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Ato n. 15/GP, de 11 de abril de 2022
Institui e regulamenta o Programa Selo
Excelência TRT-2, no âmbito do Tribunal
Regional do Trabalho da 2. Região, e dá
outras providências.
 
Ato n. 22/GP, de 25 de maio de 2022
Redefine a Política de Controle de
Acesso Físico aos "Datacenters" e às
instalações de Tecnologia da Informação
e Comunicações (TIC), no âmbito do
Tribunal Regional do Trabalho da 2.
Região.
 
Ato n. 23/GP, de 25 de maio de 2022
Altera a composição do Comitê Gestor
Regional do Processo Judicial Eletrônico
(CGRPJe) e a composição do Grupo
Técnico do Comitê Gestor Regional do
Processo Judicial Eletrônico
(GTCGRPJe), na forma que especifica.
 
Edital de concurso de remoção n. 4, de
30 de maio de 2022. Proad n.

Ato n. 24/GP, de 27 de maio de 2022
Dispõe sobre os procedimentos de
apuração das sanções administrativas
previstas nas Leis n. 8.666, de 21 de
junho de 1993, n. 10.520, de 17 de julho
de 2002 e n. 14.133, de 1º de abril de
2021, e dá outras providências.
 
Edital de concurso de remoção n. 5, de
30 de maio de 2022. Proad n.
23088/2022
Comunica a abertura de concurso de
remoção para provimento da cadeira n. 5
na 1ª Turma, vaga em decorrência da
remoção da Exma. Sra. Desembargadora
Sueli Tomé da Ponte para a 8ª Turma.
 
Edital n. 14/SGJ.TP, de 30 de maio de
2022
Comunica a realização da Solenidade da
11ª Outorga de Comendas da Ordem do
Mérito Judiciário do Trabalho da 2.
Região.
 
Edital de promoção n. 11, de 31 de maio
de 2022. Proad n. 20308/2022
Comunica abertura de concurso de
promoção para provimento do cargo de
Desembargador do Trabalho.
 
Ato n. 25/GP, de 1º de junho de 2022
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22322/2022 
Comunica a abertura de concurso de
remoção para provimento da cadeira n. 1
na 12ª Turma e da cadeira n. 2 na Seção
Especializada em Dissídios Individuais 08
– SDI-8, vagas em decorrência da posse
do Exmo. Sr. Desembargador Marcelo
Freire Gonçalves como Corregedor
Regional.

Altera o Ato n. 22/GP, de 14 de setembro
de 2010, para estabelecer a Seção de
Gestão da Movimentação Externa de
Servidores na estrutura organizacional da
Coordenadoria de Planejamento de
Gestão de Pessoas, na forma que
especifica, e dá outras providências.

Órgãos de interesse

CNJ
 
Portaria n. 176/CNJ, de 27
de maio de 2022
Institui o Repositório
Nacional de Mulheres
Juristas no âmbito do
Conselho Nacional de
Justiça.
 
Portaria n. 179/CNJ, de 31
de maio de 2022
Dispõe sobre a Estrutura
Orgânica do Conselho
Nacional de Justiça.
 
Presidência da
República
 
Instrução Normativa n.
24/ITI, de 27 de maio de
2022
Altera o DOC-ICP-05.03
para melhorias nos
procedimentos de coleta e
verificação da qualidade
de biometrias.

Poder Legislativo
 
Lei n. 14.364, de 1º de
junho de 2022
Altera a Lei n. 10.048, de
8 de novembro de 2000,
para garantir direitos aos
acompanhantes das
pessoas com prioridade
de atendimento, nas
condições que especifica.
 
Lei n. 14.365, de 2 de
junho de 2022
Altera as Leis ns. 8.906,
de 4 de julho de 1994
(Estatuto da Advocacia), e
13.105, de 16 de março
de 2015 (Código de
Processo Civil), e o
Decreto-Lei n. 3.689, de 3
de outubro de 1941
(Código de Processo
Penal), para incluir
disposições sobre a
atividade privativa de
advogado, a fiscalização,

Lei n. 14.358, de 1º de
junho de 2022
Dispõe sobre o valor do
salário-mínimo a vigorar a
partir de 1º de janeiro de
2022.
 
Lei n. 14.356, de 31 de
maio de 2022
Altera a Lei n. 12.232, de
29 de abril de 2010, para
dispor sobre as
contratações de serviços
de comunicação
institucional, e a Lei n.
9.504, de 30 de setembro
de 1997, para dispor
sobre gastos com
publicidade dos órgãos
públicos no primeiro
semestre do ano de
eleição.
 
Ministério do Trabalho e
Previdência
 
Portaria n. 1.255/MTP, de
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TST
 
Ato n. 3/GVP, de 1º de
junho de 2022
Institui comissões para
estudos e projetos no
âmbito da Comissão
Nacional de Promoção à
Conciliação -
CONAPROC.

a competência, as
prerrogativas, as
sociedades de advogados,
o advogado associado, os
honorários advocatícios,
os limites de
impedimentos ao exercício
da advocacia e a
suspensão de prazo no
processo penal.

27 de maio de 2022
Altera a Portaria n. 671,
de 8 de novembro de
2021, que regulamenta
disposições relativas à
legislação trabalhista, à
inspeção do trabalho, às
políticas públicas e às
relações de trabalho.
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