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LEGISLAÇÃO FEDERAL

Emenda Constitucional Nº 71 (DOU 30.11.12): Acrescenta

o art. 216-A à Constituição Federal para instituir o Sistema

Nacional de Cultura.

Lei nº 12.764 (DOU 28.12.12): Institui a Política Nacional

de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do

Espectro Autista; e altera o § 3º do art. 98 da Lei nº 8.112/

90.

Lei nº 12.761 (DOU 27.12.12): Institui o Programa de

Cultura do Trabalhador; cria o vale-cultura; altera as Leis

nº 8.212/91, e 7.713/88, e a Consolidação das Leis do

Trabalho – CLT e dá outras providências.

Lei nº 12.760 (DOU 21.12.2012): Altera a Lei nº 9.503/97,

que institui o Código de Trânsito Brasileiro. (NOTA: “NOVA

LEI SECA”).

Decreto nº 7.872 (DOU 26.12.2012 - Edição extra):

Regulamenta a Lei nº 12.382/2011, que dispõe sobre o valor

do salário mínimo e a sua política de valorização de longo

prazo.

Decreto nº 7.866 (DOU 20.12.2012): Regulamenta a Lei nº

12.593/2012, que institui o Plano Plurianual da União para

o período de 2012 a 2015.

LEGISLAÇÃO EST ADUAL

Medida Provisória Nº 138  (DOE 5.12.12): Autoriza a criação
da empresa pública denominada Empresa Maranhense de
Serviços Hospitalares  - EMSERH.
Lei nº 9.738  (DOE 19.12.12): Dispõe sobre a instalação de
equipamentos de segurança em boates, casas noturnas
e de shows  e dá outras providências.
Lei nº 9.739  (DOE 19.12.12): Regulamenta a oferta de
serviços do tipo “couvert”  no Estado do Maranhão, e dá
outras providências.
Lei nº 9.740  (DOE 19.12.12): Dispõe sobre a identificação
e o registro obrigatórios de indícios de violência pelos
agentes comunitários de saúde no âmbito do Programa
de Saúde da Família  no Estado do Maranhão.
Lei nº 9.741  (DOE 19.12.12): Dispõe sobre a
obrigatoriedade de reserva  de, no mínimo, 5% (cinco por
cento) de mesas e cadeiras para idosos, pessoas com
deficiência físico-motora, mulheres gestantes e com
criança de colo em praças de alimentação de shoppings
center’s e restaurantes , no âmbito do Estado do Maranhão
e dá outras providências.
Lei nº 9.742  (DOE 19.12.12): Institui a Política Estadual
de Prevenção e Combate ao furto e roubo de cabos e
fios metálicos e disciplina no Estado o comércio desse
material , qualquer que seja a sua forma de apresentação, e
dá outras providências.
Decreto nº 28.788  (DOE 19.12.12): Aprova Calendário de
Pagamento do Servidor Público  para o exercício de 2013.
Decreto nº 28.790  (DOE 19.12.12): Regulamenta as
modalidades de licitação .
Decreto nº 28.796  (DOE 21.12.12): Dispõe sobre a
organização da Secretaria de Estado da Pesca e
Aquicultura - SEP AQ, e dá outras providências.
Decreto nº 28.798  (DOE 21.12.12): Dispõe sobre as
consignações em folha de pagamento  dos servidores
públicos civis, militares, dos aposentados e pensionistas do
Poder Executivo do Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

JURISPRUDÊNCIA SELECIONADA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
COMPETÊNCIA. ACP. LOCAL DO DANO. A competência para

processar e julgar ação civil pública é absoluta e se dá em

função do local onde ocorreu o dano. O art. 2º da Lei n. 7.347/

1985, que disciplina a Ação Civil Pública (ACP), estabelece que as

ações da referida norma serão propostas no foro do local onde ocorrer

o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a

causa. A ratio legis da utilização do local do dano como critério definidor

da competência nas ações coletivas é proporcionar maior celeridade

no processamento, na instrução e, por conseguinte, no julgamento do

feito, dado que é muito mais fácil apurar o dano e suas provas no juízo

em que os fatos ocorreram. Precedentes citado: CC 97.351-SP, DJe 10/

6/2009. (STJ - AgRg nos EDcl no CC 113.788-DF, Rel. Min.
Arnaldo Esteves Lima, julgado em 14/11/2012).

DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. A

decretação de indisponibilidade de bens em decorrência da

apuração de atos de improbidade administrativa deve

observar o teor do art. 7º, parágrafo único, da Lei n. 8.429/

1992, limitando-se a constrição aos bens necessários ao

ressarcimento integral do dano, ainda que adquiridos

anteriormente ao suposto ato de improbidade, ou até mesmo

ao início da vigência da referida lei. Precedentes citados: REsp

1.078.640-ES, DJe 23/3/2010, e REsp 1.040.254-CE, DJe 2/2/2010.

(STJ - AgRg no REsp 1.191.497-RS, Rel. Min. Humberto
Martins, julgado em 20/11/2012).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO.
CAUSA DE AUMENTO DE PENA. A causa de aumento de pena

não pode ser presumida pelo julgador, devendo o fato que a

configurar estar descrito pormenorizadamente na denúncia

ou queixa. O princípio da correlação entre acusação e sentença,

também chamado de princípio da congruência, representa uma das

mais relevantes garantias do direito de defesa, visto que assegura a

não condenação do acusado por fatos não descritos na peça acusatória.

É dizer, o réu sempre terá a oportunidade de refutar a acusação,

exercendo plenamente o contraditório e a ampla defesa. É certo que, a

teor do disposto no art. 383 do CPP, o acusado se defende dos fatos

que lhe são atribuídos na denúncia ou queixa, e não da capitulação

legal, razão pela qual o juiz poderá, sem modificar a descrição fática,

atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que tenha de aplicar pena

mais grave. Contudo, o fato que determina a incidência do preceito

secundário da norma penal deverá estar descrito na peça acusatória,

com o objetivo de viabilizar o contraditório e a ampla defesa. Autorizar a

presunção de causa de aumento de pena, sem qualquer menção na

exordial, configura inversão do sistema de ônus da prova vigente no

ordenamento processual, visto que seria imposto à defesa o dever de

provar a inexistência dessa circunstância, e não à acusação o ônus de

demonstrá-la. Precedentes citados: HC 149.139-DF, DJe 2/8/2010;

HC 139.759-SP, DJe 1º/9/2011. (STJ - REsp 1.193.929-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 27/11/2012).


