Normas selecionadas do Diário da Justiça no período de 07 a 31 de janeiro, para
cadastro na base da Biblioteca:
Edição nº 6570/2019 - Segunda-feira, 7 de janeiro de 2019
Emenda Regimental n.º 16, de 19 de dezembro de 2018.
Altera o art. 138 e §§ 2º e 4º do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, e revoga a Emenda Regimental n.º 15, de 5 de dezembro de 2018.
Resolução nº 25, de 19 de dezembro de 2018.
Dispõe sobre a 2ª revisão do Planejamento Estratégico no âmbito do Poder Judiciário do
Estado do Pará e dá outras providências.
Resolução nº 26, de 19 de dezembro de 2018.
Autoriza a abertura de concurso público de provas e títulos para o preenchimento de cargos
de Juiz Substituto.
Resolução nº 27, de 19 de dezembro de 2018.
Dispõe sobre o reajuste do subsídio da Magistratura Estadual e dá outras providências.

BOLETIM INFORMATIVO

INSTITUCIONAL

Resolução nº 28, de 19 de dezembro de 2018.
Institui e regulamenta, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado do
Pará, o procedimento de intimação de partes mediante a utilização do aplicativo de
mensagens WhatsApp, e dá outras providências.
Resolução nº 29, de 19 de dezembro de 2018.
Dispõe sobre a Perícia Oficial em Saúde no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará.
Edição nº 6576/2019 - Segunda-feira, 14 de janeiro de 2019
Portaria n° 127/2019-GP, 11 de janeiro de 2019.
Determina que, no período de janeiro a dezembro de 2019, não haverá expediente no
Poder Judiciário do Estado do Pará, nas datas definidas como feriados nacionais, estaduais
e pontos facultativos, definidas no anexo I.
Edição nº 6577/2019 - Terça-feira, 15 de janeiro de 2019
Provimento conjunto nº 001 /2019 - CJRMB/CJCI/CEIJ
Institui diretrizes para a preparação de crianças e adolescentes acolhidos para colocação em
família substituta e acompanhamento posterior.
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Edição nº 6584/2019 - Quinta-feira, 24 de janeiro de 2019
Provimento conjunto nº 1/2019- GP/ CJRMB/ CJCI/ CEIJ
Dispõe sobre o padrão de funcionamento das salas de depoimento especial no âmbito do Poder Judiciário
do Estado do Pará, e dá outras providências.
Emenda regimental nº 17, de 23 de janeiro de 2019.
Altera disposições do art. 111 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Emenda Regimental nº 18, de 23 de janeiro de 2019.
Altera a redação da alínea b do inciso XVII do art. 24; do § 1º do art. 24; e do art. 79 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Edição nº 6589/2019 - Quinta-feira, 31 de janeiro de 2019
Resolução nº 1, de 30 de janeiro de 2019.
Institui o Grão-Colar Mestre Presidencial, de uso dos ex-presidentes do Tribunal de Justiça do Estado do
Pará, na Ordem do Mérito Judiciário do Estado do Pará.
Emenda Regimental n.º 19, de 30 de janeiro de 2019.
Altera a redação dos incisos I e III do § 2º do art. 19 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará.

Legislação Selecionada

Diário Oficial do Estado do Pará
Nº 33769 Sexta-feira, 28 de dezembro de 2018
Lei n° 8.803, de 27 de dezembro de 2018.
Fica instituído o Dia do Paciente Oncológico, a ser comemorado, anualmente, em 12 de maio. Clique aqui
Lei n° 8.804, de 27 de dezembro de 2018.
Institui no calendário oficial do estado do Pará, o dia 09 de novembro, o dia estadual em memória aos
Policiais militares, bombeiros militares, agentes prisionais e policiais civis, mortos em serviço ou em
Decorrência da profissão. Clique aqui
Lei nº 8.807, de 27 de dezembro de 2018.
Dispõe sobre a escola judicial do estado do Pará vinculada ao poder judiciário do estado do Pará. Clique
aqui
Nº 33775

Terça-feira, 08 de janeiro de 2019

Lei n° 8.811, de 7 de janeiro de 2019
Altera e acrescenta dispositivos na lei nº 6.717, de 26 de janeiro de 2005, que dispõe sobre o fundo
estadual da Defensoria Pública (Fundep). Clique aqui
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Lei complementar n° 120, de 7 de janeiro de 2019
Altera o art. 21 da lei complementar nº 092, de 14 de janeiro de 2014, que extingue o instituto de
previdência da assembleia legislativa do estado do Pará - ipalep, cria o plano de seguridade social dos
parlamentares. Clique aqui
Nº 33788, Quinta- feira, de 24 de janeiro de 2019
Lei n° 8.802, de 21 de dezembro de 2018* (Republicada)
Dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores civis e militares, ativos e inativos, integrantes
da administração direta, das autarquias e das fundações públicas do poder executivo do estado do Pará.
Clique aqui

