Confira aqui os atos normativos publicados!

N. 4

Período: 28 jun. a 2 jul. 2021

Ato n. 32/GP, de 23 de junho de 2021
Altera o Ato n. 8/GP, de 27 de abril de
2020, para definir a forma de inscrição
para sustentação oral quando o processo
for remetido à sessão telepresencial, e dá
outras providências.

Portaria n. 37/GP, de 25 de junho de
2021
Altera a Portaria n. 19/GP, de 20 de
março de 2019, para designar novo
membro na equipe de Trabalho Escravo
e Tráfico de Pessoas, na forma que
especifica.
Portaria n. 119/CR.SACM, de 30 de junho
de 2021
Designa, a partir de 15/04/2021, o Exmo.
Juiz do Trabalho Titular Richard Wilson
Jamberg para atuar como Coordenador
do Programa SOS Execução.

Órgãos de interesse

CNJ
Portaria n. 174/CNJ, de 23
de junho de 2021
Altera a Portaria n.
65/2021, que designa os
integrantes dos Comitês
Estaduais Judiciais de
Enfrentamento à
Exploração do Trabalho
em Condição Análoga à

Resolução n. 403/CNJ, de
29 de junho de 2021
Dipõe sobre a
participação, no âmbito da
Justiça Eleitoral, de
magistrados nas
composições dos comitês
e comissões instituídos
por força de Resoluções
deste Conselho, bem
como sobre a suspensão

CSJT
Ato Conjunto n.
25/TST.CSJT.GP.GVP.CGJT,
de 30 de junho de 2021
Institui a Política de
Comunicação Social no
âmbito do Tribunal Superior
do Trabalho e do Conselho
Superior da Justiça do
Trabalho e cria o Guia

de Escravo e ao Tráfico de

do decurso dos prazos

Editorial de Comunicação

Pessoas.

impostos em atos
normativos deste

Social do Tribunal Superior
do Trabalho.

Portaria n. 176/CNJ, de 25
de junho de 2021

Conselho entre a data de
encerramento do prazo

Congresso Nacional

Altera os incisos VI e XXIII
do art. 1º da Portaria

para registro de
candidatos e a data de

Lei n. 14.179, de 30 de

n. 229, de 22 de outubro

diplomação dos eleitos,

junho de 2021

de 2020, que altera a

além de alterar as

Estabelece normas para

composição do Comitê
Gestor do Programa

Resoluções CNJ 71/2009, facilitação de acesso a
207/2015, 230/2016,
crédito e para mitigação dos

Nacional de Gestão

240/2016, 291/2019,

impactos econômicos

Documental e Memória do

308/2020, 324/2020 e

decorrentes da pandemia da

Poder Judiciário.

372/2021.

Covid-19; e revoga
dispositivos das Leis n.s

Portaria n. 178/CNJ, de 25

Ministério da Economia

8.870, de 15 de abril de

de junho de 2021

1994, e 10.406, de 10 de

Altera a Portaria n. 6/CNJ,

Instrução Normativa n.

janeiro de 2002 (Código

de 19 de janeiro de 2016,
que instituiu o Comitê

63/SGP.SEDGG.ME, de
29 de junho de 2021

Civil).

Gestor Nacional de

Estabelece orientações

Lei n. 14.181, de 1º de julho

Atenção Integral à Saúde

aos órgãos e entidades do de 2021

de Magistrados e
Servidores do Poder

SIPEC, relacionadas à
Altra a Lei n. 8.078, de 11 de
retomada da exigência do setembro de 1990 (Código

Judiciário.

recadastramento anual de de Defesa do Consumidor),

Resolução Conjunta n.
7/CNJ.CNMP, de 25 de
junho de 2021
Determina que seja
assegurada a participação
de pelo menos um(a)
integrante do Ministério
Público nos concursos
públicos para ingresso na
carreira da Magistratura e
de pelo menos um(a)
integrante da Magistratura
nos concursos públicos
para ingresso na carreira
do Ministério Público.

aposentados, pensionistas
e anistiados políticos civis,
de que trata a Portaria n.
244/ME, de 15 de junho
de 2020, e a Instrução
Normativa n.
45/SGP.SEDGG.ME, de
15 de junho de 2020.

e a Lei n. 10.741, de 1º de
outubro de 2003 (Estatuto
do Idoso), para aperfeiçoar
a disciplina do crédito ao
consumidor e dispor sobre a
prevenção e o tratamento do
superendividamento.
CJF

Presidência da
República
Decreto n. 10.739, de 1º
de julho de 2021
Regulamenta o art. 9º da
Lei n. 14.161/2021, para
dispor sobre o Fundo
Garantidor de Operações

Resolução n. 716/CJF, de
29 de junho de 2021
Dispõe sobre a instituição
do modelo de governança,
gestão e operação da
Nuvem da Justiça Federal NUJUFE.

Portaria n. 181/CNJ, de 28

para pessoas jurídicas

de junho de 2021
Institui Grupo de Trabalho

beneficiárias do Programa
Emergencial de Retomada

para o desenvolvimento

do Setor de Eventos, de

de Formulário de

que trata a Lei n.

Avaliação de Risco para a
população LGBTQIA+.

14.148/2021.
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