BOLETIM INFORMATIVO
FELIZ 2018!
SERVIÇO DISSEMINAÇÃO SELETIVA DA INFORMAÇÃO – DSI

O Boletim Informativo da
Divisão de Biblioteca

v.2, n.12, 19 dez. 2017.

A Biblioteca recomenda a todos os seus usuários
que realizem a leitura do novo REGULAMENTO DA

agradece a todos os seus

BIBLIOTECA, atualizado pela Portaria nº5329/2017 – GP,

leitores a colaboração e o

para conhecimento das normas de funcionamento desta

incentivo recebido durante
este ano de 2017! Desejamos

Unidade de Informação. Dos Direitos e Deveres dos

Um Novo Ano de paz, cheio

Usuários. Das Penalidades.

de esperança, de renovação de

____________________________________________________________

amor, fé, saúde,

INSTITUCIONAL

companheirismo,

Normas selecionadas do Diário da Justiça no período de 01 a 19 de dezembro,
para cadastro na base da Biblioteca:

solidariedade, respeito, além
da realização dos seus
sonhos. Que estejamos juntos
em 2018, para mais uma
prazerosa caminhada!

Desejamos a todos uma boa
leitura!

Divisão de Biblioteca
Equipe:
Elaine Ribeiro
Felicidade de Fátima
Josiane Neves
Lanalucia Figueiredo
Contato: 3205-3351/3325/3336

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

Emenda Regimental nº 09 de 06 de dezembro de 2017 - Acrescenta o inciso V
e altera o §1º, inciso III, ambos do art. 31-A do Regimento Interno do Tribunal
de Justiça do Estado do Pará e dá outras providências.
Portaria nº 5692/2017 - GP, de 30 de novembro de 2017 - Institui a tabela de
remuneração para a gratificação pela docência aos instrutores internos que
atuarem em ações de formação e aperfeiçoamento oferecidas pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Pará.
Portaria nº 5691/2017 – GP, de 30 de novembro de 2017 - Autoriza a execução
do Projeto "Arquivo Vivo", cujo objetivo é divulgar o acervo histórico do TJPA
da Comarca de Belém, para fins de pesquisa científica.
Portaria nº 5694/2017 – GP, de 30 de novembro de 2017 - Autoriza a execução
do Projeto “ JUSTIÇA JUVENIL RESTAURATIVA NO OESTE DO PARÁ”,
cujo objetivo é defender, proteger e promover os direitos de crianças e
adolescentes por meio do fomento à implantação, implementação e
sustentabilidade de experiências de Justiça Restaurativa em Santarém e em outros
municípios do oeste do Pará.
Portaria nº 5720/2017 - GP, de 1º de dezembro de 2017 - Organizar e realizar
processo seletivo destinado à concessão de licenças para estudo, nos termos da
Resolução nº 002/2016-TJ/PA.
Portaria nº 5819/2017 - GP, de 12 de dezembro do ano de 2017 - Art.1º
Suspender os prazos processuais em todos os órgãos do Poder Judiciário do
Estado do Pará no dia 12 de dezembro do ano de 2017, sem prejuízo do plantão
judiciário.
Portaria n° 5826/2017- GP, de13 de dezembro de 2017 - Dispõe sobre a
suspensão do expediente forense no período de 20 de dezembro de 2017 a 06
de janeiro de 2018.
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Legislação Selecionada
Cont. INSTITUCIONAL
Portaria n° 5828/2017-GP, de 13 de dezembro de 2017 - Tornar Público que, no período de janeiro a dezembro de
2018, não haverá expediente no Poder Judiciário do Estado do Pará, nas datas definidas como feriados nacionais e
estaduais definidos no anexo I.
Portaria n° 5851/2017- GP, de14 de dezembro de 2017 - Institui o procedimento para formação de autos de Plano
de Pagamento de Precatórios no âmbito da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, responsável pela
gestão de precatórios. *Republicada por retificação (DJ nº 6337/2017).
Portaria n° 5911/2017- GP, de 18 de dezembro de 2017 - Aprova o Plano de Auditoria de Longo Prazo - PALP
2018/2021.

