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N. 24 Período: 15 a 19 de nov. 2021

Portaria n. 15/CR, de 12 de novembro de
2021
Altera a Portaria n. 2/CR, de 14 de
janeiro de 2021, que determina a
suspensão temporária, para fins de
reunião no Juízo Auxiliar em Execução,
das execuções relacionadas em face de
Associação Portuguesa de Desportos. 

Ato n. 59/GP, de 11 de novembro de
2021 
Redefine a estrutura da Coordenadoria
de Sistemas de TIC da Secretaria de
Tecnologia da Informação e
Comunicações e dá outras providências.

Portaria n. 18/DGA, de 18 de novembro
de 2021
Designa servidores para atuarem como
Gestores e Fiscais no âmbito do Tribunal
Regional do Trabalho da 2. Região.

Órgãos de interesse

Secretaria da Receita
Federal

Instrução Normativa n.
2.048/RFB, de 12 de
novembro de 2021 
Altera a Instrução
Normativa n. 2.005/RFB,
de 29 de janeiro de 2021,
que dispõe sobre a
apresentação da
Declaração de Débitos e
Créditos Tributários

CNJ

Portaria n. 292/CNJ, de 12
de novembro de 2021 
Altera a Portaria n.
270/CNJ, de 20 de
outubro de 2021, que
institui Grupo de Trabalho
para otimizar a estrutura
de cargos comissionados
no âmbito do Poder
Judiciário da União, nos
termos do art. 24,

Portaria n. 294/CNJ, de 16
de novembro de 2021
Altera a Portaria n.
203/CNJ, de 6 de outubro
de 2020, que designa os
integrantes do Fórum
Nacional da Infância e da
Juventude (Foninj).

Congresso Nacional

Ato do Presidente da
Mesa do Congresso
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Federais (DCTF) e da
Declaração de Débitos e
Créditos Tributários
Federais Previdenciários e
de Outras Entidades e
Fundos (DCTFWeb).

Ministério do Trabalho e
Previdência

Portaria n.
949/DIRBEN.INSS, de 18
de novembro de 2021
Dispõe sobre as regras e
os procedimentos para
análise do direito ao
Benefício de Auxílio-
Inclusão à Pessoa com
Deficiência.

parágrafo único, da Lei n.
11.416, de 15 de
dezembro de 2006.

Portaria n. 293/CNJ, de 12
de novembro de 2021
Institui Grupo de Trabalho
interinstitucional para
revisão e aprimoramento
da Resolução Conjunta n.
4/CNJ, de 28 de fevereiro
de 2014, bem como
discussão de temas de
segurança institucional
comuns ao Poder
Judiciário e ao Ministério
Público.

Nacional n. 81, de 2021
Prorroga a vigência da
Medida Provisória n.
1.072, de 1º de outubro de
2021, que dispõe sobre a
alteração da forma de
cálculo da Taxa de
Fiscalização dos
mercados de títulos e
valores mobiliários e
altera a Lei n. 7.940/1989,
que institui a Taxa de
Fiscalização dos
mercados de títulos e
valores mobiliários, e a Lei
n. 6.385/1976, que dispõe
sobre o mercado de
valores mobiliários e cria a
Comissão de Valores
Mobiliários.
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