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(Período 7 a 14 de abril de 2020)

1. PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Portaria nº 244/2020 - Presidência -  torna pública a composição do Grupo de
Trabalho instituído pela Portaria TSE nº 242 de 06 de abril de 2020, incumbido de  de
projetar  os  impactos  da  pandemia  do  Novo  Coronavírus  (COVID-19)  nas
atividades  do  Tribunal  Superior  Eleitoral,  com  vista  em  especial  às  eleições
municipais de 2020. 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

Portaria nº 67/2020 – Presidência - estabelece os critérios e os itens que serão
avaliados  no  Ranking da Transparência  do  Poder  Judiciário,  ano  2020,  e  as
unidades  orgânicas  do  Conselho  Nacional  de  Justiça  responsáveis  pela
avaliação.

Regulamento - institui as diretrizes para a realização de Cursos de Formação de
Instrutores em Mediação e Conciliação Judiciais,  de Cursos de Formação de
Mediadores e Conciliadores Judiciais ou de Formação de Conciliadores Judiciais,
de Cursos de Formação de Instrutores de Expositores das Oficinas de Divórcio e
Parentalidade e de Cursos de Formação de Expositores das Oficinas de Divórcio
e Parentalidade, e institui  os Cadastros Nacionais do Sistema de Controle de
Ações de Capacitação em Mediação e Conciliação do CNJ – ConciliaJud.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

Resolução nº 22/2020 – Presidência - altera a Resolução nº 18/2020, que dispõe
sobre  o  regime  de  plantão  extraordinário  e  outras  medidas  temporárias  e
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emergenciais de prevenção ao contágio e à transmissão do novo coronavírus
(SARSCoV-2) no âmbito da Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus da 4ª
Região  (ressalva  da suspensão processual  os  procedimentos  que especifica  e  retoma prazos
processuais  em  13/04/2020  para  o  encaminhamento  de  editais  de  pautas  para  publicação,

concernentes a sessões virtuais, judiciais e administrativas) – em anexo.

Resolução nº 23/2020 – Presidência - altera a Resolução nº 47/2019, que dispõe
sobre  o  julgamento  de processos judiciais  em sessões virtuais  no  âmbito  da
Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus da 4ª Região – em anexo.

Resolução nº 24/2020 – Presidência - altera a Resolução nº 16/2020, que dispõe
sobre o julgamento de processos administrativos e atos sujeitos a referendo em
sessões virtuais  no âmbito  do  Tribunal  Regional  Federal  da 4ª Região  – em
anexo.

2. PODER LEGISLATIVO DA UNIÃO

Lei nº 13.985/2020 - institui pensão especial destinada a crianças com Síndrome
Congênita do Zika Vírus, nascidas entre 1º de janeiro de 2015 e 31 de dezembro
de 2019, beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada (BPC). 

Lei nº 13.986/2020 - institui o Fundo Garantidor Solidário (FGS); dispõe sobre o
patrimônio rural em afetação, a Cédula Imobiliária Rural (CIR), a escrituração de
títulos  de  crédito  e  a  concessão  de  subvenção  econômica  para  empresas
cerealistas.

Lei nº 13.987/2020 - altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para autorizar, em
caráter excepcional,  durante o período de suspensão das aulas em razão de
situação  de  emergência  ou  calamidade  pública,  a  distribuição  de  gêneros
alimentícios  adquiridos  com  recursos  do  Programa  Nacional  de  Alimentação
Escolar (Pnae) aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de
educação básica. 

3. PODER EXECUTIVO FEDERAL

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Medida Provisória nº 946/2020 - extingue o Fundo PIS-Pasep, instituído pela Lei
Complementar nº 26, de 11 de setembro de 1975, transfere o seu patrimônio para o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dá outras providências.

Medida  Provisória  nº  947/2020  -   abre  crédito  extraordinário,  em  favor  do
Ministério da Saúde, no valor de R$ 2.600.000.000,00, para os fins que especifica
(enfrentamento  da  Emergência  de  Saúde  Pública  de  Importância  Internacional  Decorrente  do

Coronavirus).

