de responsabilização na presente ação os beneficiados com o recebimento de
"doações eleitorais", quando os contratantes dos atos administrativos que geraram o dispêndio são: ascendente
em primeiro grau, servidores nomeados por este e subordinados do mesmo, ou seja, o Secretário de Estado
Ricardo Murad ", argumentam os promotores.

http://garrone.com.br/mp-acusa-andrea-murad-e-sousa-neto-por-doacoes-desviadas-de-hospital-fantasma-em-rosario/


No documento protocolado na Justiça, o MP ressalta que os pagamentos foram efetuados a partir das medições
fraudulentas da Proenge Engenharia, como parte de um processo claramente "montado para sangrar o Erário,
tendo como consequência a lavagem de ativos, dos valores ilegalmente despendidos, como se fosse a execução
de uma obra, que na verdade nunca existiu, beneficiando o gestor e seus familiares, destinatários de "doações"
eleitorais", típicas de lavagem de dinheiro.

Ainda na ação, os promotores lamentam que o Hospital de Rosário infelizmente não é o único nessa situação, e
nem o pior, "pois há várias outras unidades do projeto megalomaníaco e lesa-pátria do Governo Roseana que
resultou na disseminação de obras inviáveis".

"O endividamento de quase quatro bilhões (empréstimo junto ao BNDES) feito pelo Governo do Maranhão
escorreu pelo ralo dessas obras desnecessárias, muitas delas fantasmas, como o Hospital de Rosário.
Endividamento que terá que ser pago pelo contribuinte maranhense", diz o MP.
Bloqueio de bens

Em caráter liminar os promotores pedem que seja concedido o bloqueio dos bens dos onze acusados até o valor
de R$ 4,8 milhões para garantir, no caso de condenação, o ressarcimento do prejuízo acusado, devidamente
corrigido e acrescido de juros legais de 1% ao mês, desde a data do pagamento da obra fantasmagórica.

Além de devolver o que foi desviado, a condenação por improbidade ainda inclui a perda da função pública,
suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do
dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
pelo prazo de cinco anos.

Mas não impede a proteção do Tribunal de Justiça do Maranhão, a quem devem recorrer caso sejam
considerados culpados em primeira instância; na certeza de que por lá caia na mesma vala do recurso do
ex-prefeito João Castelo, que manteve o seu mandato de deputado federal até a sua morte, depois de ser
condenado em 2015 a perda dos seus direitos políticos.

O mesmo TJ que impediu que a Murad e o Sousa Neto fossem acusados na ação penal, por questão de foro
privilegiado e por determinação da desembargadora Nelma Sarney, que mandou suspender as investigações,
também protocolada pelo MP sobre o caso.

Aliás, a Vara da Fazenda Pública até hoje não se manifestou se aceita ou não a denúncia protocolada pelo
parquet em 4 de outubro de 2016.
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Ajuste em alíquota do ICMS é legal, garante PGE

A Procuradoria Geral do Estado do Maranhão (PGE/MA) afirma que inexiste qualquer abuso por parte do
Executivo em relação ao ajuste de alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS),
aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado. Apesar de ainda não ter sido notificada oficialmente das ações
movidas pela Ordem dos Advogados do Brasil seccional Maranhão (OAB/MA) questionando a Lei Estadual nº
10.542/2016, a Procuradoria destaca a legalidade da matéria.

O procurador geral do Estado, Rodrigo Maia, disse que as ações movidas pela OAB/MA causam estranheza, pois
o Estado do Maranhão cumpriu e respeitou todos os trâmites legais para a execução do realinhamento das
alíquotas. "Todas as exigências constitucionais e legais para a elaboração da lei foram observadas no que tange
às normas específicas de lei de natureza tributária. (A ação) foi uma surpresa. Isso (o reajuste) é uma
prerrogativa que o poder público detém".

Maia disse também que o aumento das alíquotas não foi uma exclusividade do Estado do Maranhão, que fez
reajustes percentuais menores em comparação a outros estados. "A maior parte dos Estados editou leis neste
sentido, aumentando suas alíquotas de ICMS. Inclusive, alguns com números muito superiores ao Estado do
Maranhão".

Vale frisar que, além de estudo técnico de viabilidade no próprio Estado, o texto passou por análise do corpo
jurídico da Assembleia Legislativa, responsável pela aprovação da lei. Tudo isso servirá de embasamento tão
logo a PGE seja notificada da ação movida pela Ordem. "Temos convicção de que o Judiciário irá reconhecer
que o Estado agiu de forma adequada na elaboração da lei em questão. Ela não só foi aprovada pelo Poder
Legislativo, de forma regular, como se observaram os princípios das leis de natureza tributária. O Estado agiu
dentro da sua prerrogativa de exercer seu poder tributário", disse o procurador geral Rodrigo Maia.

Sobre o assunto

No início do mês de dezembro do ano passado, o Governo do Estado enviou para a Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, o projeto de lei que tratava sobre reajuste nas alíquotas sobre o ICMS, afetando os
setores de combustíveis, comunicação e energia elétrica. Após análises e discussões nas comissões e no
plenário, o projeto foi aprovado, e, em seguida, sancionado pelo governador.

Os novos valores são válidos após 90 dias sanção, ou seja, só estarão sendo praticados a partir de março deste
ano.
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Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) entra na Justiça contra aumento do ICMS no
Maranhão

A Ordem dos Advogados do Brasil no Maranhão (OAB-MA) ingressou com duas ações na Justiça contra Lei
223/2016, aprovada pela Assembleia Legislativa em dezembro do ano passado, por 26 votos a favor e 8 contra e
sancionada pelo que governador Flávio Dino (PCdoB) e que aumenta as tarifas de energia elétrica, preços da
gasolina, do etanol, telefonia e TV por assinatura, a partir do reajuste de alíquotas do Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços (ICMS).

A primeira ação da OAB foi uma ação direta de inconstitucionalidade com pedido de liminar no Tribunal de
Justiça e uma Ação Civil Pública, também com pedido de liminar e a segunda foi ingressada na Vara de
Interesses Difusos e Coletivos de São Luís.

A partir de março, quem consumir até 500 quilowatts-hora por mês pagará não mais 12% de ICMS, mas 18%. E
quem consumir acima de 500 quilowatts-hora/mês, a alíquota do imposto subirá de 25% para 27%. Com o
aumento, o Governo do Maranhão terá mais R$ 250 milhões no caixa.

Para que não caia no esquecimento é sempre bom lembrar como os deputados votaram.

Votaram a favor do aumento 26 deputados: Ana do Gás (PCdoB), Bira do Pindaré (PSB), Othelino Neto (PCdoB),
Francisca Primo (PCdoB), Cabo Campos (DEM), Carlinhos Florêncio (PHS), Levi Pontes (PCdoB), Edivaldo
Holanda (PTC), Edson Araújo (PSL), Fábio Braga (SD), Fábio Macedo (PDT). Rigo Teles (PV), Valéria Macedo
(PDT), Roberto Costa (PMDB). Graça Paz (PSL), Vinícius Louro (PR), Rogério Cafeteira (PSB), Zé Inácio (PT),
Rafael Leitoa (PDT), Hemetério Weba (PV), Marco Aurélio (PCdoB), Sérgio Frota (PSDB), Ricardo Rios (SD), Léo
Cunha (PSC), Júnior Verde (PRB) e Stênio Rezende (DEM).

