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NORMAS INTERNAS - MPMA
Resolução Nº 11/2012 - CPMP (DJE 17.5.12): Altera o artigo 1º da Resolução nº 05/2011-

CPMP, que trata das substituições em caso de afastamento, ausência, impedimento e

suspeição de titular de Promotoria de Justiça, e dá outras providências.

Resolução Nº 10/2012-CPMP (DJE 19.4.12): Redefine a divisão de atribuições do MP na

comarca de Caxias,compatibilizando-a com a nova divisãojudiciária em vigor.

Resolução Nº 09/2012-CPMP (DJE 22.3.12): Altera as disposições do Anexo I da Resolução

nº 02/2011-CPMP e dá outras providências.

Resolução nº 07/2012-CPMP (DJE 6.2.12): Cria dezesseis Promotorias de Justiça na

comarca de São Luís, classificadas no grupo funcional das especializadas e destinadas à

atribuição de substituição, e dá outras providências.

Resolução nº 06/2012-CPMP (DJE 6.2.12): Redefine as atribuições da 5ª e da 6ª Promotorias

de Justiça Criminais de Imperatriz.

Resolução nº 05/2012-CPMP (DJE 6.2.12): Cria a 5ª Promotoria de Justiça de Balsas e

redefine a divisão de atribuições do MP na comarca.

Resolução nº 04/2012-CPMP (DJE 6.2.12): Cria duas Promotorias Justiça em São José de

Ribamar e redefine a divisão de atribuições do MP na comarca.

Resolução nº 03/2012-CPMP (DJE 6.2.12): Cria a 6ª Promotoria de Justiça de Açailândia

e redefine a divisão de atribuições do MP na comarca.

Resolução nº 02/2012-CPMP (DJE 6.2.12): Cria a 2ª Promotoria de Justiça de Araioses, de

Maracaçumé e de Rosário e define a divisão de atribuições do MP na comarca.

Resolução nº 001/2012-CPMP (DJE 6.2.12): Cria a 9ª Promotoria de Justiça de Timon e

redefine a divisão de atribuições do MP na comarca.

Ato Regulamentar Nº 006/2012-GPGJ (DJE 23.3.12): Altera o Ato Regulamentar nº 013/

2011 e dá outras providências.

Ato Regulamentar Nº 005/2012-GPGJ (DJE 7.3.12): Cria a Seção de Atendimento e

Suporte ao Usuário, vinculada à Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação,

altera o Ato Regulamentar nº 020/2008, que dispõe sobre o Regimento Interno da PGJMA,e

dá outras providências.

Ato Regulamentar nº 04/2012-GPGJ (DJE 17.2.12): Regulamenta a distribuição dos

equipamentos de informática no MPMA.

Ato Regulamentar nº 03/2012-GPGJ (DJE 17.2.12): Relaciona os dias em que não haverá

expediente nos órgãos do MPMA, no ano de 2012 e dá outras providências.

Ato Regulamentar nº 02/2012-GPGJ (DJE 14.2.12): Altera o Ato Regulamentar nº 020/

2008-GPGJ e dá outras providências.

Ato Regulamentar nº 01/2012-GPGJ (DJE 20.1.12):Altera as redações dos incisos I e V do

art. 43 do Ato Regulamentar nº 20/2008.

Ato Nº 261/2012-GPGJ (DJE 26.4.12): Regulamenta, no âmbito do MPMA, a concessão do

auxílio-alimentação aos seus Membros em atividade, verba de natureza indenizatória destinada

ao custeio de despesas com alimentação.

Ato Nº 249/2012-GPGJ (DJE 19.4.12):Procede às adaptações na ordenação das Promotorias

de Justiça da comarca de Caxias, de entrância intermediária, havidas em decorrência da

redistribuição das atribuições ministeriais ditadas pela Resolução nº 10/2012-CPMP.

Ato Nº 195/2012-GPGJ (DJE 22.3.12): Procede às adaptações na ordenação das Promotorias

de Justiça da comarca de São Luís, de entrância final, havidas em decorrência da redistribuição

das atribuições ministeriais ditadas pela Resolução nº 09/2012-CPMP.

Ato Nº 025/2012-GPGJ (DJE 6.2.12): Procede às adaptações na ordenação das Promotorias

de Justiça da comarca de Timon, de entrância intermediária, havidas em decorrência da

criação da 9ª Promotoria de Justiça e consequente redistribuição das atribuições ministeriais

ditadas pela Resolução nº 001/2012-CPMP.

