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Edital de concurso de remoção n. 17, de
1° de dezembro de 2021
Comunica a abertura de concurso de
remoção para provimento da cadeira n. 1
na Seção Especializada em Dissídios
Individuais 6 - SDI-6, vaga em
decorrência da remoção do Exmo. Sr.
Desembargador Ricardo Verta Luduvice.

Portaria n. 17/CR, de 3 de dezembro de
2021
Altera a Portaria n. 2/CR, de 18 de abril
de 2016, que determina a suspensão
temporária, para fins de reunião no Juízo
Auxiliar em Execução, das execuções em
face de empresas e sócios identificados,
na forma que especifica.

Ato n. 61/GP, de 7 de dezembro de 2021
Altera o Ato n. 27/GP, de 19 de outubro
de 2015, para incorporar a Seção de
Gestão Socioambiental na estrutura
organizacional da Secretaria de
Processamento e Acompanhamento de
Contratos e Licitações, e dá outras
providências.

Órgãos de interesse

CNJ

Portaria n. 316/CNJ, de 3
de dezembro de 2021
Designa os integrantes do
Grupo de Trabalho
instituído pela Portaria n.
270/CNJ, de 20 de
outubro de 2021, para
otimizar a estrutura de
cargos comissionados no
âmbito do Poder Judiciário

CSJT

Resolução n. 315/CSJT, de
26 de novembro de 2021
Regulamenta, no âmbito da
Justiça do Trabalho de 1º e
2º graus, a Resolução n.
291/CNJ, de 23 de agosto
de 2019, Resolução n.
344/CNJ, de 9 de setembro
de 2020, Resolução n.
379/CNJ, 15 de março de

Congresso Nacional

Lei n. 14.258, de 3 de
dezembro de 2021
Dispõe sobre o exercício
da profissão de
compositor.

Emenda Constitucional n.
113, de 8 de dezembro de
2021
Altera a Constituição

http://clique.informativo.trt2.jus.br/cb/c661i89u60b7844dea24cb22b00a2968/hNvlpP53Piw7ojcf0EIg9TjSZyedJ32ocdUzEKsq0N-fX0JDoleqyDvHCO7z5jRs/jcHw-uw7dGorrAQC0Rgn92KKPD7GNiE/8AV3pyjn
http://clique.informativo.trt2.jus.br/cb/c661i89u60b7844dea24cb22b00a2968/hNvlpP53Piw7ojcf0EIg9TjSZyedJ32ocdUzEKsq0N-fX0JDoleqyDvHCO7z5jRt/jcHw-uw7dGorrAQC0Rgn92KKPD7GNiE/ngO0gyjE
http://clique.informativo.trt2.jus.br/cb/c661i89u60b7844dea24cb22b00a2968/hNvlpP53Piw7ojcf0EIg9TjSZyedJ32ocdUzEKsq0N-fX0JDoleqyDvHCO7z5jNs/jcHw-uw7dGorrAQC0Rgn92KKPD7GNiE/DdMpAV3a
http://clique.informativo.trt2.jus.br/cb/c661i89u60b7844dea24cb22b00a2968/hNvlpP53Piw4tysFjQ867WKKPD7GNiHlYo40Auoq2c7RAhgR5E2ozTTK/jcHw-uw7dGorrAQC0Rgn92KKPD7GNiE/1ybLaQ7O
http://clique.informativo.trt2.jus.br/cb/c661i89u60b7844dea24cb22b00a2968/hNvlpP53Piwztjcawg479SWTZzmbIH2gdol1E7dh1NveChwVuVCs0TbOF_H24TZqftInDBo1h7s/jcHw-uw7dGorrAQC0Rgn92KKPD7GNiE/4wbprGXD
http://clique.informativo.trt2.jus.br/cb/c661i89u60b7844dea24cb22b00a2968/hNvlpLdiPnQutGoGzw065iCUJmOPOyXkYYh0EqYnytPcMUBDuT39i2zMF-7-_jVtdM85Bx8-gaDH6PduwBCVmiXPMM33Vw/jcHw-uw7dGorrAQC0Rgn92KKPD7GNiE/VZQoa96l
http://clique.informativo.trt2.jus.br/cb/c661i89u60b7844dea24cb22b00a2968/hNvlpLdiPnQutGoGzw065iCUJmOPOyXkYYh0EqYnytPcMUBDuQHzkXCKTquyumQ8KdJzWEpi1O7Yovss7w7ExXPGL5atUkiN/jcHw-uw7dGorrAQC0Rgn92KKPD7GNiE/od9YK6w0


da União, nos termos do
art. 24, parágrafo único,
da Lei n. 11.416, de 15 de
dezembro de 2006.

Portaria n. 317/CNJ, de 3
de dezembro de 2021
Altera a Portaria n.
178/CNJ, de 5 de
novembro de 2019, que
dispõe sobre a
composição das
Comissões Permanentes
do Conselho Nacional de
Justiça.

