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

Diário da Justiça
Edição nº 6650 - Sexta-feira, 3 de maio de 2019
Portaria nº 2005/2019-GP, de 02 de maio de 2019.

Institui o Índice de Eficiência Judiciária do Poder Judiciário do Estado do Pará.
Edição nº 6651 - Segunda-feira, 6 de maio de 2019
Portaria nº 2183/2019-GP. de 03 de maio de 2019.
Constitui o Comitê Orçamentário de Segundo Grau, no âmbito do Poder Judiciário do Estado
do Pará, nos termos da composição definida no artigo 5º da Resolução nº 7/2015, alterada
pela Resolução nº 18/2017.
Portaria nº 2184/2019-GP. de 03 de maio de 2019.
Constitui o Comitê Único, Gestor Regional e Orçamentário de Primeiro Grau, no âmbito do
Poder Judiciário do Estado do Pará, nos termos da composição definida no artigo 4º da
Resolução nº 07/2015.

BOLETIM INFORMATIVO

INSTITUCIONAL

Edição nº 6652/2019 - Terça-feira, 7 de maio de 2019
Portaria conjunta GP/CJRMB/CJCI nº 01, de 06 de maio de 2019.
Regulamenta a força tarefa para a expansão do Sistema Eletrônico de Execução Unificado
(SEEU) no Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Portaria nº 1726/2019-GP, de 6 de maio de 2019.
Institucionaliza o Projeto Juizado em Dia, cujo objetivo é modernizar a estrutura de trabalho
nas unidades judiciárias e estabelecer novo modelo de gestão, a fim de torná-las mais
eficientes para propiciar maior agilidade na prestação jurisdicional.
Portaria nº 2173/2019-GP, de 03 de maio de 2019.
Dispõe sobre a criação de Grupo de Trabalho para a elaboração e revisão de normas
regulamentadoras relacionadas à atividade administrativa no âmbito do Poder Judiciário do
Estado de Pará.
Portaria nº 2185/2019-GP, de 06 de maio de 2019.
Dispõe sobre a tramitação de processos administrativos para a Divisão de Acompanhamento.
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Legislação selecionada

Edição nº 6653/2019 - Quarta-feira, 8 de maio de 2019
Portaria conjunta GP/CJRMB/CJCI Nº 01/2019, de 06 de maio de 2019.
* Republicada por retificação.
Regulamenta a força tarefa para a expansão do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU)
no Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Portaria n° 2208/2019-GP. Belém, 06 de maio de 2019.
Dispõe sobre a instituição do Plano de Contratações do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Portaria nº 2210/2019-GP, de 6 de maio de 2019.
DETERMINA que permaneça, no horário das 14h às 19h, no período de 3 a 7 de junho de 2019,
pelo menos um servidor nas unidades judiciais e administrativas de 2º grau do Poder Judiciário do
Estado do Pará, com conhecimento para prestar informações à equipe responsável pela inspeção,
garantindo a efetividade dos trabalhos.
Portaria nº 13, de 30 de abril de 2019.
Determina a realização de inspeção para verificação do funcionamento dos setores administrativos
e judiciais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e das serventias extrajudiciais do Pará.
Ordem de Serviço nº 1/2019 – GP.
Dispõe sobre o procedimento de digitalização de processos de execução penal para posterior
cadastro no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU).

Edição nº 6654/2019 - Quinta-feira, 9 de maio de 2019
Portaria nº 2241/2019-GP, de 8 de maio de 2019.
As Secretarias administrativas devem desenvolver e promover procedimentos de acompanhamento
e controle das despesas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em necessário cotejo com a
disponibilidade orçamentária e com o ingresso mensal das receitas do Poder Judiciário, devendo,
para tanto, proceder o intercâmbio de informações e sistemas que permitam a preservação do
equilíbrio fiscal deste Poder.

Edição nº 6659/2019 - Quinta-feira, 16 de maio de 2019
Resolução nº 2, de 15 de maio de 2019.
Altera a Resolução nº 26, de 19 de dezembro de 2018, que autorizou a abertura de concurso público
de provas e títulos para o preenchimento de cargos de Juiz Substituto.

Edição nº 6661/2019 - Segunda-feira, 20 de maio de 2019
Portaria nº 2415/2019-GP, 17 de maio de 2019.
Dispõe sobre a recomposição e definição de competências 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.
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Edição nº 6662/2019 - Terça-feira, 21 de maio de 2019
Portaria n° 2418/2019-GP, 20 de maio de 2019.
Designa os membros da Comissão Gestora do Plano de Gestão e Logística Sustentável do Tribunal de
Justiça do Estado do Pará.

Edição nº 6664/2019 - Quinta-feira, 23 de maio de 2019
Portaria nº 2343/2019-GP. Belém, 16 de maio de 2019.
Dispõe sobre a instituição do Colegiado de Planejamento e Gestão Estratégica.
Ordem de Serviço nº 2/2019 – GP.
Dispõe sobre a devolução de processos físicos de execução Penal às respectivas comarcas, após a
digitalização, para posterior cadastro no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU).