Ato Nº 026/2012-GPGJ (DJE 6.2.12): Procede às adaptações na ordenação das Promotorias

de Justiça de Araioses, Maracaçumé e Rosário, de entrância intermediária, havidas em

decorrência da criação de uma 2ª Promotoria de Justiça em cada uma dessas comarcas e

consequente redistribuição das atribuições ministeriais ditadas pela Resolução nº 002/2012-

CPMP.

Ato Nº 027/2012-GPGJ (DJE 6.2.12): Procede às adaptações na ordenação das Promotorias

de Justiça da comarca de Açailândia, de entrância intermediária, havidas em decorrência da

criação da 6ª Promotoria de Justiça e consequente redistribuição das atribuições ministeriais

ditadas pela Resolução nº 003/2012-CPMP.

Ato Nº 028/2012-GPGJ (DJE 6.2.12): Procede às adaptações na ordenação das Promotorias

de Justiça da comarca de São José de Ribamar, de entrância intermediária, havidas em

decorrência da criação das 5ª e 6ª Promotorias de Justiça e consequente redistribuição das

atribuições ministeriais ditadas pela Resolução nº 004/2012-CPMP.

Ato Nº 29/2012-GPGJ (DJE 6.2.12):  Procede às adaptações na ordenação das Promotorias

de Justiça da comarca de Balsas, de entrância intermediária, havidas em decorrência da

criação da 6ª Promotoria de Justiça e consequente redistribuição das atribuições ministeriais

ditadas pela Resolução nº 005/2012-CPMP.

STJ - PLANO DE SAÚDE DEVE INFORMAR A
CADA CLIENTE O DESCREDENCIAMENTO

DE MÉDICOS E HOSPITAIS
Operadoras de planos de saúde têm a obrigação de
informar individualmente a seus segurados o
descredenciamento de médicos e hospitais.  O
entendimento é da Terceira Turma do STJ, ao julgar recurso
interposto pela família de um paciente cardíaco que, ao
buscar atendimento de emergência, foi surpreendido pela
informação de que o hospital não era mais conveniado. A
Ministra Nancy Andrighi esclareceu que o recurso não trata
do direito das operadoras de plano de saúde a alterar sua
rede conveniada, mas da forma como a operadora
descredenciou o atendimento emergencial no hospital e o
procedimento adotado para comunicar o fato aos
associados. A ministra observou no processo que a família
recorrente não foi individualmente informada acerca do
descredenciamento e lembrou que o CDC, no artigo 6º,
obriga as empresas a prestar informações de modo
adequado; e, no artigo 46, estabelece que o contrato não
obriga o consumidor se ele não tiver a chance de tomar
prévio conhecimento de seu conteúdo. “No que tange
especificamente às operadoras de plano de saúde, o STJ
já decidiu estarem elas obrigadas ao cumprimento de uma
boa-fé qualificada, ou seja, uma boa-fé que pressupõe os
deveres de informação”, salientou a ministra Nancy Andrighi.
A relatora ressaltou, também, que a rede conveniada é um
fator primordial para a decisão do consumidor ao contratar
a operadora e a ela permanecer vinculado. “Se, por um
lado, nada impede que a operadora altere a rede
conveniada, cabe a ela, por outro, manter seus associados
devidamente atualizados sobre essas mudanças, a fim de
que eles possam avaliar se, a partir da nova cobertura
oferecida, mantêm interesse no plano de saúde”, concluiu.
Por fim, afirmou que a jurisprudência do STJ assentou que
a “informação adequada deve ser completa, gratuita e útil”.

(Processo: STJ - REsp 1 144840).

LEGISLAÇÃO FEDERAL
LEI Nº 12.651/2012 (DOU 28.5.12): Dispõe
sobre a proteção da vegetação nativa; altera as
Leis nº 6.938/81, 9.393/96, e 11.428/06; revoga
as Leis nº 4.771/65, e 7.754/89, e a Medida
Provisória nº 2.166-67/01; e dá outras providências.
(NOVO CÓDIGO FLORESTAL)
LEI Nº 12.653/2012 (DOU 29.5.12): Acresce o
art. 135-A ao Decreto-Lei nº 2.848/1940 - CÓDIGO
PENAL, para tipificar o crime de condicionar
atendimento médico-hospitalar emergencial a
qualquer garantia e dá outras providências.
LEI Nº 12.654/2012 (DOU 29.5.12): Altera as
Leis nº 12.037/09, e 7.210/84 - Lei de Execução
Penal, para prever a coleta de perfil genético como
forma de identificação criminal, e dá outras
providências.


