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(Período 14 a 22 de abril de 2020)

1. PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Resolução nº 674/2020 - Presidência -  dispõe sobre a publicação de atos
administrativos do Supremo Tribunal Federal por meio de Boletim de Serviço
Eletrônico.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Resolução nº 8/2020 – Presidência - dispõe sobre o prazo de vigência das
medidas estabelecidas nas Resoluções STJ/GP n  º   4/2020   e 5/2020 (determina que
as medidas  de  prevenção  do contágio  pelo  novo  coronavírus  (COVID-19)  estabelecidas  nas
referidas Resoluções passam a vigorar por prazo indeterminado, resguardada a possibilidade de
revisão ou revogação dessas a qualquer tempo).

Resolução nº 9/2020 – Presidência -  disciplina a realização de sessões de
julgamento com uso de videoconferência, em caráter excepcional, até o dia 31
de maio de 2020.

Instrução  Normativa  nº  6/2020  –  Presidência  -  autoriza  a  Secretaria
Judiciária a devolver ou encaminhar petições protocoladas no âmbito do STJ.

Instrução Normativa nº 4/2020 – Direção-Geral - altera a Instrução Normativa
STJ/GDG n  º   12/2019  , que disciplina o planejamento de contratações e aquisições
e define os prazos de execução no Superior Tribunal de Justiça.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Portaria  nº  247/2020  -  Presidência  -  dispõe  sobre  o  cadastramento  de
processos físicos no sistema Processo Judicial Eletrônico (Pje).

https://www.stf.jus.br/arquivo/djEletronico/DJE_20200416_091.pdf
http://sintse.tse.jus.br/documentos/2020/Abr/15/diario-da-justica-eletronico-tse/portaria-no-247-de-13-de-abril-de-2020-dispoe-sobre-o-cadastramento-de-processos-fisicos-no-sistema-
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Portaria nº 254/2020 - Presidência -  institui equipe de transição dos cargos
de Presidente e de Vice-Presidente do Tribunal Superior eleitoral biênio 2020-
2022. 

Resolução nº 23.616/2020 - Presidência -  altera a Resolução TSE nº 23.615, de
19 de março de 2020, que estabelece, no âmbito da Justiça Eleitoral, regime de
Plantão  Extraordinário,  para  uniformizar  o  funcionamento  dos  serviços
judiciários,  com o  objetivo  de  prevenir  o  contágio  pelo  Novo  Coronavírus
(COVID 19), e garantir o acesso à justiça neste período emergencial. 

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

Resolução  nº  627/2020  –  Presidência  - dispõe  sobre  o  julgamento  de
processos  administrativos  em  ambiente  eletrônico  por  meio  de  sessões
virtuais no âmbito do Conselho da Justiça Federal.

Certidões de Julgamento -  Sessão Ordinária realizada em 30/03/2020.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

Portaria nº 77/2020 - Direção-Geral - dispõe sobre o prazo de vigência das
medidas previstas nas Portarias n° 53, de 12 de março de 2020, e  n° 63, de 17 de
março de 2020 (as medidas previstas nas respectivas Portarias passam a vigorar por prazo
indeterminado, resguardada a possibilidade de revisão ou revogação dessas a qualquer tempo).

Resolução nº 310/2020 – Presidência - altera as Resoluções CNJ n  º   44, de 20  
de novembro de 2007, e n  º   59, de 9 de setembro de 2008  , para atribuir a gestão dos
bancos  de  dados  do  Cadastro  Nacional  de  Condenados  por  Ato  de
Improbidade Administrativa e por Ato que Implique Inelegibilidade –CNCIAI e
do Sistema Nacional de Controle de Interceptação – SNCI ao Comitê Gestor
dos Cadastros Nacionais – CGCN.

Resolução  nº  314/2020  –  Presidência  -  prorroga,  no  âmbito  do  Poder
Judiciário, em parte, o regime instituído pela Resolução n  º   313, de 19 de março de  
2020,  modifica as regras de suspensão de prazos processuais e dá outras
providências.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

Resolução nº 16/2020 – Presidência - republicada com a consolidação das alterações

estabelecidas  pela  Resolução  TRF4  n°  24/2020 - dispõe  sobre  o  julgamento  de
processos administrativos e atos sujeitos a referendo em sessões virtuais no
âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

Resolução nº 18/2020 – Presidência - republicada com a consolidação das alterações

estabelecidas pelas Resoluções TRF4 n°s 21/2020 e 22/2020 - dispõe sobre o regime de
plantão  extraordinário  e  outras  medidas  temporárias  e  emergenciais  de
prevenção ao contágio e à transmissão do novo coronavírus (SARS-CoV-2)
no âmbito da Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus da 4ª Região.
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Resolução nº 47/2019 – Presidência - republicada com a consolidação das alterações

estabelecidas  pela  Resolução  TRF4  n°  23/2020  - dispõe  sobre  o  julgamento  de
processos  judiciais  em  sessões  virtuais  no  âmbito  da  Justiça  Federal  de
Primeiro e Segundo Graus da 4ª Região.

