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Portaria n. 11/GP, de 7 de abril de 2022
Regulamenta a Assistência à Saúde
Odontológica no âmbito do Tribunal
Regional do Trabalho da 2ª Região.

Ato n. 16/GP, de 11 de abril de 2022
Estabelece as diretrizes para transmissão
ao vivo na plataforma YouTube das
sessões de julgamento das Turmas e
Seções Especializadas do Tribunal
Regional do Trabalho da 2ª Região.

Ato n. 17/GP, de 11 de abril de 2022
Reformula a Comissão Gestora do Plano
de Logística Sustentável (CGPLS) e o
Plano de Logística Sustentável do TRT
da 2ª Região, bem como dá outras
providências.

Edital de ciência de eliminação de
documentos administrativos n. 1, de 7 de
abril de 2022. Proad n. 1328/2022
Comunica a eliminação de documentos
administrativos do Tribunal Regional do
Trabalho da 2ª Região, na forma que
especifica.

Portaria n. 12/GP, de 11 de abril de 2022
Nomeia os(as) integrantes da Comissão
Gestora do Plano de Logística
Sustentável (PLS) do Tribunal Regional
do Trabalho da 2ª Região, na forma que
especifica.

Emenda Regimental n. 41 [publicada pela
Resolução Administrativa n. 4/TP, de 18
de abril de 2022]
Altera o art. 71 e revoga o inciso V do §
3º do art. 98 do Regimento Interno do
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª
Região.

Órgãos de interesse

CSJT

Ato Conjunto n.
27/TST.CSJT.GP, de 5 de
abril de 2022
Institui o Grupo de
Trabalho para promover
estudos sobre as
diretrizes de contratação

Ministério da Economia

Instrução Normativa n.
26/SEGES.ME, de 13 de
abril de 2022
Dispõe sobre a dispensa,
o parcelamento, a
compensação e a
suspensão de cobrança

Portaria n. 806, de 13 de
abril de 2022
Altera as Normas
Regulamentadoras n. 12
(Segurança no Trabalho
em Máquinas e
Equipamentos), Anexo 13-
A (Benzeno) da NR 15
(Atividades e Operações
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de serviços de
administração de
depósitos judiciais.

Poder Executivo

Decreto n. 11.045, de 13
de abril de 2022
Declara a revogação, para
os fins do disposto no art.
16 da Lei Complementar
n. 95, de 26 de fevereiro
de 1998, de decretos
normativos.

Medida Provisória n.
1.113, de 20 de abril de
2022
Altera a Lei n. 8.213, de
24 de julho de 1991, e a
Lei n. 13.846, de 18 de
junho de 2019, para dispor
sobre o fluxo de análise
de benefícios
previdenciários e
assistenciais sob
avaliação do Instituto
Nacional do Seguro
Social, da Perícia Médica
Federal e do Conselho de
Recursos da Previdência
Social.

de débito resultante de
multa administrativa e/ou
indenizações, previstas na
Lei n. 14.133, de 1º de
abril de 2021, no âmbito
da Administração Pública
federal direta, autárquica e
fundacional, não inscritas 
em dívida ativa.

Ministério do Trabalho e
Previdência

Portaria n. 698, de 4 de
abril de 2022
Altera a redação da
Norma Regulamentadora
n. 28, que estabelece a
fiscalização do
cumprimento das
disposições legais e/ou
regulamentares sobre
segurança e saúde do
trabalhador em conjunto
com o disposto nos
Decretos n. 55.841/65 e n.
97.995/89, no Título VII da
CLT e no §3° do art. 6º da
Lei n. 7.855/89.

Insalubres), n. 20
(Segurança e Saúde no
Trabalho com Inflamáveis
e Combustíveis), n. 22
(Segurança e Saúde
Ocupacional na
Mineração), n. 29
(Segurança e Saúde no
Trabalho Portuário), n. 32
(Segurança e Saúde nos
Trabalhos em Serviços de
Saúde) e n. 34
(Condições e Meio
Ambiente de Trabalho 
na Indústria da
Construção, Reparação e
Desmonte Naval).
(Processo n.
19966.100063/2022-07)

Conselho Federal de
Fonoaudiologia

Resolução n. 661/CFFa,
de 30 de março de 2022
Dispõe sobre a atuação
do fonoaudiólogo
no aleitamento materno.

CNJ

Resolução n. 450/CNJ, de
12 de abril de 2022
Institui a Semana de
Combate ao Assédio e à
Discriminação na agenda
permanente dos tribunais.
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