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LEGISLAÇÃO FEDERAL
Lei Nº 12.741 (DOU 10.12.12): Dispõe sobre as medidas de
esclarecimento ao consumidor, de que trata o § 5º do artigo 150
da Constituição Federal; altera o inciso III do art. 6º e o inciso IV do
art. 106 do Código de Defesa do Consumidor.
Lei Nº 12.740 (DOU 10.12.12): Altera o art. 193 da Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT, a fim de redefinir os critérios para
caracterização das atividades ou operações perigosas, e revoga
a Lei nº 7.369, de 2.9.85.
Lei Nº 12.738 (DOU 3.12.12): Altera a Lei nº 9.656, de 3.6.98,
para tornar obrigatório o fornecimento de bolsas de colostomia,
ileostomia e urostomia, de coletor de urina e de sonda vesical
pelos planos privados de assistência à saúde.
Lei Nº 12.737 (DOU 3.12.12): Dispõe sobre a tipificação criminal
de delitos informáticos; altera o Código Penal; e dá outras
providências.
Lei Nº 12.736 (DOU 3.12.12): Dá nova redação ao art. 387 do
Código de Processo Penal, para a detração ser considerada pelo
juiz que proferir sentença condenatória.
Lei Nº 12.735 (DOU 3.12.12): Altera o  Código Penal, o Código
Penal Militar, e a Lei nº 7.716, de 5.1.89, para tipificar condutas
realizadas mediante uso de sistema eletrônico, digital ou
similares, que sejam praticadas contra sistemas informatizados e
similares; e dá outras providências.
Lei Nº 12.732 (DOU 23.11.12): Dispõe sobre o primeiro tratamento
de paciente com neoplasia maligna comprovada e estabelece
prazo para seu início.
Lei Nº 12.720 (DOU 28.9.12): Dispõe sobre o crime de extermínio

de seres humanos; altera o Código Penal; e dá outras providências.

LEGISLAÇÃO ESTADUAL

Lei Complementar Nº 151, de 4.12.12 (DOE 4.12.12): Altera a redação do art.
9º; do inciso XVIII do art. 10 e dos incisos I, II e III do art. 11-B, todos da Lei
Complementar nº 14/91 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do
Estado do Maranhão); acrescenta o inciso VII ao art. 15 da mesma Lei
Complementar e dá outras providências.
Lei Nº 9.723, de 4.12.12 (DOE 4.12.12): Veda qualquer discriminação à criança
e ao adolescente portador de deficiência ou doença crônica não contagiosa
nos estabelecimentos de ensino, creches ou similares, em instituições
públicas ou privadas e dá outras providências.
Lei Nº 9.724, de 4.12.12 (DOE 4.12.12): Obriga a remessa de contratos
firmados por meio de telefone - Call Center ou similar - aos contratantes e
dá outras providências.
Decreto Nº 28.725, de 4.12.12 (DOE 4.12.12): Prorroga o prazo de vigência do
Decreto nº 27.653-A, de 31.8.11. (NOTA: Dispõe sobre a regulamentação da
Ação “Viva Luz”, criada pela Lei Estadual nº 9.085/09, destinada aos
consumidores residenciais monofásicos maranhenses de baixo consumo,
disciplina o seu funcionamento e dá outras providências. Prorrogado pelo exercício
de 2013).
Decreto Nº 28.726, de 4.12.12 (DOE 4.12.12): Altera dispositivos do Decreto nº
24.962/2008, que institui o Comitê Gestor Estadual para Erradicação do Sub-
registro Civil de Nascimento e Ampliação do Acesso à Documentação
Básica, e dá outras providências.
Decreto Nº 28.729, de 4.12.12 (DOE 4.12.12): Dispõe sobre a criação da
Comissão Técnica Estadual do Projeto Orla.
Decreto Nº 28.730, de 4.12.12 (DOE 4.12.12): Regulamenta e consolida normas
sobre a concessão, aplicação e comprovação de adiantamento a servidor por
meio de Cartão Corporativo de Débito, e dá outras providências.
Portaria Nº 442/2012 - Delegacia Geral de Polícia Civil/MA (DOE 28.11.12):
Resolve que todos os servidores lotados nas Unidades da Polícia Civil do
Estado do Maranhão, policiais civis ou não, deverão tratar as pessoas
transsexuais e travestis legalmente capazes, pelo nome social, se requerido
pelo interessado, e dá outras providências.

.

JURISPRUDÊNCIA SELECIONADA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TERMO INICIAL
DA CONTAGEM DOS PRAZOS PARA
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS PELO MP OU
PELA DEFENSORIA PÚBLICA. A contagem dos
prazos para a interposição de recursos pelo MP
ou pela Defensoria Pública começa a fluir da data
do recebimento dos autos com vista no respectivo
órgão, e não da ciência pelo seu membro no
processo. A fim de legitimar o tratamento igualitário
entre as partes, a contagem dos prazos para os referidos
órgãos tem início com a entrada dos autos no setor
administrativo do respectivo órgão. Estando
formalizada a carga pelo servidor, configurada está a
intimação pessoal, sendo despicienda, para a contagem
do prazo, a aposição no processo do ciente do membro.
Precedentes citados: EDcl no RMS 31.791-AC, DJe 10/
2/2012; AgRg no Ag 1.346.471-AC, DJe 25/5/2011;
AgRg no AgRg no Ag 656.360-RJ, DJe 24/3/2011; AgRg
no Ag 880.448-MG, DJe 4/8/2008, e AgRg no Ag
844.560-PI, DJ 17/12/2007. (STJ - REsp 1.278.239-
RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 23/10/
2012).

DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO.
Não há nulidade processual pela simples remessa
dos autos ao MP para manifestação após o
oferecimento da defesa preliminar na ação de
improbidade administrativa. A decretação da
nulidade exige a demonstração do efetivo prejuízo pela
parte, de sorte que, mesmo que tenha havido erro
procedimental, deve o réu demonstrar em que
amplitude tal equívoco lhe causou danos. Precedente
citado: AgRg no AREsp 35.837-RS, DJe 26/4/2012.
(STJ - AgRg no REsp 1.269.400-SE, Rel. Min.
Humberto Martins, julgado em 23/10/2012).

NORMAS DO MP

Resolução Conjunta Nº 03 - CNMP (DJ-e nº 198/
2012, em 26/10/2012): Dispõe sobre o assento de
nascimento de indígena no Registro Civil das Pessoas
Naturais.
Resolução nº 88 - CNMP (DOU 25/9/12): Dispõe
sobre o atendimento ao público e aos advogados por
parte de membros do Ministério Público.
Resolução nº 89 - CNMP (DOU 24/9/12):
Regulamenta a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/
2011) no âmbito do Ministério Público da União e dos
Estados e dá outras providências.

Ato Regulamentar nº 20/2012 – GPGJ (DJE
10.12.12): Estabelece o recesso natalino do ano de
2012 e do ano novo de 2013, no âmbito do MPMA.
Ato Regulamentar Nº 18/2012 – GPGJ (DJE
01.11.12): Dispõe sobre a regulamentação de registro
e controle biométrico, por meio de impressão digital,
de frequência dos servidores do Ministério Público do

Estado do Maranhão.