Contra o aumento apenas 8 deputados: Adriano Sarney (PV), Eduardo Braide (PMN), Max Barros (PRP), Andrea
Murad (PMDB), César Pires (PEN), Wellington do Curso (PP), Sousa Neto (Pros) e Edilázio Júnior (PV).

O post OAB contra aumento apareceu primeiro em Zeca Soares.

http://www.blogsoestado.com/zecasoares/2017/01/16/oab-contra-aumento/
http://www.blogsoestado.com/zecasoares


TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - VARA DE INTERESSES DIFUSOS E
COLETIVOS
16/01/2017 - G1 MARANHÃO 
POSITIVA
OAB entra na Justiça contra aumento do ICMS no Maranhão

Pag.: 33

OAB entra na Justiça contra aumento do ICMS no Maranhão

Órgão ingressou com duas ações em que questionam a Lei 223/2016.
OAB destaca que o aumento impacta diretamente nas contas do cidadão.

A Ordem dos Advogados do Brasil no Maranhão (OAB-MA) ingressou com duas ações em que questionam
a Lei 223/2016, que aprovou em dezembro do ano passado o aumento do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS) no estado. Na ocasião, 26 deputados estaduais votaram a favor do aumento
e apenas oito se posicionaram contrários.
A primeira ação da OAB foi uma ação direta de inconstitucionalidade com pedido de liminar no Tribunal
de Justiça e uma Ação Civil Pública, também com pedido de liminar e a segunda foi ingressada na Vara de
Interesses Difusos e Coletivos de São Luís.
saiba mais
Deputados aprovam aumento do ICMS no Maranhão
Empresários repudiam aumento do ICMS no Maranhão
Orçamento do Governo do Maranhão para 2017 será de R$ 18 bilhões
Maranhão está no azul, mas pediu ajuda ao governo federal
Na ação direta de inconstitucionalidade, a OAB afirma que o aumento dessa alíquota viola o princípio
tributário da seletividade desse tributo porque acaba tornando os produtos, considerados essenciais tão
ou mais caros do que alguns outros produtos considerados supérfluos.
Nessa ação, a OAB destaca que o aumento impacta diretamente nas contas do cidadão maranhense que é
quem vai acabar pagando porque as empresas quando recebem o aumento da alíquota repassam esse
aumento ao consumidor.
A partir de março, quem consumir até 500 quilowatts-hora por mês pagará não mais 12% de ICMS, mas
18%. E quem consumir acima de 500 quilowatts-hora/mês, a alíquota do imposto subirá de 25% para 27%.
Com o dispositivo também foram reajustados as alíquotas do etanol e da gasolina, que devem passar de
25% para 26%. O óleo diesel ficou de fora do aumento. Até os serviços de telefonia e de TV por assinatura
devem subir. Pelo texto, a alíquota de ambos passará de 25% para 27%.
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OAB entra na Justiça contra aumento do ICMS no Maranhão
Órgão ingressou com duas ações em que questionam a Lei 223/2016.
OAB destaca que o aumento impacta diretamente nas contas do cidadão.

Do G1 MA, com informações da TV Mirante

A Ordem dos Advogados do Brasil no Maranhão (OAB-MA) ingressou com duas ações em que questionam a Lei
223/2016, que aprovou em dezembro do ano passado o aumento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS) no estado. Na ocasião, 26 deputados estaduais votaram a favor do aumento e apenas oito se
posicionaram contrários.
A primeira ação da OAB foi uma ação direta de inconstitucionalidade com pedido de liminar no Tribunal de
Justiça e uma Ação Civil Pública, também com pedido de liminar e a segunda foi ingressada na Vara de
Interesses Difusos e Coletivos de São Luís.

Na ação direta de inconstitucionalidade, a OAB afirma que o aumento dessa alíquota viola o princípio tributário
da seletividade desse tributo porque acaba tornando os produtos, considerados essenciais tão ou mais caros do
que alguns outros produtos considerados supérfluos.
Nessa ação, a OAB destaca que o aumento impacta diretamente nas contas do cidadão maranhense que é quem
vai acabar pagando porque as empresas quando recebem o aumento da alíquota repassam esse aumento ao
consumidor.
A partir de março, quem consumir até 500 quilowatts-hora por mês pagará não mais 12% de ICMS, mas 18%. E
quem consumir acima de 500 quilowatts-hora/mês, a alíquota do imposto subirá de 25% para 27%.
Com o dispositivo também foram reajustados as alíquotas do etanol e da gasolina, que devem passar de 25%
para 26%. O óleo diesel ficou de fora do aumento. Até os serviços de telefonia e de TV por assinatura devem
subir. Pelo texto, a alíquota de ambos passará de 25% para 27%.

Plenário da Assembleia Legislativa do Maranhão (Foto: Kristiano Simas/ Agência Assembleia)
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SÃO LUÍS – Moradores do bairro da Aurora voltam a protestar por causa da instalação da unidade da Fundação
da Criança e do Adolescente (Funac) na comunidade. Na tarde desta segundafeira (16), eles se reuniram na
frente na unidade e fizeram uma caminhada até o retorno da Forquilha, onde expuseram faixas de repúdio
contra o Governo do Estado. Os moradores afirmam que Funac trará mais problemas para a localidade, que,
segundo eles, já sofrem bastante com a violência e a falta de infraestrutura. VEJA MAIS MP instaura inquérito
civil para apurar contrato da Funac na Aurora Moradores da Aurora e titular da Secretaria de Direitos se
reúnem MP instaura inquérito civil para apurar contrato da Funac na Aurora O prédio que funciona a unidade
tem sido alvo de uma grande polêmica, já que teria sido alugado de um membro do PCdoB, partido do
governador Flávio Dino, desde 2015, e estava fechado. Nesse tempo, já foram pagos mais de R$ 170 mil ao
dono do imóvel, fato que também tem sido alvo da reclamação dos moradores. Inclusive, o Ministério Público
instaurou um inquérito civil para apurar o contrato de aluguel. O inquérito, segundo a assessoria de
comunicação do Ministério Público, foi instaurado pelo promotor Lindonjonson Gonçalves de Sousa, da 1ª
Promotoria de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa, e teve como motivação uma
representação ingressada no MP pela Associação de Moradores da Aurora. “Quando ficamos sabendo da
construção desta Funac aqui, nós nos reunimos com o governo e eles não prometeram que não iriam seguir com
a obra, mas, na calada da noite, construíram tudo. Nós já temos muitos problemas aqui com a violência. Temos
a CCPJ [Central de Custódia de Presos de Justiça (CCPJ) do Anil], que até morte já causou aqui. Uma senhora
chegou a morrer de infarto após fugitivos invadirem a sua casa aqui no bairro. Temos todas as razões para
protestar”, disse Mauro Silva, morador da Aurora e um dos coordenadores do movimento. “E ainda tema mais,
esse prédio foi alugado de forma irregular. Mais 170 mil reais já foram pagos. Nós já denunciamos ao
Ministério Público. Nosso bairro não tem infraestrutura alguma e o governo ainda faz isso”, completou o
morador.

