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

Diário da Justiça
Edição nº 6672/2019 - Terça-feira, 4 de junho de 2019
Portaria Conjunta nº 4/2019-GP/VP.
Altera dispositivos da Portaria Conjunta nº 3/2018-GP/VP, de 11 de setembro de
2018, que instituiu o Programa de Digitalização de Processos nas Unidades
Judiciárias do 1º grau de jurisdição do Poder Judiciário do Estado do Pará.
Edição nº 6674/2019 - Quinta-feira, 6 de junho de 2019
Resolução nº 4, de 5 de junho de 2019.
Dispõe sobre a alteração da redação de dispositivos da Resolução nº 9, de 30 de
maio de 2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que estabelece normas
sobre o processo de ascensão de magistrados ao cargo de desembargador e de
movimentação de juízes na carreira da magistratura.

BOLETIM INFORMATIVO

INSTITUCIONAL

Provimento Conjunto nº 04, de 04 de junho de 2019.
Acrescenta e altera dispositivos ao Provimento Conjunto nº 02/2019 do Código de
Normas do Serviços Notarial e Registral do Estado do Pará.
Edição nº 6675/2019 - Sexta-feira, 7 de junho de 2019
Portaria n° 2761/2019-GP, 06 de junho de 2019.
Altera o § 1º, do Art. 1º da Portaria 3900/2017-GP, que instituiu e regulamentou o
funcionamento do projeto Esporte com Justiça, no âmbito do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará
Edição nº 6676/2019 - Segunda-feira, 10 de Junho de 2019
Portaria nº 2790-GP, de 7 de junho de 2019.
Dispõe sobre a otimização da transparência das informações pertinentes às sessões
de julgamento dos órgãos colegiados, no âmbito do Poder Judiciário paraense.
________________________***_______________________
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Legislação selecionada

Edição nº 6680/2019 - Sexta-feira, 14 de junho de 2019
Portaria n° 2650/2019-GP, 13 de junho de 2019.
Declarar, em caráter excepcional, ponto facultativo no dia 21 de junho de 2019 com a
consequente suspensão do expediente interno das unidades administrativas e judiciárias, dos
prazos processuais, das audiências e do atendimento ao público em todos os órgãos do Poder
Judiciário do Estado do Pará, sem prejuízo do plantão judicial e dos serviços essenciais.
Edição nº 6682/2019 - Terça-feira, 18 de junho de 2019
Portaria nº 2897-GP, de 17 de junho de 2019.
Institui o Projeto Experimental de Teletrabalho, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do
Pará e dispõe sobre sua regulamentação e funcionamento.

Diário Oficial do Estado do Pará
Nº 33.888 Terça-feira – 04 de junho de 2019
Lei n° 8.863, de 3 de junho de 2019
Dispõe sobre a alteração da Lei Estadual nº 6.504, de 2 de dezembro de 2002, a qual criou a
“Escola de Contas Públicas Conselheiro Irawaldyr Rocha”, do Tribunal de Contas dos
Municípios do Estado do Pará. Clique aqui
Nº 33.888 Terça-feira – 11 de junho de 2019
Decreto n° 141, de 10 de junho de 2019
Institui a Política de Inclusão Social e Redução da Violência - “Territórios pela Paz”, no Estado
do Pará. Clique aqui
Nº 33.894 Quarta-feira – 12 de junho de 2019
Lei n° 8.866, de 10 de junho de 2019
Dispõe sobre a concessão de abono complementar aos servidores civis, ativos e inativos, e
pensionistas do poder executivo. Clique aqui
Lei n° 8.867, de 10 de junho de 2019
Altera dispositivos da lei no 6.017, de 30 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o Imposto
sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA. Clique aqui
Lei n° 8.868, de 10 de junho de 2019
Altera dispositivos da LEI N° 5.529, de 5 de janeiro de 1989, que estabelece normas à cobrança
do imposto sobre a transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos. Clique
aqui
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Nº 33.894 Quarta-feira – 12 de junho de 2019
Lei n° 8.869, de 10 de junho de 2019
Altera dispositivos da lei no 6.182, de 30 de novembro de 1998, que dispõe sobre os procedimentos
administrativo-tributários do Estado do Pará; e revoga dispositivos da Lei n° 8.455, de 28 de
dezembro de 2016, que dispõe sobre as taxas no âmbito do poder executivo, e acrescenta-se o
art. 16-a a lei n° 7.591, de 28 de dezembro de 2011, que institui a taxa de controle,
acompanhamento e fiscalização das atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento
de recursos minerais - TFRM, e dá outras providências. Clique aqui
Lei n° 8.870, de 10 de junho de 2019
Autoriza o poder executivo estadual, por meio da Procuradoria-Geral do Estado - PGE, a não
ajuizar ou a desistir de ações de execução fiscal, nas condições que estabelece. Clique aqui
Lei Complementar n° 121, de 10 de junho de 2019
Cria a câmara de negociação, conciliação, mediação e arbitragem da administração pública
estadual, institui medidas para a redução da litigiosidade administrativa e perante o poder judiciário
e altera a Lei Complementar N° 41, de 29 de agosto de 2002. Clique aqui
Lei Complementar n° 122, de 10 de junho de 2019
Altera o inciso XII do art. 4° e o inciso XII do art. 21 da Lei Complementar N° 058, de 1° de agosto
de 2006, que estabelece o código de direitos, garantias e obrigações do contribuinte do Estado do
Pará. Clique aqui
Nº 33.899