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=600&pagina=1&data=08/04/2020&totalArquivos=2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp26.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp26.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07/04/2020&jornal=601&pagina=9&totalArquivos=14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11947.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07/04/2020&jornal=601&pagina=9&totalArquivos=14
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=601&pagina=1&data=07/04/2020&totalArquivos=14
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=601&pagina=1&data=07/04/2020&totalArquivos=14
https://sei.trf4.jus.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=10000004126162&id_orgao_publicacao=1
https://sei.trf4.jus.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=10000003881064&id_orgao_publicacao=1


Medida Provisória nº 948/2020 -  dispõe sobre o cancelamento de serviços, de
reservas e de eventos dos setores de turismo e cultura em razão do estado de
calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020,
e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus (Covid-19). 

Medida  Provisória  nº  949/2020  -  abre  crédito  extraordinário,  em  favor  do
Ministério de Minas e Energia, no valor de R$ 900.000.000,00, para o fim que
especifica (transferência de Recursos para a Conta de Desenvolvimento Energético - Lei nº 10.438,
de 26 de abril de 2002).

Medida  Provisória  nº  950/2020  -  dispõe  sobre  medidas  temporárias
emergenciais  destinadas  ao  setor  elétrico  para  enfrentamento  do  estado  de
calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020,
e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da
pandemia de coronavírus Covid-19  (isenta consumidores da cobrança de energia elétrica
até a faixa de consumo inferior ou igual a 220 kWh/mês).

Decreto nº 10.316/2020 -  regulamenta a  Lei nº 13.982, de 2 de abril  de 2020, que
estabelece medidas excepcionais de proteção social a serem adotadas durante o
período  de  enfrentamento  da  emergência  de  saúde  pública  de  importância
internacional decorrente do coronavírus (Covid-19). 

Decreto nº 10.318/2020 -  reduz temporariamente as alíquotas da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins incidentes sobre os produtos que menciona. 

Decreto  nº  10.319/2020  -  institui  a  Comissão  Nacional  das  Autoridades
Aeroportuárias e a Comissão Nacional das Autoridades nos Portos. 

Decreto nº 10.320/2020 -  institui o Programa para Aprimoramento das Licitações
de  Exploração  e  Produção  de  Petróleo  e  Gás  Natural  e  o  seu  Comitê
Interministerial Executivo.

Resolução nº 1/2020 - Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento do
Impacto Covid-19   -   institui o Grupo de Trabalho para a Coordenação de Ações
Estruturantes e Estratégicas para Recuperação, Crescimento e Desenvolvimento
do País, no âmbito do Comitê de Crise da Covid-19.

Instrução  Normativa  nº  4/2020  -  Casa  Civil  -   estabelece  critérios  para  a
comprovação  do  poder  de  representação  legal,  para  fins  de  renovação  de
certificados digitais de condomínios, enquanto perdurar o estado de emergência
de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-
19).
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Instrução Normativa nº 25/2020 - Gabinete da Ministra -  trata da autorização
de  importação  de  espécies  vegetais,  suas  partes,  produtos  e  subprodutos,  e
outros  artigos  regulamentados  fica  condicionada  à  definição  dos  requisitos
fitossanitários específicos estabelecidos por meio de Análise de Risco de Pragas
- ARP, de acordo com a Convenção Internacional para a Proteção dos Vegetais.

Instrução  Normativa  nº  10/2020  -  Secretaria  de  Defesa  Agropecuária  -
autoriza o uso da vacina contra Peste Suína Clássica (PSC) na Zona não Livre da
doença, de acordo com o Plano Estratégico Brasil Livre de Peste Suína Clássica. 

Instrução  Normativa  nº  11/2020  -  Secretaria  de  Defesa  Agropecuária  -
estabelece alterações pontuais  em Instruções Normativas  SDA ou Anexos de
Instruções  Normativas  SDA,  que  regulamentam  o  Programa  Nacional  de
Sanidade dos Equídeos (PNSE), Programa Nacional de Sanidade dos Suídeos
(PNSS),  Programa  Nacional  de  Controle  e  Erradicação  da  Brucelose  e
Tuberculose (PNCEBT) e Programa Nacional de Sanidade Avícola (PNSA), a fim
de assegurar a manutenção da saúde pública, a atividade econômica pecuária e
o  abastecimento  de  produtos  de origem animal  à  população,  no  contexto  da
situação  de  disseminação  do  COVID-19  e  sua  classificação  mundial  como
pandemia e emergência de saúde pública de importância internacional. 

