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Ato n. 60/GP, de 17 novembro de 2021
Altera o Ato n. 58/GP, de 15 de outubro
de 2021, para definir o período da
atualização cadastral dos(as)
aposentados(as) e pensionistas do
Tribunal Regional do Trabalho da 2.
Região.

Resolução n. 9/GP.CR, de 19 de
novembro de 2021
Altera a Resolução n. 3/GP.CR, de 10 de
setembro de 2020, que instituiu o Plano
de Retorno Gradual às Atividades
Presenciais, para inclusão da Etapa 6, de
ampliação da retomada segura, a partir
de 7 de janeiro de 2022, e dá outras
providências.

Ato n. 3/GP.CR, de 19 de novembro de
2021
Dispõe sobre a necessidade de
comprovação de vacinação ou de
exames RT - PCR para ingresso e
permanência nas dependências do
Tribunal Regional do Trabalho da 2.
Região, na forma que especifica.

Portaria n. 51/GP, de 19 de novembro de
2021
Designa os integrantes das Juntas
Médicas Oficiais do Tribunal Regional do
Trabalho da 2. Região.

Resolução n.1/TP, de 18 de novembro de
2021
Cancela a Tese Jurídica Prevalecente n.
23 do Tribunal Regional do Trabalho da
2. Região.

Órgãos de interesse

Ministério da Economia

Instrução Normativa
n. 104/SGP.SEDGG.ME,
de 12 de novembro de
2021

Portaria n. 302/CNJ, de 23
de novembro de 2021
Altera a Portaria n.
293/CNJ, de 12 de
novembro de 2021, que
institui Grupo de Trabalho

MTP

Portaria n.
1.382/PRES.INSS, de 19
de novembro de 2021
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Estabelece orientações
aos órgãos e entidades
integrantes do Sistema de
Pessoal Civil da
Administração Pública
Federal-SIPEC, quanto ao
cálculo proporcional da
remuneração devida aos
servidores recém-
ingressados e àqueles
cujos cargos públicos
forem declarados vagos.

CNJ

Portaria n. 301/CNJ, de 22
de novembro de 2021
Altera a Portaria n.
193/CNJ, de 30 de julho
de 2021, que institui o
Comitê Gestor da
Conciliação.

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.

Portaria n. 305/CNJ, de 25
de novembro de 2021
Regulamenta o “Prêmio
CNJ Memória do Poder
Judiciário”, instituído pela
Resolução n. 429/CNJ, de
20 de outubro de 2021, e
estabelece as regras e os
prazos de sua primeira
edição para outorga em
2022.

Portaria n. 300/CNJ, de 22
de novembro de 2021
Regulamenta a XII Edição,
ano 2021, do Prêmio
Conciliar é Legal.

Dispõe sobre as
alterações trazidas pelo
Decreto n. 10.410, de 30
de junho de 2020, quanto
aos efeitos das
contribuições recolhidas
em atraso, após o fato
gerador, e quanto aos
recolhimentos dos
períodos de empregado
doméstico.

Congresso Nacional

Lei n. 14.238, de 19 de
novembro de 2021
Institui o Estatuto da
Pessoa com Câncer; e dá
outras providências.

CSJT

Ato n. 78/CSJT.GP.SG.
SETIC.NUGOV, de 8 de
novembro de 2021 
Aprova o Plano Diretor de
Tecnologia da Informação
e Comunicação da Justiça
do Trabalho - PDTIC-JT
para o período de 2021 a
2022.
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