Adolescentes e protestos

No início deste mês, sete adolescentes foram transferidos para a unidade. A ação aconteceu sob protestos dos
moradores que não querem a presença do local em funcionamento. Desde o início da abertura da Funac
diversos protestos foram realizados em frente à unidade pelos moradores. Atualmente a Rua Frei Hermenegildo,
que passa em frente ao prédio, foi bloqueada pelas pessoas, impedindo o fluxo de veículos pela via. Os
moradores também colocaram faixas pretas nas portas das casas com mensagens de repúdio. O juiz José dos
Santos Costa, titular da 2ª Vara da Infância e Juventude de São Luís, após a sua vistoria na unidade, realizada
no dia 11, fez uma série de recomendações com relação à unidade. 
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Justiça rejeita pedido de Irlahi Moraes e confirma eleição da FAMEM nesta segunda-feira
Publicado em 16/01/2017

Durou menos de 24 horas a manobra da prefeita de Rosário, Irlahi Moraes (PMDB), de tentar judicializar a
eleição para a nova diretoria da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão (FAMEM) e, desta forma,
tumultuar o processo.

Em despacho proferido no fim da tarde deste domingo, o juiz Luiz de França Belchior Silva, responsável pelo
plantão cível do Tribunal de Justiça, indeferiu pedido de tutela provisória solicitado por Irlahi e que objetivava
suspender o pleito.

Em seu despacho, o magistrado afirmou que a tutela de urgência não preenche os requisitos para sua
concessão e, além disso, trás perigo de irreversibilidade se acaso concedida, ante a exiguidade do tempo para
realizar outro pleito.

Belchior afirmou, ainda, que a comissão eleitoral cumpriu rigorosamente todos os prazos exigidos e que a
suspensão da eleição configuraria violação grave ao estatuto da entidade.

Irlahi Moraes teve a sua candidatura à presidência indeferida pela comissão eleitoral.

Ela descumpriu várias determinações do edital, tais como entrega da chapa dentro do prazo; não conseguiu
substituir nomes de componentes; até falsificação de assinatura de prefeitos, cujos nomes, foram colocados
indevidamente na chapa “FAMEM de Todos”.

A eleição que definirá a nova diretoria da entidade, biênio 2017/18, acontece nesta segunda-feira (16), das 8h30
às 17h30, na sede da Federação, no Parque Calhau, em São Luís.

Encabeçando a chapa “Prefeito Humberto Coutinho”, Cleomar Tema (PSB), prefeito de Tuntum, disputará
sozinho e será aclamado como novo presidente.
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OAB/MA INGRESSA COM DUAS AÇÕES CONTRA AUMENTO DO ICMS

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão (OAB/MA) ingressou com duas ações questionando a
Lei Estadual n• 10.542/2016, responsável pelo aumento da alíquota do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS), sendo uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) com pedido de Liminar
no TJMA e uma Ação Civil Pública, também com pedido de liminar, na Vara de Interesses Difusos e Coletivos de
São Luís.

Na Ação Direta de Inconstitucionalidade a OAB/MA demonstra que a majoração da alíquota de ICMS sobre
produtos essenciais como energia elétrica, comunicação e combustíveis (os quais impactam também toda a
cadeia produtiva do estado) viola o princípio tributário da seletividade do ICMS, na medida em que torna o
referido imposto para estes produtos (essenciais) mais oneroso, ou tão oneroso quanto, o pago sobre produtos
considerados supérfluos como fumo, bebidas alcoólicas, embarcações de esportes e de recreação.

Na ação a OAB destaca que o aumento da alíquota irá impactar diretamente as tarifas de energia elétrica,
preços da gasolina, do etanol, telefonia e TV por assinatura, causando graves prejuízos a todos os maranhenses.
O presidente da OAB-MA, Thiago Diaz, enfatizou que “é inaceitável que a conta seja repassada para o cidadão
como única solução para a crise econômica que assola a todos. É preciso que o Estado apresente a própria
redução de gastos. Essencial também que o governo escutasse o contribuinte, as empresas, a FIEMA,
Associação Comercial, ou qualquer dos setores representativos da sociedade civil”, enfatizou Thiago Diaz.

Leia mais em : https://goo.gl/OOgISZ 
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OAB/MA INGRESSA COM DUAS AÇÕES CONTRA AUMENTO DO ICMS

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão (OAB/MA) ingressou com duas ações questionando a
Lei Estadual n• 10.542/2016, responsável pelo aumento da alíquota do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS), sendo uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) com pedido de Liminar
no TJMA e uma Ação Civil Pública, também com pedido de liminar, na Vara de Interesses Difusos e Coletivos de
São Luís. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade a OAB/MA demonstra que a majoração da alíquota de ICMS
sobre produtos essenciais como energia elétrica, comunicação e combustíveis (os quais impactam também toda
a cadeia produtiva do estado) viola o princípio tributário da seletividade do ICMS, na medida em que torna o
referido imposto para estes produtos (essenciais) mais oneroso, ou tão oneroso quanto, o pago sobre produtos
considerados supérfluos como fumo, bebidas alcoólicas, embarcações de esportes e de recreação. Na ação a
OAB destaca que o aumento da alíquota irá impactar diretamente as tarifas de energia elétrica, preços da
gasolina, do etanol, telefonia e TV por assinatura, causando graves prejuízos a todos os maranhenses. O
presidente da OAB-MA, Thiago Diaz, enfatizou que “é inaceitável que a conta seja repassada para o cidadão
como única solução para a crise econômica que assola a todos. É preciso que o Estado apresente a própria
redução de gastos. Essencial também que o governo escutasse o contribuinte, as empresas, a FIEMA,
Associação Comercial, ou qualquer dos setores representativos da sociedade civil”, enfatizou Thiago Diaz. Outra
violação constitucional apontada pela OAB diz respeito ao princípio do não-confisco, na medida em que a
majoração da alíquota do ICMS em momento de severa crise econômica, com evidente redução da capacidade
contributiva dos cidadãos importa em indevida e excessiva intromissão do estado na propriedade daqueles. A
instituição ingressou também com uma Ação Civil Pública (ACP) contra a citada Lei Estadual (10.542/2016),
apontando persos e graves vícios no processo de aprovação da lei na Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, com destaque para a falta do período de publicidade necessária da lei para debate entre os
deputados e para o fato de que a lei altera dispositivos legais inexistentes ou já revogados anteriormente. Para
o presidente da OAB Maranhão, Thiago Diaz, esse aumento na carga tributária é inoportuno tendo em vista um
quadro geral de crise econômica e que poderá ser agravado com a quebra de algumas empresas. “Além das
violações constitucionais e legais apontadas nas ações que ingressamos (ADI e ACP), considero equivocado e
abusivo o aumento da alíquota de ICMS pelo Estado do Maranhão neste momento de severa crise econômica e
alarmantes índices de desemprego. Entendo que o pagamento de tributo pressupõe a existência de renda, e não
vi nos últimos tempos qualquer aumento da renda dos cidadãos e empresas maranhenses a justificar que se
aumente ainda mais a já elevada carga tributária de nosso estado. Não podemos correr o risco de quebrar
nossas empresas e gerar ainda mais desemprego" afirmou Thiago Diaz. Entenda melhor o caso. Após um
elaborado estudo sobre a Lei, a OAB/MA averiguou que o Estado do Maranhão agiu de maneira inadequada, no
tocante ao aumento da alíquota do ICMS. Vale destacar que tal medida, ainda que justificada pelo Estado do
Maranhão de que precisa arrecadar mais em razão da crise econômica, a Ordem entende que essa atitude vai
na contramão dos anseios da sociedade, além de desrespeitar relevantes princípios constitucionais. Segundo o
projeto de Lei, a partir de março deste ano, quem consumir até 500 quilowatts-hora por mês pagará não mais
12% de ICMS, mas 18%. E quem consumir acima de 500 quilowatts-hora/mês, a alíquota do imposto subirá de
25% para 27%. Assim, a se manter o atual cenário normativo o maranhense vivenciará uma situação tributária
em que armas e munições, bebidas alcoólicas e embarcações de esporte e de recreação (todas com 25% de
alíquota) sejam menos oneradas pelo ICMS que a energia elétrica para consumidores residenciais que
consomem acima de 500 quilowatts/hora, cuja alíquota passou a ser de 27%. Ou seja, neste caso, o Estado do
Maranhão está considerando armas e munições mais essenciais que energia elétrica. “Não se considera
razoável que a própria Lei Estadual nº 10.542/2016 promova o aumento da alíquota na tributação da energia
elétrica, serviços de comunicação e combustível, por se tratar de serviços/produtos essenciais. Vale destacar
que, segundo a referida lei, os serviços de comunicação e de energia elétrica para consumidores que consomem
acima de 500 quilowatts/hora aumentariam de 25% para 27%, igualando-os à tributação do fumo e seus
derivados, o que é, no mínimo, desproporcional”, afirma o Conselheiro Estadual Antônio de Moraes Rêgo
Gaspar.
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OAB vai à Justiça contra aumento de ICMS no Maranhão
Postado em: 16 de janeiro de 2017 por: Jota Luiz — Deixe um Comentário!

