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JURISPRUDÊNCIA SELECIONADA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE DO MP PARA
A PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA
OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE CESTA DE
ALIMENTOS SEM GLÚTEN A PORTADORES DE DOENÇA
CELÍACA . O Ministério Público é parte legítima para propor
ação civil pública tendo por objeto o fornecimento de cesta de
alimentos sem glúten a portadores de doença celíaca. Essa
conclusão decorre do entendimento que reconhece a
legitimidade do Ministério Público para a defesa da vida e da
saúde, direitos individuais indisponíveis. AgRg no AREsp
91.114-MG, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 7/2/
2013. (Informativo STJ Nº 517).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A DEFESA DE DIREITOS
DOS CONSUMIDORES ATINENTES À INSCRIÇÃO DE
SEUS NOMES EM CADASTROS DE INADIMPLENTES.  O
Ministério Público tem legitimidade para o ajuizamento de
ação civil pública com o objetivo de impedir o repasse e de
garantir a exclusão ou a abstenção de inclusão em cadastros
de inadimplentes de dados referentes a consumidores cujos
débitos estejam em fase de discussão judicial, bem como
para requerer a compensação de danos morais e a reparação
de danos materiais decorrentes da inclusão indevida de seus
nomes nos referidos cadastros. A Lei n. 7.347/1985, que dispõe
sobre a legitimidade do MP para a propositura de ação civil
pública, é aplicável a quaisquer interesses de natureza
transindividual, tais como definidos no art. 81 do CDC, ainda
que eles não digam respeito às relações de consumo. Essa
conclusão é extraída da interpretação conjunta do art. 21 da Lei
n. 7.347/1985 e dos arts. 81 e 90 do CDC, os quais evidenciam
a reciprocidade e complementaridade desses diplomas
legislativos, mas principalmente do disposto no art. 129, III, da
CF, que estabelece como uma das funções institucionais do
MP “promover o inquérito civil e a ação civil pública, para proteção
do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros
interesses difusos e coletivos”. Mesmo no que se refere aos
interesses de natureza individual homogênea, após grande
discussão doutrinária e jurisprudencial acerca da legitimação
processual extraordinária do MP, firmou-se o entendimento de
que, para seu reconhecimento, basta a demonstração da
relevância social da questão. Nesse sentido, o STF pacificou o
tema ao estabelecer que, no gênero “interesses coletivos”, ao
qual faz referência o art. 129, III, da CF, incluem-se os
“interesses individuais homogêneos”, cuja tutela, dessa forma,
pode ser pleiteada pelo MP. O STJ, na mesma linha, já decidiu
que os interesses individuais homogêneos são considerados
relevantes por si mesmos, sendo desnecessária a
comprovação dessa relevância. Ademais, além da grande
importância política que possui a solução jurisdicional de
conflitos de massa, a própria CF permite a atribuição de outras
funções ao MP, desde que compatíveis com sua finalidade (art.
129, IX). Em hipóteses como a discutida, em que se vise à
tutela de um determinado número de pessoas ligadas por uma
circunstância de fato, qual seja, a inclusão de seu nome em
cadastros de inadimplentes, fica clara a natureza individual
homogênea do interesse tutelado. Outrossim, a situação
individual de cada consumidor não é levada em consideração
no momento da inclusão de seu nome no cadastro, bastando
que exista demanda judicial discutindo o débito, o que evidencia
a prevalência dos aspectos coletivos e a homogeneidade dos
interesses envolvidos. Assim, não se pode relegar a tutela de
todos os direitos a instrumentos processuais individuais, sob
pena de excluir da proteção do Estado e da democracia aqueles
cidadãos que sejam mais necessitados, ou possuam direitos
cuja tutela seja economicamente inviável sob a ótica do
processo individual. REsp 1.148.179-MG, Rel. Min. Nancy
Andrighi, julgado em 26/2/2013.  (Informativo STJ Nº 516).

LEGISLAÇÃO FEDERAL

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 72 (DOU 3.4.13): Altera a
redação do parágrafo único do art. 7º da Constituição Federal
para estabelecer a igualdade de direitos trabalhistas entre os
trabalhadores domésticos e os demais trabalhadores urbanos
e rurais.

LEI Nº 12.802 (DOU 25.4.13): Altera a Lei 9.797/99, que “dispõe
sobre a obrigatoriedade da cirurgia plástica reparadora da mama
pela rede de unidades integrantes do SUS nos casos de
mutilação decorrentes de tratamento de câncer”, para dispor
sobre o momento da reconstrução mamária.

DECRETO Nº 7.988 (DOU 17.4.13): Regulamenta os arts. 1º a
13 da Lei nº 12.715/2012, que dispõem sobre o Programa
Nacional de Apoio à Atenção Oncológica - PRONON e o
Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa
com Deficiência - PRONAS/PCD.

DECRETO Nº 7.984 (DOU 9.4.13): Regulamenta a Lei nº 9.615/
98, que institui normas gerais sobre desporto.

LEGISLAÇÃO ESTADUAL

LEI COMPLEMENTAR Nº 154 (DOE 22.4.13): Altera o art. 15
do Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado
do Maranhão (Lei Complementar nº 14/91), dando nova
redação ao inciso VII e acrescentando-lhe o inciso X, e dá
outras providências.
LEI Nº 9.808 (DOE 30.4.13): Adequa os subsídios dos membros
do MPMA ao novo subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em conformidade com art. 108, da Lei Complementar
Estadual nº 13/91.
LEI Nº 9.809 (DOE 30.4.13): Dispõe sobre a revisão geral
anual da remuneração dos servidores do quadro de apoio técnico-
administrativo do MPMA para o exercício de 2013, altera
anexos da Lei nº 8.077/2004, e dá outras providências.

NORMAS DO MPMA

ATO REGULAMENTAR Nº 06/2013 (DOE 18.2.13): Altera o
Ato Regulamentar Conjunto n° 01/2008-GPGJ/CGMP que
dispõe sobre as regras e procedimentos a serem adotados
pelos órgãos da PGJ para a concessão, a suspensão, a
interrupção e a alteração da escala de férias dos membros do
MPMA, e dá outras providências.
ATO REGULAMENTAR Nº 07/2013 (DOE 30.4.13): Dispõe
sobre a organização dos órgãos administrativos e de execução
do Ministério Público Estadual.


