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INSTITUCIONAL
Normas selecionadas do Diário da Justiça no período de 01 a 31 de março,
para cadastro na base da Biblioteca:
Portaria nº 939/2017-GP, de 22 de fevereiro de 2017 - Regulamenta a criação
e funcionamento de três grupos de trabalho de apoio ao julgamento dos processos
relativos à corrupção, à improbidade administrativa e às ações coletivas.

“Doutrina”, que traz artigos
do acervo de periódicos da
Biblioteca!
Desejamos a todos uma boa
leitura!
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/PortalIntern
o/i nstitucional/Biblioteca/13235Acontece.xhtml

Portaria nº 1187/2017-GP, de 08 de março de 2017 - Institui o Comitê de
Gestão Operacional (CGO), com a finalidade de conjugar esforços para
implementar as ações do Plano de Gestão do biênio 2017-2019.
Portaria n° 1230/2017-GP, de 10 de março de 2017 - Atualiza a portaria nº
2766/2014 que disciplina a utilização do Sistema Integrado de Gestão
Administrativa - SigaDOC, destinado a produção, registro, comunicação,
tramitação, de documentos, expedientes e processos administrativos em meio
digital.
Portaria nº 1251/2017-GP, de 13 de março de 2017. Art. 1º Autorizar a
execução do Projeto "FISCALIZE LEGAL" , cujo objetivo é contribuir para maior
eficiência na fiscalização dos contratos administrativos .
Portaria n° 1255/2017-GP, de 14 de março de 2017 - Art.1º Estabelecer o
quantitativo de Juízes de Direito Substitutos para cada Região Judiciária.
Portaria nº 1390/2017-GP, de 22 de março de 2017 - Institui o Grupo de
Trabalho Interinstitucional para elaboração do Programa de atendimento às
famílias que queiram entregar voluntariamente criança para adoção.

Você Sabia?

“ O Centro de Memória da Amazônia, ligado à Universidade Federal do Pará, também possui em seu acervo
documentos coloniais, notadamente do final de século XVIII e de princípios do século XIX, que dizem respeito
a questões da justiça, principalmente testamentos e inventários. “

Visite o site: http://www.ufpa.br/cma/

Legislação Selecionada

FEDERAL
Lei nº 13.417, de 1º de março de 2017 - Altera a Lei no 11.652, de 7 de abril de 2008, que “Institui os princípios
e objetivos dos serviços de radiodifusão pública explorados pelo Poder Executivo ou outorgados a entidades
de sua administração indireta. Clique aqui

Lei nº 13.419, de 13 de março de 2017 - Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, para disciplinar o rateio, entre empregados, da cobrança adicional
sobre as despesas em bares, restaurantes, hotéis, motéis e estabelecimentos similares. Clique aqui

Lei nº 13.420, de 13 de março de 2017 - Altera dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, para incentivar a formação técnico-profissional de
adolescentes e jovens. Clique aqui

Lei nº 13.421, de 27 de março de 2017 - Dispõe sobre a criação da Semana Nacional pela Não Violência
contra a Mulher e dá outras providências. Clique aqui

Lei nº 13.422, de 27 de março de 2017 - Inscreve o nome de Clara Camarão no Livro dos Heróis da Pátria.
Clique aqui
Lei nº 13.424, de 28 de março de 2017 - Altera as Leis nos 5.785, de 23 de junho de 1972, 9.612, de 19 de
fevereiro de 1998, 4.117, de 27 de agosto de 1962, 6.615, de 16 de dezembro de 1978, para dispor sobre o
processo de renovação do prazo das concessões e permissões dos serviços de radiodifusão, e dá outras
providências. Clique aqui

Lei nº 13.425, de 30 de março de 2017 - Estabelece diretrizes gerais sobre medidas de prevenção e combate
a incêndio e a desastres em estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público. Clique aqui

Lei nº 13.427,de 30 de março 2017 - Altera o art. 7º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que "dispõe
sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos
serviços correspondentes e dá outras providências", para inserir, entre os princípios do Sistema Único de Saúde
(SUS), o princípio da organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas
de violência doméstica em geral. Clique aqui

Lei nº 13.428, de 30 de março de 2017 - Altera a Lei nº 13.254, de 13 de janeiro de 2016, que "Dispõe sobre
o Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT) de recursos, bens ou direitos de origem
lícita, não declarados ou declarados incorretamente, remetidos, mantidos no exterior ou repatriados por
residentes ou domiciliados no País". Clique aqui

Decreto de 7de março de 2017 -Institui o Comitê Intersetorial de Políticas Públicas para a Primeira Infância.
Clique aqui

Legislação Selecionada – cont.

