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N. 7 Período: 21 a 25 fev. 2022

Ato n. 11/GP, de 21 de fevereiro de 2022
Altera o Ato n. 39/GP, de 11 de setembro
de 2018, para alterar a forma de registro
do início e término da jornada de trabalho
no âmbito do Tribunal Regional do
Trabalho da 2. Região.
 
Portaria n. 10/DGA, de 21 de fevereiro de
2022
Designa os integrantes do Grupo de
Estudos destinado à elaboração do Plano
de Ações para Emergências (PAE), na
forma que especifica.

Portaria n. 6/CR, de 17 de fevereiro de
2022
Altera a Portaria n. 2/CR, de 14 de
janeiro de 2021, que determina a
suspensão temporária, para fins de
reunião no Juízo Auxiliar em Execução,
das execuções relacionadas em face de
Associação Portuguesa de Desportos.
 
Ato n. 10/GP, de 17 de fevereiro de 2022
Dispõe sobre os procedimentos a serem
adotados para concessão de férias às
servidoras e servidores e o efeito
vinculante das Resoluções do Conselho
Superior da Justiça do Trabalho no
âmbito do Tribunal Regional do Trabalho
da 2. Região.

Órgãos de interesse

Ministério da Economia
 
Instrução Normativa n.
9/SGP.SEDGG.ME, de 22
de fevereiro de 2022

Presidência da
República  
 
Decreto n. 10.976, de 22
de fevereiro de 2022

Ato n. 79/SEGJUD.GP, de
17 de fevereiro de 2022
Divulga a composição do
Tribunal Superior do
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Dispõe sobre os
procedimentos a serem
adotados pelos órgãos
setoriais, seccionais e
correlatos do Sistema de
Pessoal Civil da
Administração Pública
Federal - Sipec para
análise, autorização e
liberação de recursos
financeiros necessários ao
pagamento de resíduos
remuneratórios
reconhecidos como
devidos pela
administração a
servidores, contratados
temporariamente ou
empregados da
administração direta,
autárquica e fundacional e
a aposentados ou
beneficiários de pensão
abrangidos pelo Regime
Próprio de Previdência
Social da União, falecidos,
e dá outras providências.
 
Portaria n. 1.701/PGFN,
de 23 de fevereiro de
2022
Altera as Portarias n.
11.496/ PGFN, de 22 de
setembro de 2021, e n.
214/ PGFN, de 10 de
janeiro de 2022, para
prorrogar os prazos para
ingresso no Programa de
Retomada Fiscal e no
Programa de
Regularização Fiscal de
débitos do Regime

Dispõe sobre o Comitê de
Participação do Fundo de
Arrendamento Residencial
e altera os limites das
subvenções econômicas
para produção ou
aquisição de imóveis
novos ou usados às
famílias beneficiárias do
Programa Casa Verde e
Amarela.
 
STJ
 
Súmula n. 528/STJ -
cancelamento
[Disponibilizada no DJe de
23 fev. 2022]
Compete ao juiz federal
do local da apreensão da
droga remetida do exterior
pela via postal processar e
julgar o crime de tráfico
internacional. 
 
STF
 
Resolução n. 764/STF, de
24 de fevereiro de 2022
Atualiza as medidas e
orientações para
funcionamento das
atividades presenciais no
Supremo Tribunal Federal
durante a vigência da
Emergência de Saúde
Pública de Importância
Nacional decorrente da
infecção humana pelo
Coronavírus.
 
TST

Trabalho e de seus
Órgãos Judicantes.
 
CSJT
 
Ato n. 22/CSJT.GP.SG, de
18 de fevereiro de 2022
Disciplina as atribuições
dos Juízes Auxiliares da
Presidência do Conselho
Superior da Justiça do
Trabalho.
 
Ato n. 23/CSJT.GP.SG, de
17 de fevereiro de 2022
Dispõe sobre a
composição do Conselho
Superior da Justiça do
Trabalho.
 
Ato n. 9/CSJT.GP.SG, de
15 de fevereiro de 2022
Altera o Ato n.
193/CSJT.GP.SE.ASGP,
de 9 de outubro de 2008,
que regulamenta as
descrições das atribuições
e os requisitos para
ingresso nos cargos
efetivos dos Quadros de
Pessoal da Justiça do
Trabalho de primeiro e
segundo graus.
 
Regulamento Geral do
Conselho Superior da
Justiça do Trabalho
[aprovado pelo Ato n.
14/CSJT.GP, de 11 de
fevereiro de 2022]
Aprova o Regulamento
Geral do Conselho

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=123082
https://scon.stj.jus.br/SCON/SearchBRS?b=SUMU&livre=@NUM=528
http://portal.stf.jus.br/servicos/normativos/veratonormativo.asp?documento=3073
https://hdl.handle.net/20.500.12178/197260
https://juslaboris.tst.jus.br/handle/20.500.12178/197379
https://hdl.handle.net/20.500.12178/197220
https://juslaboris.tst.jus.br/handle/20.500.12178/197283


Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos
pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional),
ambos no âmbito da
Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional.

 
Ato n. 4/GCGJT, de 23 de
fevereiro de 2022
Prorroga o prazo para o
reenvio dos dados do e-
Gestão referentes ao ano
de 2021.

Superior da Justiça do
Trabalho. 
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