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Portaria n. 33/GP, de 3 de junho de 2021
Altera a Portaria n. 1/GP, de 09 de janeiro
de 2019, a Portaria n. 18/GP, de 20 de
março de 2019, a Portaria n. 19/GP, de
20 de março de 2019 e a Portaria n.
48/GP, de 09 de agosto de 2019 para
designar novo membro das equipes que
integram o Comitê de Trabalho Decente
e Seguro e da Comissão do Trabalho
Seguro, na forma que especifica.

Portaria n. 9/DGA, de 4 de junho de 2021
Designa servidores para atuarem como
Gestores e Fiscais no âmbito do Tribunal
Regional do Trabalho da 2. Região.

Portaria n. 10/DGA, de 4 de junho de
2021
Altera a Portaria n. 3/DGA, de 14 de
janeiro de 2020,  que trata de gestores e
fiscais de contratos no âmbito do Tribunal
Regional do Trabalho da 2. Região.

Ato n. 30/GP, de 7 de junho de 2021
Altera o Ato n. 4/GP, de 04 de março de
2020, para extinguir a Seção de
Telefonia, vinculada à Secretaria de
Infraestrutura, Logística e Administração
Predial, na forma que especifica.

Ato n. 212/PR, de 7 de junho de 2021
Altera a nomenclatura de 01 (uma)
Função Comissionada de Auxiliar
Administrativo III, (FC-03), vaga n. 608,
em 01 (uma) Função Comissionada de
Assistente Administrativo, (FC-03).

Portaria n. 34/GP, de 7 de junho de 2021
Altera a Portaria GP n. 39, de 28 de
junho de 2018, para dispensar a
comprovação anual do Auxílio Saúde dos
titulares do benefício que possuem
desconto em folha de pagamento.

Edital n. 1/GP, de 8 de junho de 2021
Dá ciência aos interessados da
destinação final de autos judiciais do
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª
Região,  arquivados em definitivo pelas
Varas do Trabalho no período de 1º de
janeiro de 2012 a 31 de dezembro de
2015.

https://basis.trt2.jus.br/handle/123456789/14162
https://basis.trt2.jus.br/handle/123456789/14160
https://basis.trt2.jus.br/handle/123456789/14163
https://basis.trt2.jus.br/handle/123456789/14165
https://basis.trt2.jus.br/handle/123456789/14169
https://basis.trt2.jus.br/handle/123456789/14168
https://basis.trt2.jus.br/handle/123456789/14159


Órgãos de interesse

Congresso Nacional

Lei n. 14.119, de 13 de
janeiro de 2021
[promulgação de partes
vetadas]                
Institui a Política Nacional
de Pagamento por
Serviços Ambientais; e
altera as Leis n°s. 8.212,
de 24 de julho de 1991,
8.629, de 25 de fevereiro
de 1993, e 6.015, de 31
de dezembro de 1973,
para adequá-las à nova
política.

Lei n. 14.129, de 29 de
março de 2021
[promulgação de partes
vetadas]
Dispõe sobre princípios,
regras e instrumentos
para o Governo Digital e
para o aumento da
eficiência pública e altera
a Lei n. 7.116, de 29 de
agosto de 1983, a Lei n.
12.527, de 18 de
novembro de 2011 (Lei de
Acesso à Informação), a
Lei n. 12.682, de 9 de
julho de 2012 e a Lei n.
13.460, de 26 de junho de
2017.

CNJ

Portaria n. 157/CNJ, de 4
de junho de 2021
Altera a Portaria
n. 119/2020, que institui o
Fórum de Discussão
Permanente de Gestão da
Carreira dos Servidores
do Poder Judiciário da
União, para modificar a
composição do colegiado.

Resolução n. 395/CNJ, de
7 de junho de 2021
Institui a Política de
Gestão da Inovação no
âmbito do Poder
Judiciário.

Resolução n. 396/CNJ, de
7 de junho de 2021
Institui a Estratégia
Nacional de Segurança
Cibernética do Poder
Judiciário (ENSEC-PJ).

Resolução n. 397/CNJ, de
9 de junho de 2021
Altera a Resolução CNJ n.
322/2020, que estabelece,
no âmbito do Poder
Judiciário, medidas para a
retomada dos serviços
presenciais, observadas

Resolução n. 399/CNJ, de
9 de junho de 2021
Altera a Resolução CNJ n.
234/2016, que institui o
Diário de Justiça
Eletrônico Nacional
(DJEN), a Plataforma de
Comunicações
Processuais (Domicílio
Eletrônico) e a Plataforma
de Editais do Poder
Judiciário.

Presidência da
República

Decreto n. 10.715, de 8 de
junho de 2021
Institui os Sistemas
Estruturantes de Gestão
de Pessoal da
Administração Pública
Federal.

CSJT

Ato n. 10/CGJT, de 4 de
junho de 2021
Divulga a adoção da
Tabela Processual
Unificada de Assuntos do
CNJ em substituição a
com acréscimos da
Justiça do Trabalho.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14119.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14129.htm
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3971
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3973
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3975
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3977
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3979
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10715.htm
https://juslaboris.tst.jus.br/handle/20.500.12178/186971


Lei n. 14.133, de 1° de
abril de 2021
[promulgação de partes
vetadas]
Lei de Licitações e
Contratos Administrativos.

Lei n. 14.163, de 9 de
junho de 2021
Altera a Lei n. 13.475, de
28 de agosto de 2017, que
dispõe sobre o exercício
da profissão de tripulante
de aeronave.

as ações necessárias para
prevenção de contágio
pelo novo Coronavírus –
Covid-19, e dá outras
providências.

Resolução n. 398/CNJ, de
9 de junho de 2021
Dispõe sobre a atuação
dos “Núcleos de Justiça
4.0”, disciplinados pela
Resolução CNJ n.
385/2021, em apoio às
unidades jurisdicionais.

TST

Ato n. 130/SEGJUD.GP,
de 4 de junho de 2021
Divulga a composição do
Tribunal Superior do
Trabalho e de seus
Órgãos Judicantes.
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