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Edital de concurso de remoção n. 6, de
25 de julho de 2022. Proad n.
30619/2022
Comunica a abertura de concurso de
remoção para provimento da cadeira n. 3
na 12ª Turma e da cadeira n. 5 na Seção
Especializada em Dissídios Individuais 3
- SDI-3, vagas em decorrência da
aposentadoria da Exma. Sra.
Desembargadora Sonia Maria de Oliveira
Prince Rodrigues Franzini.
 
Edital de concurso de remoção n. 7, de
26 de julho de 2022. Proad n.
34581/2022
Comunica a abertura de concurso de
remoção para provimento da cadeira n. 2
na 2ª Turma e da cadeira n. 3 na Seção
Especializada em Dissídios Individuais 5
- SDI-5, vagas em decorrência da
aposentadoria da Exma. Sra.
Desembargadora Rosa Maria Villa.
 
Ato n. 254/PR, de 27 de julho de 2022
Altera a nomenclatura de 02 (duas)
Funções Comissionadas, FC-05, vagas

Ato n. 253/PR, de 27 de julho de 2022
Transforma 01 (uma) Função
Comissionada de Auxiliar Administrativo
I, FC-01, vaga nº 102, e 01 (uma) Função
Comissionada de Auxiliar Administrativo
IV, FC-04, vaga nº 266, em 01 (uma)
Função Comissionada de Assistente
Administrativo Chefe, FC-05.
 
Portaria n. 25/DGA, de 28 de julho de
2022
Designa servidores para atuarem como
Gestores e Fiscais no âmbito do Tribunal
Regional do Trabalho da 2. Região.
 
Edital de promoção n. 13, de 2 de agosto
de 2022. Proad n. 35795/2022
Comunica abertura de concurso de
promoção para provimento do cargo de
Desembargador do Trabalho.
 
Ato n. 33/GP, de 3 de agosto de 2022
Altera o Ato n. 11/GP, de 26 de fevereiro
de 2021, no que se refere ao exercício da
atividade na modalidade de teletrabalho
pelos magistrados e magistradas do
Tribunal Regional do Trabalho da 2.
Região, e dá outras providências.
 
Provimento n. 5/CR, de 4 de agosto de
2022
Altera o Provimento n. 1/CR, de 13 de
janeiro de 2022, para disciplinar o
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nº 651 e nº 828, para 02 (duas) Funções
Comissionadas de Assistente
Administrativo Chefe, FC-05.

processamento da representação por
excesso de prazo.

Órgãos de interesse

Poder Legislativo
 
Lei n. 14.430, de 3 de
agosto de 2022
Dispõe sobre a emissão
de Letra de Risco de
Seguro (LRS) por
Sociedade Seguradora de
Propósito Específico
(SSPE), sobre as regras
gerais aplicáveis à
securitização de direitos
creditórios e à emissão de
Certificados de Recebíveis
e sobre a flexibilização do
requisito de instituição
financeira para a
prestação do serviço de
escrituração e de custódia
de valores mobiliários;
altera as Leis ns. 6.404,
de 15 de dezembro de
1976, 6.385, de 7 de
dezembro de 1976, 9.718,
de 27 de novembro de
1998, 4.594, de 29 de
dezembro de 1964, e o
Decreto-Lei n. 73, de 21
de novembro de 1966; e
revoga dispositivos das
Leis ns. 9.514, de 20 de
novembro de 1997,
10.931, de 2 de agosto de
2004, 11.076, de 30 de
dezembro de 2004,

Ato Declaratório
Interpretativo n. 1/RFB, de
29 de julho de 2022
Dispõe sobre os valores
despendidos com
ministros de confissão
religiosa, com os
membros de instituto de
vida consagrada, de
congregação ou de ordem
religiosa, nos termos
dispostos na legislação
referente à tributação.
 
Instrução Normativa n.
52/DREI. ME, de 29 de
julho de 2022
Dispõe sobre o exercício
das profissões de
administrador de
armazéns gerais,
trapicheiro, leiloeiro oficial
e tradutor e intérprete
público.
 
Portaria Conjunta n.
64/RFB.PGFN, de 2 de
agosto de 2022
Altera a Portaria Conjunta
n. 895/RFB.PGFN, de 15
de maio de 2019, que
dispõe sobre o
parcelamento de débitos
para com a Fazenda
Nacional.

Ato Conjunto n. 51/TST.
CSJT .GP, de 29 de julho
de 2022
Institui Grupo de Trabalho
Nacional com o objetivo
de propor normativo para
a instituição da Política de
Integridade da Justiça do
Trabalho.
 
Conselho Federal de
Farmácia
 
Resolução n. 729/CFF, de
28 de julho de 2022
Dispõe sobre a
Assistência Farmacêutica
em atendimento móvel
pré-hospitalar e de
urgências ou
emergências.
 
Resolução n. 730/CFF, de
28 de julho de 2022 
Regulamenta o exercício
profissional nas farmácias
das unidades de saúde
em quaisquer níveis de
atenção, seja, primária,
secundária e terciária, e
em outros serviços de
saúde de natureza pública
ou privada.
 
Congresso Nacional
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12.810, de 15 de maio de
2013, 13.331, de 1º de
setembro de 2016, e
13.986, de 7 de abril de
2020.
 