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão (OAB-MA), protocolou duas ações no Tribunal de Justiça
do Maranhão (TJMA) pedindo a revogação da Lei nº 10.542, aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada
pelo governador Flávio Dino (PCdoB) no dia 15 de dezembro do ano passado.

Na prática, o novo dispositivo aumenta alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
de vários produtos e serviços no estado.

A entidade alega inconstitucionalidade da lei e vícios no processo de aprovação da matéria pelos deputados
estaduais e por isso protocolou uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) com pedido de liminar no
Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) e uma Ação Civil Pública, também com pedido de liminar, na Vara de
Interesses Difusos e Coletivos de São Luís.

Todas as ações têm o apoio dos conselhos regionais de Contabilidade e de Economia e da Associação Comercial
do Maranhão (ACM).

Na ADI a Ordem demonstra que a majoração da alíquota de ICMS sobre produtos essenciais como energia
elétrica, comunicação e combustíveis viola o princípio tributário da seletividade do ICMS, porque que o torna
mais oneroso, ou tão oneroso quanto o pago sobre produtos considerados supérfluos como fumo, bebidas
alcoólicas, embarcações de esportes e de recreação.

Já na Ação Civil, a instituição aponta vícios no processo de aprovação da lei na Assembleia Legislativa, com
destaque para a falta do período de publicidade necessária da lei para debate entre os deputados e para o fato
de que a lei altera dispositivos legais inexistentes ou já revogados anteriormente.

Para o presidente da OAB-MA, Thiago Diaz, esse aumento na carga tributária é inoportuno tendo em vista um
quadro geral de crise econômica e que poderá ser agravado com a quebra de algumas empresas.

“Além das violações constitucionais e legais apontadas na ações que ingressamos (ADI e ACP), considero
equivocado e abusivo o aumento da alíquota de ICMS pelo Estado do Maranhão neste momento de severa crise
econômica e alarmantes índices de desemprego. Entendo que o pagamento de tributo pressupõe a existência de
renda, e não vi nos últimos tempos qualquer aumento da renda dos cidadãos e empresas maranhenses a
justificar que se aumente ainda mais a já elevada carga tributária de nosso estado. Não podemos correr o risco
de quebrar nossas empresas e gerar ainda mais desemprego” afirmou Thiago Diaz.

Aumentos

O novo dispositivo provocará, a partir de março, aumentos nas contas de luz, de combustíveis, de cigarros e de
serviços como telefonia e TV por assinatura.



Os maiores impactados pela lei que passará a vigorar dentro de dois meses são os consumidores residenciais de
energia elétrica. Pelo novo texto da Lei 7.799/2002, quem consome até 500 quilowatts-hora por mês pagará não
mais 12% de ICMS, mas 18% – aumento de 50% na alíquota.

Quem consome mais – acima de 500 quilowatts-hora/mês – também terá custo maior: a alíquota do imposto
subirá de 25% para 27%. Nesse caso, foi criado um novo inciso específico.

O governo reajustou, ainda, as alíquotas de álcool e gasolina, que passaram de 25% para 26%. O óleo diesel
ficou de fora do aumento.

A importação de fumos e seus derivados será taxada em 27% e não mais em 25% o que deve refletir no preço do
cigarro comercializado no estado. E os serviços de telefonia e de TV por assinatura também devem subir, já que
a alíquota nesses casos passará de 25% para 27%.

Do Gilberto Léda
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OAB entra na Justiça contra aumento do ICMS no Maranhão

Plenário da Assembleia Legislativa do Maranhão (Foto: Kristiano Simas/ Agência Assembleia)

A Ordem dos Advogados do Brasil no Maranhão (OAB-MA) ingressou com duas ações em que questionam a Lei
223/2016, que aprovou em dezembro do ano passado o aumento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS) no estado. Na ocasião, 26 deputados estaduais votaram a favor do aumento e apenas oito se
posicionaram contrários.

A primeira ação da OAB foi uma ação direta de inconstitucionalidade com pedido de liminar no Tribunal de
Justiça e uma Ação Civil Pública, também com pedido de liminar e a segunda foi ingressada na Vara de
Interesses Difusos e Coletivos de São Luís.

Na ação direta de inconstitucionalidade, a OAB afirma que o aumento dessa alíquota viola o princípio tributário
da seletividade desse tributo porque acaba tornando os produtos, considerados essenciais tão ou mais caros do
que alguns outros produtos considerados supérfluos.

Nessa ação, a OAB destaca que o aumento impacta diretamente nas contas do cidadão maranhense que é quem
vai acabar pagando porque as empresas quando recebem o aumento da alíquota repassam esse aumento ao
consumidor.

A partir de março, quem consumir até 500 quilowatts-hora por mês pagará não mais 12% de ICMS, mas 18%. E
quem consumir acima de 500 quilowatts-hora/mês, a alíquota do imposto subirá de 25% para 27%.

