BOLETIM INFORMATIVO
Faça o autoexame e
previna-se contra o câncer de mama!

Serviço Disseminação Seletiva da Informação-DSI

v. 1, n. 9, 31 out. 2016

INSTITUCIONAL
O Boletim Informativo da
Divisão de Biblioteca tem por
objetivo trazer informações
seletivas
institucionais,
jurídicas
e
culturais.
Contribua com a nossa
publicação encaminhando
críticas, dúvidas e sugestões!
Desejamos a todos uma boa
leitura!

Divisão de Biblioteca
Equipe:
Elaine Ribeiro
Felicidade de Fátima
Josiane Neves
Lanalucia Figueiredo

Normas selecionadas do Diário da Justiça no período de 15 a 31 de
outubro para cadastro na base da Biblioteca:

Portaria nº4860/2016-GP, de 17 de outubro de 2016 - Institui mutirão para
revisão e julgamento de ações penais decorrentes de conflitos fundiários.

Portaria n°4896/2016-GP, 19 de outubro de 2016 - Suspender o
expediente forense na 2º Vara do Juizado Especial Cível e Criminal do
Idoso, no dia 18 de outubro do ano de 2016.

Portaria nº 4926/2016-GP, 21 de outubro de 2016 - Institui o Sistema de
Guias de Devoluções e Ressarcimentos (GDR), dispõe sobre os
procedimentos de devolução e de depósito de receitas do Poder Judiciário, e
dá outras providências.

Portaria nº4981/2016-GP, 26 de outubro de 2016 - Determinar a suspensão
do expediente forense no dia 28 de outubro de 2016 em todos os órgãos do
Poder Judiciário do Estado do Pará.

Você Sabia?
Contato: 3205-3351

“O Tribunal de Apelação do Estado substituiu a Corte de Apelação do Pará,

E-mail: biblioteca@tjpa.jus.br
Facebook: bibliotecaTJPA

conforme se constata no art.103, alínea “a”, da Constituição dos Estados Unidos
do Brasil, de 10 de novembro de 1937, bem como no art. 44 da Constituição do
Estado do Pará, outorgada em 26 de outubro de 1945, que apresenta como
órgãos do Poder Judiciário: O Tribunal de Apelação; os Juízes de Direito; os
Tribunais do Júri; os Pretores e os suplentes de juízes. O Decreto nº 3.485, de 19
de abril de 1940, impõe novas mudanças à organização judiciária, com a criação
do Conselho Disciplinar da Magistratura, formado pelo Presidente e dois

Visite nossa página:

Desembargadores sorteados anualmente, e a Corregedoria exercida por juízes de

http://portalinterno/PortalInterno
/institucional/Biblioteca/13235Acontece.xhtml

direito designados pelo Conselho. ”

Fonte: PARÁ. Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: 140

anos. Belém: Tribunal de Justiça, 2014. 249p.

Legislação

FEDERAL

Decreto nº 8.882, de 19 de outubro 2016 - Promulga o Acordo de Cooperação entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Polônia no Campo da Luta
Contra o Crime Organizado e Outras Modalidades Delituosas, firmado em Brasília, em 9 de
outubro de 2006. Leia mais

Decreto nº 8.884, de 20 de outubro de 2016 - Remaneja, em caráter temporário, até 31 de
dezembro de 2016, cargo em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS
da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão para a Casa
Civil da Presidência da República. Leia mais
Decreto nº 8.885, de 24 de outubro de 2016 - Aprova o Estatuto da Cruz Vermelha Brasileira.
Leia mais
Decreto nº 8.889, de 26 de outubro de 2016 - Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança da Casa Civil da
Presidência da República, remaneja cargos em comissão e funções de confiança e substitui
cargos em comissão do Grupo Direção e Assessoramento Superiores - DAS por Funções
Comissionadas do Poder Executivo – FCPE. Leia mais
Decreto de 27 de outubro de 2016 - Reconhece como de interesse do Governo brasileiro a
participação estrangeira no capital social do Banco BBM S.A. Leia mais
Decreto nº 8.892, de 27 de outubro de 2016 - Cria a Comissão Nacional para os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável. Leia mais

