BOLETIM INFORMATIVO
SERVIÇO DISSEMINAÇÃO SELETIVA DA INFORMAÇÃO – DSI
v.3, n.8, 31 ago. 2018.

“Educação gera conhecimento, conhecimento gera sabedoria, e,
só um povo sábio pode mudar o seu destino”. (Escritor Samuel
Lima)
_____________________________________________________________________________________

INSTITUCIONAL
Normas selecionadas do Diário da Justiça no período de 01 a 31 de agosto, para cadastro na base da Biblioteca:

Edição nº 6480/2018 - Terça-feira, 7 de agosto de 2018

Edição nº 6490/2018 - Quarta-feira, 22 de agosto de 2018

Portaria nº 3588/2018-GP, de 26 de julho de 2018 Disciplina a aquisição, alienação, locação, condução,
utilização, manutenção, vistoria e controle de veículos da
. do Poder Judiciário do Estado do Pará, de acordo com
frota
a Resolução nº 83 do CNJ, publicada em 10 de junho de
2009. (Republicada por retificação – DJ 7/08/2018)

Provimento Conjunto nº01/2018/CJRMB/CJCI/CEIJ Institui o procedimento judicial a ser adotado pelos órgãos
deste Poder Judiciário nas situações em que as gestantes ou
mães manifestem interesse em entregar seus filhos para
adoção.
Edição nº 6491/2018 - Quinta-feira, 23 de agosto de 2018

Edição nº 6481/2018 - Quarta-feira, 8 de agosto de 2018

Portaria nº 3850/2018-GP, de 7 de agosto de 2018 Declara, com base no art. 189, § 4º, da Lei Estadual nº
5.008/1981 e no art. 3º, IV, da Resolução nº 9/2018,
VACÂNCIA ao cargo de Juiz de Direito provido pelo Exmo.
Sr. ELDER LISBOA FERREIRA DA COSTA, Titular da 1ª
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém.
Provimento conjunto n° 013 /2018-CJRMB/CJCI Dispõe sobre a guarda, armazenamento, depósito judicial e
destinação de armas de fogo, de munições e armas brancas,
apreendidas em inquéritos policiais, processos ou
procedimentos criminais e de atos infracionais, revoga o
Provimento Conjunto nº 04/2016 CJRMB/CJCI e o
parágrafo único do art. 17 do Provimento nº 03/2017 CJCI.
Edição nº 6489/2018 - Terça-feira, 21 de agosto de 2018

Portaria n° 4163/2018-GP, de 20 de agosto de 2018 Determina a liberação do registro de frequência da saída dos
servidores que desenvolvem suas atividades no prédio-sede
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia 20 de agosto
de 2018, sem prejuízo do plantão judiciário e dos serviços
essenciais.
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Emenda Regimental nº 11, de 22 de agosto de 2018 Acrescenta o §4º, ao art. 119 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará e dá outras
providências.
Edição nº 6492/2018 - Sexta-feira, 24 de agosto de 2018

Ordem de Serviço nº 03/2018-VP - Regulamenta
procedimentos para expedição de mandados no âmbito do
2º Grau.
Edição nº 6494/2018 - Terça-feira, 28 de agosto de 2018

Recomendação conjunta nº 02/2018 CJRMB/CJCI Dispõe sobre a necessidade de observância do princípio
constitucional da razoável duração do processo em feitos
criminais com preso provisório.
Edição nº 6496/2018 - Quinta-feira, 30 de agosto de 2018

Provimento
conjunto
nº
001/2018
PRESI/CJRMB/CJCI - Dispõe sobre a criação de
cadastro e o credenciamento de corretores e leiloeiros
públicos para alienação de bens em processos que tramitam
perante o Poder Judiciário do Estado do Pará.
_____________________***______________________
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Legislação Selecionada
Diário Oficial da União

Diário Oficial da União- cont.

