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Ato n. 36/GP, de 30 de julho de 2021
Altera o Ato n. 39/GP, de 11 de setembro
de 2018, que institui e regulamenta o
banco de horas e o desconto de
remuneração decorrente de faltas ou
atrasos de servidores, no âmbito do
Tribunal Regional do Trabalho da 2.
Região, e dá outras providências.

Provimento n. 4/CR, de 2 de agosto de
2021
Dispõe sobre a finalidade e atividades a
serem desenvolvidas no âmbito do
Programa de Mentoria das Varas do
Trabalho do Tribunal Regional da 2.
Região, e dá outras providências.

Ato n. 37/GP, de 4 de agosto de 2021
Institui Comissão para estudar e
apresentar propostas de inovações
tecnológicas e sistemas para transcrição
e/ou degravação das audiências
realizadas com gravação audiovisual no
Tribunal Regional do Trabalho da 2.
Região, na forma que especifica.

Portaria n. 12/DGA, de 4 de agosto de
2021
Altera as Portarias DGA n.s 27/2017,
03/2021 e 09/2021 que tratam de
Gestores e Fiscais de contratos no
Tribunal Regional do Trabalho da 2.
Região.

Portaria n. 41/GP, de 4 de agosto de
2021
Designa magistrado para atuar como Juiz
Presidente dos Leilões Judiciais no
âmbito deste Tribunal, na forma que
especifica.

Órgãos de interesse

CSJT

Ato Conjunto n.
30/TST.CSJT.GP.SG.SETIC,
de 28 de julho de 2021

Conselho Federal de
Farmácia

Resolução n. 710, de 30
de julho de 2021

Presidência da
República

Lei n. 14.192, de 4 de
agosto de 2021
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Designa os membros do
Comitê Técnico de
Segurança da Informação
da Justiça do Trabalho
(ctSEG).

Ato n.
61/CSJT.GP.SG.SETIC, de
28 de julho de 2021
Extingue o Comitê Técnico
Temático de Gestão de
Projetos de Tecnologia da
Informação e das
Comunicações da Justiça
do Trabalho (ctGProj),
instituído pelo Ato n.
13/CSJT.GP.SE, de 4 de
fevereiro de 2010. 

Ato n.
63/CSJT.GP.SG.SETIC, de
28 de julho de 2021
Institui o Comitê Técnico de
Segurança da Informação
da Justiça do Trabalho
(ctSEG). 

Dispõe sobre as
atribuições do
farmacêutico nas práticas
integrativas e
complementares no
âmbito da medicina
tradicional chinesa.

CNJ

Portaria Secretaria-Geral
n. 71/CNJ, de 13 de julho
de 2021
Institui a Metodologia de
Gerenciamento de
Projetos de Tecnologia da
Informação e
Comunicação (MGP-DTI).

Portaria n. 193/CNJ, de 30
de julho de 2021
Institui o Comitê Gestor da
Conciliação.

Estabelece normas para
prevenir, reprimir e
combater a violência
política contra a mulher; e
altera a Lei n. 4.737, de
15 de julho de 1965
(Código Eleitoral), a Lei n.
9.096, de 19 de setembro
de 1995 (Lei dos Partidos
Políticos), e a Lei n. 9.504,
de 30 de setembro de
1997 (Lei das Eleições),
para dispor sobre os
crimes de divulgação de
fato ou vídeo com
conteúdo inverídico no
período de campanha
eleitoral, para criminalizar
a violência política contra
a mulher e para assegurar
a participação de
mulheres em debates
eleitorais
proporcionalmente ao
número de candidatas às
eleições proporcionais.
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