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Resolução n. 4/GP.CR, de 4 de março de
2022
Altera a Resolução n. 5/GP. CR, de 14 de
dezembro de 2018, para dispor sobre a
instituição do auxilio provisório, do regime
de auxilio emergencial e dá outras
providências.

Portaria n. 11/DGA, de 7 de março de
2022
Designa servidores para atuarem como
Gestores e Fiscais no âmbito do Tribunal
Regional do Trabalho da 2. Região.
 
Portaria n. 12/DGA, de 9 de março de
2022 
Altera as Portarias n. 1/DGA, de 26 de
agosto de 2013, n. 1/DGA, de 12 de
janeiro de 2016, n. 16/DGA, de 9 de
novembro de 2021 e n. 18/DGA, de 18 de
novembro de 2021, que designam
servidores para atuarem como Gestores
e Fiscais no âmbito do Tribunal Regional
do Trabalho da 2. Região.

Órgãos de interesse

TST
 
Ato n. 8/GCGJT, de 9 de
março de 2022
Indica os integrantes do
Laboratório de Tecnologia
para Recuperação de
Ativos e Combate à

Portaria n. 70/CNJ, de 4
de março de 2022
Altera a Portaria n.
299/CNJ, de 18 de
dezembro de 2020, que
institui Comitê de
Prevenção e
Enfrentamento do Assédio

Resolução n. 656/CFFA,
de 3 de março de 2022
Dispõe sobre a atuação
do fonoaudiólogo em
Unidade de Terapia
Intensiva Neonatal,
Pediátrica e Adulto.

https://basis.trt2.jus.br/handle/123456789/14641
https://basis.trt2.jus.br/handle/123456789/14646
https://basis.trt2.jus.br/handle/123456789/14652
https://juslaboris.tst.jus.br/handle/20.500.12178/197579
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/4402
https://www.fonoaudiologia.org.br/resolucoes/resolucoes_html/CFFa_N_656_22.htm


Corrupção e Lavagem de
Dinheiro no âmbito da
Justiça do Trabalho - Lab-
JT.
 
Ato n. 11/GCGJT, de 9 de
março de 2022
Indica os integrantes do
Grupo Gestor Nacional
das Tabelas Processuais
Unificadas.
 
Ato n. 12/GCGJT, de 9 de
março de 2022
Indica a composição do
grupo permanente de
assessoramento à
Corregedoria-Geral da
Justiça do Trabalho em
matéria relacionada a
precatórios e requisições
de pequeno valor (RPVs).
 
Ato n. 14/GCGJT, de 9 de
março de 2022
Indica os integrantes da
comissão destinada ao
acompanhamento e à
supervisão da
implantação, pelas
Corregedorias Regionais
dos Tribunais Regionais
do Trabalho, do projeto
para o adequado
tratamento dos processos
arquivados definitivamente
com contas judiciais ativas
– Projeto Garimpo.
 
CSJT
 
Ato Conjunto n.

Moral e do Assédio Sexual
e da Discriminação no
Poder Judiciário.
 
Ministério da Economia
 
Portaria n. 1.905/SGP.
SEDGG.ME, de 3 de
março de 2022
Declara a revogação de
atos normativos editados
no âmbito do órgão central
do Sistema de Pessoal
Civil da Administração
Federal - SIPEC.
 
MTP
 
Portaria n. 549, de 9 de
março de 2022
Altera a Portaria n. 672,
de 8 de novembro de
2021, que disciplina os
procedimentos, programas
e condições de segurança
e saúde no trabalho e dá
outras providências.
 
Conselho Federal dos
Técnicos Industriais
 
Resolução n. 178/CFT, de
4 de março de 2022
Define as Atribuições do
Técnico Industrial em
Sistemas de Energia
Renovável, e dá outras
providências.
 
Conselho Federal de
Fonoaudiologia

 
Poder Legislativo
 
Lei Complementar n. 191,
de 8 de março de 2022
Altera a Lei
Complementar n. 173, de
27 de maio de 2020, que
estabelece o Programa
Federativo de
Enfrentamento ao
Coronavírus SARS-CoV-2
(Covid-19).
 
Lei n. 14.309, de 8 de
março de 2022
Altera a Lei n. 10.406, de
10 de janeiro de 2002
(Código Civil), e a Lei n.
13.019, de 31 de julho de
2014, para permitir a
realização de reuniões e
deliberações virtuais pelas
organizações da
sociedade civil, assim
como pelos condomínios
edilícios, e para
possibilitar a sessão
permanente das
assembleias
condominiais.
 
Lei n. 14.310, de 8 de
março de 2022
Altera a Lei n. 11.340, de
7 de agosto de 2006 (Lei
Maria da Penha), para
determinar o registro
imediato, pela autoridade
judicial, das medidas
protetivas de urgência
deferidas em favor da

https://hdl.handle.net/20.500.12178/197657
https://juslaboris.tst.jus.br/handle/20.500.12178/197638
https://juslaboris.tst.jus.br/handle/20.500.12178/197587
https://hdl.handle.net/20.500.12178/197460
https://legis.sigepe.planejamento.gov.br/legis/detalhar/23437
http://clique.informativo.trt2.jus.br/cb/c661i114u60b7a075ea24cb62015d3d71/nWW9XIU0_DfRtre0uCUWlEZlUlGsQTTYriWIezPX6-qyEbTu2fknx6O0qjO7WXuqoj-VLpUII4oZYtnCrg/kXi_WZppsnvcvJCpuX8WjQ9qV0esUyo/G79MPOKW
https://in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-178-de-4-de-marco-de-2022-383911469
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp191.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14309.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/lei/L14310.htm


19/TST.CSJT.GP, de 2 de
março de 2022
Altera o Ato Conjunto n.
6/TST. CSJT. GP, de 20 de
fevereiro de 2020, que
dispõe sobre a Política de
Suporte ao Sistema
Processo Judicial
Eletrônico (PJe) instalado
na Justiça do Trabalho e
institui o Manual de
Gestão de Demandas de
Sistemas Satélites do PJe.
 
CNJ
 
Portaria n. 75/CNJ, de 9
de março de 2022
Altera a Portaria n.
178/CNJ, de 5 de
novembro de 2019, que
dispõe sobre a
composição das
Comissões Permanentes
do Conselho Nacional de
Justiça.

 
Resolução n. 653/CFFA,
de 3 de março de 2022
Dispõe sobre a instituição
das diretrizes para a
prestação de serviços por
fonoaudiólogos em
seleção e adaptação de
aparelho de amplificação
sonora individual do
Conselho Federal de
Fonoaudiologia, e dá
outras providências.

mulher em situação de
violência doméstica e
familiar, ou de seus
dependentes.
 
Lei n. 14.311, de 9 de
março de 2022
Altera a Lei n. 14.151, de
12 de maio de 2021, para
disciplinar o afastamento
da empregada gestante,
inclusive a doméstica, não
imunizada contra o
coronavírus SARS-Cov-2
das atividades de trabalho
presencial quando a
atividade laboral por ela
exercida for incompatível
com a sua realização em
seu domicílio, por meio de
teletrabalho, trabalho
remoto ou outra forma de
trabalho a distância, nos
termos em que especifica.
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