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Ato n. 196/PR, de 30 de maio de 2022
Transforma 05 (cinco) Funções
Comissionadas de Auxiliar Administrativo
I, FC-01, vagas nº 934, 1024, 1028, 1078
e 1097 em de Assistente Administrativo
Chefe, FC-05, 01 (uma) Função
Comissionada de Auxiliar Administrativo
IV, FC-04, e 01 (uma) Função
Comissionada de Auxiliar Administrativo
II, FC-02.
 
Comunicado n. 1/GP.CR.EJUD2, de 3 de
junho de 2022
Divulga o Ciclo de Formação Continuada
do Tribunal Regional do Trabalho da 2.
Região, a ser realizado nos dias 8, 9, 10
e 11 de agosto de 2022, de forma
presencial no dia 8 e telepresencial nos
demais, via plataforma Zoom.
 
Portaria n. 17/GP, de 3 de junho de 2022
Designa servidores(as) para atuarem
como pregoeiros(as) e equipe de apoio
aos(as) pregoeiros(as) do Tribunal

Portaria n. 16/DGA, de 3 de junho de
2022
Altera as Portarias n. 5/DGA, de 15 de
janeiro de 2018, n. 13/DGA, de 15 de
fevereiro de 2018, n. 26/DGA, de 4 de
julho de 2019, n. 28/DGA, de 24 de julho
de 2019, n. 34/DGA, de 21 de outubro de
2019, n. 3/DGA, de 14 de janeiro de
2020, n. 15/DGA, de 6 de julho de 2020,
n. 22/DGA, de 5 de novembro de 2020, n.
23/DGA, de 25 de novembro de 2020, n.
7/DGA, de 23 de abril de 2021, n.
11/DGA, de 5 de julho de 2021, n.
16/DGA, de 9 de novembro de 2021, n.
20/DGA, de 14 de dezembro de 2021 e n.
6/DGA, de 19 de janeiro de 2022.
 
Ato n. 26/GP, de 6 de junho de 2022
Altera o Ato n. 8/GP, de 23 de março de
2015, para atualizar a Política de Senhas
no âmbito do Tribunal Regional do
Trabalho da 2. Região, na forma que
especifica.
 
Ato n. 1/GP.CR, de 7 de junho de 2022
Institui Grupo de Trabalho para
Atualização da Consolidação das Normas
da Corregedoria do Tribunal Regional do
Trabalho da 2. Região (GTACNC TRT-2).
 
Portaria n. 17/DGA, de 8 de junho de
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Regional do Trabalho da 2. Região.
 
Resolução n. 7/GP.CR, de 3 de junho de
2022
Altera a Resolução n. 3/GP. CR, de 10 de
setembro de 2020, para disciplinar o
isolamento domiciliar sem prejuízo do
expediente de trabalho de forma remota,
e dá outras providências.

2022
Designa servidores para atuarem como
Gestores e Fiscais no âmbito do Tribunal
Regional do Trabalho da 2. Região.
 
Edital n. 16/SGJ.TP, de 2022
Cientifica a permuta, entre Regionais,
requerida pelos Meritíssimos Juízes do
Trabalho Substitutos.

Órgãos de interesse

Ministério da Economia
 
Portaria n. 5.194/ME, de 8
de junho de 2022
Regulamenta os prazos
de validade da verificação
do cumprimento de limites
e de condições de que
trata o § 6º do art. 32 da
Lei Complementar n. 101,
de 4 de maio de 2000,
regulamenta o disposto no
art. 10 da Lei
Complementar n. 148, de
25 de novembro de 2014,
por meio do
estabelecimento de
critérios para a verificação
de limites e condições de
que trata o art. 32 da Lei
Complementar n. 101, de
2000, e consoante os art.
21, art. 22, art. 23, art. 24
e art. 25 da Resolução do
Senado Federal n. 43, de
21 de dezembro 2001,
que regulamentam os

Ministério do Trabalho e
Previdência
 
Portaria n. 1.467/MTP, de
2 de junho de 2022
Disciplina os parâmetros e
as diretrizes gerais para
organização e
funcionamento dos
regimes próprios de
previdência social dos
servidores públicos da
União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos
Municípios, em
cumprimento à Lei n.
9.717, de 1998, aos arts.
1º e 2º da Lei n. 10.887,
de 2004 e à Emenda
Constitucional n. 103, de
2019.
 
Portaria n. 1.486/MTP, de
3 de junho de 2022
Altera a Portaria n.
671/MTP, de 8 de
novembro de 2021, que

Portaria n. 183/CNJ, de 2
de junho de 2022
Fixa prazo para a
integração dos sistemas
judiciais eletrônicos em
funcionamento nos
Tribunais à Plataforma
Codex.
 
Resolução n. 462/CNJ, de
6 de junho de 2022
Dispõe sobre a gestão de
dados e estatística, cria a
Rede de Pesquisas
Judiciárias (RPJ) e os
Grupos de Pesquisas
Judiciárias (GPJ) no
âmbito do Poder Judiciário
e dá outras providências.
 
Resolução n. 463/CNJ, de
6 de junho de 2022
Altera a Resolução n.
325/CNJ, de 29 de junho
de 2020, que dispõe sobre
a Estratégia Nacional do
Poder Judiciário 2021-
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procedimentos para
verificação do
cumprimento de limites e
de condições para a
contratação de operações
de crédito de que tratam
os incisos I a VI do art. 11
da Lei Complementar n.
159, de 19 de maio de
2017, e regulamenta os
procedimentos para as
renegociações de dívidas
a serem realizadas nos
termos da Lei
Complementar n. 156, de
28 de dezembro de 2016.
 
Conselho Federal de
Contabilidade
 
Norma Brasileira de
Contabilidade, Revisão n.
14/NBC, de 7 de abril de
2022
Aprova a Revisão n.
14/NBC, que altera o CTG
2002 - Laudo de Avaliação
Emitido por Contador.

regulamenta disposições
relativas à legislação
trabalhista, à inspeção do
trabalho, às políticas
públicas e às relações de
trabalho. (Processo nº
19964.104413/2020-54).
 
CNJ
 
Resolução n. 460/CNJ, de
6 de maio de 2022
Dispõe sobre a instalação,
implementação e
aperfeiçoamento da
Justiça Itinerante, no
âmbito dos Tribunais
Regionais Federais, dos
Tribunais Regionais do
Trabalho e dos Tribunais
de Justiça e dá outras
providências.

2026 e dá outras
providências.
 
Resolução n. 464/CNJ, de
9 de junho de 2022
Altera o Regimento
Interno do CNJ para
prever que o cálculo dos
trinta dias para posse de
Conselheiro apenas se
inicia a contar da vacância
do cargo.
 
STF
 
Resolução n. 776/STF, de
7 de junho de 2022
Dispõe sobre nomeação,
designação, posse,
exercício, exoneração e
dispensa no âmbito do
Supremo Tribunal Federal.
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