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Portaria n. 7/CR, de 10 de agosto de
2021
Altera a Portaria n. 3/CR, de 18 de maio
de 2021, que determina a suspensão
temporária, para fins de reunião no Juízo
Auxiliar em Execução, das execuções
relacionadas em face de Santos Futebol
Clube e dá outras providências. 
 
Portaria n. 13/DGA, de 10 de agosto de
2021
Designa servidores para atuarem como
Gestores e Fiscais no âmbito do Tribunal
Regional do Trabalho da 2. Região.
 
Portaria n. 14/DGA, de 10 de agosto de
2021
Altera as Portarias DGA n.s 32/2016,
23/2017, 27/2017, 36/2017, 26/2018,
10/2019 e 16/2019  que tratam de
gestores e fiscais de contratos no
Tribunal Regional do Trabalho da 2.
Região.

Ato n. 35/GP, de 5 de agosto de 2021
Dispõe sobre as diretrizes e
procedimentos para utilização do serviço
terceirizado de transporte terrestre de
passageiros, bens, documentos e
pequenos volumes no Tribunal Regional
do Trabalho da 2. Região.
 
Portaria n. 6/CR, de 6 de agosto de 2021
Institui projeto piloto para cadastro de
pessoas jurídicas de direito privado com
status similar à “Procuradoria” no sistema
PJe - 1. Grau no âmbito deste Tribunal.
 
Recomendação n. 79/CR, de 9 de agosto
de 2021
Reitera a necessidade de gravação das
audiências telepresenciais e juntada aos
autos do arquivo audiovisual ou
disponibilização em repositório oficial de
mídias indicado pelo CNJ (PJe Mídia) ou
pelo tribunal, em conformidade ao
disposto na Resolução n. 354, de 19 de
novembro de 2020.
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Ato n. 13/GCGJT, de 12
de agosto de 2021
Institui Grupo Técnico de
Trabalho de atualização e
manutenção do Fluxo
Nacional Otimizado de
Procedimentos em
Primeira Instância
 
Resolução Administrativa
n. 2252/TST, de 9 de
agosto de 2021
Aprova a proposta
orçamentária da Justiça
do Trabalho para o
exercício financeiro de
2022.
 
CSJT
 
Ato n.
67/CSJT.GP.SG.SGPES,
de 4 de agosto de 202
Publica os valores dos
subsídios dos
magistrados, dos
vencimentos dos cargos
efetivos e dos cargos em
comissão e das funções
comissionadas dos
servidores da Justiça do
Trabalho de primeiro e
segundo graus.

6 de agosto de 2021
Altera a Resolução n. 273/
2020, que dispõe sobre a
atualização de dados
cadastrais dos
magistrados e servidores
aposentados e dos
pensionistas da Justiça do
Trabalho de 1º e 2º graus.
 
Ministério do Trabalho e
Previdência
 
Portaria n. 1.337/INSS, de
9 de agosto de 2021
Institui o Sistema GRU
Cobrança no âmbito do
INSS - Guia de
Recolhimento da União.
 
Ministério da Economia
 
Instrução Normativa
SEGES /ME n. 72, de 12
de agosto de 2021
Estabelece regras para a
definição do valor
estimado para a
contratação de obras e
serviços de engenharia
nos processos de
contratação direta, de que
dispõe o § 2º do art. 23 da
Lei nº 14.133/2021, no
âmbito da Administração
Pública federal direta,
autárquica e fundacional.

República
 
Lei n. 14.193, de 6 de
agosto de 2021
Institui a Sociedade
Anônima do Futebol e
dispõe sobre normas de
constituição, governança,
controle e transparência,
meios de financiamento
da atividade futebolística,
tratamento dos passivos
das entidades de práticas
desportivas e regime
tributário específico; e
altera as Leis n.s 9.615,
de 24 de março de 1998,
e 10.406, de 10 de janeiro
de 2002 (Código Civil).
 
Conselho Federal de
Enfermagem
 
Resolução n. 675/COFEN,
de 9 de agosto de 2021
Normatiza, no âmbito do
Sistema Cofen/Conselhos
Regionais de
Enfermagem, a atuação
do Enfermeiro na área de
Pilates.
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