Com o dispositivo também foram reajustados as alíquotas do etanol e da gasolina, que devem passar de 25%
para 26%. O óleo diesel ficou de fora do aumento. Até os serviços de telefonia e de TV por assinatura devem
subir. Pelo texto, a alíquota de ambos passará de 25% para 27%.
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OAB entra na Justiça contra aumento do ICMS no Maranhão

Plenário da Assembleia Legislativa do Maranhão (Foto: Kristiano Simas/ Agência Assembleia)
A Ordem dos Advogados do Brasil no Maranhão (OAB-MA) ingressou com duas ações em que questionam a Lei
223/2016, que aprovou em dezembro do ano passado o aumento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS) no estado. Na ocasião, 26 deputados estaduais votaram a favor do aumento e apenas oito se
posicionaram contrários.

A primeira ação da OAB foi uma ação direta de inconstitucionalidade com pedido de liminar no Tribunal de
Justiça e uma Ação Civil Pública, também com pedido de liminar e a segunda foi ingressada na Vara de
Interesses Difusos e Coletivos de São Luís.

Na ação direta de inconstitucionalidade, a OAB afirma que o aumento dessa alíquota viola o princípio tributário
da seletividade desse tributo porque acaba tornando os produtos, considerados essenciais tão ou mais caros do
que alguns outros produtos considerados supérfluos.

Nessa ação, a OAB destaca que o aumento impacta diretamente nas contas do cidadão maranhense que é quem
vai acabar pagando porque as empresas quando recebem o aumento da alíquota repassam esse aumento ao
consumidor.

A partir de março, quem consumir até 500 quilowatts-hora por mês pagará não mais 12% de ICMS, mas 18%. E
quem consumir acima de 500 quilowatts-hora/mês, a alíquota do imposto subirá de 25% para 27%.

Com o dispositivo também foram reajustados as alíquotas do etanol e da gasolina, que devem passar de 25%
para 26%. O óleo diesel ficou de fora do aumento. Até os serviços de telefonia e de TV por assinatura devem
subir. Pelo texto, a alíquota de ambos passará de 25% para 27%.

[Fonte: G1 Maranhão]
Postado por Itz News às 1/16/2017 08:51:00 AM 
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OAB entra na Justiça contra aumento do ICMS no Maranhão

Órgão ingressou com duas ações em que questionam a Lei 223/2016.
OAB destaca que o aumento impacta diretamente nas contas do cidadão.

Do G1 MA, com informações da TV Mirante

A Ordem dos Advogados do Brasil no Maranhão (OAB-MA) ingressou com duas ações em que questionam a Lei
223/2016, que aprovou em dezembro do ano passado o aumento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS) no estado. Na ocasião, 26 deputados estaduais votaram a favor do aumento e apenas oito se
posicionaram contrários.

A primeira ação da OAB foi uma ação direta de inconstitucionalidade com pedido de liminar no Tribunal de
Justiça e uma Ação Civil Pública, também com pedido de liminar e a segunda foi ingressada na Vara de
Interesses Difusos e Coletivos de São Luís.
Na ação direta de inconstitucionalidade, a OAB afirma que o aumento dessa alíquota viola o princípio tributário
da seletividade desse tributo porque acaba tornando os produtos, considerados essenciais tão ou mais caros do
que alguns outros produtos considerados supérfluos.
Nessa ação, a OAB destaca que o aumento impacta diretamente nas contas do cidadão maranhense que é quem
vai acabar pagando porque as empresas quando recebem o aumento da alíquota repassam esse aumento ao
consumidor.
A partir de março, quem consumir até 500 quilowatts-hora por mês pagará não mais 12% de ICMS, mas 18%. E
quem consumir acima de 500 quilowatts-hora/mês, a alíquota do imposto subirá de 25% para 27%.
Com o dispositivo também foram reajustados as alíquotas do etanol e da gasolina, que devem passar de 25%
para 26%. O óleo diesel ficou de fora do aumento. Até os serviços de telefonia e de TV por assinatura devem
subir. Pelo texto, a alíquota de ambos passará de 25% para 27%.
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Assembleias regionais - Sindjus propõe mudanças para categoria
13/01/2017 | 18:54

Buscando aperfeiçoar suas práticas e reformular a sua estrutura administrativa, o Sindicato dos Servidores da
Justiça do Maranhão (SINDJUS-MA), inicia, na próxima segunda-feira (16), uma série de 32 assembleias gerais
contemplando 11 regionais em diversos municípios do Estado. O objetivo é submeter à categoria propostas de
mudanças estatutárias para o aprimoramento da entidade. Após a assembleia haverá um bate papo para ouvir
os anseios e necessidades dos servidores e para encerrar será realizado o sorteio de brindes.

Sobre as mudanças, como forma de descentralizar o processo de tomada de decisão, pretende-se reformular o
Conselho de Representantes Sindicais Regionais, com no mínimo três e no máximo seis representantes por
região. Esses representantes seriam eleitos juntamente com demais membros da Diretoria. A finalidade é
melhorar a interlocução entre as comarcas e o SINDJUS-MA. A Direção do sindicato pontua que não haverá
qualquer impacto financeiro com a ampliação da estrutura.
 
“O objetivo dessa mudança é enxugar, porque atualmente a estrutura diretiva é composta por 144 filiados. Com
a mudança esse número cairia para pelo menos 55. Esse processo passa pela racionalização administrativa e
otimização dos recursos disponíveis”, garante Anibal Lins, presidente do SINDJUS-MA.
 
ADEQUAÇÃO ADMINISTRATIVA
 
A reforma administrativa vem para adequar a atual demanda da categoria à capacidade de atendimento do
sindicato. Será votada na assembleia a criação das secretarias de Formação Sindical; de Relações Sindicais; de
Saúde e Assuntos Previdenciários; de Mobilização e Articulação Regional; e a de Convênios.
 
UNIDADE SINDICAL E SANÇÕES
 
Quanto a medidas relacionadas a possíveis sanções de desfiliação aos sindicalizados que promovam o
separatismo e a fundação de outros sindicatos, dividindo o SINDJUS-MA, é importante esclarecer dois pontos. O
primeiro é buscar a inteligência da Constituição Federal que veda a criação de mais de um sindicato por
categoria, o que é chamado de princípio da unicidade sindical e é seguido pelos tribunais superiores da Justiça
brasileira.
 
O segundo ponto é o fato de que mesmo havendo o impedimento legal para criação de um novo sindicato, não é
coerente aquele servidor que estando filiado ao SINDJUS-MA – entidade que o representa – incentiva a divisão
da categoria da qual faz parte. Analogicamente, esse dispositivo funciona como o princípio da fidelidade
partidária, tal como ocorre no cenário político brasileiro.
 
Sobre o assunto, Anibal Lins destaca que o SINDJUS sempre atuou na proteção e defesa dos direitos dos
servidores. Ele enfatiza avanços nos direitos de todos os cargos e melhorias na rede de atendimento e também
crítica aqueles que atuam para fragmentar a categoria.
 
