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Ato n. 1/VPA.CR, de 15 de setembro de
2021
Disciplina a concessão de assistentes de
Juízes que atuam no CEJUSC – 1ª
instância, com vistas à composição de
força tarefa para saneamento de Varas
do Tribunal Regional do Trabalho da 2.
Região.
 
Ato. n. 2/GP.CR, de 15 de setembro de
2021
Disciplina o pagamento dos honorários
periciais pelo Sistema Eletrônico de
Assistência Judiciária – Sistema AJ/JT,
nos casos de concessão do benefício da
justiça gratuita, e dá outras providências.

Ato n. 45/GP, de 14 de setembro de 2021
Redefine as atividades e a estrutura do
Núcleo de Cooperação Judiciária do
Tribunal Regional do Trabalho da 2.
Região e dá outras providências.
 
Portaria n. 15/DGA, de 10 de setembro
de 2021
Designa servidores para atuarem como
Gestores e Fiscais no âmbito do Tribunal
Regional do Trabalho da 2. Região.
 
Resolução Administrativa n. 4, de 14 de
setembro de 2021
Altera a Resolução Administrativa n. 6,
de 12 de dezembro de 2017, para definir
novos critérios objetivos para aferição do
merecimento para a promoção de
magistrados e acesso ao Tribunal
Regional do Trabalho da 2. Região.

Órgãos de interesse

TST
 

Resolução n. 298/CSJT, de
27 de agosto de 2021

CNJ
 
Resolução n. 415/CNJ, de
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Ato n. 14/CGJT, de 17 de
setembro de 2021
Altera o artigo 31,
parágrafos 3º e 4º, da
Consolidação dos
Provimentos da
Corregedoria Geral da
Justiça do Trabalho.
 
Ministério da Economia
 
Ato Declaratório Executivo
n. 14/CORAT, de 10 de
setembro de 2021
Dispõe sobre a
transmissão direta da
Declaração de Débitos e
Créditos Tributários
Federais Previdenciários e
de Outras Entidades e
Fundos (DCTFWeb)
prevista no § 5º do art. 8º
da Instrução Normativa
RFB n. 2.005/2021.
 
Congresso Nacional
 
Ato Declaratório do
Presidente da Mesa do
Congresso Nacional n. 58,
de 2021
Rejeita sumariamente e
devolve a Medida
Provisória n. 1.068, de
2021 e declara o
encerramento de sua
tramitação no Congresso
Nacional.
 
Lei n. 14.204, de 16 de
setembro de 2021
Simplifica a gestão de
cargos em comissão e de

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 primeiro e
segundo graus, para prever
a prova de vida digital, e dá
outras providências.
 
Resolução n. 300/CSJT, de
27 de agosto de 2021
Altera a redação dos §§ 2º e
3º do art. 6º da Resolução n.
174/CSJT, de 30 de
setembro de 2016, que
dispõe sobre a Política
Judiciária Nacional de
tratamento adequado das
disputas de interesses no
âmbito da Justiça do
Trabalho.
 
Resolução n. 301/CSJT, de
27 de agosto de 2021
Aprova o Plano Estratégico
do Conselho Superior da
Justiça do Trabalho para o
período de 2021 a 2026 e
dá outras providências.
 
Resolução n. 302/CSJT, de
27 de agosto de 2021
Altera a redação do art. 7º,
caput e inciso II, da
Resolução n. 137/CSJT, de
30 de maio de 2014, que
estabelece critérios para o
reconhecimento
administrativo, apuração de
valores e pagamento de

10 de setembro de 2021
Altera a Resolução n.
83/CNJ, de 10 de junho
de 2009, que dispõe sobre
a aquisição, locação e uso
de veículos no âmbito do
Poder Judiciário brasileiro
e dá outras providências.
 
Portaria n. 224/CNJ, de 16
de setembro de 2021
Altera a Portaria n.
209/CNJ, de 31 de agosto
de 2021, que instituiu o
Grupo de Trabalho
destinado à realização de
estudos e elaboração de
proposta de
regulamentação de
diretrizes e procedimentos
para o reconhecimento
pessoal em processos
criminais e a sua
aplicação no âmbito do
Poder Judiciário, com
vistas a evitar condenação
de pessoas inocentes.
 
Conselho Federal de
Nutricionistas 
 
Resolução n. 702, de 15
de setembro de 2021 
Dispõe sobre o registro e
cadastro de pessoas
jurídicas nos Conselhos
Regionais de
Nutricionistas e dá outras
providências.
 
Resolução n. 703, de 15
de setembro de 2021 
Dispõe sobre a Certidão
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funções de confiança na
administração pública
federal direta, autárquica e
fundacional; altera a Lei n.
11.526/2007 e revoga
dispositivos das Leis n.s
8.216/1991, 8.460/1992,
9.028/1995, 9.625/1998,
9.649/1998, 10.480/2002,
10.556/2002,
10.667/2003,
10.682/2003, 11.355/2006,
11.357/2006, 11.907/2009,
e 13.346/2016, e da
Medida Provisória n.
2.229-43/2001.
 
CSJT
 
Resolução n. 299/CSJT,
de 27 de agosto de 2021
Altera a Resolução n.
155/CSJT, de 23 de
outubro de 2015, que
dispõe sobre a
Gratificação por Exercício
Cumulativo de Jurisdição
– GECJ no âmbito da
Justiça do Trabalho de
primeiro e segundo graus.

despesas de exercícios
anteriores - passivos - a
magistrados e servidores no
âmbito da Justiça do
Trabalho de 1º e 2º graus.
 
Ato n.
66/CSJT.GP.SETIC.NUGOV,
de 13 de setembro de 2021
Institui equipe de
planejamento da
contratação destinada a
conduzir as ações
necessárias ao
planejamento e à eventual
obtenção de ferramenta de
análise de dados para toda
a Justiça do Trabalho –
epcAnáliseDados.
 
Ato Conjunto n.
41/TST.CSJT.GP, de 14 de
setembro de 2021
Regulamenta o processo
administrativo, em meio
eletrônico, e o uso do
Sistema Eletrônico de
Informações - SEI no âmbito
do Tribunal Superior do
Trabalho - TST e do
Conselho Superior da
Justiça do Trabalho - CSJT.

de Registro de Atestado
de Capacidade Técnica
de Pessoa Jurídica e o
Atestado de
Responsabilidade Técnica
por Execução de
Serviços, expedidos pelos
Conselhos Regionais de
Nutricionistas, para fins de
comprovação de
qualificação técnica por
execução de serviços nas
áreas de alimentação e
nutrição, e dá outras
providências.
 
Conselho Federal de
Economia
 
Resolução n. 2.086, de 13
de setembro de 2021
Altera dispositivos da
Resolução n. 1.945, de 30
de novembro de 2015,
que dispõe sobre o
normativo de
procedimentos para
registro profissional junto
aos Corecons, no que se
refere ao registro do
profissional estrangeiro.
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