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N. 37 Período: 19 a 23 set. 2022

Portaria n. 14/CR, de 15 de agosto de
2022
Determina a suspensão temporária, para
fins de reunião no Juízo Auxiliar em
Execução, das execuções elencadas em
face da Fundação do ABC - Complexo de
Saude de Mauá – COSAM.
 
Ato n. 40/GP, de 19 de setembro de 2022
Altera o Ato n. 76/GP, de 18 de dezembro
de 2018, que define a estrutura e as
atribuições da Secretaria de Gestão
Jurisprudencial, Normativa e Documental
do Tribunal Regional do Trabalho da 2.
Região e dá outras providências.
 
Edital n. 20/SECJUD. TP, de 2022
Convocação para a Sessão Solene em
que serão empossados os
Desembargadores eleitos para os cargos
de direção, Órgão Especial, Ouvidoria e
Vice-Ouvidoria e membros da direção e
do Conselho Consultivo da EJUD-2.

Edital de remoção n. 21, de 14 de
setembro de 2022. Proad n. 43072/2022
Comunica abertura de concurso de
remoção para provimento do cargo de
Juiz Titular da 1ª Vara do Trabalho de
São Paulo.
 
Portaria n. 30/GP, de 19 de setembro de
2022
Altera a composição da Comissão
Gestora de Assistência à Saúde
Suplementar, na forma que especifica.
 
Edital n. 24, de 2022. Convocação para
aproveitamento de candidatos ao quadro
de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral
do Estado de São Paulo
Convoca, por aproveitamento da
classificação, os candidatos aprovados
no concurso público de servidores para
se manifestarem quanto ao interesse em
serem nomeados para assumir os cargos
de Analista Judiciário – Área Apoio
Especializado, Especialidade
Engenharia, Analista Judiciário – Área
Apoio Especializado, Especialidade
Estatística e Analista Judiciário – Área
Apoio Especializado, Especialidade
Arquivologia, no Quadro de Pessoal do
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de
São Paulo. 

Órgãos de interesse

Poder Executivo
 
Medida Provisória n.
1.138, de 21 de setembro
de 2022

CNJ
 
Portaria n. 339/CNJ, de 14
de setembro de 2022
Altera a Portaria n.

Resolução Administrativa
n. 2.374/TST, de 19 de
setembro de 2022
Elege membros para
integrar o Órgão Especial
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Altera a Lei n. 12.249, de
11 de junho de 2010, para
dispor sobre a alíquota do
imposto sobre a renda
retido na fonte incidente
sobre as operações a que
se refere.
 
STJ
 
Súmula n. 212/STJ -
cancelamento
[Disponibilizada no DJe de
16 set. 2022]
A compensação de
créditos tributários não
pode ser deferida em ação
cautelar ou por medida
liminar cautelar ou
antecipatória.
 
Súmula n. 497/STJ -
cancelamento
[Disponibilizada no DJe de
16 set. 2022]
Os créditos das autarquias
federais preferem aos
créditos da Fazenda
estadual desde que
coexistam penhoras sobre
o mesmo bem.
 
CSJT 
 
Ato n. 137/CSJT. GP. SG.
SGPES, de 16 de
setembro de 2022
Altera a Resolução n. 182/
CSJT, de 24 de fevereiro
de 2017, que regula o
exercício do direito de
remoção, a pedido, de
Juiz do Trabalho
Substituto, entre Tribunais
Regionais do Trabalho.
 
Ato n. 140/CSJT. GP. SG.
SGPES, de 16 de
setembro de 2022
Altera a Resolução n.
336/CSJT, de 26 de
agosto de 2022, que
estabelece diretrizes para

211/CNJ, de 2 de
setembro de 2021, que
dispõe sobre o Índice de
Governança, Gestão e
Infraestrutura de
Tecnologia da Informação
e Comunicação do Poder
Judiciário (iGovTIC-JUD).
 
Resolução n. 476/CNJ, de
22 de setembro de 2022
Altera a Resolução n.
75/CNJ, de 12 de maio de
2009, que dispõe sobre os
concursos públicos para
ingresso na carreira da
magistratura em todos os
ramos do Poder Judiciário
nacional.
 
Ministério do Trabalho e
Previdência
 
Portaria n. 2.965/MTP, de
21 de setembro de 2022
Disciplina o Programa de
Revisão de Benefícios por
Incapacidade (Programa
de Revisão) de que trata a
Lei n. 13.846, de 18 de
junho de 2019, no âmbito
da Subsecretaria da
Perícia Médica Federal da
Secretaria de Previdência,
e estabelece diretrizes e
procedimentos a serem
observados para a sua
execução. (Processo n.
10128.109829/2022-16).
 