Lei nº 13.349, de 18 de outubro de 2016 - Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Educação e de Operações Oficiais de Crédito, crédito suplementar no valor de R$
1.103.400.627,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. Leia mais
Lei nº 13.352, de 27 de outubro de 2016 - Altera a Lei no 12.592, de 18 de janeiro 2012, para
dispor sobre o contrato de parceria entre os profissionais que exercem as atividades de
Cabeleireiro, Barbeiro, Esteticista, Manicure, Pedicure, Depilador e Maquiador e pessoas
jurídicas registradas como salão de beleza. Leia mais
Lei complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016 - Altera a Lei Complementar no 123, de
14 de dezembro de 2006, para reorganizar e simplificar a metodologia de apuração do imposto
devido por optantes pelo Simples Nacional; altera as Leis nos 9.613, de 3 de março de 1998,
12.512, de 14 de outubro de 2011, e 7.998, de 11 de janeiro de 1990; e revoga dispositivo da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. Leia mais

ESTADUAL

Decreto nº 1.623, de 17 de outubro 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 - ICMS, aprovado pelo Decreto nº 4.676, de 18 de junho de 2001. Leia mais
Decreto nº 1.625, de 18 de outubro de 2016 - Regulamenta a Lei Complementar nº 053, de 7 de fevereiro de
2006, alterada pela Lei Complementar nº 093, de 15 de janeiro de 2014, que dispõe sobre a organização básica da
Polícia Militar do Estado do Pará, e dá outras providências. Leia mais
Decreto nº 1.627, de 18 de outubro de 2016 - Disciplina o processo seletivo simplificado para a contratação de
servidor temporário, prevista no art. 36, da Constituição do Estado do Pará, no âmbito da Administração Direta,
Autarquias e Fundações Públicas. Leia mais
Decreto nº 1.628, de 18 de outubro de 2016 - Dispõe sobre as regras para simplificação do processo de abertura,
alteração e baixa de empresas no Estado do Pará, instituindo o sistema integrador da REDESIM, denominado
Integrador Pará, e dá outras providências. Leia mais
Decreto n° 1.629, 18 de outubro de 2016 - Estabelece o limite máximo de receita bruta anual, para efeito de
recolhimento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, na forma do Simples Nacional, para o
ano-calendário de 2017. Leia mais
Decreto nº 1.630, de 18 de outubro de 2016 - Homologa a Resolução nº 290/2016-CONSEP, de 8 de junho de
2016, do Conselho Estadual de Segurança Pública, que trata da criação de comissão técnica e de fine
competências, para analisar casos de exploração sexual de crianças e adolescentes. Leia mais
Decreto nº 1.632, de 18 de outubro de 2016 - Homologa a Resolução nº 295/2016-CONSEP, de 10 de agosto de
2016, do Conselho Estadual de Segurança Pública, que aprova com ressalva, o Relatório conclusivo do Processo
nº 08/2015-CONSEP - “Viabilidade da Instituição e implementação do Comitê Estadual de Prevenção e Combate
à Tortura do Pará e do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Pará. Leia mais
Decreto nº 1.633, de 18 de outubro de 2016 - Altera dispositivo 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. Leia mais
Lei n° 8.406, de 17 de outubro de 2016 - Dispõe sobre a indenização das férias e conversão em pecúnia das
licenças prêmio dos servidores ativos do Ministério Público do Estado do Pará. Leia mais

L ei n° 8.407, de 25 de outubro de 2016 - Altera dispositivos da Lei Estadual nº 5.251, de 31 de julho de 1985,
que dispõe sobre o Estatuto da Polícia Militar do Pará e dá outras providências. Leia mais