"O objetivo não visa impedir o direito de opinião ou crítica, já que o antagonismo de pensamento faz parte da
democracia. Por outro lado, é preciso preservar a unidade da categoria, pois se fosse permitida a criação um
‘sem número’ de sindicatos, viveríamos em uma 'torre de babel' e certamente perderíamos força. Isso coloca em
ameaça direitos já conquistados e outros que ainda precisam ser buscados", destaca o presidente.
 
PARTICIPAÇÃO



 
Após debatida e votada a pauta principal, a Diretoria do SINDJUS-MA terá um momento de diálogo com os
servidores. A finalidade é ouvir os anseios da categoria para que a representação sindical se mantenha coerente
com a realidade dos servidores. Os servidores que não puderem comparecer em suas regionais poderão
participar da assembleia em São Luís, no dia 04 de fevereiro, com direito a voz e voto.
 
O vice-presidente do SINDJUS-MA, Marcio Luis, destaca a importância da participação de todos servidores. Ele
enfatiza que desde o final de 2016 o sindicato vem passando por mudanças internas para melhor atender à
categoria.
 
“Estamos elaborando novas ações e debatendo o aperfeiçoando nossos serviços, mas para isso é preciso
aprimorar o trabalho e fortalecer a estrutura administrativa. E isso só será possível com o empenho dos
servidores, que são os verdadeiros 'donos' do sindicato e a quem cabe participar e definir os rumos", afirmou.
 
BRINDES
 
Os servidores que comparecerem nas assembleias estarão concorrendo a brindes que serão entregues
posteriormente pelo SINDJUS-MA. Serão sorteadas 03 (três) televisores de 40” e (01) um fim de semana em
Barreirinhas com direito à acompanhante.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - DECISÕES
16/01/2017 - SITE JORNAL O ESTADO DO MARANHÃO 
POSITIVA
Justiça nega pedido de prefeita e mantém eleição da Famem

Pag.: 44

O juiz Luiz de França Belchior, respondendo pelo plantão judicial, indeferiu pedido formulado pelos advogados
da prefeita de Rosário, Irlahi Linhares (PMDB), e manteve para hoje a realização da eleição para a presidência
da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão (Famem). Na ação a peemdebista sustentava a existência
de problemas com o edital de convocação para a eleição – que foi antecipada do dia 30 para o dia 16 de janeiro.
Segundo os advogados dela, o estatuto da entidade prevê intervalo mínimo de 20 dias entre a publicação do
edital de convocação e a eleição. “Se o edital para as eleições foi publicado em 4 de janeiro de 2017, o prazo
mínimo de 20 dias não fora respeitado, uma vez que as eleições foram marcadas para o dia 16 de janeiro de
2017.

 Constituindo, destarte, o prazo mínimo de 12 inferior aos 20 dias previsto pela regra estatutária”, explica nota
da banca defensora. Para o juiz, contudo, essas alegações não ficaram comprovadas. “As alegações da autora
são vazias e em nenhum momento esclarecem qual o verdadeiro motivo da sua irresignação”, aponta Belchior.
Em outro trecho da decisão ele sustenta, ainda, que ilegal seria suspender a eleição de hoje, porque, se isso
ocorresse, não haveria tempo para convocar outra até o dia 30 de janeiro, prazo final para o pleito.
Indeferimento – A decisão da prefeita de Rosário de buscar na Justiça a suspensão do pleito se deu após a
Comissão eleitoral indeferir o seu registro de candidatura, abrindo, assim, o caminho para a eleição do prefeito
de Tuntum, Cleomar Tema (PSB), atualmente candidato único na disputa. Na última quintafeira, 12, a comissão
eleitoral publicou comunicado oficial, informando que havia notificado os dois candidatos a presidente da
entidade para sanarem pendências nos registros de chapa. No despacho, o colegiado informou que as
pendências referiamse a municípios não filiados que estavam participando das chapas? documentos enviados
em cópias, quando o estatuto da entidade exige vias originais e substituição de municípios devido a pedidos de
renúncia. Cleomar Tema e Irlahi Moraes tinham até a última sextafeira, 13, para sanar as pendências. A
peemedebista, contudo, não conseguiu.

Já Tema, teve candidatura deferida. Se não houver decisão judicial impedindo sua realização, a eleição para o
novo comando da Famem será realizada a partir das 8h desta segundafeira. MAIS A expectativa da comissão
eleitoral é de que 95% dos prefeitos eleitos e reeleitos compareçam para a confirmação de voto. No último
pleito 184, dos 217 prefeitos, participaram do processo eleitoral. O último presidente da entidade, exprefeito de
São José de Ribamar, Gil Cutrim (PDT), deve comparecer ao ato. O candidato que for eleito segundafeira,
exercerá mandato no biênio 2017/2018. 
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OAB questiona na Justiça lei que aumentou ICMS no Maranhão

 16/01/2017
Entidade protocolou Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no Tribunal de Justiça e ação civil na Justiça
Comum

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão (OAB-MA), protocolou duas ações questionando a Lei nº
10.542, aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador Flávio Dino (PCdoB) no dia 15 de
dezembro do ano passado, que na prática reajusta alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS) de vários produtos e serviços no estado.

O novo dispositivo provocará, a partir de março, aumentos nas contas de luz, de combustíveis, de cigarros e de
serviços como telefonia e TV por assinatura.

A entidade tentará a revogação do dispositivo por meio de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) com
pedido de liminar no Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) e uma Ação Civil Pública, também com pedido de
liminar, na Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís.

Na ADI a Ordem demonstra que a majoração da alíquota de ICMS sobre produtos essenciais como energia
elétrica, comunicação e combustíveis viola o princípio tributário da seletividade do ICMS, porque que o torna
mais oneroso, ou tão oneroso quanto, o pago sobre produtos considerados supérfluos como fumo, bebidas
alcoólicas, embarcações de esportes e de recreação.

Outra violação constitucional apontada pela OAB diz respeito ao princípio do não-confisco, na medida em que o
reajuste “em momento de severa crise econômica, com evidente redução da capacidade contributiva dos
cidadãos importa em indevida e excessiva intromissão do estado na propriedade daqueles”.

Vícios – Na Ação Civil, a instituição aponta vícios no processo de aprovação da lei na Assembleia Legislativa,
com destaque para a falta do período de publicidade necessária da lei para debate entre os deputados e para o
fato de que a lei altera dispositivos legais inexistentes ou já revogados anteriormente.

Para o presidente da OAB-MA, Thiago Diaz, esse aumento na carga tributária é inoportuno tendo em vista um
quadro geral de crise econômica e que poderá ser agravado com a quebra de algumas empresas. “Além das
violações constitucionais e legais apontadas na ações que ingressamos (ADI e ACP), considero equivocado e
abusivo o aumento da alíquota de ICMS pelo Estado do Maranhão neste momento de severa crise econômica e
alarmantes índices de desemprego. Entendo que o pagamento de tributo pressupõe a existência de renda, e não
vi nos últimos tempos qualquer aumento da renda dos cidadãos e empresas maranhenses a justificar que se
aumente ainda mais a já elevada carga tributária de nosso estado. Não podemos correr o risco de quebrar
nossas empresas e gerar ainda mais desemprego" afirmou Thiago Diaz.

