BOLETIM INFORMATIVO
Diga não ao preconceito. A prevenção é o melhor
remédio contra o Câncer de Próstata!

Serviço Disseminação Seletiva da Informação-DSI

v. 1, n. 11, 30 nov. 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!

Normas selecionadas do Diário da Justiça no período de 16 a 30 de
novembro para cadastro na base da Biblioteca:

Desejamos a todos uma boa
leitura!

Resolução n.º 30, de 11 de novembro de 2016 - Altera o " caput " do art. 1º;
altera o inciso II e §4º e acrescenta o §6º ao art. 2º; e altera o §2º do art. 3º
da Resolução n.º 015/2011-GP e dá outras providências.

Divisão de Biblioteca
Equipe:
Elaine Ribeiro
Felicidade de Fátima
Josiane Neves
Lanalucia Figueiredo
Contato: 3205-3351
E-mail: biblioteca@tjpa.jus.br
Facebook: bibliotecaTJPA
Visite nossa página:
http://portalinterno/PortalInterno
/institucional/Biblioteca/13235Acontece.xhtml

Emenda Regimental nº 04, de 11 de novembro de 2016 - Altera o art. 30,
inciso I, alínea "a" do Regimento Interno do Tribunal de Justiça.
Resolução n.º 29 de 11 novembro de 2016 - Disciplina o processamento de
Requisição de Pequeno Valor - RPV no âmbito do 1º e 2º graus de jurisdição
do Poder Judiciário do Estado do Pará.

Resolução n.º 31, de 11 de novembro de 2016 - Revoga o item 02, do inciso
III e altera o inciso V do art. 1º e inclui o parágrafo único ao art. 2º da
Resolução n.º 021/2006-GP e dá outras providências.
Provimento Conjunto n° 011/2016-CJRMB/CJCI - Altera a redação do Art.
12 do Provimento Conjunto nº 002/2015-CJRMB/CJCI.
Provimento Conjunto n° 012/2016-CJRMB/CJCI - Altera o §6º do Art. 1º
do Provimento Conjunto nº 007/2016-CJRMB/CJCI.
Provimento Conjunto nº 013/2016 - CJRMB/CJCI - Regulamenta o
cadastramento dos dados de devedores no Sistema, no caso de alteração do
polo passivo da ação, e a expedição de Mandados de citação ou intimação em
nome do responsável pela obrigação, para garantir maior eficácia no
recolhimento das custas judiciais, no caso de sucumbência, e dá outras
providências.

Você Sabia?

Provimento Conjunto nº 02/2016 – Implantação da Unidade de
Processamento Judicial (UPJ) - 1ª a 5ª Varas da Fazenda Pública da Comarca
da Capital.

“Em 1761, a Junta de Justiça
do Pará era presidida pelo
governador da província e
composta pelo ouvidor, pelo
intendente, por um juiz de
fora e três vereadores. Os
processos eram sumários.”

Portaria Conjunta nº 03/2016-GP/CJRMB/CJCI - Dispõe sobre a
implementação das ações para o recebimento e a recuperação das receitas do
Fundo de Reaparelhamento do Judiciário previstas na Portaria nº 5352/2016GP, e dá outras providências.

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

Portaria nº 5613/2016-GP - de 28 de novembro de 2016. Cria a semana de
arquivamento dos processos julgados para que sejam definitivamente
arquivados no âmbito do 2º Grau de Jurisdição.

Justiça, 2014. 249p.

Portaria nº 5352/2016-GP. 17 de novembro de 2016. Dispõe sobre ações para
o recebimento e a recuperação das receitas do Fundo de Reaparelhamento
do Judiciário oriundas dos cartórios extrajudiciais, e dá outras providências.

Legislação selecionada
FEDERAL
Decreto de 29 de novembro de 2016 - Declara luto oficial. pelo período de três dias, contado da data de edição
deste Decreto, em sinal de pesar pelas vítimas do acidente aéreo ocorrido com a aeronave da empresa LaMia,
matrícula CP2933, rota Santa Cruz de la Sierra, Bolívia/Medellín, Colômbia. Leia mais
Lei nº 13.360, de 17 de novembro de 2016 - Altera a Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, a Lei nº 10.438, de
26 de abril de 2002, a Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009. Leia mais
Lei nº 13.362, de 23 de novembro de 2016 - Altera a Lei no 11.664, de 29 de abril de 2008, que "dispõe sobre a
efetivação de ações de saúde que assegurem a prevenção, a detecção, o tratamento e o seguimento dos cânceres
do colo uterino e de mama, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS", para assegurar o atendimento às
mulheres com deficiência. Leia mais
Lei nº 13.363, de 25 de novembro de 2016 - Altera a Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994, e a Lei no 13.105, de
16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), para estipular direitos e garantias para a advogada gestante,
lactante, adotante ou que der à luz e para o advogado que se tornar pai. Leia mais
Lei nº 13.364, de 29 de novembro de 2016 - Eleva o Rodeio, a Vaquejada, bem como as respectivas expressões
artístico-culturais, à condição de manifestação cultural nacional e de patrimônio cultural imaterial. Leia mais

