
Confira aqui os atos normativos publicados!

N. 22 Período: 1 a 5 de nov. 2021

Portaria n. 13/CR, de 27 de outubro de
2021
Altera a Portaria n. 3/CR, de 18 de maio
de 2021 que determina a suspensão
temporária, para fins de reunião no Juízo
Auxiliar em Execução, das execuções
relacionadas em face de Santos Futebol
Clube e dá outras providências.

Portaria n. 12/CR, de 27 de outubro de
2021
Determina a suspensão temporária, para
fins de reunião no Juízo Auxiliar em
Execução, das execuções em face de
Jockey Club de São Paulo e dá outras
providências.

Portaria n. 50/GP, de 27 de outubro de
2021
Define o Calendário de Feriados dos
órgãos que integram a Justiça do
Trabalho da 2. Região, no exercício de
2022.

Órgãos de interesse

CSJT

Resolução n. 312/CSJT,
de 22 de outubro de 2021
Dispõe sobre a instituição
do Centro Nacional e dos
Centros Regionais de
Inteligência da Justiça do
Trabalho.

CNJ

Resolução n. 433/CNJ, de
27 de outubro de 2021
Institui a Política Nacional
do Poder Judiciário para o
Meio Ambiente.

Recomendação n.
117/CNJ, de 27 de
outubro de 2021

Recomendação n.
121/CNJ, de 3 de
novembro de 2021
Recomenda-se aos
tribunais que, na hipótese
de vara especializada com
competência exclusiva
para determinadas
matérias e jurisdição
territorial igual à do
tribunal, designem mais
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Resolução n. 313/CSJT,
de 22 de outubro de 2021
Dispõe sobre os
procedimentos a serem
observados na
videogravação de
audiências realizadas no
âmbito da Justiça do
Trabalho.

Congresso Nacional

Ato do Presidente da
Mesa do Congresso
Nacional n. 74, de 2021
Prorroga a vigência da
Medida Provisória n.
1.067, de 2 de setembro
de 2021, que altera a Lei
n. 9.656, de 3 de junho de
1998, para dispor sobre o
processo de atualização
das coberturas no âmbito
da saúde suplementar.

Ministério do Trabalho e
Previdência

Portaria n. 620/MTP, de 1º
de novembro de 2021
Torna prática
discriminatória a
obrigatoriedade de
exigência de certificado de
vacinação em processos
seletivos de admissão de
trabalhadores, assim
como a demissão por
justa causa de empregado
em razão da não
apresentação de
certificado de vacinação.

Recomenda aos órgãos
do Poder Judiciário a
adoção de medidas para
assegurar a eficiência e a
qualidade na contratação
de serviços de segurança
privada, com observância
aos direitos humanos.

Resolução n. 432/CNJ, de
27 de outubro de 2021
Dispõe sobre as
atribuições, a organização
e o funcionamento das
Ouvidorias dos tribunais,
da Ouvidoria Nacional de
Justiça e dá outras
providências.

Portaria n. 284/CNJ, de 28
de outubro de 2021
Altera a Portaria n. 252,
de 18 de novembro de
2020, que dispõe sobre o
Modelo de Governança e
Gestão da Plataforma
Digital do Poder Judiciário
– PDPJ-Br.

Resolução n. 435/CNJ, de
28 de outubro de 2021
Dispõe sobre a política e o
sistema nacional de
segurança do Poder
Judiciário e dá outras
providências.

Resolução n. 437/CNJ, de
28 de outubro de 2021
Altera a Resolução
331/CNJ, de 20 de agosto
de 2020, que instituiu a
Base Nacional de Dados

de um magistrado para
nela atuar ou criem mais
de uma vara com igual
competência.

Resolução n. 436/CNJ, de
28 de outubro de 2021
Altera a Resolução n.
350/CNJ, de 27 de
outubro de 2020, que
estabelece diretrizes e
procedimentos sobre a
cooperação judiciária
nacional entre os órgãos
do Poder Judiciário e
outras instituições e
entidades, e dá outras
providências. 

Conselho Federal de
Medicina

Resolução n. 339, de 28
de outubro de 2021
Dispõe sobre a atividade
do profissional biomédico
como responsável técnico
de empresas que
produzem e
comercializam produtos
para saúde.

Resolução n. 341, de 28
de outubro de 2021, do
Conselho Federal de
Biomedicina
Dispõe sobre a atribuição
do Profissional Biomédico
como Responsável
Técnico na atividade de
biotecnologia.
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