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INSTITUCIONAL
Normas selecionadas do Diário da Justiça no período de 01 a 30 de junho, para
cadastro na base da Biblioteca:
Emenda Regimental nº 08, de 31 de maio de 2017 - Altera o caput do artigo
266 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Resolução nº 12, de 14 de junho de 2017 - Dispõe sobre a prorrogação do prazo
disposto no art. 1º da Resolução nº 02 de 18/01/2017 que alterou o art. 2º da
Resolução nº 34 de 14/12/2016.
Resolução n.º 13, de 26 de junho de 2017 - Regulamenta a aplicação do disposto
na Resolução n.º 219/2016, alterada pela Resolução n.º 243/2016, ambas do
Conselho Nacional de Justiça - CNJ, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do
Pará.
Provimento Conjunto nº 009 /2017 - CJRMB/CJCI - Regula o procedimento
de consulta on line acerca da existência ou não de protestos lavrados em desfavor
de qualquer pessoa - inclui o art. 417-A no Código de Normas dos Serviços
Notariais e de Registro do Estado do Pará.
Ordem de Serviço Conjunta nº 01/2017, de 08 de junho de 2017 - Dispõe sobre
a padronização de rotinas no recebimento de Agravos de Instrumento via
protocolo integrado em todas as Comarcas do Estado.
Portaria nº 2721/2017-GP, de 05 de junho de 2017 - Instituir calendário
unificado de eventos do Poder Judiciário do Estado do Pará, visando a otimização
e a efetiva prestação da tutela jurisdicional.
Portaria nº 3191/2017-GP, de 28 de junho de 2017 - Suspende o expediente e
os prazos processuais no 2º grau e nas unidades localizadas neste prédio-sede do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia 28 de junho de 2017.
Portaria Conjunta nº 01/2017 - GP/CJRMB/CJCI , 26 de junho de 2017 Autoriza a extensão do horário de funcionamento do Protocolo até 18 horas
nas Comarcas do Estado.

Você sabia?
“ As Cortes de Justiça, responsáveis pela revisão das sentenças dos magistrados singulares de
1º grau, constituem o arcabouço sobre o qual o judiciário brasileiro se estruturou. No término
do período colonial, a Justiça no Brasil possuía magistrados e tribunais próprios, mas as instâncias
recursais finais estavam em Portugal. ”

Fonte: PARÁ. Tribunal de Justiça. Tribunal de justiça do Estado do Pará: 140 anos. Belém: Tribunal de Justiça, 2014. 249p.
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Legislação Selecionada
FEDERAL

Decreto de 5 de junho de 2017 - Dispõe sobre a criação do Parque Nacional dos Campos Ferruginosos,
localizado nos Municípios de Canaã de Carajás e Parauapebas, Estado do Pará. Clique aqui
Lei nº 13.449, de 16 de junho de 2017 - Institui o Dia Nacional do Policial e do Bombeiro Militares. Clique
aqui
Decreto nº 9.081, de 21 de junho de 2017 - Altera o Decreto nº 8.469, de 22 de junho de 2015, que regulamenta
a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, e a Lei nº 12.853, de 14 de agosto de 2013, para dispor sobre a
gestão coletiva de direitos autorais. Clique aqui
Lei nº 13.454, de 23 de junho de 2017 - Autoriza a produção, a comercialização e o consumo, sob prescrição
médica, dos anorexígenos sibutramina, anfepramona, femproporex e mazindol. Clique aqui
Lei nº 13.455, de 26 de junho de 2017 - Dispõe sobre a diferenciação de preços de bens e serviços oferecidos
ao público em função do prazo ou do instrumento de pagamento utilizado, e altera a Lei no 10.962, de 11 de
outubro de 2004. Clique aqui
Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017 - Dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário
dos serviços públicos da administração pública. Clique aqui
Decreto nº 9.084, de 29 de junho de 2017 - Regulamenta o Programa Cartão Reforma, instituído pela Lei nº
13.439, de 27 de abril de 2017. Clique aqui

ESTADUAL
Decreto n° 1.770, de 12 de junho de 2017 - Cria o Comitê Gestor Estadual do Programa Criança Feliz. Clique
aqui
Decreto nº 1.771, de 12 de junho de 2017 - Regulamenta a Lei nº 7.719, de 24 de junho de 2013, que dispõe
sobre normas gerais da prestação de serviço de movimentação de gás canalizado para consumidor livre,
autoprodutor e autoimportador no Estado do Pará, pela Companhia de Gás do Pará. Clique aqui
Decreto nº 1.773, de 12 de junho de 2017 - 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
Lei n° 8.502, de 13 de junho de 2017 - Dispõe sobre a implantação da Política de Incentivo ao Agronegócio
no Estado do Pará. Clique aqui
Lei n° 8.504, de 13 de junho de 2017 - Declara Associação Recreativa Cultural e Carnavalesca Império de
Samba “QUEM SÃO ELES”, como integrante do patrimônio cultural de natureza imaterial do Estado do Pará.
Clique aqui
Lei n° 8.513, de 20 de junho de 2017 - Declara Assembleia de Deus, instituição centenária fundada em Belém,
capital paraense, no dia 18 de junho de 1911, como patrimônio cultural, histórico e turístico do Estado do Pará.
Clique aqui
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Legislação Selecionada – cont.