DECRETOS
Nº 33769 Sexta-feira, 28 de dezembro de 2018
Decreto nº 2.312, de 27 de dezembro de 2018.
Dispõe sobre a implantação, no âmbito da Administração Pública Estadual, do Sistema Integrado de
Planejamento do Estado do Pará (SigPLAN), em substituição ao Sistema de Gestão de Programas do
Estado do Pará (GP Pará). Clique Aqui
Decreto nº 2.313, de 27 de dezembro de 2018.
Regulamenta o Portal de Compras Governamentais do Estado do Pará, no âmbito da Administração
Estadual Direta e Indireta, inclusive das Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista do Estado
do Pará. Clique aqui
Decreto nº 2.314, de 27 de dezembro de 2018
Altera o Decreto Estadual nº 2.168, de 10 de março de 2010, que “Institui o Sistema de Cotação
Eletrônica de Preços no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual
e dá outras providências”. Clique aqui
Nº 33772 Quinta-feira, 03 de janeiro de 2019
Decreto nº 1, de 2 de janeiro de 2019.
Estabelece medidas de austeridade para o reequilíbrio fiscal e financeiro do Poder Executivo Estadual e
dá outras providências. Clique aqui
Nº 33793 Quarta-feira, 30 de janeiro de 2019
Decreto nº 13, de 28 de janeiro de 2019.
Institui o Grupo de Trabalho de Estudos e Segurança de Barragens no Estado do Pará. Clique aqui
Decreto nº 14, de 29 de janeiro de 2019
Homologa a Resolução nº 353/CONSEP/2018, de 13 de dezembro de 2018, do Conselho Estadual de
Segurança Pública, que dispõe acerca da “Criação e constituição do Comitê Permanente de Religião de
Matriz Africana - CPRMA”. Clique aqui

_____________***___________
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Diário Oficial do Municipio de Belém
Nº 13.667 Terça-feira, 08 de janeiro de 2019
Lei nº 9.425, de 27 de dezembro de 2018.
Institui no Município de Belém a obrigatoriedade de pet shops, clínicas, consultórios e hospitais
veterinários denunciarem indícios de maus-tratos nos seus animais atendidos, e dá outras providências.
Clique aqui
Nº 13.670 Sexta-feira, de 11 de janeiro de 2019.
Lei nº 9.426, de 11 de janeiro de 2019.
Institui no Município de Belém, Semana Municipal do Jovem Empreendedor, e dá outras providências.
Clique aqui
Lei nº 9.427, de 11 de janeiro de 2019.
Institui no Município de Belém o mês “Março Lilás” dedicado à conscientização e combate ao câncer de
colo de útero, e dá outras providências. Clique aqui
Lei nº 9.428, de 11 de janeiro de 2019.
Institui no Município de Belém, o Mês “Abril Azul como de Conscientização da Pessoa com Transtorno
de Espectro Autista” (TEA), e dá outras providências. Clique aqui
Lei nº 9.434, de 11 de janeiro de 2019.
Institui no Município de Belém, a Semana Municipal de Conscientização da Depressão Infantil e na
Adolescência, e dá outras providências. Clique aqui
Nº 13.680

sexta-feira, 25 de janeiro de 2019

Lei nº 9.435, de 25 de janeiro de 2019.
Institui no Município de Belém a Semana Municipal de Prevenção e Enfrentamento às Drogas, e dá outras
providências. Clique aqui
DECRETO
Nº 13.665 Sexta-feira, 04 de janeiro de 2019
Decreto nº 92.655-PMB, de 27 de dezembro de 2018.
Dispõe sobre a Permissão de Uso para a implantação de passarelas aéreas e passagens subterrâneas
particulares entre edificações, em caráter excepcional, nos termos do art. 142 da Lei Municipal nº 8.655
de 30 de julho de 2008 – Plano Diretor do Município de Belém, institui parâmetros e dá outras
providências. Clique aqui