Nº149 - Sexta-feira, 03 de agosto de 2018

Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018- Dispõe sobre a
proteção de dados pessoais e altera a Lei nº 12.965, de 23
de abril de 2014 (Marco Civil da Internet). Clique aqui

Lei nº 13.699, de 2 de agosto de 2018 - Altera a Lei nº
10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade), para
instituir diretriz de política urbana que visa a garantir
condições condignas de acessibilidade, utilização e
conforto nas dependências internas das edificações urbanas,
inclusive nas destinadas à moradia e ao serviço dos
trabalhadores domésticos. Clique aqui
Nº 151 - Terça-feira, 07 de agosto de 2018

Lei nº 13.701, de 6 de agosto de 2018 - Cria o cargo de
natureza especial de Interventor Federal no Estado do Rio
de Janeiro, cargos em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento
Superiores
(DAS)
e
Funções
Comissionadas do Poder Executivo (FCPE) destinados a
compor o Gabinete de Intervenção Federal no Estado do
Rio de Janeiro; e dispõe sobre o pagamento da gratificação
de representação de que trata a Medida Provisória nº 2.21510, de 31 de agosto de 2001. Clique aqui
Lei nº 13.702, de 6 de agosto de 2018 - Altera a Lei nº
12.787, de 11 de janeiro de 2013, que dispõe sobre a política
nacional de irrigação, para estabelecer exceção à sanção de
retomada da unidade parcelar em projetos públicos de
irrigação, caso o imóvel esteja hipotecado em favor de
instituições financeiras oficiais que tenham prestado
assistência creditícia ao agricultor irrigante, e as Leis nºs
12.873, de 24 de outubro de 2013, 6.088, de 16 de julho de
1974, e 13.502, de 1º de novembro de 2017. Clique aqui

Nº165 -Segunda-feira, 27 de agosto de 2018

Lei nº 13.711, de 24 de agosto de 2018 - Altera a Lei nº
13.103, de 2 de março de 2015, para prever isenção, em
todo o território nacional, da cobrança de pedágio sobre
eixos suspensos de veículos de transporte de cargas que
circularem vazios nas vias terrestres federais, estaduais,
distritais e municipais. Clique aqui
Lei nº 13.713, de 24 de agosto de 2018 - Altera a Lei nº
8.029, de 12 de abril de 1990, para prever a contratação
direta pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab)
de cooperativas e associações de transportadores
autônomos de cargas de, no mínimo, 30% (trinta por cento)
da demanda anual de frete da Companhia. Clique aqui
Lei nº 13.714, de 24 de agosto de 2018 - Altera a Lei nº
8.742, de 7 de dezembro de 1993, para dispor sobre a
responsabilidade de normatizar e padronizar a identidade
visual do Sistema Único de Assistência Social (Suas) e para
assegurar o acesso das famílias e indivíduos em situações
de vulnerabilidade ou risco social e pessoal à atenção
integral à saúde. Clique aqui

____________________***____________________
Diário Oficial do Estado

Nº 153 - Quinta-feira, 09 de agosto de 2018

Nº 33672 - Sexta-feira, 03 de agosto de 2018

Lei nº 13.703, de 8 de agosto de 2018 - Institui a Política
Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de
Cargas. Clique aqui

Lei n° 8.693, de 2 de agosto de 2018 - Institui a política
estadual de tratamento e reciclagem de óleos e gorduras de
origem vegetal, animal e de uso culinário. Clique aqui

Nº 157, Quarta-feira, 15 de agosto de 2018

Lei nº 13.707, de 14 de agosto de 2018 – Dispõe sobre as
diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária
de 2019 e dá outras providências. Clique aqui
Lei nº 13.708, de 14 de agosto de 2018 - Altera a Lei nº
11.350, de 5 de outubro de 2006, para modificar normas que
regulam o exercício profissional dos Agentes Comunitários
de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias. Clique
aqui
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Lei n° 8.694, de 2 de agosto de 2018 - Altera o anexo II da
Lei nº 7.119/08, incluindo a modalidade hipismo. Clique
aqui
Lei Complementar n° 117, de 2 de agosto de 2018 Institui o Selo de Autenticação de Certidões e documentos,
emitidos pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado
do Pará, dispondo sobre o Regimento de Custas. Clique
aqui

Contato: (91) 32053351/ 3325
E-mail: biblioteca@tjpa.jus.br

_____________________***____________________

Legislação Selecionada -cont.
Diário Oficial do Estado – cont.

Diário Oficial Município de Belém – cont.

