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LEGISLAÇÃO FEDERAL

Lei Complementar nº 142 (DOU 17.5.13): Regulamenta o §

1º do art. 201 da Constituição Federal, no tocante à

aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime

Geral de Previdência Social - RGPS.

Lei nº 12.812 (DOU 17.5.13): Acrescenta o art. 391-A à

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, para dispor sobre a

estabilidade provisória da gestante, prevista na alínea b do

inciso II do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias.

Lei nº 12.830 (DOU 21.6.13): Dispõe sobre a investigação

criminal conduzida pelo delegado de polícia.

Lei Nº 12.842 (DOU 11.7.13): Dispõe sobre o exercício da

Medicina.

Medida Provisória Nº 621 (DOU 10.7.13): Institui o Programa

Mais Médicos e dá outras providências.

Decreto Nº 8.040 (DOU 10.7.13): Institui o Comitê Gestor e

o Grupo Executivo do Programa Mais Médicos e dá outras

providências.

Resolução - RDC Nº 36 – ANVISA (DOU 26.7.13): Institui

ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e

dá outras providências.

Resolução Nº 445 – CONTRAN (DOU 10.7.13): Estabelece

os requisitos de segurança para veículos de transporte público

coletivo de passageiros e transporte de passageiros tipos micro-

ônibus e ônibus, categoria M3 de fabricação nacional e

importado.

Portaria nº 1.377 – Ministério da Saúde (DOU 10.7.13):

Aprova os Protocolos de Segurança do Paciente.

Portaria nº 1.378 – Ministério da Saúde (DOU 10.7.13):

Regulamenta as responsabilidades e define diretrizes para

execução e financiamento das ações de Vigilância em Saúde

pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, relativos ao

Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e Sistema Nacional

de Vigilância Sanitária.

LEGISLAÇÃO EST ADUAL

Lei Nº 9.878 (DOE 10.7.13): Dispõe sobre o Conselho Estadual de Esporte
e Lazer do Maranhão e dá outras providências, com base nas diretrizes e
orientações da II Conferência Nacional de Esporte e Lazer.
Lei Nº 9.873 (DOE 10.7.13): Dispõe sobre a criação do Índice de
Desenvolvimento Sustentável para os Municípios do Estado do Maranhão,
e dá outras providências.
Lei Nº 9.874 (DOE 10.7.13): Dá nova redação ao inciso II do art. 10 da
Lei nº 7.736/2002, que dispõe sobre o transporte alternativo intermunicipal
de passageiros do Estado do Maranhão.
Medida Provisória Nº 148 (DOE 5.7.13): Autoriza o Poder Executivo a
conceder compensação financeira, a título de subvenção econômica, no
preço do litro de leite de vaca pago a produtores e laticínios, no âmbito do
Programa Leite é Vida, e dá outras providências.
Medida Provisória Nº 149 (DOE 8.7.13): Dispõe sobre a extinção dos
Conselhos de Gestão Estratégica das Políticas Públicas de Governo, de
Articulação Regional e de Desenvolvimento Econômico e Social e dá outras
providências.
Instrução Normativa Nº 002/2013 - DG/PC/MA (DOE 5.7.13): Dispõe
sobre o limite de atribuições das Delegacias de Roubos e Furtos em relação
às Delegacias Distritais e demais Especializadas das circunscrições das
Superintendências de Polícia Civil da Capital e do Interior, e dá outras
providências.

JURISPRUDÊNCIA SELECIONADA
EXECUÇÃO DE MULTA APLICADA POR TRIBUNAL DE CONTAS
ESTADUAL A AGENTE POLÍTICO MUNICIPAL E LEGITIMIDADE. O
Estado-Membro não tem legitimidade para promover execução judicial para

cobrança de multa imposta por Tribunal de Contas estadual à autoridade

municipal, uma vez que a titularidade do crédito é do próprio ente público

prejudicado, a quem compete a cobrança, por meio de seus representantes

judiciais. Com base nessa orientação, a 1ª Turma negou provimento a

agravo regimental em recurso extraordinário, no qual se discutia a

legitimidade ad causam de município para execução de multa que lhe fora

aplicada. O Min. Dias T offoli dest acou que, na omissão da
municipalidade nessa execução, o Ministério Público poderia
atuar . (Informativo STF nº 71 1 - RE 580943 AgR/AC, rel. Min. Ricardo
Lewandowski).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DE
INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DISPONÍVEIS.
LEGITIMIDADE ATIVA DO MP. PRECEDENTES. 1. O Ministério
Público possui legitimidade para propor ação civil coletiva em
defesa de interesses individuais homogêneos de relevante
caráter social, ainda que o objeto da demanda seja referente a
direitos disponíveis  (RE 500.879-AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira

Turma, DJe de 26-05-2011; RE 472.489-AgR, rel. Min. Celso De Mello,

Segunda Turma, DJe de 29-08-2008). 2. Agravo regimental a que se nega

provimento. (Informativo STF nº 71 1 - Agravo Regiment al no RE n.
401.482-PR, Rel. Min. Teori Zavascki).

PROPAGANDA PARTIDÁRIA E LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO PARA REPRESENTAÇÃO. O Ministério Público tem
legitimidade para representar contra propagandas partidárias
irregulares.  Com base nesse entendimento, o Plenário, por
maioria, julgou parcialmente procedente pedido formulado em
ação direta de inconstitucionalidade  proposta contra a expressão

“que somente poderá ser oferecida por partido político”, constante do art.

45, § 3º, da Lei 9.096/95, com a redação conferida pela Lei 12.034/2009

(“A representação, que somente poderá ser oferecida por partido político,

será julgada pelo Tribunal Superior Eleitoral quando se tratar de programa

em bloco ou inserções nacionais e pelos Tribunais Regionais Eleitorais

quando se tratar de programas em bloco ou inserções transmitidos nos

Estados correspondentes”) para dar interpretação conforme a
Constituição de modo a garantir a atuação do Ministério Público.
(...). Consignou-se que a Constituição atribuiria ao PARQUET a
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais indisponíveis, por isso mesmo não lhe poderia tolher a
legitimidade para representar contra propagandas partidárias
irregulares. Sublinhou-se que a expressão impugnada, ao dispor
que a representação “somente poderá ser oferecida por partido
político”, vulneraria de forma substancial o papel constitucional
do Ministério Público na defesa das instituições democráticas.
Vencido o Min. Teori Zavascki, que também julgava parcialmente procedente

o pedido, mas reputava que o vício da inconstitucionalidade se resolveria

com redução de texto, ou seja, com a exclusão da palavra “somente”.

(Informativo STF nº 71 1 - ADI 4617/DF, rel. Min. Luiz Fux).
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