
STJ - INQUÉRITO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
A 1ª Turma, por maioria, entendeu que o inquérito
civil, como peça informativa, pode embasar a
propositura de ação civil pública contra agente
político, sem a necessidade de abertura de
procedimento administrativo prévio. AREsp
113.436-SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado
em 10/4/2012. (Informativo STJ 0495).

STJ - RESPONSABILIDADE. PLANO DE SAÚDE. PRESTAÇÃO.
SERVIÇO. Reiterando seu entendimento, a Turma decidiu que a

operadora de plano de saúde é solidariamente responsável pela

sua rede de serviços médico-hospitalar credenciada. Reconheceu-

se sua legitimidade passiva para figurar na ação indenizatória

movida por segurado, em razão da má prestação de serviço por

profissional conveniado. Assim, ao selecionar médicos para

prestar assistência em seu nome, o plano de saúde se compromete

com o serviço, assumindo essa obrigação, e por isso tem

responsabilidade objetiva perante os consumidores, podendo em

ação regressiva averiguar a culpa do médico ou do hospital.

Precedentes citados: AgRg no REsp 1.037.348-SP, DJe 17/8/2011;

AgRg no REsp 1.029.043-SP, DJe 8/06/2009, e REsp 138.059-MG,

DJ 11/6/2001. REsp 866.371-RS, Rel. Min. Raul Araújo,
julgado em 27/3/2012. (Informativo STJ 0494).
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STF - Regra que proíbe liberdade provisória a
presos por tráfico de drogas é inconstitucional

Por maioria de votos, o Plenário do Supremo Tribunal
Federal (STF) concedeu parcialmente habeas corpus
para que um homem preso em flagrante por tráfico de
drogas possa ter o seu processo analisado novamente
pelo juiz responsável pelo caso e, nessa nova análise,
tenha a possibilidade de responder ao processo em
liberdade. Nesse sentido, a maioria dos ministros da Corte
declarou, incidentalmente*, a inconstitucionalidade de
parte do artigo 44** da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas),
que proibia a concessão de liberdade provisória nos
casos de tráfico de entorpecentes. A decisão foi tomada
no Habeas Corpus (HC 104339) apresentado pela defesa
do acusado, que está preso desde agosto de 2009. Ele foi
abordado com cerca de cinco quilos de cocaína, além de
outros entorpecentes em menor quantidade. (NOTÍCIAS
DO STF - Disponível em http://www.stf.jus.br/portal/
cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=207130)

STJ - DANOS MORAIS. ABANDONO AFETIVO. DEVER
DE CUIDADO. O abandono afetivo decorrente da omissão
do genitor no dever de cuidar da prole constitui elemento
suficiente para caracterizar dano moral compensável. Isso
porque o non facere que atinge um bem juridicamente
tutelado, no caso, o necessário dever de cuidado (dever de
criação, educação e companhia), importa em vulneração
da imposição legal, gerando a possibilidade de pleitear
compensação por danos morais por abandono afetivo.
Consignou-se que não há restrições legais à aplicação das
regras relativas à responsabilidade civil e ao consequente
dever de indenizar no Direito de Família e que o cuidado
como valor jurídico objetivo está incorporado no
ordenamento pátrio não com essa expressão, mas com
locuções e termos que manifestam suas diversas
concepções, como se vê no art. 227 da CF. O
descumprimento comprovado da imposição legal de cuidar
da prole acarreta o reconhecimento da ocorrência de
ilicitude civil sob a forma de omissão. É que, tanto pela
concepção quanto pela adoção, os pais assumem
obrigações jurídicas em relação à sua prole que
ultrapassam aquelas chamadas necessarium vitae. É
consabido que, além do básico para a sua manutenção
(alimento, abrigo e saúde), o ser humano precisa de outros
elementos imateriais, igualmente necessários para a
formação adequada (educação, lazer, regras de conduta
etc.). O cuidado, vislumbrado em suas diversas
manifestações psicológicas, é um fator indispensável à
criação e à formação de um adulto que tenha integridade
física e psicológica, capaz de conviver em sociedade,
respeitando seus limites, buscando seus direitos,
exercendo plenamente sua cidadania. REsp 1.159.242-

SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 24/4/2012.

(Informativo STJ 0496).

LEGISLAÇÃO FEDERAL

LEI 12.618/2012 (DOU 2.5.12): Institui o regime de previdência

complementar para os servidores públicos federais titulares de

cargo efetivo, inclusive os membros dos órgãos que menciona;

fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões

pelo regime de previdência de que trata o art. 40 da Constituição

Federal;  e dá outras providências.

LEI 12.607/2012 (DOU 5.4.12): Institui o Sistema Nacional de

Atendimento Socioeducativo (Sinase), regulamenta a execução das

medidas socioeducativas destinadas a adolescente que pratique

ato infracional; e altera as Leis nos 8.069/90 (ECA); 7.560/86,

7.998/90, 5.537/68, 8.315/91, 8.706/93, os Decretos-Leis nos

4.048/42, 8.621/46, e a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

LEGISLAÇÃO ESTADUAL

LEI 9.579/2012 (DOU 12.4012): Institui o Código de Licitações

e Contratos do Estado do Maranhão.
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NOTÍCIAS DA BIBLIOTECA ARCELINA MOCHEL. ACESSE AS
NOTÍCIAS JURÍDICAS SELECIONADAS PELA COORDENADORIA DE
DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOTECA NO LINK http://www.mp.ma.gov.br/
index.php/lista-de-noticias-biblioteca

“A CONTRARIEDADE À LEGISLAÇÃO E À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DAS
DECISÕES JUDICIAIS QUE EXIGEM PROVA DE DESONESTIDADE, IMORALIDADE

OU DE MÁ-FÉ PARA CARACTERIZAÇÃO DE TODO E QUALQUER ATO DE
IMPROBIDADE”. Tese apresentada pelo Promotor de Justiça/MG Felipe

Gustavo Gonçalves Caires. Disponível na Biblioteca/PGJ (PA
6618AD/2011).

REVISTA JURIS ITINERA 2012
O prazo de envio de artigos doutrinários para a edição 2012 da

Revista do MPMA – Juris Itinera finda no dia 15 (quinze) de
julho do corrente ano, quando os artigos serão selecionados pelo

Conselho Editorial e, posteriormente, publicados.