FEDERAL
Decreto nº 9.002, de 13 de março de 2017 - Altera o Decreto nº 8.872, de 10 de outubro de 2016, que dispõe
sobre a vinculação das entidades da administração pública federal indireta. Clique aqui
Decreto nº 9.004, de 13 de março de 2017 - Transfere a Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa da Secretaria de
Governo da Presidência da República para o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, e dá outras
providências. Clique aqui
Decreto nº 9.017, de 30 de março de 2017 - Altera o Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007, que
regulamenta o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a Títulos ou Valores
Mobiliários - IOF. Clique aqui
Medida Provisória nº 774, de 30 de março de 2017 - Dispõe sobre a contribuição previdenciária sobre a receita
bruta. Clique aqui

ESTADUAL
Lei n° 8.465, de 27 de março de 2017 – Institui o Dia Estadual de Combate e prevenção ao Escalpelamento.
Clique aqui
Lei n° 8.466, de 27 de março de 2017 – Dispõe sobre a obrigatoriedade de informação ao consumidor,
antecipadamente, sobre interrupção, cancelamento ou qualquer alteração de cobranças em débito automático.
Clique aqui

Lei n° 8.469, de 27 de março de 2017 - Altera e acrescenta dispositivo à Lei n° 5.980, de 19 de julho de 1996,
que dispõe sobre as entidades qualificadas como organizações sociais e dá outras providências. Clique aqui

Lei n° 8.470, de 27 de março de 2017 - Dispõe sobre o Serviço de Transporte Público Alternativo
Intermunicipal do Estado do Pará. Clique aqui

Lei n° 8.472, de 29 de março de 2017 - Dispõe sobre a Desacumulação dos Serviços Extrajudiciais de Notas e
Registros, a Criação de Serventias Extrajudiciais no Estado do Pará. Clique aqui

Decreto nº 1.714, de 10 de março de 2017 - Homologa a Resolução nº 174/2017-CSPGE, de 20 de fevereiro de
2017, do Conselho Superior da Procuradoria Geral do Estado, que estabelece diretrizes para a atuação de
Procuradores do Estado nos diversos órgãos da Administração Direta do Estado. Clique aqui
Decreto n° 1.729, de 24 de março de 2017 - Dispõe sobre medidas administrativas a serem adotadas com vistas
a garantir o abastecimento de pescado no mercado interno, no período de 27 de março a 14 de abril de 2017.
Clique aqui

Notícias Selecionadas
STF
STF decide que livros digitais têm imunidade tributária. Leia mais
PGR questiona dispositivos do Código Brasileiro de Aeronáutica sobre acesso a informações de acidentes.
Leia mais
Arquivado inquérito contra deputado Éder Mauro (PSD-PA). Leia mais
1ª Turma: incabível recurso interposto por e-mail sem apresentação posterior de peça física. Leia mais
Lei com matéria diversa da MP que a originou é preservada em razão de segurança jurídica. Leia mais
STF reafirma que crime contra ordem tributária não se vincula com prisão civil por dívida. Leia mais
Suspensa lei alagoana que instituiu o programa Escola Livre. Leia mais
Mantida decisão que impõe vagas para idosos e deficientes em voos em Santarém (PA). Leia mais
Lei paraense sobre transporte intermunicipal de passageiros em lotações é tema de ADI. Leia mais

STJ
Oferta de curso inexistente obriga faculdade a indenizar aluno por dano moral. Leia mais
Banco é condenado por desvio de dinheiro de cliente imputado a gerente. Leia mais
Agressão a criança dispensa prova de dano moral. Leia mais
Ameaça espiritual serve para configurar crime de extorsão. Leia mais

Não é abusiva cláusula que responsabiliza comprador pela desocupação de imóvel adquirido da CEF.
Leia mais

MPPA
Promotoria do consumidor firma TAC com empresas envasadoras de água mineral. Leia mais

TRIBUNAIS ESTADUAIS
TJAC
Justiça nega indenização a autor que alegou constrangimento por responder a processo. Leia mais

TJRS
Arrombamento em planejado gera reparação. Leia mais

Obras disponíveis no acervo da Biblioteca

Acervo Leitura Livre

Acervo jurídico

Doutrina

Acervo de periódicos
Revista NDJ BDA
Artigos
OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. A arbitragem nos contratos da Administração Pública
e a Lei nº 13.129/2015: novos desafios. BDA – Boletim de Direito Administrativo, São Paulo,
NDJ, ano 33, n. 1, p. 25-38, jan. 2017. Clique aqui
CARDOSO, Lucas André Netto. Parecer: Como deve a Administração proceder em não se
concluindo o procedimento licitatório dentro do prazo de validade das propostas apresentadas
pelos licitantes (art. 64, § 3º, da Lei nº 8.666/1993). BLC – Boletim de Licitações e Contratos,
São Paulo, NDJ, ano 30, n. 2, p. 123-127, fev. 2017. Clique aqui
Revista Síntese de Direito Penal e Processo Penal
Artigo
VARGAS, Robson. Prisão Provisória e as Cautelares Diversas (Alternativas) nos Crimes de
Tráfico de Drogas Uma Abordagem a Partir das Decisões do Tribunal de Justiça de Santa
Catarina. Síntese, RDP, n.101, p. 1-17, dez. 2016. Clique aqui

Em Foco

Liderança é olhar além do seu umbigo

Faça a sua função de unir o grupo e incentiva a evolução pessoal e profissional da sua equipe
alinhando todos para atingir os objetivos da empresa entendendo a cultura de ensinar e
colaborar com o outros. Saiba mais