_________________***__________________
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Diário Oficial da União
Lei nº 13.789, de 3 de janeiro 2019
Altera a Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011, para dispor sobre o limite de aquisição de leite no
âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Clique aqui
Lei nº 13.792, de 3 de janeiro de 2019
Altera dispositivos da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), para modificar o quórum
de deliberação no âmbito das sociedades limitadas. Clique aqui
Lei nº 13.793, de 3 de janeiro de 2019
Altera as Leis n os 8.906, de 4 de julho de 1994, 11.419, de 19 de dezembro de 2006, e 13.105, de 16
de março de 2015 (Código de Processo Civil), para assegurar a advogados o exame e a obtenção de
cópias de atos e documentos de processos e de procedimentos eletrônicos. Clique aqui
Lei nº 13.796, de 3 de janeiro de 2019.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional),
para fixar, em virtude de escusa de consciência, prestações alternativas à aplicação de provas e à
frequência a aulas realizadas em dia de guarda religiosa. Clique aqui
Lei nº 13.797, de 3 de janeiro de 2019.
Altera a Lei nº 12.213, de 20 de janeiro de 2010, para autorizar a pessoa física a realizar doações aos
fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso diretamente em sua
Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. Clique aqui
Lei nº 13.798, de 3 de janeiro de 2019.
Acrescenta art. 8º-A à Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para
instituir a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. Clique aqui
Lei nº 13.800, de 4 de janeiro de 2019.
Autoriza a administração pública a firmar instrumentos de parceria e termos de execução de programas,
projetos e demais finalidades de interesse público com organizações gestoras de fundos patrimoniais;
altera as Leis nº s 9.249 e 9.250, de 26 de dezembro de 1995, 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e
12.114 de 9 de dezembro de 2009; e dá outras providências. Clique aqui
Lei nº 13.802, de 10 de janeiro de 2019.
Institui o Julho Amarelo, a ser realizado a cada ano, em todo o território nacional, no mês de julho,
quando serão efetivadas ações relacionadas à luta contra as hepatites virais. Clique aqui
Lei nº 13.803, de 10 de janeiro de 2019.
Altera dispositivo da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para obrigar a notificação de faltas
escolares ao Conselho Tutelar quando superiores a 30% (trinta por cento) do percentual permitido em
lei. Clique aqui
Lei nº 13.804, de 10 de janeiro de 2019
Dispõe sobre medidas de prevenção e repressão ao contrabando, ao descaminho, ao furto, ao roubo e
à receptação; altera as Leis n os 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), e
6.437, de 20 de agosto de 1977. Clique aqui
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Lei nº 13.805, de 10 de janeiro de 2019
Altera as Leis n os 9.012, de 30 de março de 1995, e 8.036, de 11 de maio de 1990, a fim de exigir certidão
que comprove inexistência de débito com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para
concessão, com lastro em recursos públicos, de crédito e de benefícios a pessoas jurídicas. Clique aqui
Lei nº 13.806, de 10 de janeiro de 2019
Altera a Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, que define a Política Nacional de Cooperativismo e
institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, para atribuir às cooperativas a possibilidade de
agirem como substitutas processuais de seus associados. Clique aqui

DECRETOS
Decretos nº 9.660, de 1º de janeiro de 2019.
Dispõe sobre a vinculação das entidades da administração pública federal indireta. Clique aqui
Decreto nº 9.661, de 1º de janeiro de 2019.
Regulamenta a Lei nº 13.152, de 29 de julho de 2015, que dispõe sobre o valor do salário mínimo e a sua
política de valorização de longo prazo. Clique aqui
Decreto nº 9.685, de 15 de janeiro de 2019.
Altera o Decreto nº 5.123, de 1º de julho de 2004, que regulamenta a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de
2003, que dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema
Nacional de Armas - SINARM e define crimes. Altera o Decreto nº 5.123, de 1º de julho de 2004, que
regulamenta a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre registro, posse e
comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas - SINARM e define
crimes. Clique aqui
Decreto nº 9.690, de 23. 1.2019
Altera o Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, que regulamenta a Lei n º 12.527, de 18 de novembro
de 2011 - Lei de Acesso à Informação. Clique aqui
Medida Provisória nº 871, de 18.1.2019.
Institui o Programa Especial para Análise de Benefícios com Indícios de Irregularidade, o Programa de
Revisão de Benefícios por Incapacidade, o Bônus de Desempenho Institucional por Análise de Benefícios
com Indícios de Irregularidade do Monitoramento Operacional de Benefícios e o Bônus de Desempenho
Institucional por Perícia Médica em Benefícios por Incapacidade, e dá outras providências. Clique aqui

__________________________***________________________
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Notícias Selecionadas
❖ STF
Obrigação alternativa em razão de crença religiosa de servidor em estágio probatório é tema de
repercussão geral. Leia mais
Lei de MS que limita criação de Centros de Formação de Condutores é questionada no Supremo. Leia
mais
ADI questiona pagamento de honorários de sucumbência a advogados públicos. Leia mais
Negada liminar a viúva de ex-titular de serventia extrajudicial que buscava manter-se como tabeliã
interina. Leia mais

❖ STJ
Proprietário atual só responde por dívida condominial antiga se posterior ao registro do condomínio. Leia
mais
Ministro Salomão destaca decisões que marcaram os 30 anos do STJ. Leia mais
CEF pode cobrar taxa de administração e de risco de crédito nos contratos do SFH. Leia mais
Falta de comprovação de boa-fé impede reconhecimento de união estável com homem casado não
separado de fato. Leia mais

Tribunais Estaduais
TJPI
Coordenadoria da Mulher lança nota de repúdio contra artigo intitulado “O pudor da mulher atrai respeito
do homem”. Leia mais
Juiz da comarca de Canto do Buriti decreta prisão de mãe por omissão em morte de menores. Leia mais
TJRS
Modelo tem pedido negado para publicar fotos de nu em rede social. Leia mais
Indústria de cigarros condenada a indenizar viúva. Leia mais
TJAP
25 de Janeiro: Justiça do Amapá comemora 28 anos de implantação e inovações reconhecidas em todo
o Brasil. Leia mais

TJMG
Casa de leilões deve indenizar por veículo com chassi apagado. Leia mais
_______________***_________________
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Obras disponíveis no acervo da Biblioteca

Acervo Leitura Livre

Acervo jurídico

Acervo Bases Digitais

Para acessar as bases digitais, visite a página da biblioteca, no Portal Interno!

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

