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LEGISLAÇAO FEDERAL 
 

BRASIL. Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021.  
Institui o Novo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe sobre medidas 
complementares para o enfrentamento das consequências da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus (covid-19) no âmbito das relações de trabalho.  
 
BRASIL. Medida Provisória nº 1.046, de 27 de abril de 2021.  
Dispõe sobre as medidas trabalhistas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus (covid-19). 
 
 
 
 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 
 

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Recomendação nº 94, de 9 de abril de 2021.  
Recomenda aos tribunais brasileiros a adoção de medidas incentivadoras da prática de gravação de atos processuais, 
com vistas à melhoria da prestação jurisdicional. 
 
BRASIL. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Recomendação nº 95, de 9 de abril de 2021.  
Recomenda aos tribunais brasileiros estrita observância do disposto no § 1º do art. 224 do Código de Processo Civil 
(Lei nº 13.105/2015), para que os dias do começo e do vencimento do prazo processual sejam protraídos para o 
primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois 
da hora normal. 
 
BRASIL. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Recomendação nº 96, de 9 de abril de 2021.  
Altera o art. 1º, caput, e § 2º, da Recomendação CNJ nº 64/2020, que trata da suspensão dos prazos de validade dos 
concursos públicos realizados no âmbito do Poder Judiciário e recomenda a prorrogação, até 31 de dezembro de 2021, 
dos concursos públicos vigentes, como meio de mitigar o impacto decorrente das medidas de combate à 
contaminação causada pelo Coronavírus - Sars-cov-2. 
 

 
 

CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO 
 
BRASIL. Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT). Ato nº 40, de 6 de abril de 2021.  
Dispensa a realização de prova de vida para a atualização cadastral de aposentados e pensionistas na Justiça do 
Trabalho de primeiro e segundo graus, em função da pandemia de covid-19, causada pelo novo coronavírus.  
 
BRASIL. Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT). Resolução nº 287, de 19 de março de 2021. 
Altera a Resolução CSJT nº 70, de 24 de setembro de 2010, que dispõe, no âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e 
segundo graus, sobre: I – O processo de planejamento, execução e fiscalização e locação de imóveis; II – Parâmetros e 
orientações para contratação de obras e aquisição e locação de imóveis: III – Referenciais de áreas e de custos e 
diretrizes para elaboração de projetos. 
 
BRASIL. Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT). Resolução nº 288, de 19 de março de 2021.  
Dispõe sobre a estruturação e os procedimentos dos Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de 
Disputas da Justiça do Trabalho - CEJUSCJT, altera a Resolução CSJT nº 174/2016 e dá outras providências. 
 



BRASIL. Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT). Resolução nº 289, de 19 de março de 2021.  
Altera a redação do inciso VI do artigo 8º da Resolução CSJT nº 198, de 25 de agosto de 2017, que regulamenta os 
procedimentos atinentes a concessão do auxílio-alimentação no âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo 
graus. 
 
 
 
 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 ª REGIAO 
 
BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho (Região, 4ª) (TRT4). Provimento Conjunto nº 2, de 27 de abril de 2021.  
Dispõe sobre a expedição de alvarás relativos aos valores depositados na Caixa Econômica Federal, vinculados a 
processos judiciais em trâmite na Justiça do Trabalho da 4ª Região, por intermédio do Sistema de Interoperabilidade 
Financeira - SIF, integrado ao sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe. 
 
BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho (Região, 4ª) (TRT4). Portaria Conjunta nº 1.141, de 29 de abril de 2021.  
Altera a Portaria Conjunta GP.GCR.TRT4 nº 1.770, de 28 de abril de 2020, que dispõe sobre a manutenção de medidas 
restritivas decorrentes da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) e a retomada do curso dos prazos processuais e 
das audiências no âmbito da Justiça do Trabalho da 4ª Região, e dá outras providências. 
 
BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho (Região, 4ª) (TRT4). Portaria nº 1.094, de 26 de abril de 2021.  
Regulamenta a atividade de auditoria desenvolvida pela Secretaria de Auditoria do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 
Região. 
 
BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho (Região, 4ª) (TRT4). Portaria nº 1.118, de 27 de abril de 2021.  
Altera a Portaria GP.TRT4 nº 805/2021, que estabelece horário diferenciado para o atendimento ao público 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). Resolução Administrativa nº 10, de 26 de abril de 2021.  
Altera a Resolução Administrativa n° 58/2016, que dispõe sobre o expediente forense nas unidades administrativas e 
judiciárias de 1° e 2° Graus, no âmbito da Justiça do Trabalho da 4ª Região, e dá outras providências. 
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