Resolução n.
957/CODEFAT, de 21 de
setembro de 2022
Dispõe sobre normas
relativas à concessão,
processamento e
pagamento do benefício
do Programa do Seguro-
Desemprego, nos termos
da Lei n. 7.998, de 11 de
janeiro de 1990, do §1º do
art. 26 da Lei
Complementar n. 150, de

do Tribunal Superior do
Trabalho.
 
Poder Legislativo
 
Lei n. 14.451, de 21 de
setembro de 2022
Altera a Lei n. 10.406, de
10 de janeiro de 2002
(Código Civil), para
modificar os quóruns de
deliberação dos sócios da
sociedade limitada
previstos nos arts. 1.061 e
1.076.
 
Lei n. 14.454, de 21 de
setembro de 2022
Altera a Lei n. 9.656, de 3
de junho de 1998, que
dispõe sobre os planos
privados de assistência à
saúde, para estabelecer
critérios que permitam a
cobertura de exames ou
tratamentos de saúde que
não estão incluídos no rol
de procedimentos e
eventos em saúde
suplementar.
 
Lei n. 14.456, de 21 de
setembro de 2022
Transforma cargos vagos
das carreiras de Auxiliar
Judiciário e de Técnico
Judiciário em cargos
vagos da carreira de
Analista Judiciário no
Quadro Permanente do
Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e dos
Territórios; e altera a Lei n.
11.416, de 15 de
dezembro de 2006, para
exigir curso de ensino
superior completo como
requisito para a
investidura na carreira de
Técnico Judiciário do
Poder Judiciário da União.
 
Lei n. 14.457, de 21 de
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a realização de Concurso
Público para ingresso na
Carreira da Magistratura
do Trabalho no âmbito da
Justiça do Trabalho.
 
Ato Conjunto n. 65/TST.
CSJT. GP, de 16 de
setembro de 2022
Institui o Programa
Carbono Neutro no âmbito
do Tribunal Superior do
Trabalho e do Conselho
Superior da Justiça do
Trabalho e dá outras
providências.
 
Ato n. 151/CSJT. GP.
SGPES, de 21 de
setembro de 2022
Institui a Comissão
Executiva Nacional do II
Concurso Público
Nacional Unificado para
ingresso na carreira da
Magistratura do Trabalho.
 
Ato Conjunto n. 62/TST.
CSJT. GP, de 16 de
setembro de 2022
Altera o anexo do Ato
Conjunto n. 21/TST. CSJT.
GP, de 21 de junho de
2018, que dispõe sobre a
retribuição devida aos
membros integrantes das
Comissões que compõem
o Concurso Público
Nacional Unificado para
ingresso na Magistratura
do Trabalho.

1 de junho de 2015 e da
Lei n. 10.779, de 25 de
novembro de 2003.
 
TST
 
Ato Regimental n. 4/TST,
de 19 de setembro de
2022
Inclui o § 2º-A ao art. 134
do Regimento Interno do
Tribunal Superior do
Trabalho, aprovado pela
Resolução Administrativa
n. 1937, de 20 de
novembro de 2017.
 
Emenda Regimental n. 5/
TST, de 19 de setembro
de 2022 
Altera inciso IV do § 5º do
art. 161 do Regimento
Interno do Tribunal
Superior do Trabalho.
 
Provimento n. 2/GCGJT,
de 20 de setembro de
2022
Regulamenta o regime de
simetria na distribuição de
processos novos entre as
Varas do Trabalho de 1º
grau, na hipótese de sua
adoção pelos Tribunais
Regionais do Trabalho.

setembro de 2022
Institui o Programa
Emprega + Mulheres; e
altera a Consolidação das
Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei
n. 5.452, de 1º de maio de
1943, e as Leis ns.
11.770, de 9 de setembro
de 2008, 13.999, de 18 de
maio de 2020, e 12.513,
de 26 de outubro de 2011.
 
Ministério da Economia
 
Instrução Normativa n.
66/SGP. SEDGG. ME, de
16 de setembro de 2022
Consolida as orientações
expedidas pelo Órgão
Central do Sistema de
Pessoal Civil da
Administração Federal -
SIPEC quanto à
concessão de progressão
funcional e promoção aos
servidores abrangidos
pelos decretos
especificados.
 
Instrução Normativa n.
67/SPU.ME, de 20 de
setembro de 2022
Dispõe sobre as diretrizes
de avaliação dos imóveis
da União ou de seu
interesse, bem como
define os parâmetros
técnicos para cobrança
em razão de sua
utilização.
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