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Edital de remoção n. 28, de 21 de
novembro de 2022. Proad n. 53099/2022
Comunica abertura de concurso de
remoção para provimento do cargo de
Juiz Titular da 88ª Vara do Trabalho de
São Paulo.
 
Edital de remoção n. 29, de 21 de
novembro de 2022. Proad n. 53122/2022
Comunica abertura de concurso de
remoção para provimento do cargo de
Juiz Titular da 2ª Vara do Trabalho de
Cotia.
 
Edital de remoção n. 30, de 21 de
novembro de 2022. Proad n. 53130/2022
Comunica abertura de concurso de
remoção para provimento do cargo de
Juiz Titular da 43ª Vara do Trabalho de
São Paulo.

Edital de remoção n. 31, de 21 de
novembro de 2022. Proad n. 53374/2022
Comunica abertura de concurso de
remoção para provimento do cargo de
Juiz Titular da 2ª Vara do Trabalho de
Taboão da Serra.
 
Portaria n. 17/CR, de 23 de novembro de
2022
Altera a Portaria n. 14/CR, de 28 de
agosto de 2020, que determina a
suspensão temporária, para fins de
reunião no Juízo Auxiliar em Execução,
das execuções em face das empresas
Azevedo e Travassos Engenharia Ltda. e
Azevedo e Travassos S/A.
 
Portaria n. 18/CR, de 24 de novembro de
2022
Revoga a Portaria n. 3/CR, de 26 de
junho de 2018, que determina a
suspensão temporária, para fins de
reunião no Juízo Auxiliar em Execução,
das execuções em face da empresa
SEREDE - Serviços de Rede S/A (CNPJ
n. 08.596.854/0001-94).
 

Órgãos de interesse

Conselho Federal de
Farmácia
 
Resolução n. 740/CFF, de
24 de novembro de 2022

Presidência da
República
 
Decreto n. 11.259, de 18
de novembro de 2022

Decreto n. 11.266, de 25
de novembro de 2022
Altera o Decreto n.
10.046, de 9 de outubro
de 2019, que dispõe sobre
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Dispõe sobre as
atribuições do
farmacêutico na área da
toxicologia.
 
Ministério do Trabalho e
Previdência
 
Portaria n. 3.803/MTP, de
16 de novembro de 2022
Altera a Portaria n.
1.467/MPT, de 2 de junho
de 2022, (Processo n.
10133.101312/2022-00),
que 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.

Altera o Decreto n. 10.411,
de 30 de junho de 2020,
que regulamenta a análise
de impacto regulatório, de
que tratam o art. 5º da Lei
n. 13.874, de 20 de
setembro de 2019, e o art.
6º da Lei n. 13.848, de 25
de junho de 2019, e o
Decreto n. 11.243, de 21
de outubro de 2022, que
dispõe sobre as medidas
a serem adotadas para a
promoção de boas
práticas regulatórias no
âmbito do Poder
Executivo federal para
atender ao Anexo II ao
Protocolo ao Acordo de
Comércio e Cooperação
Econômica entre o
Governo da República
Federativa do Brasil e o
Governo dos Estados
Unidos da América
Relacionado a Regras
Comerciais e de
Transparência,
promulgado pelo Decreto
n. 11.092, de 8 de junho
de 2022.

a governança no
compartilhamento de
dados no âmbito da
administração pública
federal e institui o
Cadastro Base do
Cidadão e o Comitê
Central de Governança de
Dados.
 
CSJT
 
Ato n. 182/CSJT.GP.SG,
de 18 de novembro de
2022
Altera a Recomendação n.
24/CSJT, de 21 de março
de 2022, que orienta aos
Tribunais Regionais do
Trabalho que promovam
medidas de fiscalização
das empresas prestadoras
de serviços quanto ao fiel
cumprimento das cotas de
contratação de pessoas
com deficiência, de que
trata o art. 93 da Lei n.
8.213, de 24 de julho de
1991.
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