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Provimento n. 2/GP.VPA.CR, de 16 de
setembro de 2021
Institui, no âmbito do Tribunal Regional
do Trabalho da 2. Região, a XVI Semana
Nacional de Conciliação, promovida pelo
Conselho Nacional de Justiça, disciplina
os procedimentos aplicáveis, e dá outras
providências.

Edital de remoção n. 14, de 17 de
setembro de 2021. Proad n. 44174/2021
Comunica a abertura de concurso de
remoção para provimento da cadeira
n. 03 na 17ª Turma e da cadeira n. 08 na
Sessão Especializada em Dissídios
Individuais 01 - SDI-1, vagas em
decorrência da aposentadoria do Exmo.
Sr. Desembargador do Trabalho Carlos
Roberto Husek.

Resolução n. 6/GP.CR, de 20 de
setembro de 2021
Altera a Resolução n. 3/GP.CR, de 22 de
novembro de 2019, para incluir as ações
emergenciais relacionadas à erradicação
do trabalho em condição análoga à de

Portaria n. 1/GP.CR, de 17 de setembro
de 2021
Suspende o expediente e o atendimento
ao público, realizados na forma
presencial, no Fórum Trabalhista do
Guarujá, na forma que especifica.

Edital de promoção n. 16, de 20 de
setembro de 2021. Proad n. 37249/2021
Comunica abertura de concurso de
promoção para provimento do cargo de
Juiz Titular da 2ª Vara do Trabalho de
Guarulhos.

Portaria n. 48/GP, de 20 de setembro de
2021
Designa os membros do Núcleo de
Cooperação Judiciária, na forma que
especifica.

Ato n. 41/GP, de 21 de setembro de 2021
Define as ações institucionais voltadas à
erradicação do trabalho em condições
análogas à de escravo e as ações de
proteção às crianças e adolescentes, no
âmbito do TRT da 2. Região, e dá outras
providências.

Portaria n. 11/CR, de 23 de setembro de
2021
Determina a suspensão temporária, para
fins de reunião no Juízo Auxiliar em
Execução, das execuções relacionadas
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escravo e de proteção contra a
exploração infantil e de adolescentes.

em face de Sport Club Corinthians
Paulista e dá outras providências.

Órgãos de interesse

TST

Provimento n. 3/CGJT, de
21 de setembro de 2021
Regulamenta a utilização do
Sistema de Designação de
Oitiva de Testemunhas por
Videoconferência (SISDOV)
para designação de
audiência pelo juízo
deprecante para a oitiva de
partes e testemunhas por
videoconferência de que
trata o Provimento CGJT n.
1, de 16 de março de 2021.

CSJT

Ato Conjunto n.
42/TST.CSJT.GP.SG.SEOFI,
de 17 de setembro de 2021
Abre ao Orçamento da
Justiça do Trabalho, em
favor dos Tribunais
Regionais do Trabalho da
1ª, 2ª, 5ª, 9ª, 10ª, 11ª, 13ª,
16ª, 17ª, 20ª, 21ª e 22ª
Região, crédito
suplementar, no valor global
de R$ 15.169.560,00, para
reforço de dotação
constante da Lei
Orçamentária vigente.

Ato n.
76/CSJT.GP.SG.SEOFI, de
17 de setembro de 2021

Recomendação n.
108/CNJ, de 15 de
setembro de 2021
Recomenda aos órgãos
do Poder Judiciário com
competência para
julgamento de questões
que envolvem refúgio e
migrações a observância
de diretrizes estabelecidas
nos tratados
internacionais sobre
direitos humanos,
enquanto perdurar a
situação de pandemia de
Covid-19.

Portaria n.  225/CNJ, de
16 de setembro de 2021
Altera a Portaria CNJ n.
202/2021, que institui o
Grupo de Trabalho para
elaborar estudo de
compartilhamento de
custos da PDPJ-Br entre
os órgãos do Poder
Judiciário.

Resolução n. 418/CNJ, 
de 20 de setembro de
2021
Altera a Resolução CNJ n.
255/2018, que institui a
Política Nacional de
Incentivo à Participação
Institucional Feminina no
Poder Judiciário.

Ministério da Economia

Portaria Interministerial n.
8.643/ME.MCOM.MD, de
22 de setembro de 2021
Declara a revogação da
Portaria Interministerial n.
141, de 2 de maio de
2014, do extinto Ministério
do Planejamento
Orçamento e Gestão e
dos Ministérios das
Comunicações e da
Defesa.

Portaria n.
11.496/PGFN.ME, de 22
de setembro de 2021
Reabre os prazos para
ingresso no Programa de
Retomada Fiscal no
âmbito da Procuradoria-
Geral da Fazenda
Nacional, e dá outras
providências.

Ministério do Trabalho e
Previdência

Portaria n. 313/MTP, de
22 de setembro de 2021
Dispõe sobre a
implantação do Perfil
Profissiográfico
Previdenciário (PPP) em
meio eletrônico, de que
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Abre ao Orçamento da
Justiça do Trabalho, em
favor dos Tribunais
Regionais do Trabalho da
2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 8ª, 9ª, 11ª, 12ª,
13ª, 16ª, 18ª, 19ª, 20ª, 22ª e
24ª Região, crédito
suplementar, no valor global
de R$ 45.593.965,00, para
reforço de dotação
constante da Lei
Orçamentária vigente.

CNJ

Recomendação n. 107/CNJ,
de 15 de setembro de 2021
Inclusão, nos cursos iniciais
de aperfeiçoamento e de
formação continuada de
magistrados(as) e
servidores(as), da matéria
de cooperação judiciária
nacional.

Resolução n. 417/CNJ,  de
20 de setembro de 2021
Institui e regulamenta o
Banco Nacional de Medidas
Penais e Prisões (BNMP
3.0) e dá outras
providências.

Congresso Nacional

Ato Declaratório do
Presidente da Mesa do
Congresso Nacional n. 61,
de 2021   
Declara que a Medida
Provisória n. 1.046, de 27
de abril de 2021, que
dispõe sobre as medidas
trabalhistas para
enfrentamento da
emergência de saúde
pública de importância
internacional decorrente
do coronavírus (Covid-19),
teve prazo de vigência
encerrado.
                
Ato do Presidente da
Mesa do Congresso
Nacional n. 65, de 2021   
Prorroga a vigência da
Medida Provisória n.
1.058, de 27 de julho de
2021, que altera a Lei n.
13.844, de 18 de junho de
2019, para criar o
Ministério do Trabalho e
Previdência, e dá outras
providências pelo prazo
de sessenta dias.

tratam os §§ 3º e 8º do
art. 68 do Regulamento da
Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n.
3.048, de 6 de maio de
1999, com redação dada
pelo Decreto n. 10.410, de
30 de junho de 2020.

Resolução n.
919/CODEFAT, de 22 de
setembro de 2021
Dispõe sobre a revogação
expressa de Resoluções
do CODEFAT, sobre o
tema Sistema Nacional de
Emprego, cuja eficácia ou
validade encontram-se
prejudicadas, nos termos
do Decreto n. 10.139, de
28 de novembro de 2019.

Conselho Federal de
Fonoaudiologia

Resolução n. 633/CFFa,
de 2 de setembro de 2021
Dispõe sobre a atuação
do fonoaudiólogo em
Cuidados Paliativos.
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