BOLETIM INFORMATIVO
SERVIÇO DISSEMINAÇÃO SELETIVA DA INFORMAÇÃO – DSI
v.3, n.5, 31 mai. 2018.

A Biblioteca recomenda a todos os seus usuários que realizem a leitura da
Portaria n° 1863/2018-GP, que Regulamenta a criação de acervo depositário de
publicações institucionais, para conhecimento das regras de depósito das obras do
Poder Judiciário. Clique aqui
_________________________________________________________________________________________

INSTITUCIONAL
Normas selecionadas do Diário da Justiça no período de 01 a 31 de maio, para cadastro na base da Biblioteca:
Edição nº 6416/2018 - quarta-feira, 2 de maio de 2018

Edição nº 6423/2018 - segunda-feira, 14 de maio de 2018

Provimento conjunto nº 011/2017- CJRMB/CJCI Institui o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis do
Estado do Pará, bem como acrescenta e altera dispositivos do
Provimento Conjunto nº 001/2015-CJRM/CJCI, de
.
09.01.2015,
que dispõe sobre o Código de Normas dos
Serviços Notariais e de Registro de Imóveis do Estado do
Pará. (Republicado por Retificação- DJ 02/05/2018)

Portaria nº 1914/2018-GP, de 10 de maio de 2018 Comunica aos magistrados que estejam atuando na Justiça
Eleitoral, que não poderão usufruir férias, compensação de
plantões e/ou licenças no período de julho a dezembro do
corrente ano, sem que haja imperiosa justificativa, e, assim
deverão solicitar à esta Presidência novo período para
fruição de tais benefícios.

Edição nº 6417/2018 - quinta-feira, 3 de maio de 2018

Recomendação Conjunta nº 01/2018 CJRMB/CJCI Dispõe sobre a necessidade de observância do Princípio
constitucional da razoável duração do processo em
processos criminais de presos provisórios.

Portaria nº 1771/2018-GP, de 2 de maio de 2018 - Torna
público a todas as unidades administrativas e judiciais do
Poder Judiciário do Estado do Pará que, a partir das 15h do
dia 3/5/2018, estará suspenso o envio de matérias destinadas
à publicação no Diário da Justiça Eletrônico.
Edição nº 6418/2018 - sexta-Feira, 4 de maio de 2018

Portaria nº 1795/2018-GP, de 03 de maio de 2018 Institucionaliza o Projeto "Justiça Restaurativa na 4ª Vara da
Infância e Juventude da capital" e inclui o presente projeto
no Banco de Boas Práticas do Poder Judiciário do Estado do
Pará.
Edição nº 6420/2018 -quarta-feira, 9 de maio de 2018

Portaria nº 1859/2018-GP, de 7 de maio de 2018 – Dispõe
sobre a reestruturação do Departamento de Comunicação do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará e dá outras
providências correlatas.
Portaria n° 1863/2018-GP, de 7 de maio de 2018 Regulamenta a criação de acervo depositário de publicações
institucionais.
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Edição nº 6424/2018 - terça-feira, 15 de maio de 2018

Portaria n° 1924/2018-GP, de 11 de maio de 2018 Institui o Grupo de Trabalho para elaboração de diretrizes,
fluxos e metodologia básicos interinstitucionais de
preparação de crianças e adolescentes para adoção.
Edição nº 6426/2018 - quinta-feira, 17 de maio de 2018

Resolução nº 8, de 16 de maio de 2018 - Acrescenta o §1º,
ao art. 1º e renumera parágrafo subsequente da Resolução
nº 1, de 7 de fevereiro de 2018.
Edição nº 6427/2018 - Sexta-feira, 18 de maio de 2018

Portaria nº 2047/2018-GP, de 17 de maio de 2018 Designa os componentes do Comitê Gestor Local de
Gestão de Pessoas, no âmbito do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará.
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Legislação Selecionada
Diário da Justiça – cont.

Diário Oficial da União

Edição nº 6429/2018 - terça-feira, 22 de maio de 2018

Nº 83 - quarta-feira, 02 de maio de 2018

Portaria nº 2080/2018-GP, de 21 de maio de 2018 Estabelece horário especial de funcionamento dos órgãos
do Poder Judiciário durante a realização de jogos do Brasil
na Copa do Mundo de Futebol/2018.

