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Ato n. 42/GP, de 25 de agosto de 2021
Altera o Ato n. 21/GP, de 1º de outubro
de 2020, para definir a delegação de
competência ao Desembargador Vice-
Presidente Judicial do Tribunal Regional
do Trabalho da 2. Região, na forma que
especifica.

Provimento n. 5/GP.CR, de 19 de agosto
de 2021
Altera o art. 87, do Provimento n.
13/GP.CR, de 30 de agosto de 2006,
para definir o registro da decisão da
correição parcial nos registros funcionais
do magistrado.

Portaria n. 43/GP, de 19 de agosto de
2021
Altera a Portaria n. 32/GP, de 27 de maio
de 2021 para designar novo membro na
Comissão Permanente de Acessibilidade
e Inclusão, na forma que especifica.

Órgãos de interesse

CSJT

Ato Conjunto n.
35/CSJT.GP.CGJT, 20 de
agosto de 2021
Regulamenta a contagem
dos prazos processuais e
das publicações de atos
administrativos realizadas
via DEJT no período de
08/07/2021 até
20/08/2021.

Recomendação n.
103/CNJ, de 23 de agosto
de 2021
Dispõe sobre a
padronização dos
documentos necessários
para ajuizamento
dos processos de
recuperação judicial.

Portaria n. 205/CNJ,  de 25
de agosto de 2021

Recomendação n.
104/CNJ, de 23 de agosto
de 2021
Recomenda aos tribunais
que celebrem acordos de
cooperação com os
Ministérios Públicos,
Defensorias Públicas,
Procuradorias, Seccionais
da OAB e Polícias que se
situem na área territorial
de suas competências
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Ato n. 73/CSJT.GP.SG, de
23 de agosto de 2021
Nomeia desembargador
para compor o Conselho
Superior da Justiça do
Trabalho na condição de
membro representante da
Região Sudeste.

Ato Conjunto n.
36/CSJT.GP.CGJT, de 25
de agosto de 2021
Altera o Ato Conjunto n.
35/CSJT.GP.CGJT, de 20
de agosto de 2021, que
regulamenta a contagem
dos prazos processuais e
das publicações de atos
administrativos realizadas
via Diário Eletrônico da
Justiça do Trabalho (DEJT)
no período de 8 de julho
de 2021 até 20 de agosto
de 2021.

Presidência da República

Decreto n. 10.779, de 25
de agosto de 2021
Estabelece medidas para a
redução do consumo de
energia elétrica no âmbito
da administração pública
federal.

CNJ

Portaria n. 202/CNJ, de 25
de agosto de 2021
Institui Grupo de Trabalho
para elaborar estudo de
compartilhamento de

Institui Grupo de Trabalho
destinado ao estudo e à
elaboração de propostas
voltadas à organização e à
gestão das ouvidorias do
Poder Judiciário e à
revisão da Resolução n.
103/CNJ, de 24 de
fevereiro de 2010.

Resolução n. 410/CNJ, de
23 de agosto de 2021
Dispõe sobre normas
gerais e diretrizes para a
instituição de sistemas de
integridade no âmbito do
Poder Judiciário.

Resolução n. 411/CNJ, de
23 de agosto de 2021
Institui o Programa
Internacional “Visão Global
do Poder Judiciário”.

Resolução n. 413/CNJ, de
23 de agosto de 2021
Altera a Resolução CNJ
n. 351/2020, que institui no
âmbito do Poder Judiciário,
a Política de Prevenção e
Enfrentamento do Assédio
Moral, do Assédio Sexual
e da Discriminação.

Portaria Secretaria-Geral 
n. 78/CNJ, de 23 de
agosto de 2021
Altera a Portaria
Secretaria-Geral n.
53/2021, que dispõe sobre
a realização das atividades
no Conselho Nacional de
Justiça e estabelece

para maximizar a eficiência
das comunicações de atos
processuais.

Congresso Nacional

Lei n. 14.195, de 26 de
agosto de 2021
Dispõe sobre a facilitação
para abertura de
empresas, sobre a
proteção de acionistas
minoritários, sobre a
facilitação do comércio
exterior, sobre o Sistema
Integrado de Recuperação
de Ativos (Sira), sobre as
cobranças realizadas pelos
conselhos profissionais,
sobre a profissão de
tradutor e intérprete
público, sobre a obtenção
de eletricidade, sobre a
desburocratização
societária e de atos
processuais e a prescrição
intercorrente na Lei n.
10.406, de 10 de janeiro
de 2002 (Código Civil),
altera normas
especificadas e dá outras
providências.

Conselho Federal de
Enfermagem

Resolução  n. 678/COFEN,
de 19 de agosto de 2021
Aprova a atuação da
Equipe de Enfermagem
em Saúde Mental e em
Enfermagem Psiquiátrica.
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custos da PDPJ-Br entre
os órgãos do Poder
Judiciário.

medidas preventivas ao
contágio pelo Coronavírus
(Covid-19).
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