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Ofício Circular n. 9/GP, de 2022
Autorização para acesso aos dados de
bens e rendas.
 
Ato n. 5/GP, de 12 de janeiro de 2022 
Regulamenta as substituições e os
auxílios em segundo grau de jurisdição.
 
Resolução n. 5/GP.CR, de 20 de abril
2022
Altera a Resolução n. 3/GP. CR, de 10 de
setembro de 2020, que instituiu o Plano
de Retorno Gradual às Atividades
Presenciais no âmbito do Tribunal
Regional do Trabalho da 2ª Região no
que se refere à retomada das atividades
presenciais dos Magistrados do Trabalho
e dá outras providências.

Portaria n. 1/GP, de 14 de janeiro de
2022
Dispõe sobre a convocação do(a)
segundo(a) magistrado(a) em caráter
excepcional para auxiliar em segundo
grau e dá outras providências.
 
Portaria n. 13/GP, de 19 de abril de 2022 
Designa os novos membros da Comissão
de Segurança Institucional, na forma que
especifica.
 
Portaria n. 14/GP, de 20 de abril 2022
Altera a Portaria n. 21/GP, de 08 de abril
de 2021, que instituiu a equipe de
Tratamento e Resposta a Incidentes de
Segurança Cibernética (ETIR), no âmbito
do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª
Região.
 
Edital de Comunicação n. 2, de 19 de
abril de 2022. Proad n. 15254/2022
Comunica a renumeração de processos
no Processo Judicial Eletrônico do
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª
Região.

Órgãos de interesse

Poder Executivo
 
Decreto de 20 de abril de
2022
Nomeia Sérgio Pinto
Martins, Juiz do Tribunal
Regional do Trabalho da
2ª Região, para exercer o
cargo de Ministro do

Portaria n. 138/CNJ, de 27
de abril de 2022
Institui Grupo de Trabalho
para elaboração de
“Política Judiciária
Nacional para a Primeira
Infância”.
 
Resolução n. 453/CNJ, de

Conselho Federal de
Medicina Veterinária
 
Resolução n.
1.453/CFMV, de 27 de
abril de 2022
Especifica o campo de
atividades do Zootecnista.
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Tribunal Superior do
Trabalho.
 
CNJ
 
Resolução n. 454/CNJ, de
22 de abril de 2022
Estabelece diretrizes e
procedimentos para
efetivar a garantia do
direito ao acesso ao
Judiciário de pessoas e
povos indígenas.

22 de abril de 2022
Institui o Fórum Nacional
do Poder Judiciário para
monitoramento e
efetividade das demandas
relacionadas aos povos
indígenas e tribais (Fonit),
com objetivo de elaborar
estudos e propor medidas
para o aperfeiçoamento
do sistema judicial quanto
ao tema.

CJF
 
Resolução n. 759/CJF, de
26 de abril de 2022
Dispõe sobre a Política de
Gestão de Pessoas da
Justiça Federal.
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