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Ato n. 54/GP, de 8 de outubro de 2021 
Altera o Ato n. 22/GP, de 14 de setembro
de 2010, para estabelecer o Núcleo de
Suporte Operacional e de Gestão de
Passivos na estrutura organizacional da
Coordenadoria de Gestão da
Remuneração, na forma que especifica, e
dá outras providências.

Ato n. 55/GP, de 8 de outubro de 2021
Altera o Ato n. 27/GP, de 19 de outubro
de 2015, para estabelecer o Núcleo de
Licitações na estrutura organizacional da
Coordenadoria de Compras e Licitações,
na forma que especifica, e dá outras
providências.

Ato n. 56/GP, de 13 de outubro de 2021
Dispõe sobre a nova estrutura da
Secretaria de Infraestrutura, Logística e
Administração Predial do Tribunal
Regional do Trabalho da 2. Região e dá
outras providências.

Portaria n. 1/GP.VPA.CR, de 5 de outubro
de 2021  
Estabelece plano de trabalho para
digitalização dos processos convertidos
ao PJe, na forma da Portaria n.
2/GP.VPA.CR, de 16 de dezembro de
2019 (arquivo provisório), e dos autos
ainda pendentes de remessa pelas Varas
para digitalização, na forma da Portaria n.
1/GP.VPA.CR, de 14 de outubro de 2019
(em tramitação), e dá outras
providências. 

Portaria n. 2/GP.CR, de 13 de outubro de
2021  
Suspende parcialmente o expediente e o
atendimento ao público, realizados na
forma presencial, no Fórum Trabalhista
de Cubatão, na forma que especifica.

Edital de convocação n. 1/GP.SS, de 14
de outubro de 2021 
Convocação dos servidores ocupantes
do cargo de Técnico Judiciário/Área
Administrativa/Especialidade Segurança
para participação nos Testes de
Condicionamento Físico para 2022.

https://basis.trt2.jus.br/handle/123456789/14435
https://basis.trt2.jus.br/handle/123456789/14432
https://basis.trt2.jus.br/handle/123456789/14437
https://basis.trt2.jus.br/handle/123456789/14433
https://basis.trt2.jus.br/handle/123456789/14431
https://basis.trt2.jus.br/handle/123456789/14436


Órgãos de interesse

CNJ
Portaria n. 69/CNJ, de 8
de outubro de 2021
Institui Grupo de Trabalho
para proposição de
requisitos mínimos a
serem observados pelas
Corregedorias dos
Tribunais ao realizar
correições e inspeções
ordinárias.

Recomendação n.
111/CNJ, de 7 de outubro
de 2021 
Recomendar aos tribunais
de todo o país que
divulguem, em suas
páginas oficiais e nos
mandados judiciais, da
campanha contra violência
infantil, com a finalidade
de informar aos usuários
do sistema de justiça os
canais de comunicação
para proteção de crianças
e de adolescentes.

Resolução n. 425/CNJ, de
8 de outubro de 2021 
Institui, no âmbito do
Poder Judiciário, a Política
Nacional Judicial de
Atenção a Pessoas em

Resolução n. 426/CNJ, de
8 de outubro de 2021 
Altera a Resolução CNJ n.
106/2010, que dispõe
sobre os critérios objetivos
para aferição do
merecimento para
promoção de magistrados
e acesso aos tribunais de
2º grau.

Portaria n. 261/CNJ, de 13
de outubro de 2021 
Institui Grupo de Trabalho
para estudo de soluções
relativas ao acesso à
Application Programming
Interface (API) e outros
mecanismos de
integração assíncrona,
para comunicação
sistêmica e ao modelo de
participação da iniciativa
privada na evolução, no
aprimoramento e no
aperfeiçoamento da
Plataforma Digital do
Poder Judiciário (PDPJ-
Br), estabelecida pela
Resolução CNJ n. 
335/2020.

Portaria n. 262/CNJ, de 14
de outubro de 2021 

Portaria n. 263/CNJ, de 14
de outubro de 2021
Altera a Portaria CNJ n.
 209/CNJ, de 31 de
agosto de 2021, que
institui 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.

Presidência da
República

Decreto n. 10.835, de 14
de outubro de 2021
Dispõe sobre as cessões,
as requisições e as
alterações de exercício
para composição da força
de trabalho em que a
administração pública
federal, direta e indireta,
seja parte.

https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/4173
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/4171
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/4169
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/4170
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/4176
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/4177
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/4178
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10835.htm


Situação de Rua e suas
interseccionalidades.

Altera o anexo IV da
Portaria CNJ n. 135/ 2021,
que institui o regulamento
do Prêmio CNJ de
Qualidade, ano 2021.
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