ESTADUAL
Lei n° 8.418, de 16 de novembro de 2016 - Denomina de “Guilherme Paraense” o Ginásio Poliesportivo
integrante do Complexo do Estádio Olímpico do Pará – Mangueirão, em Belém do Pará. Leia mais
Lei n° 8.419, de 16 de novembro de 2016 - Declara e reconhece como de utilidade pública para o Estado do
Pará, a Associação da Comunidade Remanescente de Quilombo Olorum de Santa Luzia do Tracuateua, Território
Quilombola do Jambuaçu, do Município de Moju. Leia mais
Lei n° 8.420, de 16 de novembro de 2016 - Declara e reconhece como de utilidade pública para o Estado do
Pará, o Sindicato dos Agricultores e Agricultoras Familiares dos Municípios de Eldorado dos Carajás, Sapucaia,
Xinguara e Rio Maria - SINTRAF. Leia mais
Lei n° 8.421, de 16 de novembro de 2016 - Declara e reconhece como de utilidade pública para o Estado do
Pará, o Instituto de Pessoas com Deficiência de Ananindeua - IPDA. Leia mais
Lei n° 8.423, de 16 de novembro de 2016 - Institui a semana estadual da agricultura familiar, a ser comemorada,
anualmente, na última semana de julho em todo Estado do Pará. Leia mais
Lei nº 8.424, de 16 de novembro de 2016 - Institui o dia estadual da juventude. Leia mais
Lei n° 8.425, de 16 de novembro de 2016 - Cria o dia estadual da juventude evangélica. Leia mais
Lei n° 8.426, de 16 de novembro de 2016 - Dispõe sobre incentivos à inovação, à pesquisa científicas
tecnológica e à engenharia não rotineira, visando ao desenvolvimento tecnológico, econômico, científico e social
no contexto da competitividade e sustentabilidade do Estado do Pará, e dá outras providências. Leia mais
Lei n° 8.427, de 16 de novembro de 2016 - Cria o Programa de Educação Profissional e Tecnológica, no âmbito
do Estado do Pará, denominado “Pará Profissional”, e dá outras providências. Leia mais
Lei n° 8.428, de 21 de novembro de 2016 - Dispõe sobre a revisão anual da remuneração dos servidores do
Poder Judiciário do Estado do Pará. Leia mais
Lei n° 8.435, de 22 de novembro de 2016 - Altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 4.491, de 28 de novembro
de 1973, que institui novos valores de remuneração para policiais militares. Leia mais

Notícias Selecionadas

STF
ADI questiona normas do PI que conferem autonomia administrativa e financeira à Polícia Civil. Leia mais
Ministro nega liminar a associação que questiona dispositivos de decretos editados há mais de 20 anos. Leia mais
Decisão impede aumento no comprometimento de receitas do PR com precatório. Leia mais
ADI questiona incidência da contribuição previdenciária sobre licença-maternidade. Leia mais

STJ
Violência contra a mulher é o novo tema disponível em Bibliografias Selecionadas. Leia mais
Falta de comprovação de atendimento impede reconhecimento de danos morais. Leia mais
Para Quarta Turma, aval em cédula de crédito comercial não exige autorização do cônjuge. Leia mais
E-mail pode ser usado como prova em ação judicial de cobrança de dívida. Leia mais
Construtora deve pagar lucros cessantes por atraso na entrega de imóvel. Leia mais
Informativo destaca decisões sobre aborto e aplicação do CDC em causas coletivas. Leia mais

MPPA
Ministério Público ingressa com ACP para regularizar transporte escolar. Leia mais

TCEPA
O TCE-PA publica, em versão digital, o 1º Informativo de Jurisprudência. Leia mais

TRIBUNAIS ESTADUAIS
TJCE
Unimed é condenada a pagar R$ 15 mil por negar cirurgia a paciente. Leia mais
TJSC
Estado responde por bombeiros que negaram atendimento de AVC confundido com bebedeira. Leia mais
TJRR

Acervo Jurídico

Acervo Projeto Leitura Livre

Decisão Inédita: TJRR afasta condenação de índio já punido pela tribo. Leia mais
TJRS
Cadeirante receberá passagens aéreas para tratamento médico fora do estado. 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

sua

autoria!

Colabore
conosco
disseminação
conhecimento!

na
do

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

apenados
a pena do juiz
que dança sobre a lisa superfície,
- pálida de medo é a mesma pena do condenado
cuja nódoa de sangue derramado
de um ser inanimado,
transmuta-se em toner de
impressão,
transforma-se em artigos e
jurisprudências.
a pena do juiz
que se esparrama sobre a plácida
pista branca,
como que patinando no gelo da
justiça,
é a mesma pena das mães em
prantos
pelo filho que morreu
e pelo que vai viver
encarcerado...
Leia mais

O servidor João Georgios
Ninos, lotado na 3ª Vara
Criminal da Comarca de
Santarém, participa da seção
“Espaço do Servidor”, com a
poesia
apenados*

* Poesia vencedora do XIII
Festival
da
Poesia
de
Santarém,
premiada
em
17.06.2010 durante o 3º Salão
do Livro de Santarém.

Doutrina
Artigos selecionados

Revista Fórum Direito Administrativo
Servidor público: contratos temporários ilegais e os direitos trabalhistas. Fórum Administrativo.
Leia mais
Revista dos Tribunais
Ação Civil Pública em um ramo do direito processual na defesa de interesses transindividuais e
individuais homogêneos. Leia mais
Contratos Digitais ou Eletrônicos: apenas um meio ou uma nova modalidade contratual? Leia
mais
Resolução contratual em tempos de crise. Leia mais

Um estudo crítico acerca das ações pseudoindividuais. Leia mais

Em Foco

Saúde mental? Sua dieta de informação pode ser
mais importante do que sua dieta alimentar.

Quando falamos sobre qualidade de vida e saúde mental nos dias de hoje, o
consumo de informação toma um papel cada vez mais importante. Por isso, aquilo
que colocamos para dentro de nossa cabeça é tão importante quanto aquilo que
colocamos para dentro de nosso corpo. Saiba mais