Estudo 
As duas ações foram protocoladas após um elaborado estudo sobre a lei, que apontou para o fato de que,
mantido o atual cenário, o maranhense vivenciará uma situação tributária em que armas e munições, bebidas



alcoólicas e embarcações de esporte e de recreação (todas com 25% de alíquota) sejam menos oneradas pelo
ICMS que a energia elétrica para consumidores residenciais que consomem acima de 500 quilowatts/hora, cuja
alíquota passou a ser de 27%.

“Não se considera razoável que a própria Lei Estadual nº 10.542/2016 promova o aumento da alíquota na
tributação da energia elétrica, serviços de comunicação e combustível, por se tratar de serviços/produtos
essenciais. Vale destacar que, segundo a referida lei, os serviços de comunicação e de energia elétrica para
consumidores que consomem acima de 500 quilowatts/hora aumentariam de 25% para 27%, igualando-os à
tributação do fumo e seus derivados, o que é, no mínimo, desproporcional”, afirma o Conselheiro Estadual
Antônio de Moraes Rêgo Gaspar.

Impacto
Os maiores impactados pela lei que passará a vigorar dentro de dois meses são os consumidores residenciais de
energia elétrica. Pelo novo texto da Lei 7.799/2002, quem consome até 500 quilowatts-hora por mês pagará não
mais 12% de ICMS, mas 18% - aumento de 50% na alíquota.

Isso porque essa faixa de consumo estava excluída da alíquota maior pela lei vigente até o ano passado. O texto
sancionado pelo governador revogou essa exceção e, também, a exceção criada para quem usa energia elétrica
em irrigação rural.

Quem consome mais – acima de 500 quilowatts-hora/mês - também terá custo maior: a alíquota do imposto
subirá de 25% para 27%. Nesse caso, foi criado um novo inciso específico.

O governo reajustou, ainda, as alíquotas de álcool e gasolina, que passaram de 25% para 26%. O óleo diesel
ficou de fora do aumento.

A importação de fumos e seus derivados será taxada em 27% e não mais em 25% o que deve refletir no preço do
cigarro comercializado no estado. E os serviços de telefonia e de TV por assinatura também devem subir, já que
a alíquota nesses casos passará de 25% para 27%.

MAIS

Antes de propor as duas ações, a OAB-MA manteve diálogos com os conselhos regionais de Contabilidade e de
Economia e com a Associação Comercial, das quais angariou apoio à empreitada.

Aumento de imposto foi sancionado em dezembro

O governador Flávio Dino (PCdoB) sancionou no dia 15 de dezembro do ano passado a lei aprovada pela base
governista na Assembleia Legislativa que aumentará alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS) em todo o estado do Maranhão a partir deste ano.

O reajuste influenciará nos preços das contas de luz, de combustíveis – álcool, gasolina e óleo, exceto o diesel -,
de cigarros e de serviços como telefonia e TV por assinatura.

A Lei nº 10.542 foi aprovada no dia 15 de dezembro pelo Legislativo e sancionada no mesmo dia pelo comunista,
que tinha pressa desde a tramitação da proposta.



A publicação do Diário Oficial com a informação só ocorreu mais de uma semana depois da apreciação pelos
deputados.

Como se trata de caso de aumento de tributos, a nova lei só pode valer a partir do exercício financeiro seguinte
à sua aprovação – ou seja: no ano de 2017 – e 90 dias após a sanção, o que ocorrerá no dia 15 de março.
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OAB entra na Justiça contra aumento do ICMS no Maranhão

Foram duas ações ingressadas pelo órgão, no estado.

Da redação: Gustavo Bogea
Data de publicação: 16/01/2017
Tags: MaranhãoOAB
A Ordem dos Advogados do Brasil no Maranhão (OAB-MA) ingressou com duas ações em que questionam a Lei
223/2016, que, em dezembro de 2016, aprovou o aumento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS) no estado. Na votação, 26 deputados estaduais decidiram-se a favor do aumento e apenas oito
se posicionaram contrários.

Ordem dos Advogados do Brasil no Maranhão (OAB-MA)

A primeira ação é uma ação direta de inconstitucionalidade (ADI), com pedido de liminar no Tribunal de Justiça.
Nesta ação, a OAB afirma que o aumento dessa alíquota viola o “princípio tributário da seletividade desse
tributo”, por tornar mais caros os produtos de natureza essencial.

A segunda é uma Ação Civil Pública (ACP), também com pedido de liminar na Vara de Interesses Difusos e
Coletivos de São Luís. Na ACP a OAB aponta que o aumento gerado irá impactar as contas dos maranhenses de
forma direta, e será o cidadão que vai acabar pagando, já que as empresas, quando recebem o aumento da
alíquota, repassam imediatamente ao consumidor.

ENTENDA

As mudanças irão modificar os preços da gasolina, fumo, energia, entre outros serviços. Até março, quem
consumir até 500 quilowatts-hora por mês pagará não mais 12% de ICMS, mas 18%. A alíquota do imposto para
quem consumir acima de 500 quilowatts-hora/mês subirá de 25% para 27%.

O ajuste na alíquota de combustíveis, por exemplo, foi de apenas 1%, alcançando somente a gasolina e álcool. O
óleo diesel e o óleo combustível não foram alcançados, a fim de não prejudicar a atividade econômica, pois são
insumos utilizados no processo produtivo e no transporte coletivo e de mercadorias.

Com a alteração, as tributações do álcool e da gasolina no estado do MA se igualarão aos estados vizinhos como
Ceará e Pará, passando de 25% para 26%, inferior à praticada em estados como Minas Gerais e Paraíba, que
tributam com 31% e o Rio de Janeiro que cobra 32%.
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OAB/MA INGRESSA COM DUAS AÇÕES CONTRA AUMENTO DO ICMS

OAB - Seccional Maranhão Publicado por OAB - Seccional Maranhão

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão (OAB/MA) ingressou com duas ações questionando a
Lei Estadual n• 10.542/2016, responsável pelo aumento da alíquota do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS), sendo uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) com pedido de Liminar
no TJMA e uma Ação Civil Pública, também com pedido de liminar, na Vara de Interesses Difusos e Coletivos de
São Luís.

Na Ação Direta de Inconstitucionalidade a OAB/MA demonstra que a majoração da alíquota de ICMS sobre
produtos essenciais como energia elétrica, comunicação e combustíveis (os quais impactam também toda a
cadeia produtiva do estado) viola o princípio tributário da seletividade do ICMS, na medida em que torna o
referido imposto para estes produtos (essenciais) mais oneroso, ou tão oneroso quanto, o pago sobre produtos
considerados supérfluos como fumo, bebidas alcoólicas, embarcações de esportes e de recreação.

Na ação a OAB destaca que o aumento da alíquota irá impactar diretamente as tarifas de energia elétrica,
preços da gasolina, do etanol, telefonia e TV por assinatura, causando graves prejuízos a todos os maranhenses.
O presidente da OAB-MA, Thiago Diaz, enfatizou que “é inaceitável que a conta seja repassada para o cidadão
como única solução para a crise econômica que assola a todos. É preciso que o Estado apresente a própria
redução de gastos. Essencial também que o governo escutasse o contribuinte, as empresas, a FIEMA,
Associação Comercial, ou qualquer dos setores representativos da sociedade civil”, enfatizou Thiago Diaz.