MUNICIPAL
Lei nº 9.282, de 20 de junho de 2017 - Reconhece como de Utilidade Pública para o Município de Belém, o
Complexo Hospitalar Jean Bitar integrado ao Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH
–e dá outras providências. Clique aqui
Lei nº 9.283, de 20 de junho de 2017 - Determina que seja incluído no calendário oficial de eventos deste
município, o Dia do Mestre Sala, Porta Bandeira e Porta Estandarte de Belém, e dá outras providências. Clique

aqui
Lei nº 9.284, de 20 de junho de 2017 - Institui no Município de Belém, o Dia Municipal do Terço dos Homens,
e dá outras providências. Clique aqui
Lei nº 9.286, de 26 de junho de 2017 - Cria o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de
Belém – IPMB e o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém - IASB,
juntamente com as estruturas organizacionais e de pessoal, respectivas, e dá outras providências. Clique aqui
Lei nº 9.287, de 26 de junho de 2017 - Fica instituído no Calendário Oficial do Município de Belém o Dia
Municipal do Pedestre, e dá outras providências. Clique aqui
Lei nº 9.288, de 26 de junho de 2017 - Institui o Dia Municipal da Guarda Municipal de Belém e dá outras
providências. Clique aqui
Lei nº 9.289, de 26 de junho de 2017 - Institui o Dia Municipal do Karatê, MMA (Arte Marcial Mista), Judô,
Taekwondo, Jiu-Jitsu e Muay-Thai no Município de Belém e dá outras providências. Clique aqui
Lei nº 9.290, de 26 de junho de 2017 - Institui a data de 05 de agosto como o Dia do Esportista, e dá outras
providências. Clique aqui
Lei nº 9.291, de 26 de junho de 2017 - Institui, no Calendário Oficial de Eventos do Município de Belém, o “Dia
Municipal do Advogado Público”, e dá outras providências. Clique aqui
Lei nº 9.292, de 26 de junho de 2017 - Fica instituído o Dia Municipal do Representante Comercial, e dá outras
providências. Clique aqui
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Notícias Selecionadas
STF
Ministro rejeita aplicação do princípio da insignificância em condenação por pesca proibida. Leia mais
STF recebe três ações contra leis estaduais que reconhecem vaquejada como prática esportiva. Leia mais
Plenário Virtual do STF decide que organismos internacionais têm imunidade de jurisdição. Leia mais

STJ
Mulher acidentada ao fugir de rato no McDonald’s receberá indenização de R$ 40 mil. Leia mais
Conversão de alimentos gravídicos em pensão alimentícia é automática e dispensa pedido da parte. Leia mais
Idosa consegue manter papagaio com o qual convive há 17 anos. Leia mais

MPPA
MPPA recomenda a donos de casas noturnas que observem a lei. Leia mais

TRIBUNAIS ESTADUAIS
TJRO
Médico consegue na Justiça direito a licença de 180 dias para cuidar do filho gerado em barriga solidária. Leia
mais
Tribunal de Justiça de Rondônia prepara servidores para a aposentadoria. Leia mais

TJSC
TJ antevê, mesmo sem comprovação, necessidade de pensão para senhora de 85 anos. Leia mais
Agricultor será indenizado após sofrer torturas para confessar crime que não comete. Leia mais

TJMA
Estado do Maranhão indenizará mulher presa ilegalmente em Imperatriz. Leia mais
Pais de criança que morreu por negligência em atendimento ganham direito a indenização. Leia mais
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Obras disponíveis no acervo da Biblioteca

Acervo jurídico

Acervo Leitura Livre

Acervo de Periódicos
Sumário da Revista Síntese – Direito Administrativo
Junho 2017. Clique aqui!
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Em Foco

Férias escolares exigem cuidados redobrados dos pais
Especialistas alertam sobre os cuidados com as crianças dentro e fora de casa

O mês de julho representa, para muitas crianças, a melhor época para diversão e lazer. Entretanto, esse
período de férias escolares exige cuidado em dobro dos pais que possuem filhos pequenos.
Segundo o tenente coronel do Corpo de Bombeiros do Alto Tietê, Jean Carlo de Araújo Leite, existe na região
um aumento significativo, do número de casos de acidentes envolvendo crianças nesse período de férias
escolares. Na maioria dos casos, ocorrências de acidentes causados por pipas, quedas e atropelamento.
Já para a pediatra em Suzano, Camila Yoko Watanabe, a maioria dos acidentes dentro de casa estão
relacionados a quedas, principalmente de escadas, camas, cadeiras e mesas. Além disso, choques em tomadas
baixas, queimaduras causadas por panelas quentes, afogamentos e móveis que viram em cima das crianças,
também
são
frequentes.
A pediatra ainda aponta algumas medidas simples para evitar os transtornos, como usar protetores nas
tomadas e nas quinas dos móveis, colocar redes de proteção nas janelas e piscinas e nunca deixar os cabos
das panelas voltados para fora. “Quanto a passeios fora de casa, as recomendações são de não deixar os
pequenos sozinhos. Na praia e na piscina, é necessário ter cuidado com a exposição ao sol e com os riscos de
afogamento”,
comenta
a
especialista.
Em
casa
Dentro da casa, a cozinha pode ser tornar a grande vilã em acidente domésticos envolvendo crianças. Por ser
um local que reúne vários riscos, como queimaduras causadas por panelas quentes, ela está entre as principais
causas
de
acidentes
com
crianças.
Para a mãe de Yasmin, de 5 anos de idade e Alexia, de 3, Bruna Moreira, moradora do bairro de Brás Cubas,
Mogi das Cruzes, diz que é muito importante se manter atento não só ao sair de casa, mas também dentro
dela, para quem tem filho pequeno. "Procuro não deixar o cabo da panela virado para fora do fogão e evito
deixar as crianças por perto enquanto estou cozinhando. Além disso, procuro também guardar os remédios,
facas e objetos cortantes num lugar adequado, onde elas não possam alcançar. Todo cuidado é pouco”,
comenta Bruna.

Fonte: http://www.portalnews.com.br/_conteudo/2015/07/cidades/4381-ferias-escolares-exigem-cuidados-redobrados-dos-pais.html
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