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N. 36 Período: 12 a 16 set. 2022

Ato n. 309/PR, de 6 de setembro de 2022
Altera a nomenclatura do Cargo em
Comissão, CJ-01, vaga n. 13, para
Diretor de Divisão, CJ-01.
 
Ato n. 3/GP.CR, de 9 de setembro de
2022
Dispõe sobre a utilização do fluxo
colegiado comum do sistema PJeCor na
fase recursal dos procedimentos da
Corregedoria do Tribunal Regional do
Trabalho da 2. Região, e dá outras
providências.
 
Edital de remoção n. 14, de 9 de
setembro de 2022. Proad n. 42181/2022
Comunica abertura de concurso de
remoção para provimento do cargo de
Juiz Titular da 6ª Vara do Trabalho de
São Bernardo do Campo.
 
Edital de remoção n. 15, de 9 de
setembro de 2022. Proad n. 42185/2022
Comunica abertura de concurso de
remoção para provimento do cargo de
Juiz Titular da 1ª Vara do Trabalho de

Edital de remoção n. 17, de 9 de
setembro de 2022. Proad n. 42208/2022
Comunica abertura de concurso de
remoção para provimento do cargo de
Juiz Titular da 1ª Vara do Trabalho de
Guarulhos.
 
Edital de remoção n. 19, de 9 de
setembro de 2022. Proad n. 42265/2022
Comunica abertura de concurso de
remoção para provimento do cargo de
Juiz Titular da 2ª Vara do Trabalho de
Suzano.
 
Recomendação n. 80/CR, de 13 de
setembro de 2022
Recomenda às Excelentíssimas
Senhoras Magistradas e Excelentíssimos
Senhores Magistrados de 1ª Instância,
que adotem medidas preventivas que se
julgarem adequadas ao cumprimento de
mandados judiciais de elevada
complexidade.
 
Edital de remoção n. 20, de 14 de
setembro de 2022. Proad n. 42809/2022
Comunica abertura de concurso de
remoção para provimento do cargo de
Juiz Titular da 6ª Vara do Trabalho de
Guarulhos.
 
Portaria de elogio n. 1/VPA, de 14 de
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Guarujá.
 
Edital de remoção n. 16, de 9 de
setembro de 2022. Proad n. 42206/2022
Comunica abertura de concurso de
remoção para provimento do cargo de
Juiz Titular da 8ª Vara do Trabalho de
Guarulhos.
 
Ato n. 325/PR, de 12 de setembro de 202
Transforma 30 (trinta) Funções
Comissionadas de Auxiliar Administrativo
V, FC-05 em 37 (trinta e sete) Funções
Comissionadas de Auxiliar Administrativo
III, FC-03, 11 (onze) Funções
Comissionadas de Auxiliar Administrativo
II, FC-02 e 01 (uma) Função
Comissionada de Assistente
Administrativo Chefe de Núcleo, FC-06.
 
Portaria n. 27/DGA, de 9 de setembro de
2022
Altera as portarias de designação de
fiscalização dos contratos administrativos
celebrados no âmbito do Tribunal
Regional do Trabalho da 2. Região, na
forma que especifica.

setembro de 2022
Elogia os magistrados auxiliares e os(as)
servidores(as) integrantes do Gabinete e
da Secretaria da Vice-Presidência
Administrativa que, com competência,
dedicação e empenho auxiliaram na
condução dos trabalhos desenvolvidos
na Vice-Presidência Administrativa deste
Tribunal.
 
Portaria n. 29/GP, de 14 de setembro de
2022
Determina a suspensão do expediente e
do atendimento ao público presenciais,
bem como as audiências presenciais e
semipresenciais no Fórum Trabalhista da
Zona Sul de São Paulo, na forma que
especifica.
 
Portaria de elogio n.1/GP.VPA, de 14 de
setembro de 2022 
Elogia os(as) servidores(as) integrantes
dos CEJUSCs de 1ª e 2ª Instâncias, à luz
da competência, dedicação e empenho
demonstrados na condução das ações de
conciliação.

Órgãos de interesse

STF
 
Resolução n. 787/STF, de
8 de setembro de 2022
Dispõe sobre a concessão
do auxílio-moradia no
âmbito do Supremo
Tribunal Federal.
 
CSJT

Ato n. 138/CSJT.
GP.ASSJUR, de 14 de
setembro de 202
Altera o Ato n. 80/ CSJT.
GP. SG. NGC, de 19 de
outubro de 2021, que
institui o Comitê de Apoio
à Gestão das
Contratações do Conselho
Superior da Justiça do

Resolução n. 475/CNJ, de
12 de setembro de 2022
Altera a Resolução n.
233/CNJ, de 13 de julho
de 2016, que dispõe sobre
a criação de cadastro de
profissionais e órgãos
técnicos ou científicos no
âmbito da Justiça de
primeiro e segundo graus.
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Ato n. 80/CSJT. GP. SG.
NGC, de 19 de outubro de
2021 (Republicação)
Institui o Comitê Nacional
de Apoio à Gestão das
Contratações de bens e
serviços de uso comum da
Justiça do Trabalho –
CNGC. (Ementa alterada
pelo art. 1º do Ato n.
138/CSJT.GP.ASSJUR, de
14 de setembro de 2022)
 
Resolução n. 345/CSJT,
de 26 de agosto de 2022
Acresce os parágrafos 3º
e 4º ao art. 1º da
Resolução n. 11/CSJT, de
15 de dezembro de 2005,
que regulamenta o
pagamento da
indenização de transporte
de que trata o art. 60 da
Lei n. 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, no
âmbito da Justiça do
Trabalho.
 