Nº 33673, Segunda-feira, 06 de agosto de 2018

Lei nº 9.394 de 31 de julho de 2018 - Altera a Lei nº 9.126,
de 15 de junho de 2015, que “Reconhece como Patrimônio
Cultural de Belém a procissão do Círio de Nossa Senhora de
Nazaré, e dá outras providências”.

Lei n° 8.733, de 2 de agosto de 2018 - Institui o Programa
Escola melhor: Sociedade melhor. Clique aqui
Nº 33674, Terça-feira, 07 de agosto de 2018

Decreto n° 2.157, de 6 de agosto de 2018 - Regulamenta a
Lei nº 6.555, de 3 de julho de 2003, que dispõe sobre a
alienação por doação, para fins de uso de interesse
exclusivamente social, de bens móveis considerados
inservíveis, pelos órgãos da Administração Pública
Estadual Direta e Indireta do Estado do Pará, e dá outras
providências. (Errata – DO 14/08/2018). Clique aqui

Lei nº 9.395 de 31 de julho de 2018 - Reconhece como
Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Município de
Belém, os Feirantes do Ver-o-Peso, e dá outras providências.
Lei nº 9.396 de 31 de julho de 2018 - Reconhece como
Patrimônio Cultural de Natureza Material e Imaterial do
Município de Belém, a Praça da República, e dá outras
providências.
Nº 13.550- Quinta-feira, 05 de julho de 2018

Nº 33680, Quinta-feira, 16 de agosto de 2018

Lei nº 8.692, de 30 de julho de 2018- Altera o parágrafo
único para § 1º, e cria o § 2º, no artigo 1º, da Lei nº 8.288,
de 23 de julho de 2015. Clique aqui
Nº 33681, Sexta-feira, 17 de agosto de 2018

Lei n° 8.741, de 14 de agosto de 2018 - Dispõe sobre o dia
do Procurador do Estado do Pará. Clique aqui
Lei n° 8.745, de 14 de agosto de 2018 - Disciplina a
remuneração de servidores estaduais, no exercício de cargo
comissionado. Clique aqui

Lei nº 9.384 de 05 de julho de 2018 - Institui no Município
de Belém o Dia Municipal dos Direitos Humanos, e dá outras
providências.
Lei nº 9.397 de 31 de julho de 2018 - Reconhece como
Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Município de
Belém, a Festa da Chiquita, e dá outras providências.
Decreto nº 91.654/2018 - PMB, de 31 de julho de 2018 Dispõe sobre a padronização dos códigos de receita e das
fontes de recurso a serem utilizadas na Lei Orçamentária
Anual de 2018.
Nº 13.567, Sexta-feira, 03 de agosto de 2018

Lei n° 8.746, de 14 de agosto de 2018 - Dispõe sobre a
concessão de abono complementar aos servidores civis,
ativos e inativos e pensionistas do Poder Executivo. Clique
aqui
Nº 33690, Quinta-feira, 30 de agosto de 2018

Decreto nº 2.167, de 28 de agosto de 2018 - Ativa,
denomina e determina circunscrição de Unidades
Operacionais de Polícia Ostensiva na Polícia Militar do
Pará, bem como altera dispositivos do Decreto nº 1.017, de
4 de abril de 2014. Clique aqui
______________________***____________________

Diário Oficial Município de Belém
Nº13.565 – Quarta-feira, 01 de agosto de 2018

Lei nº 9.393 de 31 de julho de 2018 - Reconhece como
Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Município de
Belém, as Boieiras do Ver-o-Peso (vendedoras de refeição
do Mercado Ver-o-Peso), e dá outras providências.
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Lei nº 9.398 de 31 de julho de 2018 - Dispõe sobre a
obrigatoriedade de estabelecimentos que não aceitarem cheques ou cartões magnéticos como forma de pagamento,
fixarem placa informativa, no âmbito do Município de
Belém, e dá outras providências.
Lei nº 9.399 de 31 de julho de 2018 - Dispõe sobre a
obrigatoriedade de bares, restaurantes e similares
fornecerem, sempre que solicitada, comanda individual que
permita o controle do consumo pelos clientes, e dá outras
providências.
Decreto nº 91.614, de 17 de julho de 2018 - Declara
situação de emergência social no Município de Belém, em
virtude da presente e intensa migração de indígenas
venezuelanos da etnia Warao, submetidos à situação de risco
pessoal e social, em especial, crianças adolescentes e idosos,
e dá outras providências.
_____________________***______________________
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Notícias Selecionadas