FEDERAL
Emenda Constitucional nº 99, de 14 de dezembro de 2017 – Altera o art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, para instituir novo regime especial de pagamento de precatórios, e os arts. 102, 103 e 105 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias. Clique aqui
Lei nº 13.529, de 4 de dezembro de 2017 - Dispõe sobre a participação da União em fundo de apoio à estruturação e
ao desenvolvimento de projetos de concessões e parcerias público-privadas; altera a Lei no 11.079, de 30 de dezembro
de 2004, que institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada na administração pública, a
Lei no 11.578, de 26 de novembro de 2007, que dispõe sobre a transferência obrigatória de recursos financeiros para a
execução pelos Estados, Distrito Federal e Municípios de ações do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), e a
Lei no 12.712, de 30 de agosto de 2012, que autoriza o Poder Executivo a criar a Agência Brasileira Gestora de Fundos
Garantidores e Garantias S.A. (ABGF). Clique aqui
Lei nº 13.530, de 7 de dezembro de 2017 - Altera a Lei no 10.260, de 12 de julho de 2001, a Lei Complementar no 129,
de 8 de janeiro de 2009, a Medida Provisória no 2.156-5, de 24 de agosto de 2001, a Medida Provisória no 2.157-5, de
24 de agosto de 2001, a Lei no 7.827, de 27 de setembro de 1989, a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional), a Lei no 8.958, de 20 de dezembro de 1994, a Lei no 9.766, de 18 de dezembro
de 1998, a Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, a Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009, a Lei no 12.688, de 18
de julho de 2012, e a Lei no 12.871, de 22 de outubro de 2013; e dá outras providências. Clique aqui
Lei nº 13.531, de 7 de dezembro de 2017 - Dá nova redação ao inciso III do parágrafo único do art. 163 e ao § 6o do
art. 180 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal. Clique aqui
Lei nº 13.532, de 7 de dezembro de 2017 - Altera a redação do art. 1.815 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 Código Civil, para promover ação visando à declaração de indignidade de herdeiro ou legatário. Clique aqui
Lei nº 13.535, de 15 de dezembro de 2017 - Altera o art. 25 da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003 (Estatuto do
Idoso), para garantir aos idosos a oferta de cursos e programas de extensão pelas instituições de educação superior.
Clique aqui
Lei nº 13.536, de 15 de dezembro de 2017 - Dispõe sobre a prorrogação dos prazos de vigência das bolsas de estudo
concedidas por agências de fomento à pesquisa nos casos de maternidade e de adoção. Clique aqui
Lei nº 13.538, de 15 de dezembro de 2017 - Cria, no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Centro Cultural
da Justiça Eleitoral (CCJE). Clique aqui
Lei nº 13.540, de 18 de dezembro de 2017 - Altera as Leis nos 7.990, de 28 de dezembro de 1989, e 8.001, de 13 de
março de 1990, para dispor sobre a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM). Clique
aqui
Decreto nº 9.219, de 4 de dezembro de 2017 - Promulga o Protocolo Alterando a Convenção entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República da Índia Destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a
Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda, celebrada em Nova Delhi, em 26 de abril de 1988, firmado em
Brasília, em 15 de outubro de 2013. Clique aqui
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Legislação Selecionada – cont.
FEDERAL
Decreto nº 9.217, de 4 de dezembro de 2017 - Dispõe sobre a composição, o funcionamento e a competência
do Conselho de Participação no Fundo de Apoio à Estruturação e ao Desenvolvimento de Projetos de Concessão
e Parcerias Público-Privadas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e autoriza a União a
proceder à integralização de cotas em fundo administrado pela Caixa Econômica Federal. Clique aqui
Decreto nº 9.221, de 6 de dezembro de 2017 - Regulamenta a Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011, que
institui o Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais. Clique aqui
Decreto nº 9.223, de 6 de dezembro de 2017 - Institui a Rede Brasil Mulher. Clique aqui
Decreto nº 9.231, de 7 de dezembro de 2017 - Altera o Decreto nº 8.009, de 15 de maio de 2013, que dispõe
sobre a reorganização da Comissão Nacional de População e Desenvolvimento. Clique aqui
Decreto nº 9.233, de 7 de dezembro de 2017 - Promulga a Emenda ao Artigo 1º da Convenção sobre Proibições
ou Restrições ao Emprego de Certas Armas Convencionais que Podem ser Consideradas como Excessivamente
Lesivas ou Geradoras de Efeitos Indiscriminados e o Protocolo sobre Restos Explosivos de Guerra - Protocolo V
da Convenção de 1980. Clique aqui
Decreto de 15 de dezembro de 2017 - Aprova a Estratégia Nacional de Inteligência. Clique aqui
Decreto nº 9.242, de 15 de dezembro de 2017 - Altera o Decreto nº 6.558, de 8 de setembro de 2008, que institui
a hora de verão em parte do território nacional. Clique aqui
Medida Provisória nº 810, de 8 de dezembro de 2017 - Altera a Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, e a Lei
nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991, e dá outras providências. Clique aqui

