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LEGISLACAO FEDERAL 
 
BRASIL. Decreto nº 10.641, de 2 de março de 2021.  
Altera o Decreto nº 9.637, de 26 de dezembro de 2018, que institui a Política Nacional de Segurança da Informação, 
dispõe sobre a governança da segurança da informação, e altera o Decreto nº 2.295, de 4 de agosto de 1997, que 
regulamenta o disposto no art. 24, caput, inciso IX, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e dispõe sobre a dispensa 
de licitação nos casos que possam comprometer a segurança nacional.  
 
 
 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 
 
BRASIL. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Recomendação nº 90, de 2 de março de 2021.  
Recomenda aos órgãos do Poder Judiciário a adoção de cautelas quando da solução de conflitos que versem sobre a 
desocupação coletiva de imóveis urbanos e rurais durante o período da pandemia do Coronavírus (Covid-19).   
 
BRASIL. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Resolução nº 375, de 2 de março de 2021.  
Altera a Resolução CNJ nº 227/2016, que regulamenta o teletrabalho no âmbito do Poder Judiciário e dá outras 
providências, criando a Equipe de Trabalho Remoto e dando outras providências.   
 
BRASIL. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Resolução nº 376, de 2 de março de 2021.  
Dispõe sobre o emprego obrigatório da flexão de gênero para nomear profissão ou demais designações na comunicação 
social e institucional do Poder Judiciário nacional.  
 
BRASIL. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Resolução nº 383, de 25 de março de 2021.   
Cria o Sistema de Inteligência de Segurança Institucional do Poder Judiciário e dá outras providências.  
 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 
 
BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho (TST). Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho (CGJT). Provimento nº 1, de 16 
de março de 2021.  
Regulamenta a utilização de videoconferência para a tomada de depoimentos fora da sede do juízo no 1º e 2º graus de 
jurisdição, de que trata a Resolução CNJ nº 354/20, e dá outras providências.  
 
BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho (TST). Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho (CGJT). Ato nº 4, de 15 de março 
de 2021.  
Consolida e uniformiza, no âmbito da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus, a realização de audiências e sessões de 
julgamento telepresenciais, por meio do uso de vídeo e imagem condizentes 
com a formalidade do ato.   
 
BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho (TST). Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho (CGJT). Ato n º 6, de 29 de março 
de 2021.  
Divulga nova versão das Tabelas Processuais Unificadas de Movimentos e de Complementos da Justiça do Trabalho.  
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BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho (Região 4ª) (TRT4). Portaria Conjunta nº 566, de 26 de fevereiro de 2021.  
Suspende a realização de audiências, no período de 1º a 5 de março de 2021, no âmbito do 1º grau da Justiça do Trabalho 
da 4ª Região e dá outras providências.   
 
BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho (Região 4ª) (TRT4). Portaria Conjunta nº 797, de 18 de março de 2021. 
Regulamenta o atendimento telepresencial ao público externo, por meio de Balcão Virtual, no âmbito da Justiça do 
Trabalho da 4ª Região.   
 
BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho (Região 4ª) (TRT4). Portaria nº 570, de 1º de março de 2021.  
Regulamenta, no âmbito da Justiça do Trabalho da 4ª Região, a concessão de condições especiais de trabalho para 
magistrados e servidores com deficiência, necessidades especiais ou doença grave, ou que tenham cônjuge, filhos ou 
dependentes legais na mesma condição.   
 
BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho (Região, 4ª) (TRT4). Portaria nº 805, de 19 de março de 2021.  
Estabelece horário diferenciado para o atendimento ao púbico externo por meio do Balcão virtual, enquanto 
perdurarem as medidas restritivas decorrentes da pandemia do novo coronavírus (COVID-19). 
 
BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho (Região, 4ª) (TRT4). Portaria nº 882, de 26 de março de 2021.  
Altera a Portaria nº 4.772/2008, a qual institui a Política de Segurança da Informação no âmbito do Tribunal Regional do 
Trabalho da 4ª Região, e dá outras providências.  
 
BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho (Região, 4ª) (TRT4). Resolução Administrativa nº 3, de 1º de março de 2021.  
Altera a denominação da unidade responsável pela realização de auditoria interna no âmbito do Tribunal Regional do 
Trabalho da 4º Região, regulamenta as competências, as atribuições, a estrutura e o funcionamento da unidade, e dispõe 
sobre a nomeação de seu dirigente e a designação para o exercício de funções comissionadas.   
 
BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho (Região, 4ª) (TRT4). Resolução Administrativa nº 6, de 25 de março de 2021.  
Altera a Resolução Administrativa nº 20/2018, que dispõe sobre a política judiciária nacional de tratamento adequado 
das disputas de interesses, instituída pela Resolução CSJT nº 174/2016, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 
4ª Região.   
 
BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho (Região, 4ª) (TRT4). Resolução Administrativa nº 7, de 25 de março de 2021.  
Altera a Resolução Administrativa nº 20/2020, que dispõe sobre a Ação Conciliatória Voluntária no âmbito do Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª Região.  
 
BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho (Região, 4ª) (TRT4). Resolução Administrativa nº 8, de 25 de março de 2021.  
Dispõe sobre o Programa de Estágio no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.   
 

 


