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N. 11 Período: 16 a 20 de ago. 2021

Portaria n. 8/CR, de 13 de agosto de
2021
Altera a Portaria n. 2/CR, de 14 de
janeiro de 2021, que determina a
suspensão temporária, para fins de
reunião no Juízo Auxiliar em Execução,
das execuções relacionadas em face de
Associação Portuguesa de Desportos. 

Portaria n. 42/GP, de 10 de agosto de
2021
Designa os membros da 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.

Resolução n. 7/GP.CR, de 12 de agosto
de 2021
Altera a Resolução n. 3/GP.CR, de 10 de
setembro de 2020, que instituiu o Plano
de Retorno Gradual às Atividades
Presenciais, para revogar a
obrigatoriedade de marcação das
audiências, na primeira instância, em
dias pares e ímpares.

Portaria n. 86/GP.SACM, de 5 de agosto
de 2021
Designa magistrado para auxiliar nos
trabalhos da Corregedoria do Tribunal
Regional do Trabalho da 2. Região.

Ato n. 2/GP.VPA, de 16 de agosto de
2021
Institui a Política de Proteção de Dados
Pessoais no âmbito do Tribunal Regional
do Trabalho da 2. Região.

Portaria n. 9/CR, de 16 de agosto de
2021
Revoga a Portaria n. 4/CR, de 31 de julho
de 2018,  que determinou a suspensão
temporária, para fins de reunião no Juízo
Auxiliar em Execução, das execuções em
face do “Grupo Ammon”. 

Portaria n. 89/GP.SACM, de 16 de agosto
de 2021 
Cessa os efeitos, a partir de 16 de agosto
de 2021, da Portaria n. 86/GP.SACM, de
5 de agosto de 2021, que designa
magistrado para auxiliar nos trabalhos da
Corregedoria do Tribunal Regional do
Trabalho da 2. Região.

Portaria n. 90/GP.SACM, de 16 de agosto
de 2021
Designa magistrada para auxiliar nos
trabalhos da Corregedoria Regional no
período de 16 de agosto de 2021 a 30 de
setembro de 2022.
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Ato n. 38/GP, de 13 de agosto de 2021
Revoga o Ato n. 5/GP, de 18 de junho de
2007, que adota o Sistema Integrado de
Protocolização e Fluxo de Documentos
Eletrônicos da Justiça do Trabalho (e-
Doc) para processos na 2ª Instância, na
forma que especifica. 

Ato n. 39/GP, de 17 de agosto de 2021
Altera o Ato n. 29/GP, de 12 de novembro
de 2020, para dar nova denominação
para Secretaria de Auditoria Interna, na
forma que especifica.

Órgãos de interesse

CSJT

Ato Conjunto n.
6/TST.CSJT.GP.GVP.CGJT,
de 11 de junho de 2021
Regulamenta o Programa
Justiça 4.0 no âmbito da
Justiça do Trabalho.

Resolução n. 297/CSJT, de
25 de junho de 2021
Altera a Resolução n.
199/CSJT, de 25 de agosto
de 2017, que regulamenta
as consignações em folha
de pagamento dos
magistrados, servidores e
beneficiários de pensão,
no âmbito da Justiça do
Trabalho de primeiro e
segundo graus.

Ato Conjunto n.
23/TST.CSJT.GP, de 30 de
julho de 2021
Dispõe sobre a
composição do Comitê de
Governança de Tecnologia
da Informação e
Comunicação da Justiça
do Trabalho – CGOVTIC e
do Comitê de Gestão de

Ato Conjunto n.
34/CSJT.GP.GVP.CGJT,
de 17 de agosto de 2021
Regulamenta os
procedimentos para a
realização de audiências
de conciliação em
processos que tramitam
em grau de recurso no
Tribunal Superior do
Trabalho.

CNJ

Portaria n. 200/CNJ, de
12 de agosto de 2021
Institui Grupo de
Trabalho para elaborar o
Manual de
Procedimentos relativos
ao Termos de Execução
Descentralizada (TED).

Resolução n. 407/CNJ,
de 18 de agosto de 2021
Institui o Plano
Complementar de
Comunicação Interna
dos Tribunais.

Resolução n. 408/CNJ,
de 18 de agosto de 2021

Ministério do Trabalho
e Previdência

Instrução Normativa n.
75/SEGES.ME, de 13 de
agosto de 2021
Estabelece regras para
a designação e atuação
dos fiscais e gestores de
contratos nos processos
de contratação direta, de
que dispõe a Lei n.
14.133, de 1º de abril de
2021, no âmbito da
Administração Pública
federal direta, autárquica
e fundacional.

Resolução n.
1.006/CCFGTS, de 17
de agosto de 2021
Declara a revogação
das Resoluções do
Conselho Curador do
FGTS já revogadas
tacitamente ou cujos
efeitos tenham se
exaurido no tempo. 

Ministério da Fazenda
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Tecnologia da Informação
e Comunicação do
Conselho Superior da
Justiça do Trabalho –
CGESTIC.

Ato Conjunto n.
31/TST.CSJT.CGJT, de 4
de agosto de 2021
Estabelece diretrizes para
a emissão de ordens
judiciais dirigidas à
Microsoft Corporation por
parte de magistrados da
Justiça do Trabalho,
envolvendo a solicitação
de informações de dados
armazenados.

Ato n. 68/CSJT.GP.SG, de
6 de agosto de 2021
Altera a Resolução n.
273/CSJT, de 26 de junho
de 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, para prever a
prova de vida digital, e dá
outras providências.

Dispõe sobre o
recebimento, o
armazenamento e o
acesso a documentos
digitais relativos a autos
de processos
administrativos e
judiciais.

Recomendação n. 102,
de 19 de agosto de 2021
Recomenda aos órgãos
do Poder Judiciário a
adoção do protocolo
integrado de prevenção
e medidas de segurança
voltado ao
enfrentamento à
violência doméstica
praticada em face de
magistradas e
servidoras.

Resolução n. 409/CNJ,
de 19 de agosto de 2021
Altera a Resolução CNJ
n. 195/2014, que dispõe
sobre a distribuição de
orçamento nos órgãos
do Poder Judiciário de
primeiro e segundo
graus e dá outras
providências.

2043/RFB, de 12 de
agosto de 2021
Dispõe sobre a
Escrituração Fiscal
Digital de Retenções e
Outras Informações
Fiscais (EFD-Reinf).

Ministério da
Economia

Instrução Normativa n.
80/SGP.SEDGG.ME, de
18 de agosto de 2021
Dispõe sobre as regras
e procedimentos a
serem adotados pelos
órgãos e entidades da
Administração Pública
Federal direta,
autárquica e
fundacional, para a
concessão do auxílio-
alimentação.

Conselho Federal de
Medicina

Resolução n.
2.297/CFM, de 5 de
agosto de 2021
Dispõe de normas
específicas para
médicos que atendem o
trabalhador.
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