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Provimento n. 2/CR, de 25 de fevereiro
de 2022
Indica as unidades judiciárias que
participarão do Programa de Mentoria de
Varas do Trabalho da 2. Região e
designa os mentores responsáveis,
dentre outras providências.

Portaria de elogio n. 1/GP, de 3 de março
de 2022
Elogia os(as) servidores(as) e as
unidades listadas em razão da
competência, dedicação e empenho
demonstrados na condução e conclusão
do Projeto CPGP 01/2019 - Digitalização
de Processos Físicos.

Órgãos de interesse

TST
 
Ato n. 85/SEGJUD.GP, 
de 24 de fevereiro de
2022
Divulga a composição do
Tribunal Superior do
Trabalho e de seus
Órgãos Judicantes.
 
Ato Conjunto n. 89/TST.

CSJT
 
Ato Conjunto n. 12/TST.
CSJT.GP, de 24 de
fevereiro de 2022
Constitui Grupo de
Trabalho com o objetivo
de realizar estudos e de
propor ações, projetos e
políticas institucionais
voltadas à valorização e

CNJ
 
Portaria n. 68/CNJ, de 2
de março de 2022
Estabelece o Eixo
Temático do Portal CNJ
de Boas Práticas do
Poder Judiciário, bem
como o prazo de
submissão de práticas

https://basis.trt2.jus.br/handle/123456789/14637
https://basis.trt2.jus.br/handle/123456789/14640
https://hdl.handle.net/20.500.12178/197453
https://hdl.handle.net/20.500.12178/197473
https://hdl.handle.net/20.500.12178/197435
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/4398


GP.GVP.CGJT, de 2 de 
março de 2022
Orienta o retorno das
atividades presenciais no
âmbito do Tribunal
Superior do Trabalho e
atualiza as
recomendações a serem
adotadas durante a
vigência da Emergência
de Saúde Pública de
Importância Nacional
decorrente da infecção
humana pelo Coronavírus.
 
Conselho Federal de
Fonoaudiologia
 
Resolução n. 650/CFFA,
de 3 de março de 2022
Dispõe sobre o uso da
neuromodulação não
invasiva como recurso
terapêutico na atuação
fonoaudiológica.

ao fortalecimento
institucional da Justiça do
Trabalho.
 
Ato Conjunto n. 16/TST.
CSJT.GP, de 3 de março
de 2022
Estabelece procedimentos
e prazos para abertura de
créditos adicionais, no
âmbito da Justiça do
Trabalho, autorizados pela
Lei Orçamentária de 2022,
assim como para o
remanejamento entre
planos orçamentários.

para fins do Prêmio
Innovare – ano 2022.
 
Presidência da
República
 
Lei n. 14.307, de 3 de
março de 2022
Altera a Lei n. 9.656, de 3
de junho de 1998, para
dispor sobre o processo
de atualização das
coberturas no âmbito da
saúde suplementar.
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