BOLETIM INFORMATIVO
“ A informação é um dos maiores patrimônios da época contemporânea”
(Doris Peixoto-Senado Federal)

Serviço Disseminação Seletiva da Informação-DSI
O Boletim Informativo da
Divisão de Biblioteca em sua
segunda
publicação,
atendendo a sugestões, traz
uma nova seção “Espaço do
servidor”. Nele teremos
poemas, poesias, crônicas,
artigos científicos de autoria
de magistrados e servidores!
Desejamos a todos uma boa
leitura!
Divisão de Biblioteca
Equipe:
Elaine Cristina Ribeiro
Felicidade de Fátima
Josiane Neves
Lanalucia Figueiredo
Contato: 32053351
E-mail: biblioteca@tjpa.jus.br
Facebook: bibliotecaTJPA
Visite nossa página:
http://portalinterno/PortalInterno
/institucional/Biblioteca/13235Acontece.xhtml

Você Sabia?
Que nos primórdios da
justiça paraense, os
magistrados
eram
proibidos de casar? É o
que diz a Carta Régia de
1734.
Fonte: PARÁ. Tribunal de
Justiça. Memórias dos 135
anos do Tribunal da Relação
de Belém ao Tribunal do
Estado do Pará.1873-2008.
Belém: Tribunal de Justiça do
Estado do Estado do Pará,
2008.2014p.
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INSTITUCIONAL
Normas selecionadas do Diário da Justiça no período de 5 a 15 de
julho, para cadastro na base da Biblioteca:
Ementa Regimental nº01/2016- Altera o art. 24, inciso XIII, alínea "b", art.
29, inciso I, alínea "a" e o art. 30, inciso I, alínea "a" do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça, aprovado pela Resolução nº 13, de 11 de maio de
2016.
Ementa Regimental nº02/2016- Altera o inciso I, do art. 105 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça, aprovado pela Resolução n.13,
de 11 de maio de 2016, e dá outras providências.
Resolução nº22/2016- Dispõe sobre a instalação da Vara Única da
Comarca de Eldorado dos Carajás, e dá outras providências.
Resolução nº23/2016- Implementa o Processo Eletrônico Judicial na
jurisdição da execução penal das penas e sanções privativas de liberdade e
restritivas de direito, por meio do Sistema Eletrônico de Execução
Unificado – SEEU.
Portaria nº3124/2016- Aprova o Manual Base que têm por objetivo
padronizar os procedimentos para elaboração de manuais técnicos e
administrativos através do software Bizagi.
Portaria nº3127/2016- Altera o artigo 10 da portaria nº 3830 de 08 de
setembro de 2015. "Art. 10. A Coordenadoria de Convênios e Contratos, a
quando das renovações de contratos de natureza continuada e de aluguel de
imóveis, deverá envidar junto às contratadas a repactuação do preço do
contrato, objetivando auferir redução do valor e/ou renúncia à aplicação da
cláusula de reajuste. ”
Portaria nº3129/2016- Institui Comissão julgadora do 2º Concurso de
Fotografias do TJPA.
Portaria n° 3128/2016- Institui Comissão Organizadora do 2º Concurso
de Fotografias do TJPA.
Portaria nº3236/2016-Institui a Política de Desenvolvimento do Acervo
da Biblioteca do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Legislação Selecionada

FEDERAL
Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016- Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de
economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Clique aqui
Lei nº 13.305, de 4 de julho de 2016- Acrescenta art. 19-A ao Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de 1969,
que “institui normas básicas sobre alimentos”, para dispor sobre a rotulagem de alimentos que contenham lactose.
Clique aqui
Lei nº 13.306, de 4 de julho de 2016- Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do
Adolescente, a fim de fixar em cinco anos a idade máxima para o atendimento na educação infantil. Clique aqui
Lei nº 13.309, de 6 de julho de 2016- Institui o Dia Nacional de Doação de Cordão Umbilical. Clique aqui
Lei nº 13.311, de 11 de julho de 2016- Institui, nos termos do caput do art. 182 da Constituição Federal, normas
gerais para a ocupação e utilização de área pública urbana por equipamentos urbanos do tipo quiosque, trailer,
feira e banca de venda de jornais e de revistas. Clique aqui

ESTADUAL
Lei Ordinária nº 8.368, de 30 de junho de 2016- Dispõe sobre a concessão de abono complementar
aos servidores civis, ativos e inativos e pensionistas do Poder Executivo. Clique aqui
Decreto nº 1.573, de 29 de junho de 2016- Dispõe sobre o Valor Adicionado, índices de Valor Adicionado e
índices percentuais de distribuição, aos Municípios, das parcelas do produto da arrecadação do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS. Clique aqui
Decreto nº 1.550, de 3 de junho de 2016- Altera dispositivos do Regulamento do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal
e de Comunicação - RICMS-PA, aprovado pelo Decreto nº 4.676, de 18 de junho de 2001. Clique aqui

