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N. 19 Período: 16 a 20 maio 2022

Ato n. 12/GP, de 10 de maio de 2022
Define normas gerais sobre
Administração de Materiais e Patrimônio
no âmbito do Tribunal Regional do
Trabalho da 2. Região.
 
Portaria n. 9/CR, de 12 de maio de 2022
Altera a Portaria n. 1/CR, de 18 de
janeiro de 2022, que determina a
suspensão temporária, para fins de
reunião no Juízo Auxiliar em Execução,
das execuções elencadas e movidas em
face das empresas e pessoa física
identificadas na Portaria.
 
Ato n. 20/GP, de 13 de maio de 2022
Extingue a Comissão de Estudos para
Retorno Gradual às Atividades
Presenciais, no âmbito do Tribunal
Regional do Trabalho da 2. Região, e dá
outras providências.
 
Edital de remoção n. 7, de 17 de maio de
2022. Proad n. 20272/2022
Comunica abertura de concurso de
remoção para provimento do cargo de

Comunicado n. 1/GP, de 16 de maio de
2022
Comunica a realização de sorteio, por
meio virtual, das escalas do plantão
judiciário por órgão julgador - Gabinetes
dos(as) Exmos.(as) Srs.(as)
Desembargadores(as) e Varas do
Trabalho – para o período de 4 de julho
de 2022 a 8 de janeiro de 2023, inclusive.
 
Portaria n. 10/CR, de 16 de maio de 2022
Altera a Portaria n. 2/CR, de 14 de
janeiro de 2021, que determina a
suspensão temporária, para fins de
reunião no Juízo Auxiliar em Execução,
das execuções relacionadas em face de
Associação Portuguesa de Desportos. 
 
Edital de férias de desembargadores n. 1,
de 17 de maio de 2022
Comunica fruição de férias para
desembargadores e desembargadoras,
no segundo semestre de 2022.
 
Edital de férias para magistrados de 1º
grau, de 17 de maio de 2022. Fruição no
2º semestre de 2022
Comunica aos magistrados de 1º grau
deferimento de férias com fruição no 2º
semestre de 2022.
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Juiz Titular da 19ª Vara do Trabalho de
São Paulo.

Órgãos de interesse

Poder Legislativo
 
Lei n. 14.342, de 18 de
maio de 2022
Institui o benefício
extraordinário destinado
às famílias beneficiárias
do Programa Auxílio
Brasil, de que trata a Lei
n. 14.284, de 29 de
dezembro de 2021; e
altera a Lei n. 10.779, de
25 de novembro de 2003. 
 
Conselho Federal de
Psicologia 
 
Resolução n. 8/CFP, de 17
de maio de 2022 
Estabelece normas de
atuação para profissionais
da psicologia em relação
às bissexualidades e
demais orientações não
monossexuais.
 
Poder Executivo
 
Decreto n. 11.072, de 17
de maio de 2022 
Dispõe sobre o Programa
de Gestão e Desempenho
- PGD da administração
pública federal direta,
autárquica e fundacional. 
 

Congresso Nacional
 
Ato do Presidente da
Mesa do Congresso
Nacional n. 41, de 2022
Prorroga a vigência da
Medida Provisória n.
1.108, de 25 de março de
2022, que dispõe sobre o
pagamento de auxílio-
alimentação de que trata o
§ 2º do art. 457 da
Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n. 5.452, de 1º
de maio de 1943, e altera
a Lei n. 6.321, de 14 de
abril de 1976, e a
Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n. 5.452, de
1943. 
 
Emenda Constitucional n.
122, de 17 de maio de
2022 
Altera a Constituição
Federal para elevar para
setenta anos a idade
máxima para a escolha e
nomeação de membros do
Supremo Tribunal Federal,
do Superior Tribunal de
Justiça, dos Tribunais
Regionais Federais, do
Tribunal Superior do

Ato do Presidente da
Mesa do Congresso
Nacional n. 43, de 2022 
Prorroga a vigência da
Medida Provisória n.
1.110, de 28 de março de
2022, que dispõe sobre o
Programa de
Simplificação do
Microcrédito Digital para
Empreendedores - SIM
Digital e altera a Lei n.
8.212, de 24 de julho de
1991, e a Lei n. 11.196, de
21 de novembro de 2005.
 
Ministério da Economia 
 
Instrução Normativa n.
31/SGP.SEDGG.ME, de
11 de maio de 2022 
Consolida as orientações
expedidas pelo órgão
central do Sistema de
Pessoal Civil da
Administração Federal -
SIPEC sobre a concessão
e a manutenção das
gratificações de
desempenho
regulamentadas pelo
Decreto n. 7.133, de 19 de
março de 2010. 
 
Portaria n.
4.587/SGP.SEDGG.ME,
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Decreto n. 11.074, de 18
de maio de 2022 
Altera o Decreto n. 9.579,
de 22 de novembro de
2018, para instituir o
Programa de Proteção
Integral da Criança e do
Adolescente - Protege
Brasil e o seu Comitê
Gestor.

Trabalho, dos Tribunais
Regionais do Trabalho, do
Tribunal de Contas da
União e dos Ministros civis
do Superior Tribunal
Militar. 

de 18 de maio de 2022 
Altera o Anexo I da
Portaria n. 14.745/SGP.
SEDGG. ME, de 16 de
dezembro de 2021, que
dispõe sobre a revogação
de atos normativos e o
exaurimento de atos
editados no âmbito do
órgão central do Sistema
de Pessoal Civil da
Administração Federal -
SIPEC.  
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