Lei nº 13.656, de 30 de abril de 2018 – Isenta os
candidatos que especifica do pagamento de taxa de
inscrição em concursos para provimento de cargo efetivo
ou emprego permanente em órgãos ou entidades da
administração pública direta e indireta da União. Clique
aqui

Portaria n° 2079/2018-GP, de 21 de maio de 2018 Suspende, no período das 14h do dia 30/05/2018 às 6h do
dia 04/06/2018, os prazos processuais em todo Poder
Judiciário do Estado do Pará. (Republicada por
retificação – DJ 23/05/2018 e DJ 24/05/2018)
Portaria n° 2085/2018-GP, de 21 de maio de 2018 Suspende todas a liberações de versões novas, dos sistemas
em uso corrente no Poder Judiciário do Estado do Pará, no
período compreendido entre as 00:00h do dia 22/05/2018
até as 18:00 h do dia 04/06/2018.
Edição nº 6430/2018 - quarta-feira, 23 de maio de 2018

Portaria nº 2082/2018-GP, de 21 de maio de 2018 - Altera
o art. 10 da Portaria nº 4174/2014-GP, que regulamenta os
procedimentos do Sistema Financeiro de Conta Única de
Depósitos sob Aviso à Disposição da Justiça, e dá outras
providências.
Edição nº 6434/2018 - terça-feira, 29 de maio de 2018

Portaria conjunta nº 001/2018- GP/VP - Dispõe sobre a
tramitação do processo judicial eletrônico, no âmbito do
Poder Judiciário do Estado do Pará.
Portaria n° 2175/2018-GP, de 28 de maio de 2018 Expede ato de outorga de delegação de atividade notarial e
de registro aos aprovados no Concurso Público para
Outorga de Delegações Vagas de Serviços Notariais e
Registrais do Estado do Pará edital 01/2015.

Diário da Justiça – cont.
Portaria nº 2185/2018-GP, de 28 de maio de 2018 Determinar a suspensão do expediente nas unidades
administrativas e judiciárias, a partir das 13h30min do dia
30 de maio de 2018, em todos os órgãos do Poder Judiciário
do Estado do Pará.
_____________________***______________________
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Nº 88 - quarta-feira, 09 de maio de 2018

Lei nº 13.660, de 8 de maio de 2018 – Altera o § 2º do

art. 819 da Consolidação das Leis do Trabalho -CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1945, para dispor sobre o pagamento dos honorários
de intérprete judicial. Clique aqui
Lei nº 13.661, de 8 de maio de 2018 - Altera a Lei nº 8.001,
de 13 de março de 1990, para definir as parcelas
pertencentes aos Estados e aos Municípios do produto da
Compensação Financeira pela Utilização de Recursos
Hídricos (CFURH). Clique aqui
Nº 92 - terça-feira, 15 de maio de 2018

Lei nº 13.663, de 14 de maio de 2018 - Altera o art. 12 da
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para incluir a
promoção de medidas de conscientização, de prevenção e
de combate a todos os tipos de violência e a promoção da
cultura de paz entre as incumbências dos estabelecimentos
de ensino. Clique aqui
Nº94 - quinta-feira, 17 de maio de 2018

Lei nº 13.666, de 16 de maio de 2018 - Altera a Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional), para incluir o tema
transversal da educação alimentar e nutricional no currículo
escolar. Clique aqui
Nº 95 - sexta-feira, 18 de maio de 2018

Lei nº 13.667, de 17 de maio de 2018 – Dispõe sobre o
Sistema Nacional de Emprego(Sine), criado pelo Decreto
nº 76.403, de 8 de outubro de 1975. Clique aqui
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Legislação Selecionada -cont.
Diário Oficial da União – cont.

