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Provimento n. 1/CR, de 13 de janeiro de
2022
Dispõe sobre as Normas da Corregedoria
do Tribunal do Regional do Trabalho da
2. Região especificamente sobre a
estrutura administrativa da Secretaria da
Corregedoria Regional, os procedimentos
correicionais nos serviços judiciários, o
controle estatístico nas unidades
jurisdicionais de primeira instância, e dá
outras providências.
 
Ato n. 4/GP, de 14 de janeiro de 2022
Altera o Ato n. 56/GP, de 13 de outubro
de 2021, para criar a Coordenadoria de
Planejamento e Apoio Administrativo na
estrutura da Secretaria de Infraestrutura,
Logística e Administração Predial do
Tribunal Regional do Trabalho da 2.
Região e dá outras providências.
 
Portaria n. 5/DGA, de 14 de janeiro de
2022
Altera a Portaria n. 36/DGA, de 6 de
novembro de 2017, que trata de gestores
e fiscais de contratos no âmbito do
Tribunal Regional do Trabalho da 2.
Região.
 
Portaria n. 2/GP, de 17 de janeiro de
2022
Suspende o expediente e atendimento
presenciais ao público nos Fóruns e
Prédios que compõem o Tribunal

Ato n. 6/GP, de 18 de janeiro de 2022
Altera o Ato n. 3/GP, de 23 de janeiro de
2017, que Institui o Comitê de Gestão de
Imóveis e estabelece normas gerais para
gerenciamento da infraestrutura
imobiliária no âmbito do Tribunal
Regional do Trabalho da 2. Região.
 
Portaria n. 2/CR, de 18 de janeiro de
2022
Determina a extinção da reunião
temporária de execuções em face das
empresas e sócios relacionados.
 
Portaria n. 3/GP, de 18 de janeiro de
2022
Designa os integrantes do Comitê de
Gestão de Imóveis.
 
Provimento n. 1/GP.CR, de 18 de janeiro
de 2022
Revoga dispositivos da Consolidação das
Normas da Corregedoria e demais
normativos internos do Tribunal Regional
do Trabalho da Segunda Região.
 
Portaria n. 6/DGA, de 19 de janeiro de
2022
Designa servidores para atuarem como
Gestores e Fiscais no âmbito do Tribunal
Regional do Trabalho da 2. Região.
 
Ato n. 7/GP, de 19 de janeiro de 2022
Altera o Ato n. 58/GP, de 29 de outubro
de 2018, para exclusão de membro na
forma que especifica.
 
Resolução n. 2/GP.CR, de 19 de janeiro
de 2022
Altera a Resolução n. 11/GP.CR, de 13
de dezembro de 2021, para alterar a data
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Regional do Trabalho da 2. Região e dá
outras providências.

de vigência.

Órgãos de interesse

TST
 
Edital de 14 de janeiro de
2022
Determina publicação de
edital de abertura de
inscrição dos interessados
em concorrer à vaga de
Ministro do Tribunal
Superior do Trabalho,
destinada a membro de
Tribunal Regional do
Trabalho oriundo da
magistratura de carreira.
 
CNJ
 
Resolução n. 443/CNJ, de
17 de janeiro de 2022
Dispõe sobre a aplicação
e disseminação dos
conhecimentos sobre a
Plataforma Digital do
Poder Judiciário nos
editais de concursos
públicos, seleções e
capacitações para cargos
de tecnologia da
informação e
comunicação dos órgãos
do Poder Judiciário. 

CSJT
 
Ato n. 4/CSJT.GP.SG, de
10 de janeiro de 2022
Revoga o Ato n.
43/CSJT.GP.SG, de 1º de
março de 2013.
 
MTP
 
Portaria Interministerial n.
12/MTP.ME, de 17 de
janeiro de 2022
Dispõe sobre o reajuste
dos benefícios pagos pelo
Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS e
demais valores constantes
do Regulamento da
Previdência Social - RPS
e dos valores previstos
nos incisos II a VIII do § 1º
do art. 11 da Emenda
Constitucional n. 103, de
12 de novembro de 2019,
que trata da aplicação das
alíquotas da contribuição
previdenciária prevista nos
arts. 4º, 5º e 6º da Lei n.
10.887, de 18 de junho de
2004. (Processo nº
10132.110015/2021-76)

Conselho Federal de
Fisioterapia e Terapia
Ocupacional
 
Resolução n. 548, de 22
de dezembro de 2021 
Dispõe sobre a atuação
do fisioterapeuta e do
terapeuta ocupacional no
âmbito das oficinas
ortopédicas para
responsabilidade técnica,
gerenciamento,
prescrição, manutenção,
tomada de medidas,
confecção, adaptação de
órteses e próteses e
meios auxiliares de
locomoção, palmilhas,
calçados ortopédicos,
tecnologia assistiva, entre
outros, além da realização
das respectivas provas e
adaptações necessárias,
e dá outras providências.
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