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N. 6 Período: 13 a 17 fev.

Portaria n. 16/DGA, de 9 de fevereiro 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.

Edital de promoção n. 9, de 10 de
fevereiro de 2023. Proad n. 5095/2023
Comunica abertura de concurso de
promoção para provimento do cargo de
Juiz Titular da 2ª Vara do Trabalho de
Santos.

Provimento n. 2/CR, de 10 de fevereiro
de 2023
Prorroga a participação das unidades
judiciárias no Programa de Mentoria de
Varas do Trabalho da 2. Região. 

Portaria n. 11/GP, de 13 de fevereiro de
2023
Designa a composição do Conselho
Editorial da Revista do Tribunal do
Trabalho da 2. Região.

Portaria n. 12/GP, de 13 de fevereiro de
2023
Altera a composição da Comissão
Permanente de Acessibilidade e Inclusão
do Tribunal Regional do Trabalho da 2.
Região, na forma que especifica.

Portaria n. 17/DGA, de 14 de fevereiro 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.

Portaria n. 18/DGA, de 16 de fevereiro 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.

Edital de chamada para submissão de
artigos n. 1, de 14 de fevereiro de 2023
Comunica a abertura de prazo para
submissão de artigos para o Livro de
Comemoração de 30 anos de atividades
da Escola Judicial do Tribunal Regional
do Trabalho da 2. Região - EJUD 2.
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Órgãos de interesse

CNJ

Portaria n. 17/CNJ, de 31
de janeiro de 2023
Designa os integrantes da
Comissão Avaliadora do
“Prêmio CNJ Memória do
Poder Judiciário” e do
Grupo de Apoio
Multidisciplinar à
Comissão. 

Portaria n. 29/CNJ, de 9
de fevereiro de 2023
Divulga os requisitos
técnicos mínimos exigidos
para a transmissão
eletrônica dos atos
processuais destinados ao
Domicílio Judicial
Eletrônico e dá outras
providências. 

Portaria n. 35/CNJ, de 14
de fevereiro de 2023
Altera o prazo de inscrição
de candidaturas dos
órgãos do Poder Judiciário
interessados em realizar o
Encontro Nacional de
Memória do Poder
Judiciário de 2024.

Congresso Nacional

Ato Declaratório do
Presidente da Mesa do
Congresso Nacional n. 2,
de 2023
Informa que a Medida

Poder Executivo

Decreto n. 11.413, de 13
de fevereiro de 2023
Institui o Certificado de
Crédito de Reciclagem de
Logística Reversa, o
Certificado de
Estruturação e
Reciclagem de
Embalagens em Geral e o
Certificado de Crédito de
Massa Futura, no âmbito
dos sistemas de logística
reversa de que trata o art.
33 da Lei n. 12.305, de 2
de agosto de 2010.

Medida Provisória n.
1.162, de 14 de fevereiro
de 2023
Dispõe sobre o Programa
Minha Casa, Minha Vida,
altera a Lei n. 6.015, de 31
de dezembro de 1973, a
Lei n. 8.677, de 13 de
julho de 1993, a Lei n.
9.514, de 20 de novembro
de 1997, a Lei n. 10.188,
de 12 de fevereiro de
2001, a Lei n. 11.977, de 7
de julho de 2009, a Lei n.
14.063, de 23 de
setembro de 2020, e a Lei
n. 14.382, de 27 de junho
de 2022.

Ministério do
Planejamento e

TST

Ato n. 54/TST, de 10 de
fevereiro de 2023
Torna públicos os valores
dos subsídios dos
Ministros, dos
vencimentos dos cargos
efetivos e da retribuição
dos cargos em comissão
e das funções
comissionadas do Tribunal
Superior do Trabalho. 

Ato n. 3/GCGJT, de 14 de
fevereiro de 2023
Altera o calendário de
correições ordinárias de
2023 em relação aos
Tribunais Regionais do
Trabalho da Segunda e da
Décima Sétima Regiões. 

Regimento Interno da
Corregedoria-Geral da
Justiça do Trabalho
[sistematizado de acordo
com proposta aprovada
pela Resolução
Administrativa n. 1455, de
24 de maio de 2011].
Republicação
Aprova proposta de
sistematização do
Regimento Interno da
Corregedoria-Geral da
Justiça do Trabalho.

CSJT
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Provisória n. 1.135, de 26
de agosto de 2022, que
dispõe sobre o apoio
financeiro ao setor cultural
e ao setor de eventos,
teve seu prazo de vigência
encerrado no dia 5 de
fevereiro de 2023.

Conselho Federal de
Fisioterapia e Terapia
Ocupacional

Resolução n.
565/COFFITO, de 9 de
dezembro de 2022
Normatiza a atuação do
fisioterapeuta e da equipe
de Fisioterapia na Atenção
Domiciliar.

Orçamento

Portaria n. 14/SOF.MPO,
de 16 de fevereiro de
2023
Estabelece procedimentos
e prazos para alterações
orçamentárias dos
Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da
União, no exercício de
2023, a serem observados
pelos órgãos dos Poderes
Executivo, Legislativo e
Judiciário, pelo Ministério
Público da União e pela
Defensoria Pública da
União, e dá outras
providências.

Ato Conjunto n.
9/CSJT.CGJT de 15 de
fevereiro de 2023
Revoga o Ato Conjunto n.
87/CSJT.CGJT, de 15 de
novembro de 2022, que
suspende no âmbito do
Projeto Garimpo, a
emissão de alvarás por
meio do Sistema de
Interoperabilidade
Financeira (SIF) e do
Sistema de Controle de
Depósitos Judiciais
(SISCONDJ), e dá outras
providências.
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