Edição nº 6669/2019 - Quinta-feira, 30 de maio de 2019
Resolução nº 3, de 29 de maio de 2019.
Regulamenta a composição do colegiado para julgamento de feitos envolvendo organizações
criminosas, na forma da Lei n.º 12.694, de 24 de julho de 2012.

Diário Oficial do Estado do Pará
Nº 33.870, sexta-feira – 10 de maio de 2019
Lei n° 8.846, de 9 de maio de 2019.
Institui o Programa Estadual do Transporte Escolar no Estado do Pará - PETE/PA. Clique aqui
Lei n° 8.848, de 9 de maio de 2019.
Institui o programa de ajuste fiscal dos municípios do Estado do Pará e condiciona a retenção
de transferências constitucionais aos municípios do Estado do Pará, nos termos do parágrafo
único do art. 160 da Constituição Federal e do parágrafo único do art. 226 da Constituição do
Estado do Pará. Clique aqui
Nº 33.872, Terça-feira – 14 de maio de 2019
Lei n° 8.849, de 13 de maio de 2019.
Dispõe sobre a criação de cargos no quadro de pessoal do Ministério Público do Estado do
Pará. Clique aqui
Nº 33.875, Sexta-feira – 17 de maio de 2019
Lei n° 8.850, de 15 de maio de 2019.
Dispõe sobre a desafetação de uso e autorização para alienação sob a forma de permuta, de
terreno integrante do patrimônio do Tribunal de Justiça do estado do Pará, consoante art. 17 da
lei nº 8.666/93. Clique aqui
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Diário Oficial do Município de Belém
Nº 13.744, Sexta-feira, 03 de maio de 2019
Decreto n° 93.656-pmb, de 24 de abril de 2019.
Institui o Fórum Municipal de Enfrentamento à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes,
responsável pela execução do Plano de Enfrentamento à Violência Sexual Contra Crianças e
Adolescentes do Município de Belém/PA.
Nº 13.750, Segunda-feira, 13 de maio de 2019
Lei nº 9.460, de 10 de maio de 2019.
Dispõe sobre a criação da Coordenadoria da Diversidade Sexual - CDS, e dá outras
providências.
Nº 13.752, Quarta-feira, 15 de maio de 2019
Lei nº 9.456, de 10 de maio de 2019.
Dispõe sobre a instalação de Caixas Eletrônicos em altura reduzida nas agências bancárias do
Município de Belém, e dá outras providências.
Lei nº 9.457, de 10 de maio de 2019.
Institui no Município de Belém, o Dia Municipal de Mobilização dos Homens pelo Fim da
Violência contra as Mulheres, e dá outras providências.
Lei nº 9.458, de 10 de maio de 2019.
Institui no Município de Belém, o Dia Municipal do Obreiro Universal, e dá outras providências.
Lei nº 9.459, de 10 de maio de 2019.
Institui no Município de Belém, o Dia Municipal de Enfermagem, e dá outras providências.
Nº 13.762, Quarta-feira, 29 de maio de 2019
Decreto nº 93.921/2019-PMB, de 29 de maio de 2019.
Regulamenta a compensação tributária prevista no Código Tributário e de Rendas do Município
de Belém, e dá outras providências.
Nº 13.763, Quinta-feira, 30 de maio de 2019
Decreto nº 93.926- PMB, de 30 de maio de 2019.
Homologa a Resolução nº 041/2019-CONDEL que autoriza a transferência autorizações de táxi
pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos da Lei Municipal nº 8.537, de 22 de junho de
2006, com alterações advindas pela Lei nº 9.447, de 20 de março de 2019.
Nº 13.764, Sexta-feira, 31 de maio de 2019
Decreto nº 93.941/2019 – PMB, de 31 de maio de 2019.
Reajusta o valor da tarifa do Transporte Coletivo por ônibus, hidroviário e seletivo por microônibus do Município de Belém e dá outras providências.
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Diário Oficial da União
Lei nº 13.821, de 3 de maio de 2019.
Acrescenta parágrafo único ao art. 14 da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, para limitar as
exigências legais de regularidade, por ocasião da celebração de convênios com a União, ao
próprio consórcio público envolvido, sem estendê-las aos entes federativos nele consorciados.
Clique aqui
Lei nº 13.822, de 3 de maio de 2019.
Altera o § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, para estabelecer que, no consórcio
público com personalidade jurídica de direito público, o pessoal será regido pela Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT). Clique aqui
Lei nº 13.824, de 9 de maio de 2019.
Altera o art. 132 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente),
para dispor sobre a recondução dos conselheiros tutelares. Clique aqui
Lei nº 13.825, de 13 de maio de 2019.
Altera a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000 (Lei de Acessibilidade), para estabelecer a
obrigatoriedade de disponibilização, em eventos públicos e privados, de banheiros químicos
acessíveis a pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Clique aqui
Lei nº 13.826, de 13 de maio de 2019.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional), para dispor sobre a divulgação de resultado de processo seletivo de acesso a cursos
superiores de graduação. Clique aqui
Lei nº 13.827, de 13 de maio de 2019.
Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), para autorizar, nas
hipóteses que especifica, a aplicação de medida protetiva de urgência, pela autoridade judicial
ou policial, à mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou a seus dependentes, e
para determinar o registro da medida protetiva de urgência em banco de dados mantido pelo
Conselho Nacional de Justiça. Clique aqui
Lei nº 13.828, de 13 de maio de 2019.
Altera a Lei nº 12.485, de 12 de setembro de 2011, lei da comunicação audiovisual de acesso
condicionado, para incluir como direito dos assinantes a possibilidade de cancelamento dos
serviços de TV por assinatura pessoalmente ou pela internet. Clique aqui
Lei nº 13.829, de 13 de maio de 2019.
Inscreve o nome de Antônio Vicente Mendes Maciel, o Antônio Conselheiro, no Livro dos Heróis
e Heroínas da Pátria. Clique aqui
Lei nº 13.830, de 13 de maio de 2019.
Dispõe sobre a prática da equoterapia. Clique aqui
Lei nº 13.831, de 17 de maio de 2019.
Altera a Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995 (Lei dos Partidos Políticos), a fim de assegurar
autonomia aos partidos políticos para definir o prazo de duração dos mandatos dos membros
dos seus órgãos partidários permanentes ou provisórios; e dá outras providências. Clique aqui
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Medida Provisória nº 882, de 3 de maio de 2019.
Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997- Código de Trânsito Brasileiro; a Lei nº
10.233, de 5 de junho de 2001, que dispõe sobre a reestruturação dos transportes
aquaviário e terrestre e cria o Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte,
a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Agência Nacional de Transportes
Aquaviários e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, a Lei nº 12.815,
de 5 de junho de 2013, que dispõe sobre a exploração direta e indireta pela União de portos
e instalações portuárias e sobre as atividades desempenhadas pelos operadores
portuários, e a Lei nº 13.334, de 13 de setembro de 2016, que cria o Programa de Parcerias
de Investimentos - PPI, e dá outras providências. Clique aqui
Decreto nº 9.792, de 14 de maio de 2019.
Regulamenta o inciso III do parágrafo único do art. 11-A da Lei nº 12.587, de 3 de janeiro
de 2012, que dispõe sobre a exigência de inscrição do motorista de transporte remunerado
privado individual de passageiros como contribuinte individual do Regime Geral de
Previdência Social. Clique aqui
Decreto nº 9.781, de 3 de maio de 2019.
Altera o Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº 12.527, de 18
de novembro de 2011, que dispõe sobre o acesso a informações previsto no inciso XXXIII
do caput do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição.
Clique aqui
Decreto nº 9.784, de 7 de maio de 2019.
Declara a revogação, para fins do disposto no art. 16 da Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998, e no art. 9º do Decreto nº 9.759, de 11 de abril de 2019, de decretos
normativos. Clique aqui
Decreto nº 9.785, de 7 de maio de 2019.
Regulamenta a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, para dispor sobre a aquisição,
o cadastro, o registro, a posse, o porte e a comercialização de armas de fogo e de munição
e sobre o Sistema Nacional de Armas e o Sistema Nacional de Gerenciamento Militar de
Armas. Clique aqui
Decreto nº 9.789, de 13 de maio de 2019.
Dispõe sobre a execução, no território nacional, da Resolução 2454 (2019), de 31 de janeiro
de 2019, do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que renova o regime de sanções
aplicáveis à República Centro-Africana e prorroga o mandato do Painel de Peritos. Clique
aqui
Decreto nº 9.790, de 13 de maio de 2019.
Dispõe sobre a execução, no território nacional, da Resolução 2456 (2019), de 26 de
fevereiro de 2019, do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que renova o regime
de sanções aplicáveis à República do Iêmen e prorroga o mandato do Painel de Peritos.
Clique aqui
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Notícias selecionadas