Lei n. 14.431, de 3 de
agosto de 2022
Altera as Leis ns. 10.820,
de 17 de dezembro de
2003, 8.213, de 24 de
julho de 1991, e 8.112, de
11 de dezembro de 1990,
para ampliar a margem de
crédito consignado aos
empregados regidos pela
Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n. 5.452, de 1º
de maio de 1943, aos
segurados do regime
próprio de previdência
social dos servidores
públicos federais, aos
servidores públicos
federais e aos segurados
do Regime Geral de
Previdência Social e para
autorizar a realização de
empréstimos e
financiamentos mediante
crédito consignado para
beneficiários do benefício
de prestação continuada e
de programas federais de
transferência de renda, a
Lei n. 13.846, de 18 de
junho de 2019, para dispor
sobre a restituição de
valores aos cofres
públicos, e a Lei n.
14.284, de 29 de
dezembro de 2021, para
alterar procedimentos

 
Portaria n. 2.175/MTP, de
28 de julho de 2022 
Aprova a nova redação da
Norma Regulamentadora
n. 6 - Equipamentos de
Proteção Individual - EPI.
(Processo n. 19966.
101223/2021-46).
 
CNJ
 
Portaria n. 257/ CNJ, de
31 de julho de 2022
Dispõe sobre a ementa
básica para a aplicação e
disseminação dos
conhecimentos básicos
sobre a Plataforma Digital
do Poder Judiciário
Brasileiro (PDPJ-Br), nos
editais de concursos
públicos, seleções e
capacitações para cargos
de tecnologia da
informação e
comunicação (TIC), dos
órgãos do Poder
Judiciário.
 
Portaria n. 252/ CNJ, de
27 de julho de 2022
Dispõe sobre a Estrutura
Orgânica do Conselho
Nacional de Justiça.
 
Portaria n. 256/ CNJ, de
29 de julho de 2022
Altera a Portaria n. 229/
CNJ, de 22 de outubro de
2020, que designa a
composição do Comitê
Gestor do Programa
Nacional de Gestão

 
Ato do Presidente da
Mesa do Congresso
Nacional n. 56, de 2022 
Prorroga a vigência da
Medida Provisória n.
1.119, de 25 de maio de
2022, publicada no Diário
Oficial da União no dia 26,
do mesmo mês e ano, que
"Reabre o prazo de opção
para o regime de
previdência complementar
e altera a Lei n. 12.618,
de 30 de abril de 2012".
 
TST
 
Edital de 29 de julho de
2022
Determina publicação de
edital de abertura de
inscrição dos interessados
em concorrer à vaga de
Ministro do Tribunal
Superior do Trabalho,
destinada a membro de
Tribunal Regional do
Trabalho oriundo da
magistratura de carreira.
 
Resolução Administrativa
n.  2.351/TST, de 1º de
agosto de 2022
Referenda o Ato n.378/
CDEP.  SEGPES.
GDGSET. GP, de 27 de
junho de 2022, que altera
as atribuições constantes
da Resolução
Administrativa n. 500, de
12 de março de 1998, que
regulamenta as
atribuições provisórias dos
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relativos à concessão do
Auxílio Inclusão Produtiva
Urbana.
 
Lei n. 14.434, de 4 de
agosto de 2022
Altera a Lei n. 7.498, de
25 de junho de 1986, para
instituir o piso salarial
nacional do Enfermeiro,
do Técnico de
Enfermagem, do Auxiliar
de Enfermagem e da
Parteira.
 
Ministério da Economia
 
Portaria n 2.188/MTP, de
28 de julho de 2022 
Aprova a nova redação da
Norma Regulamentadora
n. 8 - Edificações.
(Processo
n. 19966.100840/2022-
13).
 
Portaria n. 2.189/MTP, de
28 de julho de 2022 
Aprova a nova redação da
Norma Regulamentadora
n. 14 - Fornos. (Processo
n. 19966.100840/2022
-13).

Documental e Memória do
Poder Judiciário.
 
Provimento n. 132/CNJ,
de 4 de agosto de 2022
Altera a redação dos arts.
1º, 4º, 11 e 12 do
Provimento n. 130/CNJ,
de 24 de junho de 2022,
que dispõe sobre
diretrizes e parâmetros
para implantação,
utilização e funcionamento
do sistema do Processo
Judicial Eletrônico nas
Corregedorias (PJeCor).
 
CSJT
 
Ato Conjunto n.
54/TST.CSJT.GP, de 3 de
agosto de 2022
Institui o Comitê de
Governança de Gestão de
Pesquisa Judiciária e
Ciência de Dados -
CGGPJD, no âmbito do
TST, do CSJT e da Justiça
do Trabalho de Primeiro e
Segundo Graus, e dá
outras providências.

cargos das Carreiras
Judiciárias do Tribunal
Superior do Trabalho.
 
Resolução Administrativa
n.  2.352/TST, de 1º de
agosto de 2022
Referenda o Ato n. 394/
CLEP.SEGPES.GDGSET.
SIS. GP, de 30 de junho
de 2022, que altera a
denominação da
especialidade Segurança
do cargo de Técnico
Judiciário, Área
Administrativa, para
Agente da Polícia Judicial.
 
Poder Executivo
 
Medida Provisória n.
1.132, de 3 de agosto de
2022
Dispõe sobre o percentual
máximo aplicado para a
contratação de operações
de crédito com desconto
automático em folha de
pagamento.
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