STF
Suspensa norma que proibia abordagem de questões de
gênero nas escolas de Palmas (TO). Leia mais
Liminar afasta entendimento do TCU sobre pagamento
de bônus de eficiência a inativos. Leia mais
Ministro rejeita trâmite de ADC que não comprova
existência de controvérsia judicial. Leia mais
2ª Turma afasta nulidade de decisão em mandado de
segurança no STJ sem prévia manifestação do MPF. Leia
mais
Cassada decisão que negou direito de alterar nome e
gênero sem perícia. Leia mais

TJMS
Concessionária pagará indenização a idosos por corte
indevido de água. Leia mais
Paciente ganha direito a reembolso de despesas
médico-hospitalares. Leia mais
Afastar hediondez na Execução Penal não ofende a
coisa julgada. Leia mais
Nova lei penal benéfica ao réu deve ser aplicada pelo
juízo da execução. Leia mais

TJAL
Justiça condena mulher por difamar cabeleireira nas
redes sociais. Leia mais
Justiça determina indenização a passageiro de ônibus
que pegou fogo. Leia mais

STJ

Estado de Alagoas deve realizar cirurgia em paciente
com artrose severa. Leia mais

Prisão por dívida alimentar exige demonstração da
urgência na prestação dos alimentos. Leia mais

Gol deve emitir novas passagens a casal que não
embarcou por motivos de saúde. Leia mais

Adicional de 25% deve ser pago a todo aposentado que

TJCE

precise da ajuda permanente de terceiros. Leia mais
Rescisão de contrato de venda não impede cobrança de

Homem que teve medicamento negado por plano de
saúde deve receber R$ 55,7 mil de indenização. Leia
mais

aluguel pelo tempo em que imóvel foi ocupado. Leia mais
Candidato aprovado no número de vagas só pode ter
nomeação recusada em situações excepcionais. Leia mais

Justiça determina que companhia indenize cliente que
teve pagamento de seguro negado. Leia mais
Réu preso preventivamente tem prisão substituída por
medidas cautelares. Leia mais

Venda sem nota de produtos estrangeiros permitidos é
caso para a Justiça Federal. Leia mais

Hipercard deve pagar R$ 8 mil por danos morais
causados a agricultor. Leia mais

____________________***_______________________
____________________***____________________

EXPEDIENTE:
Boletim Informativo Mensal
Organização: Serviço de Referência Bibliográfica
Josiane Neves – Analista Judiciário/ Bibliotecária
Revisão: Elaine Ribeiro – Chefe da Divisão de Biblioteca

Contato: (91) 32053351/ 3325
E-mail: biblioteca@tjpa.jus.br

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

Já ouviu falar em envelhecimento emocional?

Você consegue se lembrar da primeira vez na vida em que expressou alegria, tristeza,
medo ou raiva? Reconhecidas como as quatro emoções básicas do ser humano, elas
começam a se manifestar por meio de nossos comportamentos e atitudes ainda na
infância. Acredita-se que começamos a demonstrar o que sentimos por volta dos 4 meses
de vida. Daí ser difícil recordar com precisão o primeiro sentimento de alegria ou o
primeiro momento de medo. Desde que nascemos até a velhice, passamos por um
processo natural de desenvolvimento que envolve habilidades motoras, comportamentais,
cognitivas, sociais, emocionais…
Entretanto, embora tenhamos consciência das transformações físicas e mentais do
envelhecimento - a pele enrugada, falhas na memória, a fragilidade dos ossos… - pouco
se fala sobre as mudanças no campo das emoções. Será que passamos também por um
envelhecimento emocional? Se sim, de que forma? Como podemos nos preparar para o
processo de maturidade das emoções?
Ao longo das diversas fases da vida experimentamos uma variedade de emoções. Na
velhice isso não é diferente. O que há, ainda, é um estigma a associar essa fase a
sentimentos negativos. Sim, subsiste um forte preconceito de que ser idoso e ser feliz nem
sempre caminham juntos. Quase que predominantemente as pessoas tendem a conectar o
envelhecimento emocional a sensações como temor, solidão e frustração. Leia mais
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