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Ato n. 1/GP.VPJ, de 17 de junho de 2021 
Institui o Centro de Inteligência do
Tribunal Regional do Trabalho da 2.
Região e dá outras providências.

[Edital] de 17 de junho de 2021.
Comunica abertura de concurso de
remoção
Abertura de inscrições no concurso de
remoção para provimento da cadeira n. 4
na 17ª Turma.

[Edital] de 17 de junho de 2021.
Comunica abertura de concurso de
remoção
Abertura de inscrições no concurso de
remoção para provimento da cadeira n. 9
na SDC.

Provimento n. 4/GP.CR, de 21 de junho
de 2021
Revoga o art. 223 do Provimento n.
13/GP.CR, de 30 de agosto de 2006, que
instituiu a Consolidação das Normas da
Corregedoria.

Ato n. 31/GP, de 22 de junho de 2021
Altera o Ato n. 43/GP, de 20 de setembro
de 2018, que regulamenta o Programa de
Estágio no âmbito do Tribunal Regional
do Trabalho da 2ª Região.

Plano de Logística Sustentável (PLS) do
Tribunal Regional do Trabalho da 2.
Região para o ciclo de 2021-2026
[Publicado pela Portaria n. 36/GP, de 23
de junho de 2021]
Publica o Plano de Logística Sustentável
(PLS), aprovado pelo Comitê de
Planejamento e Gestão Participativa
(CPGP), que traz os planos de ação e 
a medição do alcance das metas dos indica-
dores de sustentabilidade do ciclo 2021-2026.

Edital de chamada para envio de
decisões judiciais n. 1, de 24 de junho de
2021
Comunica a abertura de prazo para
recebimento de decisões judiciais do
Tribunal Regional do Trabalho da 2.
Região para publicação na edição n. 26
da Revista do Tribunal

Provimento n. 3/CR, de 24 de junho de
2021
Altera o Provimento n. 1/CR, de 24 de
fevereiro de 2021, que institui o
Programa SOS Execução no âmbito do
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Tribunal Regional do Trabalho da 2.
Região.

Órgãos de interesse

Congresso Nacional

Lei n. 14.176, de 22 de
junho de 2021
Altera a Lei n. 8.742/1993,
para estabelecer o critério
de renda familiar per
capita para acesso ao
benefício de prestação
continuada, estipular
parâmetros adicionais de
caracterização da situação
de miserabilidade e de
vulnerabilidade social e
dispor sobre o auxílio-
inclusão de que trata a Lei
n. 13.146/2015 (Estatuto
da Pessoa com
Deficiência); autoriza, em
caráter excepcional, a
realização de avaliação
social mediada por meio
de videoconferência; e dá
outras providências.

Ato do Presidente da
Mesa do Congresso
Nacional n. 43, de 23 de
junho de 2021 
Prorroga o prazo de
vigência da Medida
Provisória n. 1.047, de 3
de maio de 2021. 

Ministério da Economia

Portaria n.
4.089/SEPEC.ME, de 22
de junho de 2021
Autoriza a execução das
atividades teóricas e
práticas dos programas de
aprendizagem profissional
na modalidade à distância.

Presidência da
República

Decreto n. 10.728, de 23
de junho de 2021 
Regulamenta o art. 5º da
Lei n.  8.745/1993, para
dispor sobre a autorização
para realização das
contratações por tempo
determinado para atender
a necessidade temporária
de excepcional interesse
público, nos termos do
disposto no inciso IX  do
art. 37 da Constituição.
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