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N. 3 Período: 23 a 27 jan. 2023

Ato n. 31/PR, de 17 de janeiro de 2023
Transforma, utilizando o saldo
remanescente referente à transformação
de comissionamentos efetivada pelo Ato
n. 271/PR, de 18 de agosto de 2022, 48
(quarenta e oito) Funções Comissionadas
de Auxiliar Administrativo I, FC-01, em 39
(trinta e nove) Funções Comissionadas
de Auxiliar Administrativo IV, FC-04, e 11
(onze) Funções Comissionadas de
Auxiliar Administrativo II, FC-02.

Portaria n. 10/DGA, de 19 de janeiro de
2023
Designa servidores para atuarem como
Gestores e Fiscais dos contratos
administrativos celebrados no âmbito do
Tribunal Regional do Trabalho da 2.
Região, na forma que especifica.

Ato n. 3/GP, de 24 de janeiro de 2023
Reformula o teletrabalho, no âmbito do
Tribunal Regional do Trabalho da 2.
Região, na forma que especifica.

Ato n. 4/GP, de 24 de janeiro de 2023
Define a composição do Subcomitê de
Gestão do Teletrabalho, no âmbito do
Tribunal Regional do Trabalho da 2.
Região.

Provimento n. 1/GP.CR, de 24 de janeiro
de 2023
Dispõe sobre o cumprimento da decisão
proferida no Procedimento de Controle
Administrativo n. 0002260-
11.2022.00.0000 quanto ao trabalho
remoto dos(as) magistrados(as) de
primeiro grau.

Portaria n. 6/GP, de 24 de janeiro de
2023
Designa os membros do Subcomitê de
Gestão do Teletrabalho, no âmbito do
Tribunal Regional do Trabalho da 2.
Região, na forma que especifica.

Portaria n. 11/DGA, de 24 de janeiro de
2023
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.
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Órgãos de interesse

Advocacia Geral da
União

Súmulas da Advocacia
Geral da União, de 18 de
janeiro de 2023
Consolida as Súmulas da
Advocacia-Geral da
União, em vigor nesta
data, de observância
obrigatória para os órgãos
de Consultoria e de
Contencioso da AGU, da
Procuradoria-Geral
Federal e da
Procuradoria-Geral do
Banco Central do Brasil.

Ministério da
Previdência Social

Portaria n.
1.552/PRES.INSS, de 24
de janeiro de 2023
Altera a Portaria n.
1.408/PRES.INSS, de 2
de fevereiro de 2022, que
disciplina os
procedimentos referentes
à comprovação de vida
anual dos beneficiários do
INSS.

CSJT

Ato n.
4/CSJT.GP.SG.SETIC, de
26 de janeiro de 2023
Altera o Ato n.
87/CSJT.GP.SG.SETIC,
de 14 de setembro de

CNJ

Portaria n. 403, de 23 de
novembro 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 Documental e
Memória do Poder
Judiciário.

Chamamento de artigos,
de 25 de janeiro de 2023,
Revista CNJ
Convoca membros da
comunidade acadêmica e
pesquisadores para
participar do processo de
seleção e publicação de
artigos na Revista
Eletrônica do CNJ sobre
os temas: defesa dos
direitos humanos,
proteção de dados e
segurança cibernética. 

Ministério da Fazenda

Instrução Normativa n.
2.128/RFB, de 23 de
janeiro de 2023
Altera a Instrução
Normativa n. 2.005/RFB,
de 29 de janeiro de 2021,
na parte em que dispõe
sobre a apresentação da
Declaração de Débitos e
Créditos Tributários

TST

Ato n. 1/GCGJT, de 25 de
janeiro de 2023
Altera o § 1º do art. 3º da
Recomendação n.
2/GCGJT, de 24 de
outubro de 2022, que
recomenda aos
Presidentes e
Corregedores dos
Tribunais Regionais do
Trabalho que orientem o
retorno presencial às
unidades judiciárias de 1º
e de 2º graus, em vista do
encerramento do estado
de emergência em saúde
pública de importância
nacional.

Provimento n. 1/GCGJT,
de 25 de janeiro de 2023
Altera o inciso II do art. 19
da Consolidação dos
Provimentos da
Corregedoria-Geral da
Justiça do Trabalho, de 19
de dezembro de 2019,
que dispõe sobre o
comparecimento à
unidade jurisdicional do(a)
juiz(a) titular que reside
fora da sede.
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2022, que define o
portfólio dos Sistemas
Nacionais de Tecnologia
da Informação e
Comunicação da Justiça
do Trabalho.

Federais Previdenciários e
de Outras Entidades e
Fundos (DCTFWeb).
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