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Edital de chamada para submissão de
artigos científicos e de decisões judiciais
n. 1, de 30 de março de 2022
Comunica a abertura de prazo para
submissão de artigos científicos e de
decisões judiciais para publicação na
edição n. 28 da Revista do Tribunal do
Trabalho da 2. Região.

Ato n. 14/GP, de 31 de março de 2022
Dispõe sobre a Revista do Tribunal do
Trabalho da 2. Região.
 
Portaria n. 10/GP, de 1º de abril de 2022
Redefine a composição da Comissão
Permanente de Acessibilidade e Inclusão
do Tribunal Regional do Trabalho da 2.
Região, na forma que especifica.
 
Provimento n. 2/GP.CR, de 6 de abril de
2022
Revoga dispositivos da Consolidação das
Normas da Corregedoria do Tribunal
Regional do Trabalho da 2. Região.

Órgãos de interesse

CSJT
 
Resolução n. 326/CSJT,
de 25 de março de 2022
Altera a Resolução n.
176/CSJT, de 21 de
outubro de 2016, que
dispõe sobre a concessão
das licenças à gestante, à
adotante e da licença-
paternidade para
magistrados e servidores
da Justiça do Trabalho de
primeiro e segundo graus.
 
Resolução n. 327/CSJT,

Resolução Administrativa
n. 2307/TST, de 4 de abril
de 2022
Aprova o Anteprojeto de
Lei que dispõe sobre a
atualização dos valores de
custas e emolumentos
devidos no âmbito da
Justiça do Trabalho.
 
Ministério da Economia
 
Portaria n.
2.556/SEDDM.ME, de 21
de março de 2022

Instrução Normativa n.
22/SGP.SEDGG.ME, de 5
de abril de 2022
Estabelece orientações e
procedimentos gerais
quanto ao contrato de
trabalho relativos a
empregados públicos
abrangidos pela Lei n.
8.878, de 11 de maio de
1994.
 
Portaria n.
3.050/PGFN.ME, de 6 de
abril de 2022
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de 25 de março de 2022
Altera a Resolução n.
87/CSJT, de 25 de
novembro de 2011, que
dispõe sobre os ajustes
que tenham por objeto a
administração dos
depósitos judiciais,
precatórios, requisições
de pequeno valor, serviço
de pagamento de pessoal
e cessão de espaço físico
no âmbito da Justiça do
Trabalho de primeiro e
segundo graus, para
prever a possibilidade de
participação de bancos
privados nos processos
licitatórios de contratação
dos serviços de
administração dos
depósitos judiciais, no
âmbito da Justiça do
Trabalho de primeiro e
segundo graus.
 
TST 
 
Ato Conjunto n.
26/TST.CSJT.GP, de 4 de
abril de 2022
Dispõe sobre a prestação
de serviço extraordinário
no Tribunal Superior do
Trabalho e no Conselho
Superior da Justiça do
Trabalho.
 
Resolução Administrativa
n. 2310/TST, de 4 de abril
de 2022
Aprova moção de apoio à
ratificação, pelo Governo
Brasileiro, da Convenção
n. 190 da Organização
Internacional do Trabalho,
destinada a coibir a
violência e o assédio no

Estabelece instruções
sobre a participação de
representante dos
empregados nos
conselhos de
administração das
empresas públicas e
sociedades de economia
mista, suas subsidiárias e
controladas e demais
empresas em que a
União, direta ou
indiretamente, detenha a
maioria do capital social
com direito a voto e dá
outras providências.
 
Instrução Normativa n.
18/SEDGG.ME, de 4 de
abril de 2022
Altera a Instrução
Normativa n. 1/SEDGG.
ME, de 27 de agosto de
2019, que dispõe sobre
critérios e procedimentos
gerais para autorização de
contratação de pessoal
por tempo determinado
para atender a
necessidade temporária
de excepcional interesse
público, no âmbito da
administração pública
federal direta, autárquica e
fundacional.
 
Instrução Normativa n.
19/SEGES.ME, de 4 de
abril de 2022
Institui o Modelo de
Governança e Gestão -
Gestão. gov. br, visando
elevar o nível de
maturidade das práticas
de governança e de
gestão dos órgãos e
entidades que
operacionalizam parcerias

Regulamenta o programa
Comprei, sistema
destinado à monetização
de bens penhorados ou
ofertados em garantia.
 
Portaria n. 2.929/SOF.ME,
de 4 de abril de 2022
Estabelece procedimentos
e prazos para a
elaboração das propostas
orçamentárias para o
Projeto de Lei
Orçamentária de 2023, no
âmbito dos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade
Social da União, a serem
observados pelos órgãos
dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário,
pelo Ministério Público da
União e pela Defensoria
Pública da União, e dá
outras providências.
 
CNJ
 
Portaria n. 116/CNJ, de 6
de abril de 2022
Estabelece os requisitos
para a padronização das
informações que devem
ser apresentadas pelos
tribunais e pela Turma
Nacional de
Uniformização dos
Juizados Especiais
Federais para alimentação
do Banco Nacional de
Precedentes.
 
Conselho Federal de
Farmácia
 
Resolução n. 723/CFF, de
25 de março de 2022
Regulamenta as
atividades do
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mundo do trabalho, a ser
apresentada ao
Excelentíssimo Senhor
Presidente da República
Federativa do Brasil.

por meio da Plataforma +
Brasil.
 
Instrução Normativa n.
21/SGP.SEDGG.ME, de 5
de abril de 2022
Estabelece orientações e
procedimentos quanto ao
retorno dos servidores
civis e empregados
públicos, abrangidos pela
Lei n. 8.878, de 11 de
maio de 1994.

farmacêutico no
processamento de
produtos para saúde.
 
Conselho Federal de
Fisioterapia e Terapia
Ocupacional
 
Resolução n.
550/COFFITO, de 28 de
março de 2022
Reconhece e Disciplina a
Especialidade Profissional
de Fisioterapia em
Reumatologia e dá outras
providências.
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