Outra violação constitucional apontada pela OAB diz respeito ao princípio do não-confisco, na medida em que a
majoração da alíquota do ICMS em momento de severa crise econômica, com evidente redução da capacidade
contributiva dos cidadãos importa em indevida e excessiva intromissão do estado na propriedade daqueles.

A instituição ingressou também com uma Ação Civil Pública (ACP) contra a citada Lei Estadual (10.542/2016),
apontando diversos e graves vícios no processo de aprovação da lei na Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, com destaque para a falta do período de publicidade necessária da lei para debate entre os
deputados e para o fato de que a lei altera dispositivos legais inexistentes ou já revogados anteriormente.

Para o presidente da OAB Maranhão, Thiago Diaz, esse aumento na carga tributária é inoportuno tendo em
vista um quadro geral de crise econômica e que poderá ser agravado com a quebra de algumas empresas.
“Além das violações constitucionais e legais apontadas nas ações que ingressamos (ADI e ACP), considero
equivocado e abusivo o aumento da alíquota de ICMS pelo Estado do Maranhão neste momento de severa crise
econômica e alarmantes índices de desemprego. Entendo que o pagamento de tributo pressupõe a existência de
renda, e não vi nos últimos tempos qualquer aumento da renda dos cidadãos e empresas maranhenses a
justificar que se aumente ainda mais a já elevada carga tributária de nosso estado. Não podemos correr o risco
de quebrar nossas empresas e gerar ainda mais desemprego"afirmou Thiago Diaz.

Entenda melhor o caso.



Após um elaborado estudo sobre a Lei, a OAB/MA averiguou que o Estado do Maranhão agiu de maneira
inadequada, no tocante ao aumento da alíquota do ICMS. Vale destacar que tal medida, ainda que justificada
pelo Estado do Maranhão de que precisa arrecadar mais em razão da crise econômica, a Ordem entende que
essa atitude vai na contramão dos anseios da sociedade, além de desrespeitar relevantes princípios
constitucionais.

Segundo o projeto de Lei, a partir de março deste ano, quem consumir até 500 quilowatts-hora por mês pagará
não mais 12% de ICMS, mas 18%. E quem consumir acima de 500 quilowatts-hora/mês, a alíquota do imposto
subirá de 25% para 27%. Assim, a se manter o atual cenário normativo o maranhense vivenciará uma situação
tributária em que armas e munições, bebidas alcoólicas e embarcações de esporte e de recreação (todas com
25% de alíquota) sejam menos oneradas pelo ICMS que a energia elétrica para consumidores residenciais que
consomem acima de 500 quilowatts/hora, cuja alíquota passou a ser de 27%. Ou seja, neste caso, o Estado do
Maranhão está considerando armas e munições mais essenciais que energia elétrica.

“Não se considera razoável que a própria Lei Estadual nº 10.542/2016 promova o aumento da alíquota na
tributação da energia elétrica, serviços de comunicação e combustível, por se tratar de serviços/produtos
essenciais. Vale destacar que, segundo a referida lei, os serviços de comunicação e de energia elétrica para
consumidores que consomem acima de 500 quilowatts/hora aumentariam de 25% para 27%, igualando-os à
tributação do fumo e seus derivados, o que é, no mínimo, desproporcional”, afirma o Conselheiro Estadual
Antônio de Moraes Rêgo Gaspar.
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IndenizaçãoO Banco do Brasil terá que pagar o valor de R$ 4.400, 00 (quatro mil e quatrocentos reais) a um
cliente que recebeu cobrança indevida e ainda teve o nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito. A
decisão, proferida pelo Poder Judiciário da Comarca de Carolina, impõe ainda ao banco uma multa de R$
7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) em caso de descumprimento da decisão judicial.

Consta na ação, movida por R.M.R., que ele teria aderido ao parcelamento do valor da fatura de cartão de
crédito da conta da qual é titular, parcelamento este oferecido pela instituição bancária de forma expressa na
fatura, referente a novembro de 2014. “Ocorre que o banco demandado ignorou a operação efetuada,
bloqueando o cartão de crédito do requerente, o inserindo nos cadastros de negativação, e, ainda, incluindo o
saldo devedor da referida fatura no mês seguinte (dezembro)”, ressalta a decisão. Foi designada audiência
conciliatória, que não se realizou pela injustificada ausência do banco reclamado, embora tenha sido
devidamente intimado.

E segue: “Diante da revelia do requerido, presumem-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte
autora na inicial, e esses fatos levam às consequências jurídicas almejadas, de forma que promovo o julgamento
antecipado da lide e conheço diretamente do pedido nos termos do art. 355, inciso II do Novo Código de
Processo Civil. Em esfera de juizado, onde imperam os princípios da informalidade e celeridade, a ausência de
contestação do requerido que, consequentemente se tem como revel, faz valer contra si os fatos trazidos pelo
reclamante, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. Para o Judiciário, foi verificada a falha na
prestação do serviço pela empresa demandada.

Sobre o caso, a decisão explica que “o grau de culpa consistiu no fato de que a demandada, por ingerência e
falta de responsabilidade, não atendeu ao chamado do consumidor que ficou injustamente privado da utilização
do cartão de crédito, mesmo estando em dia com o pagamento das faturas de consumo, além de ter o nome
injustamente negativado, por dívida cobrada de maneira indevida, caracterizando, desta forma, um ato
praticado e um fato consumado, gerando o nexo causal aplicável a responsabilidade civil da empresa
demandada, razão pela qual o pedido de indenização por danos morais é pertinente”.

“Dessa forma, presente o dano moral, diante do constrangimento por que passa aquele que paga por um serviço
e não pode deste usufruir, sendo cabível indenização, a qual servirá para punir o infrator, proporcionar à vítima
uma compensação pelo dano causado e servir de exemplo, para evitar a propagação de novos atos, espelhando
o já consagrado pela Constituição Federal de 1988, que amparou, com veemência, a reparação do dano moral
em seus incisos V e X do art. 5º, autorizando a todos que sofrem algum dano dessa natureza a pleitear a
indenização devida, sendo corroborada pelo disposto no art. 927, do Código Civil”, entendeu a Justiça.

Por fim, o Judiciário julgou procedente o pedido no sentido de declarar inexistente o débito discutido nos autos
e condenou o Banco do Brasil, a título de indenização por danos morais, ao pagamento de R$ 4.400,00 (quatro
mil e quatrocentos reais), acrescida de juros e correção monetária, contados a partir da publicação desta
sentença (Enunciado 10 das Turmas Recursais Cíveis e Criminais do Maranhão). Deverá ainda o banco restituir
em dobro de todo o valor indevidamente cobrado/debitado junto ao consumidor, a saber: R$ 4.666,16 (quatro
mil seiscentos e sessenta e seis reais e dezesseis centavos), sobre o qual deverá incidir juros moratórios de 1%
(um por cento) ao mês.
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