Portaria n. 16/CNJ, de 6
de dezembro de 2021
Institui o Comitê de Apoio
Técnico destinado a
apoiar questões que
envolvem a propriedade
intelectual do Poder
Judiciário.

Provimento n. 124/CNJ,
de 7 de dezembro de
2021
Estabelece prazo para a
universalização do acesso
por todas as unidades do
serviço de registro de
imóveis do Brasil, ao
Sistema de Registro
Eletrônico de Imóveis
(SREI), operado pelo
Operador Nacional do
Registro Eletrônico de
Imóveis – ONR, sob
regulação da Corregedoria
Nacional de Justiça.

Portaria n. 322/CNJ, de 9
de dezembro de 2021
Institui o regulamento do
Prêmio Prioridade

2021, Resolução n.
380/CNJ, de 16 de março
de 2021, Resolução n.
383/CNJ, de 25 de março
de 2021 e consolida as
disposições relativas à
Resolução n. 108/CSJT, de
29 de junho de 2012,
Resolução n. 175/CSJT, de
21 de outubro de 2016,
Resolução n. 203/CSJT, de
25 de agosto de 2017, e dá
outras providências.

Ato n.
100/CSJT.GP.SECAUDI, de
7 de dezembro de 2021
Aprova o Plano de Auditoria
de Longo Prazo do
Conselho Superior da
Justiça do Trabalho para o
período de 2022 a 2025.

Ato n.
101/CSJT.GP.SECAUDI, de
7 de dezembro de 2021
Aprova o Plano Anual de
Auditoria do Conselho
Superior da Justiça do
Trabalho para o exercício de
2022.

Ato Conjunto n.
48/TST.CSJT.GP.SG.SETIC,
de 9 de dezembro de 2021
Define o tamanho máximo
dos arquivos e extensões
suportados pelo Processo
Judicial Eletrônico (PJe).

ENAMAT

Resolução n. 26/ENAMAT,
de 9 de dezembro de 2021
Estabelece os critérios de
pontuação ou valoração de

Federal e o Ato das
Disposições
Constitucionais
Transitórias para
estabelecer o novo regime
de pagamentos de
precatórios, modificar
normas relativas ao Novo
Regime Fiscal e autorizar
o parcelamento de débitos
previdenciários dos
Municípios; e dá outras
providências.

Ministério do Trabalho e
Previdência

Portaria n. 895/MTP, de 7
de dezembro de 2021
Altera a Portaria n. 671,
de 8 de novembro de
2021, que regulamenta
disposições relativas à
legislação trabalhista, à
inspeção do trabalho, às
políticas públicas e às
relações de trabalho.

Portaria n. 899/MTP, de 9
de dezembro de 2021
Altera a Portaria n.
672/MTP, de 8 de
novembro de 2021, que
disciplina os
procedimentos,
programas e condições de
segurança e saúde no
trabalho e dá outras
providências.

Ministério da Economia

Portaria n. 14.408/ME, de
9 de dezembro de 2021
Revoga os atos
normativos inferiores a
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Absoluta, ano 2022.

STJ

Súmula
652 [Disponibilizada no
DJe do STJ de 3/12/2021]
A responsabilidade civil da
Administração Pública por
danos ao meio ambiente,
decorrente de sua
omissão no dever de
fiscalização, é de caráter
solidário, mas de
execução subsidiária.

Súmula 653
[Disponibilizada no DJe do
STJ de 3/12/2021]
O pedido de parcelamento
fiscal, ainda que
indeferido, interrompe o
prazo prescricional, pois
caracteriza confissão
extrajudicial do débito.

atividades formativas de
aperfeiçoamento técnico
para promoção por
merecimento e para
vitaliciamento dos(as)
Magistrados(as) do
Trabalho.

Presidência da República

Decreto n. 10.890, de 9 de
dezembro de 2021
Altera o Decreto n. 9.492,
de 5 de setembro de 2018 e
o Decreto n. 10.153, de 3 de
dezembro de 2019, para
dispor sobre a proteção ao
denunciante de ilícitos e de
irregularidades praticados
contra a administração
pública federal direta e
indireta.

decreto, para fins do
disposto no art. 8º do
Decreto n. 10.139, de 28
de novembro de 2019.

Portaria n.
14.399/SEGES/ME, de 8
de dezembro de 2021
Define o modelo para
descrição e divulgação do
perfil profissional
desejável para cada
Cargo Comissionado
Executivo - CCE ou
Função Comissionada
Executiva - FCE, de níveis
11 a 17, alocados nas
estruturas regimentais ou
nos estatutos dos órgãos
e entidades da
administração pública
direta, autárquica e
fundacional, em
atendimento ao art. 24 do
Decreto n. 10.829, de 5 de
outubro de 2021, e dá
outras providências.
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