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Provimento n. 3/GP.VPA.CR, de 9 de
novembro de 2021
Altera o Provimento n. 2/GP.VPA.CR, de
16 de setembro de 2021, que institui, no
âmbito do Tribunal Regional do Trabalho
da 2. Região, a XVI Semana Nacional de
Conciliação, promovida pelo Conselho
Nacional de Justiça, na forma que
especifica.

Ato n. 418/PR, de 4 de novembro de
2021
Transforma 01 (uma) Função
Comissionada de Auxiliar Administrativo
I, FC-01 (nº 935) e 01 (uma) Função
Comissionada de Auxiliar Administrativo
II, FC-02 (nº 1275) em 01 (uma) Função
Comissionada de Auxiliar Administrativo
IV, FC-04.

Portaria n. 14/CR, de 9 de novembro de
2021
Altera a Portaria n. 23/CR, de 10 de
dezembro de 2020, que determina a
suspensão temporária, para fins de
reunião, no Juízo Auxiliar em Execução,

Portaria n. 16/DGA, de 9 de novembro de
2021
Designa servidores para atuarem como
Gestores e Fiscais no âmbito do Tribunal
Regional do Trabalho da 2. Região.

Comunicado n. 5/GP, de 8 de novembro
de 2021
Comunica a realização de sorteio, por
meio virtual, das escalas do plantão
judiciário por órgão julgador – Gabinetes
dos Exmos. Srs. Desembargadores e
Varas do Trabalho – para o período de 10
de janeiro de 2022 a 3 de julho de 2022,
inclusive.

Edital de promoção n. 18, de 9 de
novembro de 2021. Proad n. 52687/2021
Comunica abertura de concurso de
promoção para provimento do cargo de
Desembargador do Trabalho.

Edital de concurso de remoção n. 15, de
3 de novembro de 2021. Proad n.
50508/2021
Comunica a abertura de concurso de
remoção para provimento da cadeira n.
03 na 15ª Turma e da cadeira n. 04 na
Sessão Especializada em Dissídios
Individuais 04 - SDI-4, vagas em
decorrência da aposentadoria da Exma.
Sra. Desembargadora Silvana Abramo
Margherito Ariano.
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das execuções em face de Gafisa S.A e
dá outras providências.

Órgãos de interesse

CSJT

Resolução n. 314/CSJT,
de 22 de outubro de 2021
Dispõe sobre a gestão dos
Precatórios e das
Requisições de Pequeno
Valor no âmbito da Justiça
do Trabalho.

Ato n.
88/CSJT.GP.SG.AGGEST,
de 8 de novembro de
2021
Aprova a composição
inicial do Portfólio de
Iniciativas Nacionais do
Plano Estratégico da
Justiça do Trabalho de
Primeiro e Segundo Graus
– PE-JT, ciclo 2021-2026.

Presidência da
República

Decreto n. 10.854, de 10
de novembro de 2021
Regulamenta disposições
relativas à legislação
trabalhista e institui o
Programa Permanente de
Consolidação,
Simplificação e
Desburocratização de
Normas Trabalhistas
Infralegais e o Prêmio
Nacional Trabalhista, e

TST

Ato n. 302/SEGJUD.GP,
de 8 de novembro de
2021
Divulga a composição do
Tribunal Superior do
Trabalho e de seus
Órgãos Judicantes.

MTP

Portaria n. 667/MTP, de 8
de novembro de 2021
Rege a organização e a
tramitação dos processos
administrativos e o
Sistema Eletrônico de
Processo Administrativo
Trabalhista para o trâmite
de autos de infração e de
notificações de débito do
FGTS e da Contribuição
Social e a prática de atos
processuais eletrônicos, a
imposição de multas
administrativas previstas
na legislação trabalhista, a
emissão da Certidão de
Débitos Trabalhistas, o
procedimento para
autorização do saque de
FGTS pelo empregador,
quando recolhido a
empregados não optantes
e os procedimentos
administrativos de oferta

Portaria n. 671/MTP, de 8
de novembro de 2021
Regulamenta disposições
relativas à legislação
trabalhista, à inspeção do
trabalho, às políticas
públicas e às relações de
trabalho.

Portaria n. 672/MTP, de 8
de novembro de 2021
Disciplina os
procedimentos,
programas e condições de
segurança e saúde no
trabalho e dá outras
providências.

Instrução Normativa n. 2,
de 8 de novembro de
2021
Dispõe sobre os
procedimentos a serem
observados pela
Auditoria-Fiscal do
Trabalho nas situações
elencadas.

CNJ

Portaria n. 287/CNJ, de 9
de novembro de 2021
Altera a Portaria n.
53/CNJ, de 24 de junho
de 2021, que designa os
membros do Comitê
Gestor do Sistema
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altera o Decreto n. 9.580,
de 22 de novembro de
2018.

de vista e cópia e de
verificação anual dos
processos físicos.

Nacional de Segurança do
Poder Judiciário.
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