Quarta-feira – 19 de junho de 2019

Decreto Nº 173, de 17 de junho de 2019
Regulamenta o Programa Estadual de Transporte Escolar (PETE/PA), instituído pela Lei no 8.846,
de 9 de maio de 2019. Clique aqui
Nº 33.904 Quarta-feira – 26 de junho de 2019
Lei n° 8.873, de 25 de junho de 2019
Institui o Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades da administração
pública estadual - CADIN-PA. Clique aqui

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM

Nº 13.775 Quarta-feira, 19 de junho de 2019
Decreto nº 94.108-PMB, de 19 de junho de 2019.
Declara situação de emergência sanitária e ambiental no território do Município de Belém, em
razão do encerramento das atividades do único aterro sanitário licenciado para tratamento e
disposição final de resíduos sólidos na Região Metropolitana de Belém e dá outras providências.
Clique aqui
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Diário Oficial da União
Lei nº 13.839, de 4 de junho de 2019
Altera a Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006, para prever, no conceito de segurança
alimentar e nutricional, a ampliação das condições de acesso aos alimentos por meio das
medidas que mitiguem o risco de escassez de água potável, bem como a formação de estoques
reguladores e estratégicos de alimentos. Clique aqui
Lei nº 13.838, de 4 de junho de 2019
Altera a Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros Públicos), para dispensar a
anuência dos confrontantes na averbação do georreferenciamento de imóvel rural. Clique aqui
Lei nº 13.836, de 4 de junho de 2019
Acrescenta dispositivo ao art. 12 da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, para tornar
obrigatória a informação sobre a condição de pessoa com deficiência da mulher vítima de
agressão doméstica ou familiar. Clique aqui
Lei nº 13.835, de 4 de junho de 2019.
Altera a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, para assegurar às pessoas com deficiência
visual o direito de receber cartões de crédito e de movimentação de contas bancárias com as
informações vertidas em caracteres de identificação tátil em braile. Clique aqui
Lei nº 13.834, de 4 de junho de 2019.
Altera a Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral, para tipificar o crime de
denunciação caluniosa com finalidade eleitoral. Clique aqui
Lei nº 13.842, de 17 de junho de 2019.
Conversão da Medida Provisória nº 863, de 2018
Altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica). Clique
aqui
Decreto nº 9.830, de 10 de junho de 2019.
Regulamenta o disposto nos art. 20 ao art. 30 do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de
1942, que institui a Lei de Introdução às normas do Direito brasileiro. Clique aqui
Medida Provisória nº 884, de 14 de junho de 2019.
Altera a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa
e dá outras providências. Clique aqui
Medida Provisória nº 885, de 17 de junho de 2019.
Altera a Lei nº 7.560, de 19 de dezembro de 1986, para alterar disposições acerca do Fundo
Nacional Antidrogas, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que estabelece normas para
repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, e a Lei nº 8.745, de 9 de
dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à
necessidade temporária de excepcional interesse público. Clique aqui
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Lei nº 13.845, de 18 de junho de 2019.
Dá nova redação ao inciso V do art. 53 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança
e do Adolescente), para garantir vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a
mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Clique aqui