STF
Partidos pedem que STF declare nulidade de decretos que regulamentam o
Estatuto do Desarmamento. Leia mais
STF analisará incidência de ICMS sobre celulares comprados por empresa de
telefonia e cedidos a clientes. Leia mais
Adotado rito abreviado em ADI contra autorização para autoridade policial aplicar
medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Leia mais
Ministro determina redução da pena de reeducando aprovado no Enem. Leia
mais

STJ
Juiz pode determinar penhora no rosto dos autos de procedimento arbitral. Leia
mais
Terceira Turma afasta obrigatoriedade de custeio de fertilização in vitro por plano
de saúde. Leia mais
Entidade de proteção ao crédito deve notificar consumidor ao importar dados do
CCF, sob pena de danos morais. Leia mais
Terceira Turma determina prosseguimento de ação que discute preço dos
serviços de praticagem em Belém. Leia mais

TJSC
Servidor do IML será indenizado por ter desenvolvido transtornos mentais,
decide TJ. Leia mais
Emissora é condenada por iludir telespectadora com promessa de reforma em
residência. Leia mais

TJSP
Santa Casa de Franca indenizará paciente que teve cirurgia interrompida por
falha em equipamento. Leia mais
Concorrentes não poderão utilizar marca de empresa como palavra-chave de
anúncios na internet. Leia mais
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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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