Instrução Normativa nº 13/2020 - Secretaria de Defesa Agropecuária -  dispõe
sobre a aplicação de fungicidas e óleo mineral com uso de aeronaves agrícolas
na cultura da banana. 

MINISTÉRIO DA CIDADANIA

Portaria nº 351/2020 - Gabinete do Ministro -   regulamenta os procedimentos
de que trata o Decreto nº 10.316/2020, a respeito do Auxílio Emergencial instituído
pela Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020.

Portaria  nº  22/2020  -  Secretaria  Especial  de  Desenvolvimento  Social  -
estabelece regras e procedimentos para o credenciamento de entidades sem fins
lucrativos no âmbito do Programa Cisternas.

MINISTÉRIO DA DEFESA

Portaria nº 465/2020 - Comando da Aeronáutica - regulamenta o artigo 10 da
Medida Provisória nº 945, de 4 de abril de 2020, que dispõe sobre medidas
temporárias em resposta à pandemia decorrente do SARS-CoV-2 (COVID-19) no
âmbito do setor portuário e sobre a cessão de pátios sob administração militar. 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Portaria nº 150/2020 - Gabinete do Ministro -  altera a Portaria ME nº 139, de 3 de
abril de 2020,  que prorroga o prazo para o recolhimento de tributos federais, na
situação  que  especifica  em  decorrência  da  pandemia  relacionada  ao
Coronavírus.

Portaria nº 696/2020 - Secretaria da Receita Federal -  disciplina, no âmbito da
Secretaria  Especial  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB),  a  aplicação  da
suspensão  das  disposições  normativas  que  restringem  o  percentual  de
servidores designados para trabalho remoto e das que estabelecem acréscimo
de  produtividade  a  que  se  refere  o  §  3º  do  art.  6º-A da  Instrução  Normativa
SGP/SEDGG/ME nº 19, de 12 de março de 2020, em virtude das medidas de proteção
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (Covid-19). 

Portaria  nº  9.471/2020  -  Secretaria  Especial  de  Previdência  e  Trabalho  -
estabelece  medida  extraordinária  e  temporária  quanto  à  comercialização  de
Equipamentos  de  Proteção  Individual  -  EPI  de  proteção  respiratória  para  o
enfrentamento  da  emergência  de  saúde  pública  decorrente  do  Coronavírus
(COVID-19). 

Portaria  nº  9.638/2020  -  Secretaria  Especial  de  Previdência  e  Trabalho  -
estabelece,  para  o  mês  de  abril  de  2020,  os  fatores  de  atualização  das
contribuições que especifica.

Portaria  nº  9.746/2020  -  Secretaria  Especial  de  Previdência  e  Trabalho  -
estabelece, para o mês de março de 2020, o valor médio da renda mensal do
total de benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Portaria nº 268/2020 - INSS - dispõe sobre nova versão do Sistema Nacional de
Informações de Registros Civis – SIRC.

Portaria Conjunta nº 5/2020 - INSS - comunica para cumprimento a decisão
judicial  proferida  na  Ação  Civil  Pública-ACP  nº  5012756-22.2015.4.04.7100/RS,
determinando  ao  INSS  que  deixe  de  reconhecer  a  perda  da  qualidade  de
segurado,  quando  devidamente  comprovada  a  incapacidade  do  segurado  na
data do óbito ou no período de graça e desde que presentes os demais requisitos
legais, para a concessão do benefício de pensão por morte.

Portaria Conjunta nº 6/2020 - INSS -     comunica para cumprimento a suspensão
da decisão judicial proferida na Ação Civil Pública-ACP nº 5000702-09.2010.4.04.7000-
PR, que determinou ao INSS a realização de perícias médicas necessárias à
concessão  de  benefícios  por  incapacidade  previdenciários  e  assistenciais  no
prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias a contar do requerimento, devendo
ser concedido o benefício, com base em documento médico (Atestado Médico),
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independentemente  da  realização  de  perícia  médica,  em  caso  de  não
observância desse intervalo, se preenchidos os demais requisitos.