Ato n. 130/CSJT. GP. SG,
de 9 de setembro de 2022
Publica os valores dos
subsídios dos
magistrados, dos
vencimentos dos cargos
efetivos e dos cargos em
comissão e das funções
comissionadas dos
servidores da Justiça do
Trabalho de primeiro e
segundo graus.
 
Ato n. 139/CSJT. GP. SG,

Trabalho, e o Ato n.
89/SJT. GP. SG. NGC, de
19 de novembro de 2021,
que designa os
integrantes do respectivo
Comitê.
 
Ato n. 87/CSJT. GP. SG.
SETIC, de 14 de setembro
de 2022
Define o portfólio dos
Sistemas Nacionais de
Tecnologia da Informação
e Comunicação da Justiça
do Trabalho.
 
Ato n. 132/CSJT. GP. SG.
SETIC. CGTIC, de 14 de
setembro de 2022
Define o conjunto dos
itens orçamentários
obrigatórios de Tecnologia
da Informação e
Comunicação da Justiça
do Trabalho.
 
CNJ
 
Portaria n. 40/CNJ, de 9
de setembro de 2022
Altera o anexo da Portaria
n. 69/CNJ, de 2 de julho
de 2021, que estabelece o
Plano Diretor de
Tecnologia da Informação
e Comunicação do
Conselho Nacional de
Justiça (PDTIC.CNJ) para
o período de 2021 a 2022.
 
Recomendação n.
132/CNJ, de 9 de
setembro de 2022

 
Portaria n. 43/CNJ, de 13
de setembro de 2022
Dispõe sobre a realização
das atividades no
Conselho Nacional de
Justiça.
 
Resolução n. 473/CNJ, de
9 de setembro de 2022
Altera a Resolução n.
372/CNJ, de 12 de
fevereiro de 2021, que
regulamenta a criação da
plataforma de
videoconferência
denominada Balcão
Virtual.
 
Poder Legislativo
 
Lei n. 14.448, de 9 de
setembro de 2022
Institui, em âmbito
nacional, o Agosto Lilás
como mês de proteção à
mulher, destinado à
conscientização para o fim
da violência contra a
mulher.
 
Conselho Federal de
Farmácia
 
Resolução n. 734/CFF, de
26 de agosto de 2022
Regulamenta as
atividades do
farmacêutico na indústria
farmacêutica.
 
Conselho Federal de
Biologia
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de 9 de setembro de 2022
Fixa o valor a ser pago no
âmbito da Justiça do
Trabalho de 1º e 2º Graus,
a partir de 1º de setembro
de 2022, a título de
indenização de transporte,
de que tratam as
Resoluções ns. 10/CSJT e
11/CSJT, de 15 de
dezembro de 2005,
condicionado à
disponibilidade
orçamentária dos
Tribunais Regionais do
Trabalho.
 
Ato n. 65/CSJT. GP. SG.
SETIC, de 14 de setembro
de 2022
Estabelece o sistema
AUD4 como plataforma
única e padronizada para
apoio, controle, condução
e registros de audiências
no primeiro e segundo
graus da Justiça do
Trabalho.

Recomenda aos tribunais
a adoção de modelo de
julgamento virtual de
agravos internos, agravos
regimentais e embargos
de declaração nos quais
haja pedido de
sustentação oral.
 
Recomendação n.
133/CNJ, de 9 de
setembro de 2022
Recomenda aos tribunais
a instalação de Pontos de
Inclusão Digital (PID),
para maximizar o acesso
à Justiça e resguardar os
excluídos digitais.
 
Recomendação n.
136/CNJ, de 12 de
setembro de 2022
Recomenda aos tribunais
que instituam e
mantenham projetos
permanentes de visitas
periódicas de membros do
Judiciário a instituições
públicas de ensino.

 
Resolução n. 627/CFBio,
de 8 de setembro de 2022
Dispõe sobre a atuação
do Biólogo no Controle de
Vetores e Pragas
Sinantrópicas.
 
Ministério do Trabalho e
Previdência
 
Instrução Normativa n.
137/INSS.PRES, de 14 de
setembro de 2022
Altera a Instrução
Normativa n.
28/INSS.PRES, de 16 de
maio de 2008, que
estabelece critérios e
procedimentos
operacionais relativos à
consignação de descontos
para pagamento de
empréstimos e cartão de
crédito, contraídos nos
benefícios da Previdência
Social.
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