Normas selecionadas do Diário da Justiça no período de 01 a 30 de março, para
cadastro na base da Biblioteca:

Edição nº 6616/2019 - Quarta-feira, 13 de março de 2019
Portaria nº 1289/2019-GP, de 12 de março de 2019
Dispõe sobre a criação da Comissão para implantação do Cadastro de Profissionais e Órgãos
Técnicos ou Científicos (CPTEC) e do Cadastro Eletrônico de Leiloeiros e Corretores (CELC)
no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Pará.

Edição nº 6628/2019 - Sexta-feira, 29 de março de 2019
Portaria Conjunta nº 3/2019-GP/VP, de 22 de março de 2019.
Altera a Portaria Conjunta nº 1/2018-GP/VP, de 28 de maio de 2018, que dispõe sobre a
tramitação do processo judicial eletrônico, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará.
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Diário Oficial do Estado do Pará
Nº 33821 Segunda-feira, 11 de março de 2019.
Decreto nº 28, de 8 de março de 2019
Revoga dispositivo do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicação (ICMS), aprovado pelo Decreto nº 4.676, de 18 de junho de 2001. Clique
aqui

Nº 33830 Quinta-feira, 21 de março de 2019.
Decreto nº 37, de 19 de março de 2019
Altera e revoga 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, aprovado pelo Decreto nº 4.676, de 18 de junho
de 2001. Clique aqui
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Legislação selecionada
Nº 33833 Segunda-feira, 25 de março de 2019
Decreto n° 38, de 21 de março de 2019
Dispõe sobre medidas administrativas a serem adotadas com vistas a garantir o abastecimento de
pescado no mercado interno, no período de 1° a 19 de abril de 2019. Clique aqui
Nº 33837 Sexta-feira, 29 de março de 2019
Decreto nº 43, de 28 de março de 2019
Autoriza a Companhia de Habitação do Estado do Pará (COHAB) a representar o Estado do Pará na
celebração de acordos de cooperação e parcerias com instituições financeiras autorizadas pelo Ministério
do Desenvolvimento Regional e/ou com empresas do segmento da construção civil com projetos
habitacionais contratados no âmbito do Programa Habitacional Popular - “Minha Casa Minha Vida”. Clique
aqui

___________***___________

Diário Oficial do Município de Belém
Nº 13.705

Sexta-feira, 01 de março de 2019.

Decreto nº 93.205-PMB, de 27 de fevereiro de 2019.
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. Clique aqui
Nº 13.712 Sexta-feira, 15 de março de 2019.
Decreto nº 93.368/2019- PMB, de 13 de março de 2019.
Dispõe sobre a circulação intermunicipal de pescado no Município de Belém, no período de 10 de abril a
18 de abril de 2019, e dá outras providências. Clique aqui

________***________

Diário Oficial da União
Lei nº 13.810, de 8 de março de 2019.
Dispõe sobre o cumprimento de sanções impostas por resoluções do Conselho de Segurança das Nações
Unidas, incluída a indisponibilidade de ativos de pessoas naturais e jurídicas e de entidades, e a
designação nacional de pessoas investigadas ou acusadas de terrorismo, de seu financiamento ou de
atos a ele correlacionados; e revoga a Lei nº 13.170, de 16 de outubro de 2015. Clique aqui
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Lei nº 13.811, de 12 de março de 2019.
Confere nova redação ao art. 1.520 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), para
suprimir as exceções legais permissivas do casamento infantil. Clique aqui
Lei nº 13.812, de 16 de março de 2019.
Institui a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas, cria o Cadastro Nacional de Pessoas
Desaparecidas e altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).
Clique aqui

Medida Provisória nº 873, de 1º de março de 2019.
Altera a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
para dispor sobre a contribuição sindical, e revoga dispositivo da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990. Clique aqui
Decreto nº 9.723, de 11 de março de 2019.
Altera o Decreto nº 9.094, de 17 de julho de 2017, o Decreto nº 8.936, de 19 de dezembro de 2016, e o
Decreto nº 9.492, de 5 setembro de 2018, para instituir o Cadastro de Pessoas Físicas - CPF como
instrumento suficiente e substitutivo da apresentação de outros documentos do cidadão no exercício de
obrigações e direitos ou na obtenção de benefícios e regulamentar dispositivos da Lei nº 13.460, de 26
de junho de 2017. Clique aqui
Decreto nº 9.724, de 12 de março de 2019.
Promulga o Tratado entre a República Federativa do Brasil e a República da Costa Rica sobre
Cooperação Jurídica Internacional em Matéria Civil, firmado em Brasília, em 4 de abril de 2011. Clique
aqui
Decreto nº 9.728, de 15 de março de 2019
Promulga o Tratado de Extradição entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do
Estado de Israel, firmado em Brasília, em 11 de novembro de 2009. Clique aqui
Decreto nº 9.731, de 16 de março de 2019
Dispensa visto de visita para os nacionais da Comunidade da Austrália, do Canadá, dos Estados Unidos
da América e do Japão e altera o Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, que regulamenta a Lei
nº 13.445, de 24 de maio de 2017, que institui a Lei de Migração. Clique aqui
Decreto nº 9.729, de 15 de março de 2019
Promulga o Acordo sobre Auxílio Jurídico Mútuo em Matéria Penal entre a República Federativa do Brasil
e o Reino Hachemita da Jordânia, firmado em Brasília, em 23 de outubro de 2008. Clique aqui
Decreto nº 9.731, de 16 de março de 2019.
Dispensa visto de visita para os nacionais da Comunidade da Austrália, do Canadá, dos Estados Unidos
da América e do Japão e altera o Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, que regulamenta a Lei
nº 13.445, de 24 de maio de 2017, que institui a Lei de Migração. Clique aqui

______***_______
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Notícias selecionadas

STF
MP que determina pagamento de contribuição sindical por boleto é questionada no STF. Leia mais
Liminar suspende obrigatoriedade de legista mulher em perícia de menores de idade vítimas de estupro
no RJ. Leia mais
Inviável habeas de acusado de integrar grupo especializado em roubo de máquinas agrícolas em Goiás.
Leia mais

STJ
Decisão histórica condenou propaganda de alimentos dirigida ao público infantil. Leia mais
Penhora sobre auxílio-doença não é admitida quando viola dignidade do devedor, decide Quarta Turma.
Leia mais
Atualização monetária de pensão entre ex-cônjuges exige previsão expressa no acordo. Leia mais

Tribunais Estaduais
TJSP
Proprietário indenizará vizinhos por perturbação sonora ao alugar chácara para festas. Leia mais
Plano de saúde indenizará paciente que teve mamoplastia negada. Leia mais

TJCE

Justiça garante a candidata o direito de concorrer em condições de igualdade em concurso da PMCE.
Leia mais
Juiz usa WhatsApp para fazer audiência de conciliação e partes chegam a acordo. Leia mais

TJTO
Direito do consumidor – Vítima de fraude, idosa recorre à Justiça, faz acordo com banco e é ressarcida
financeira e moralmente. Leia mais
Criança com paralisia cerebral será indenizada em R$ 10 mil por banco que bloqueou seu benefício,
decide juiz. 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 Bases Digitais

Para acessar as bases digitais, visite o site da biblioteca, no Portal Interno!
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