Diário Oficial Município de Belém

Nº 102 - terça-feira, 29 de maio de 2018

Nº 13.524- quinta-feira, 24 de maio de 2018

Lei nº 13.668, de 28 de maio de 2018 - Altera as Leis nos
11.516, de 28 de agosto de 2007, 7.957, de 20 de dezembro
de 1989, e 9.985, de 18 de julho de 2000, para dispor sobre
a destinação e a aplicação dos recursos de compensação
ambiental e sobre a contratação de pessoal por tempo
determinado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e pelo Instituto
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (Instituto
Chico Mendes). Clique aqui

Decreto nº 91.256 - PMB, de 16 de maio de 2018 - Dispõe
sobre o reajuste do vencimento dos servidores ativos e
inativos, integrantes da Administração direta e indireta do
Município de Belém, e dá outras providências.

_____________________***____________________

Diário Oficial do Estado
Nº 33609- quinta-feira, 03 de maio de 2018

Decreto nº 2.061, de 2 de maio de 2018- Institui Grupo de
Estudos incumbido de reunir informações técnicas e
jurídicas sobre povos e populações tradicionais no Estado
do Pará, a f m de receber, nivelar e organizar procedimentos
Administrativos das secretarias e órgãos do Estado,
referentes às Consultas Prévias, Livres e Informadas.
Clique aqui

Nº 13.523- quarta-feira, 23 de maio de 2018

Lei nº 9.373 de 23 de maio de 2018 - Autoriza o Poder
Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do
Brasil, com a garantia da União, e dá outras providências.
Nº 13.521- segunda-feira, 21 de maio de 2018

Decreto nº 91.254-PMB, de 16 de maio de 2018 Regulamenta o tratamento diferenciado e favorecido a ser
dispensado às microempresas - ME, empresas de pequeno
porte - EPP, agricultores familiares, produtores rurais pessoa
física, microempreendedores individuais - MEI e sociedades
cooperativas de consumo, nas contratações públicas de bens,
serviços e obras, no âmbito do Município de Belém, e dá
outras providências.
Nº 13.515- sexta-feira, 11 de maio de 2018

Decreto nº 2.084, de 28 de maio de 2018 - Dispõe sobre a
instalação de Unidade de Atendimento à População
“ESTAÇÃO CIDADANIA”. Clique aqui

Decreto n° 91.068/2018 - PMB, de 24 de abril de 2018 Altera o Decreto nº 82.776/2015-PMB, de 13 de maio de
2015, que regulamenta o art. 57, parágrafo único, da Lei
Municipal nº 7.502 de 1990, e dispõe sobre o processamento
das consignações em folha de pagamento no âmbito do
Sistema Administrativo de Gestão de Recursos Humanos, do
Município de Belém.

Nº 33.628, quarta-feira 30 de maio de 2018

Nº 13.512- terça-feira, 08 de maio de 2018

Decreto nº 2.089, de 29 de maio de 2018 - Homologa a
Resolução nº. 331/2017, de 16 de novembro de 2017, do
Conselho Estadual de Segurança Pública, que aprovou a
alteração da Resolução nº. 248/2014 – CONSEP, de 21 de
novembro de 2014, homologada pelo Decreto nº. 1.184, de
22 de dezembro de 2014 (DOE nº.32.794, de 23 de
dezembro de 2014 – Instituição da Medalha de Honra ao
Mérito Pericial “Dr. Renato Chaves”. Clique aqui

Decreto n° 91.134 - PMB, de 04 de maio de 2018 - Dispõe
sobre a extinção do Instituto de Previdência e Assistência do
Município de Belém - IPAMB e, dá outras providências.

Nº 33627- terça-feira, 29 de maio de 2018

______________________***____________________

Decreto n° 91.180 - PMB, de 08 de maio de 2018 Regulamenta a Lei Municipal nº 8.295, de 30 de dezembro
de 2003, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de
Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural da Cidade de
Belém – Fundo MONUMENTA Belém.
Nº 13.509- quinta-feira, 03 de maio de 2018

Lei nº 9.371 de 03 de maio de 2018 - Cria a Semana
Municipal do Livro e do Autor Paraense no Município de
Belém, e dá outras providências.
_____________________***______________________
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Notícias Selecionadas

STF
ADI contra norma que obriga telefônicas a oferecer
novas promoções a clientes preexistentes tem rito
abreviado. Leia mais
1ª Turma: MP não tem direito a prazo recursal em
dobro em matéria criminal. Leia mais
Cassadas decisões que determinaram censura a
publicações jornalísticas. Leia mais