Portaria  Conjunta  nº  7/2020  -  INSS  -     estabelece  orientações  para  o
cumprimento  provisório  de  sentença  da  Ação  Civil  Pública  nº  5031617-
51.2018.4.04.7100/RS, que determinou ao INSS que passe a aceitar, para todos os
fins  de  reconhecimento  de  direitos  de  benefícios  e  serviços  previdenciários
(tempo de contribuição, carência, qualidade, etc), de acordo com cada categoria
de segurado obrigatório,  trabalho comprovadamente exercido na categoria  de
segurado  obrigatório  de  qualquer  idade,  exceto  o  segurado  facultativo,  bem
como, devem ser aceitos os mesmos meios de prova exigidos para o trabalho
exercido com a idade permitida.

Provimento  nº  2/2020  -  Secretaria  Especial  de  Previdência/Conselho  de
Recursos  da  Previdência  Social  -  estabelece  critérios  para  disciplinar  a
redistribuição  extraordinária  de  recursos  no  âmbito  das  Unidades  Julgadoras
integrantes  da  estrutura  do  Conselho  de  Recursos  da  Previdência  Social  –
CRPS.

Resolução nº 4.801/2020 - Banco Central do Brasil -  autoriza, para produtores
rurais, inclusive agricultores familiares cujas atividades tenham sido prejudicadas
em decorrência das medidas de distanciamento social adotadas para mitigar os
impactos da pandemia provocada pela Covid-19, a prorrogação do reembolso
das operações de crédito rural de custeio e de investimento; a contratação de
Financiamento  para  Garantia  de  Preços  ao  Produtor  (FGPP)  ao  amparo  de
Recursos  Obrigatórios  de  que  trata  a  Seção  2  do  Capítulo  6  do  Manual  de
Crédito Rural (MCR 6-2); e cria linhas especiais de crédito de custeio ao amparo
do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e do
Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp). 

Resolução nº 4.802/2020 - Banco Central do Brasil - autoriza, para produtores
rurais e cooperativas singulares de produção agropecuária que tenham sofrido
perdas  na  renda  em  decorrência  de  seca  ou  estiagem,  a  renegociação  de
operações de crédito rural de custeio e de investimento; e o financiamento no
âmbito do Programa de Capitalização de Cooperativas Agropecuárias (Procap-
Agro) ao amparo de Recursos Obrigatórios, de que trata a Seção 2 do Capítulo 6
do Manual  de Crédito Rural  (MCR 6-2);  e cria linhas especiais de crédito de
custeio  ao  amparo  do  Programa  Nacional  de  Fortalecimento  da  Agricultura
Familiar  (Pronaf)  e  do Programa Nacional  de Apoio ao Médio Produtor  Rural
(Pronamp). 

Resolução n°  31/2020  -  Câmara  de  Comércio  Exterior  -  concede  redução
temporária,  para  zero  por  cento,  da  alíquota  do  Imposto  de  Importação  ao
amparo do artigo 50, alínea d, do Tratado de Montevidéu de 1980, internalizado
pelo Decreto Legislativo nº 66, de 16 de novembro de 1981, tendo por objetivo facilitar o
combate à pandemia do Corona Vírus / Covid-19 (importação de respiradores artificiais).
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Instrução Normativa nº 1.934/2020 - Secretaria da Receita Federal - altera as
Instruções Normativas  SRF nº 81, de 11 de outubro de 2001, que dispõe sobre as
declarações de espólio, e  nº 208, de 27 de setembro de 2002, que dispõe sobre a
tributação,  pelo imposto  sobre a renda,  dos rendimentos recebidos de fontes
situadas no exterior e dos ganhos de capital apurados na alienação de bens e
direitos  situados  no  exterior  por  pessoa  física  residente  no  Brasil  e  dos
rendimentos recebidos e dos ganhos de capital apurados no País por pessoa
física não-residente no Brasil. 

Instrução Normativa nº 1.935/2020 - Secretaria da Receita Federal - altera o
Anexo I da  Instrução Normativa RFB nº 1.077, de 29 de outubro de 2010, que dispõe
sobre o Centro Virtual de Atendimento da Secretaria da Receita Federal (e-CAC).