MUNICIPAL
Lei nº 9.219 de 07 de junho de 2016- Dispõe sobre a instalação de fraldários em banheiros, para pessoas com
deficiência, para crianças, adolescentes e adultos que necessitem desses ambientes em estabelecimentos públicos
de grande circulação – Lei GIGI –, e dá outras providências. Clique aqui
Lei nº 9.220 de 07 de junho de 2016- Determina que a Prefeitura Municipal de Belém através das Escolas

Municipais do Município realizarão anualmente, Censo Oftálmico do alunado, bem como o fornecimento de óculos aos alunos que apresentarem dificuldades visuais, e dá outras providências. Clique
aqui

Notícias Selecionadas
STF
Decano cita "Regras de Bangkok" em despacho que pede comprovação de que presa é lactante.
Leia mais
Concedida liminar em HC por violação ao princípio da presunção de inocência. Leia mais
Liminar garante liberdade a lavrador sem condições de pagar fiança. Leia mais
Remuneração inferior ao salário mínimo a servidor com jornada reduzida é tema de repercussão
geral. Leia mais
1ª Turma nega desclassificação de homicídio doloso para culposo em caso de embriaguez ao
volante. Leia mais
Conselhos de profissão não podem fixar anuidade acima da previsão legal. Leia mais

STJ
Corte Especial aprova nova súmula sobre ratificação de recurso especial. Leia mais
Contribuinte não tem direito a crédito de Pis e Cofins sobre valor pago a título de ICMS-ST.
Leia mais
Devedor precisa provar inexistência de causa em ação que busca anular promissória. Leia mais
Afastada extinção de processo por abandono do autor da ação. Leia mais
Ordem tributária e lotes urbanos entre os novos temas da Pesquisa Pronta. Leia mais
Reconhecida a responsabilidade solidária em acidente que vitimou menor. Leia mais
Resolução do CNJ regulamenta acessibilidade no Poder Judiciário do País. Leia mais
Anulada decisão que impôs multa a terceiro adquirente de boa-fé. Leia mais

PGE
Estado reverte na Justiça decisão favorável à empresa que não cumpriu normas ambientais. Leia
mais

MPPA
MPPA orienta sobre os direitos dos idosos e pessoas com deficiência no mês de férias. Leia
mais
Unidades do Ministério Público aderem ao projeto-piloto do cadastro nacional de violência.
Leia mais
Promotoria do Consumidor reúne com empresas para tratar de envasamento de água. Leia mais

Obras Disponíveis no Acervo da Biblioteca
Acervo Jurídico

Acervo Projeto Leitura Livre

Espaço do Servidor
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A servidora Erika Nunes
trabalha na Coordenadoria de
Imprensa como fotografa,
participou do 1º Concurso de
Poesias do Dia das Mães do
Tribunal de Justiça do Pará,
conquistando o 3º lugar com a
poesia:

mistério

e

Erika gentilmente aceitou
nosso convite para participar
da estreia do “Espaço do
Servidor”!

Mural Cultural
EVENTO

Museu de Arte Sacra recebe “Mundo Céu”
A exposição fotográfica é formada por 25 imagens feitas por Karol em
Belém e em outros municípios do Estado do Pará.
Fica em cartaz até o dia 31/07/2016
De 12 de julho - TER
Até 31 de julho - DOM
Hora: 19h (12/07 - Vernissage)
10h às 15h (qui a sex)
9h às 13h (sáb, dom e fer)
Local: Galeria Fidanza - Museu de Arte Sacra
Praça Frei Caetano Brandão, s/n
Contato: (91) 4009-8805
Valor: Grátis

CURSO
Lei 12.973/14 na Prática - Aplicação dos pronunciamentos contábeis e adequação as
novas regras tributárias. Saiba mais

Em Foco
Biblioteca virtual oferece material de proteção à infância

Fruto de uma parceria entre o Fundo das Nações Unidas para
a Infância (UNICEF), a Associação dos Pesquisadores dos
Núcleos de Estudos e Pesquisa sobre a Criança e o
Adolescente (NECA) e o Instituto da Criança e do
Adolescente (INDICA), a Biblioteca Virtual Crescer Sem
Violência tem como objetivo dar subsídios para a formulação
de políticas públicas voltadas para a proteção dos direitos de
crianças e adolescentes. Saiba mais.