TJRN
Vítima de bala perdida em operação policial em
Mossoró será indenizada pelo Estado. Leia mais
Servidora exonerada de forma injustificada consegue
reintegração em Canguaretama. Leia mais
ASG será indenizada por banco após ser vítima de
falsários. Leia mais
Casal que teve casa da família invadida por policiais
receberá indenização. Leia mais

STF decidirá competência para julgar causa sobre o
recolhimento de contribuição sindical de servidores
públicos. Leia mais
STF mantém competência da primeira instância para
julgar ação de improbidade administrativa contra
agente político. Leia mais

STJ
Penas devem ser unificadas se cumprimento da restritiva
de direito não é compatível com prisão em curso. Leia
mais
Insuficiência de prova na tentativa de habilitação em
inventário não interrompe prescrição para ação
ordinária. Leia mais
Arrendatário de ponto comercial pode ser acionado em
cobrança de dívida de condomínio. Leia mais
Vítima de assédio sexual em trem urbano será indenizada
em R$ 20 mil pela transportadora. Leia mais
Participação de empresa em recuperação no processo não
basta para justificar necessidade de atuação do MP. Leia
mais
Direito ao esquecimento relativiza avaliação de
antecedentes baseada em condenação de 25 anos atrás.
Leia mais
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TJRJ
Hotel Urbano terá de indenizar Groupon por
concorrência desleal. Leia mais
Gravadora terá que indenizar artista por uso ilegal de
obra em capa de CD. Leia mais
Plano de saúde é multado por atraso na entrega de
medicamento à base de canabidiol. Leia mais
Escritório de arte terá de reembolsar cliente induzida
a erro. Leia mais

TJSC
Turista que teve mala extraviada em viagem para
Dublin receberá por danos morais. Leia mais
Passageiro surpreendido no interior de ônibus em
chamas será indenizado em R$ 17 mil. Leia mais
Empresa de saneamento condenada por expor mulher
a convivência com esgoto in natura. Leia mais
Motorista atingido por 300 kg de papel prensado em
pátio de empresa será indenizado. Leia mais
Morte de permissionário de mercado público não dá
direito de substituição os filhos. Leia mais
____________________***____________________
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Obras disponíveis no acervo da Biblioteca

Acervo jurídico

Acervo Leitura Livre

Acervo Bases Digitais
A Biblioteca disponibiliza na base “Revista dos tribunais online”

Para acessar a base digital e ver todos os títulos das revistas: Clique aqui
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Em foco

Adoção no Brasil
A adoção no Brasil está regulamentada pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente, no qual é vista como uma medida protetiva da criança
abandonada.

Os abrigos infantis estão cheios de contos trágicos, pois recebem muitas crianças
e adolescentes que foram vítimas dos mais variados casos de violência e abandono.
Em 2015, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) contabilizou que mais de 5,6 mil
crianças e adolescentes estão à espera de uma nova família nos lares adotivos em
todo o país. Para resolver essa questão, os juízes das Varas da Infância e da
Juventude contam com o Cadastro Nacional de Adoção (CNA).
Segundo os dados do CNA, existem mais de 33 mil famílias cadastradas na fila de
adoção. Mas se o número de pessoas que desejam adotar é quase seis vezes
superior ao número de crianças e adolescentes esperando por uma nova família
(5,6 mil), por que o número de crianças nos abrigos de acolhimento não para de
crescer?
A resposta para essa questão está nas exigências que as famílias possuem acerca
das características da criança que desejam adotar. A grande maioria dos pais que
aguardam nas filas do CNA exige que a criança seja recém-nascida, saudável e de
pele clara. Todavia, ainda segundo o CNA, apenas 6% das crianças aptas a serem
adotadas têm menos de um ano de idade. Enquanto isso, 87,42% são crianças com
5 anos ou mais de idade, faixa etária aceita por apenas 11% dos pais que procuram
a adoção. O resultado é que algumas famílias esperam por anos até que suas
exigências sejam atendidas. Leia mais
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