ESTADUAL
Lei n° 8.574, de 14 de dezembro de 2017 - Autoriza o Estado do Pará a contratar operação de crédito externo,
em regime de parceria de cof nanciamento junto à Corporação Andina de Fomento - CAF e ao New Development
Bank - NDB da China, com a garantia da União, a oferecer contragarantias e dá outras providências. Clique aqui
Lei n° 8.575, de 14 de dezembro de 2017 - Autoriza o poder executivo a contratar operação de crédito
interna com o Banco do Brasil S.A. até o valor de R$ 595.000.000,00 (quinhentos e noventa e cinco milhões de
reais). Clique aqui
Decreto nº 1.941, de 14 de dezembro de 2017 - Dispõe sobre o estágio de estudantes no âmbito da Administração
Pública Estadual Direta, Autárquica e Fundacional e dá outras providências. Clique aqui

MUNICIPAL
Belém
Lei nº 9.342, de 30 de novembro de 2017 - Institui o dia 15 de junho como o Dia Municipal de Combate à
Violência contra a Pessoa Idosa, e dá outras providências. Clique aqui
Lei nº 9.343, de 06 de dezembro de 2017 - Reconhece como de Utilidade Pública para o Município de Belém,
a Associação dos Pedagogos do Estado do Pará. Clique aqui
Lei nº 9.347, de 06 de dezembro de 2017 – Fica instituído no Município de Belém o Dia Municipal do “Evento
Moto Natal”, a ser comemorado, anualmente, no 2º domingo de dezembro, tendo o objetivo de realizar maior
interação da sociedade com as crianças especiais através do Motociclismo responsável. Clique aqui
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Notícias Selecionadas
STF
Liminar suspende lei do DF que exige doação de alimentos próximos ao vencimento. Leia mais
Questionada constitucionalidade de normas goianas sobre taxas de cartório. Leia mais
Novo portal do STF terá pesquisa para adaptar conteúdo ao perfil do usuário. Leia mais
Ministro determina posse definitiva de juiz federal com mais de 65 anos no TRF-1. Leia mais

STJ
Impossibilidade de compensação tributária não anula contrato de cessão de créditos firmado sem motivo
expresso. Leia mais
Rejeitado recurso de promotor que pedia pagamento retroativo após nomeação tardia por erro da
administração. Leia mais
Benefício previdenciário em si não prescreve, somente as prestações não reclamadas. Leia mais
Vítima de assédio sexual em transporte público pode propor ação contra concessionária. Leia mais

MPPA
CAPANEMA: Ação civil pública requer transparência em obras de hospital regional. Leia mais
CASTANHAL: Promotoria firma TAC que garante doação de unidade de saúde por parte de empresa. Leia
mais

TRIBUNAIS ESTADUAIS
TJSP
Recursos oriundos de transações penais ajudam a manter ONG em Bauru. Leia mais
Recusa em fornecer cartão de crédito gera o dever de indenizar. Leia mais

TJRJ
Tabelião que tentou subornar policiais tem prisão em flagrante convertida para preventiva. Leia mais
Guarda compartilhada e visitação dos quatro cães à sua dona. Leia mais

TJMG
Justiça anula certidão de óbito de homem dado como morto. Leia mais
TJMG publica manual em braile para seus servidores. Leia mais
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Obras disponíveis no acervo da Biblioteca

Acervo jurídico

Acervo Leitura Livre

Acervo
Base Digitais
A Biblioteca disponibiliza as seguintes Bases Digitais

Acesse o Portal Interno, Clique no site da BIBLIOTECA
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Em Foco

Ano Novo E Vida Nova

Mais um novo ano se inicia e como sempre, tudo igual, as promessas, os sonhos, as esperanças
de tempos melhores. As expectativas e planos são renovados quase que instantaneamente, em
todos os rituais que comemoram a entrada de um novo período, quer seja entre amigos e
familiares, independente de credos religiosos.
É época também de fazer reflexões sobre os fatos positivos e também daqueles que não
tiveram bons resultados durante o ano que está chegando ao fim. Então vem à tona aquela velha
pergunta: Como melhorar para o novo ano?
Nas várias áreas que compõem o nosso cotidiano, ou seja, familiar, espiritual, educacional,
profissional e principalmente na área da saúde na maioria das vezes esquecida por nós. A
resposta é sempre uma só. É preciso uma mudança de hábitos e atitudes para se alcançar os
resultados esperados.
Afinal chegou mais uma vez a chance de recomeçar. E todo recomeço exige um primeiro passo,
então, vamos adotar um novo estilo de vida, mais otimista, que ajude a conquistar esses novos
ideais planejado para o ano novo.

FONTE: https://saudesporte.com.br/ano-novo-e-vida-nova/
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