Notícias Selecionadas
STF
1ª Turma nega princípio da insignificância a camelôs denunciados por contrabando. Leia mais
STF reafirma jurisprudência para vedar acumulação tripla de vencimentos. Leia mais
Fixada tese de repercussão geral sobre fixação de anuidades por conselhos profissionais. Leia mais
Contribuinte tem direito a diferenças em regime de substituição tributária, decide STF. Leia mais
ADI questiona lei que trata de atribuições de servidores no Denasus. Leia mais

STJ
Para Terceira Turma, proibição de janela a menos de 1,5 m do vizinho é inflexível. Leia mais
Deficiente pode reter itens que comprou para adaptar veículo restituído ao banco. Leia mais
Corte vai definir prazo na intimação por oficial de Justiça ou carta de ordem, precatória ou rogatória.
Leia mais

MPPA
Lei que indeniza férias e licenças-prêmios dos servidores do MPPA é sancionada. Leia mais

Promotoria reúne com municípios para tratar das demissões em massa. Leia mais
PGEPA
Novo Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado toma posse. Leia mais
Instituições discutem termo de cooperação para cobrança de débitos. Leia mais

TCEPA
Pleno do TCE condena a devoluções que somam cerca de setecentos Mil Reais. Leia mais

TRIBUNAIS
TJSC
Agricultora que avançou contra dono de cartório com foice em riste sofre condenação. Leia mais
TJAP
Judiciário busca cooperação com a Bancada Federal para captação de recursos através de emendas
parlamentares. Leia mais
TJSP
Justiça determina usucapião especial coletiva a moradores de Paraisópolis. Leia mais
TJPE
Memorial da Justiça obtém financiamento para lançar o inventário online de processos históricos.
Leia mais

Obras Disponíveis no Acervo da Biblioteca
Acervo Jurídico

Acervo Projeto Leitura Livre

Espaço do Servidor
Servidor, agora você
tem um espaço no
Boletim Informativo,
para

compartilhar

textos

literários,

artigos científicos de

Era uma vez uma criança
feliz por abraçar, que
coisa gostosa e quentinha
de se dar...
Olhava os amiguinhos e
haja abraçar;

sua autoria!

Colabore conosco na
disseminação

ABRAÇO DE CRIANÇA

do

conhecimento!

Abraço de pai, mãe, irmão,
amigo e até desconhecido:
Que coisa boa é abraçar!

Contato
E-mail:
biblioteca@tjpa.jus.br
Fone: 3205-3351

Onde está a criança que
gosta de abraçar?
Leia mais

Maria
Elizabeth
Souza
Muniz,
lotada
na
A

servidora

Coordenadoria Estadual
da Infância, aceitou nosso
convite para participar da
seção
“Espaço
do
Servidor”, com a poesia:
“ Abraço de criança”

Doutrina
Bases Digitais
BIBLIOTECA DIGITAL FÓRUM
Fórum Administrativo-FA
Artigo
Responsabilidade civil subjetiva do servidor público. Leia mais
Revista Brasileira de Estudos da Função Pública
Artigos
O ato de enriquecimento ilícito de servidor público (art. 9º, VII, Lei nº 8.429/92) à luz do direito
fundamental da presunção de não culpa (art. 5º, LVII, CF). Leia mais
A tipificação do descumprimento do dever de acessibilidade como ato de improbidade
administrativa. Leia mais

REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE
Artigo
O ato concessivo de aposentadoria, reforma ou pensão, o princípio constitucional da segurança
jurídica e a decadência administrativa. Leia mais

Em Foco
O hábito de ler é o que nos torna mais humanos, diz a ciência

Você pode estar precisando de uma desculpinha para ler mais (ou para estimular
alguém a fazer o mesmo) ou de um empurrãozinho para decidir qual será sua
próxima leitura. Ou pode estar, simplesmente, querendo entender um pouco melhor
como funciona essa coisa bem louca chamada “humanidade”. Para qualquer um
destes três casos, nós temos boas notícias: para a ciência, tem ficado cada vez mais
claro o quanto aqueles que leem literatura de ficção desenvolvem o ~dom~ da
empatia MUITO mais do que os outros. Leia mais