Lei nº 13.846, de 18 de junho de 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; altera as Leis
nos 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 7.783, de 28 de junho de 1989, 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, 8.212, de 24 de julho de 1991, 8.213, de 24 de julho de 1991, 8.742, de 7 de dezembro
de 1993, 9.620, de 2 de abril de 1998, 9.717, de 27 de novembro de 1998, 9.796, de 5 de maio de
1999, 10.855, de 1º de abril de 2004, 10.876, de 2 de junho de 2004, 10.887, de 18 de junho de
2004, 11.481, de 31 de maio de 2007, e 11.907, de 2 de fevereiro de 2009; e revoga dispositivo
da Lei nº 10.666, de 8 de maio de 2003, e a Lei nº 11.720, de 20 de junho de 2008. Clique aqui
Lei nº 13.847, de 19 de junho de 2019.
Altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para dispensar de reavaliação pericial a pessoa com
HIV/aids aposentada por invalidez. Clique aqui
Decreto nº 9.843, de 19 de junho de 2019.
Altera o Decreto nº 9.527, de 15 de outubro de 2018, que cria a Força-Tarefa de Inteligência para
o enfrentamento ao crime organizado no Brasil. Clique aqui
Decreto nº 9.844, de 25 de junho de 2019.
Regulamenta a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, para dispor sobre a aquisição, o
cadastro, o registro, o porte e a comercialização de armas de fogo e de munição e sobre o Sistema
Nacional de Armas e o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas. Clique aqui
Decreto nº 9.845, de 25 de junho de 2019.
Regulamenta a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, para dispor sobre a aquisição, o
cadastro, o registro e a posse de armas de fogo e de munição. Clique aqui
Decreto nº 9.846, de 25 de junho de 2019.
Regulamenta a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, para dispor sobre o registro, o cadastro
e a aquisição de armas e de munições por caçadores, colecionadores e atiradores. Clique aqui
Decreto nº 9.847, de 25 de junho de 2019
Regulamenta a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, para dispor sobre a aquisição, o
cadastro, o registro, o porte e a comercialização de armas de fogo e de munição e sobre o Sistema
Nacional de Armas e o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas. Clique aqui
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Notícias selecionadas

STF
Presidente do STF suspende efeitos de decisão que determinou enquadramento de
servidores sem concurso no Piauí. Leia mais

Ministro garante reintegração de servidor da área da saúde para exercício de dois cargos
públicos. Leia mais
STF suspende decisões que mantinham interinidade de cartórios no MA vedada por
nepotismo. Leia mais
Painel Multissetorial amplia mobilização para combater notícias falsas. Leia mais

STJ
Entidade de proteção ao crédito deve notificar consumidor ao importar dados do CCF, sob
pena de danos morais. Leia mais
Pedido de prioridade de tramitação processual por idade deve ser feito pelo próprio idoso.
Leia mais
Exercício prolongado de atividade urbana impede concessão de aposentadoria rural. Leia
mais
Jurisprudência em Teses traz entendimentos sobre a Intervenção do Estado na
Propriedade Privada. Leia mais
Roubo em estacionamento aberto e de livre acesso não gera responsabilidade para o
comerciante. Leia mais

Tribunais Estaduais
TJRJ
Leroy e Losango terão de dar explicações a consumidor que teve crédito negado. Leia
Mais
Pais devem ser avisados sobre filhos atendidos em hospitais por consumo de álcool e
drogas. Leia mais
TJMG
Energia cortada impede festa de casamento: casal será indenizado pela decepção em um
dia especial. Leia mais
Pai é condenado a indenizar por abandono afetivo. 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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