Ato  Declaratório  Executivo  Conjunto  nº  1/2020  -  Secretaria  da  Receita
Federal/Coordenadoria-Geral de Cadastros -     dispõe sobre os procedimentos
de  Cadastro  de  Pessoas  Físicas  (CPF)  na  conferência  de  autenticidade  de
documentos  entregues  à  Secretaria  Especial  da  Receita  Federal  (RFB),  nos
termos do inciso V do art. 2º da Instrução Normativa nº 1.931, de 2 de abril de 2020.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Portaria nº 240/2020 - Gabinete do Ministro -     prorroga, para o dia 30 de junho
de 2020, o prazo estabelecido na Resolução nº 03, de 28 de junho de 2012, para a
realização  dos  aditamentos  de  renovação  semestral  dos  contratos  de
financiamento  concedidos  pelo  Fundo  de  Financiamento  Estudantil  (FIES),
simplificados e não simplificados, do 1º semestre de 2020.

Portaria nº 383/2020 - Gabinete do Ministro -  dispõe sobre a antecipação da
colação de grau para os alunos dos cursos de Medicina, Enfermagem, Farmácia
e Fisioterapia, como ação de combate à pandemia do novo coronavírus – Covid-
19.

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

Resolução  nº  5.883/2020  -  Agência  Nacional  de  Transportes  Terrestres
(ANTT) -  referenda a  Resolução nº 5.879, de 26 de março de 2020, e a altera para
prorrogar prazos para cumprimento de obrigações contratuais e regulatórias, em
razão da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
do coronavírus, no âmbito da infraestrutura e serviço de transporte ferroviário de
cargas. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Portaria  nº  414/2020  -  Gabinete  do  Ministro  -  republicação  -     autoriza  a
habilitação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva Adulto e Pediátrico, para
atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19. 
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Portaria nº 752/2020 - Gabinete do Ministro - altera a Portaria nº 1.940/GM/MS, de
28 de junho de 2018, que inclui Procedimento Oximetria de pulso como ferramenta
de triagem neonatal para o diagnóstico precoce de cardiopatia congênita crítica
na  Tabela  de  Procedimentos,  Medicamentos,  Órteses,  Próteses  e  Materiais
Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde e estabelece recurso do Bloco de
Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde a ser incorporado ao Grupo de
Atenção de Média e Alta  Complexidade Ambulatorial  e Hospitalar  -  MAC dos
Estados.

Portaria nº 758/2020 - Gabinete do Ministro -  define o procedimento para o
registro  obrigatório  de  internações  hospitalares  dos  casos  suspeitos  e
confirmados de COVID-19, nos estabelecimentos de saúde públicos e privados
que prestam serviços no SUS.

Portaria nº 292/2020 - Secretaria de Atenção à Saúde -  inclui o procedimento
de dosagem de peptídeos natriuréticos tipo B (BNP e NT-ProBNP) na Tabela de
Procedimentos,  Medicamentos,  Órteses,  Próteses  e  Materiais  Especiais  do
Sistema Único de Saúde – SUS .  O biomarcador  peptídeo natriurético tipo b
(BNP)  e  sua  pró-molécula  (NT-ProBNP)  são  membros  de  uma  classe  de
hormônios  que  regulam  a  pressão  arterial.  O  BNP  e  o  NT-ProBNP  séricos
elevam-se  continuamente  na  medida  em  que  a  insuficiência  cardíaca  (IC)
avança. A testagem do BNP e o NT-ProBNP sérico oferece uma medida não-
invasiva e objetiva para a avaliação de pacientes sob risco de IC. Os exames
laboratoriais  devem  ser  realizados  no  sangue  periférico  de  pacientes  com
suspeita clínica de IC, conforme diretrizes do ministério da saúde, unicamente
com a finalidade de diagnóstico ambulatorial em pacientes com baixo e médio
risco clínico, na atenção primária à saúde (APS). 

Resolução RDC nº 367/2020 - Anvisa -     dispõe sobre o controle de importação e
exportação de substâncias, plantas e medicamentos sujeitos a controle especial,
e dá outras providências.

Resolução RDC n° 368/2020 - Anvisa -  dispõe sobre a atualização do Anexo I
(Listas de Substâncias Entorpecentes, Psicotrópicas, Precursoras e Outras sob
Controle Especial) da  Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998, e dá outras
providências.

4. CONSELHOS FEDERAIS PROFISSIONAIS

CONSELHO FEDERAL DE TÉCNICOS AGRÍCOLAS

Resolução nº 15/2020 - define os critérios para o reconhecimento da habilitação
profissional  de  técnicos  agrícolas  para  a  execução  dos  serviços  de
Georreferenciamento de Imóveis Rurais. 
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