Instrução  Normativa  Conjunta  nº  1/2020  –  Presidência,  Sistema  de
Conciliação  e  Cojef  - dispõe  sobre  a  realização  de  sessões  virtuais  de
julgamento  e  fóruns  virtuais  nos  órgãos  colegiados  do  Tribunal  Regional
Federal  da  4ª  Região,  dos  Juizados  Especiais  Federais,  da  Seção  de
Execução  Penal  de  Catanduvas  (SJPR),  bem  como  no  âmbito  da
Coordenadoria  dos  Juizados  Especias  Federais  da  4ª  Região  e  da
Coordenadoria do Sistema de Conciliação da Justiça Federal da 4ª Região.

JUSTIÇA FEDERAL – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ

Portaria nº 504/2020 – Direção do Foro da JFPR - altera o art. 3º da Portaria
nº 1839, de 23 de novembro de 2018, e dá outras providências relativas ao Centro
de Inteligência da Seção Judiciária do Paraná.

2. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

Resolução nº 158/2020 - Conselho Superior - altera a Resolução nº 63, de 03 de
julho de 2012, do CSDPU (define que as ações de alimentos,  cumprimentos de sentença e
execuções afins, provenientes da aplicação da Convenção de Haia sobre a Cobrança Internacional
de Alimentos para Crianças e Outros Membros da Família, bem como o Protocolo sobre a Lei
Aplicável às Obrigações de Prestar Alimentos, a atribuição para atuar é da unidade da capital do
Estado de domicílio do devedor).

3. CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Portaria  nº  967/2020  -  Gabinete  do  Ministro  -       institui  a  Comissão  de
Benefícios  Financeiros  e  Não  Financeiros  -  CB  da  Controladoria-Geral  da
União - CGU e dá outras providências. 

Portaria  nº  948/2020 -  Secretaria Executiva  -  dispõe sobre a  análise  e a
emissão de parecer de controle interno nos atos de aposentadoria e pensão. 

Guia  Nacional  de  Contratações  Sustentáveis  –  3ª  Edição/Abril-2020  -
Diante da ampla utilização do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, a
Câmara Nacional de Sustentabilidade da CGU/AGU elaborou esta 3ª edição
para dar uma resposta rápida à constante mudança na legislação objeto deste
Guia, bem como às questões, de suma importância e urgentes, trazidas pela
COVID-19.  Portanto,  o  objetivo  primordial  desta  3ª  edição  é  reforçar  a
contribuição  do  Guia  Nacional  para  a  segurança  jurídica  na  prática  das
Contratações Sustentáveis, zelando pela já consagrada utilização do guia por
Advogados e Gestores Públicos.

Condutas Vedadas aos Agentes Públicos Federais em Eleições – 2020 -
7ª  edição,  revista  e  atualizada -   A presente  cartilha  reúne  informações
básicas acerca dos direitos políticos e das normas éticas e legais que devem
nortear  a  atuação  dos  agentes  públicos  federais  no  ano  das  eleições
municipais de 2020. O principal objetivo é evitar a prática de atos por agentes
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públicos, candidatos ou não, em todas as esferas da federação, que possam
ser questionados como indevidos nesse período, ou em relação aos quais se
possa alegar transbordamento da ordem legalmente estabelecida para o pleito
eleitoral e potencial influência na sua lisura.

4. PODER LEGISLATIVO DA UNIÃO

Lei  Complementar  nº  172/2020  -   dispõe  sobre  a  transposição  e  a
transferência  de  saldos  financeiros  constantes  dos  Fundos  de  Saúde  dos
Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios,  provenientes  de  repasses
federais.

Lei nº 13.988/2020 -  dispõe sobre a transação nas hipóteses que especifica;
e altera as Leis nºs 13.464, de 10 de julho de 2017, e 10.522, de 19 de julho de 2002
(estabelece os requisitos e as condições para que a União, as suas autarquias e fundações, e os
devedores ou as partes adversas realizem transação resolutiva de litígio relativo à cobrança de
créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária).

Lei nº  13.989/2020 -   dispõe sobre o uso da telemedicina durante a crise
causada pelo coronavírus (SARS-CoV-2). 

Lei nº 13.990/2020 -  confere ao Município de Gramado, no Estado do Rio
Grande do Sul, o título de Capital Nacional do Chocolate Artesanal. 

Lei nº 13.991/2020 -  inscreve o nome de Osvaldo Euclides de Sousa Aranha no
Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. 

Ato Declaratório da Mesa do Congresso Nacional nº 25/2020 -      faz saber
que a  Medida Provisória nº 902, de 5 de novembro de 2019, que "Altera a Lei nº
5.895, de 19 de junho de 1973, que autoriza o Poder Executivo a transformar
a autarquia Casa da Moeda em empresa pública, a Lei nº 4.502, de 30 de
novembro de 1964, que dispõe sobre o Imposto de Consumo e reorganiza a
Diretoria de Rendas Internas, a Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, que
cria  o  Regime  Especial  de  Incentivos  para  o  Desenvolvimento  da
Infraestrutura - REIDI, reduz para vinte e quatro meses o prazo mínimo para
utilização dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição
para  o  Financiamento  da  Seguridade  Social  -  COFINS  decorrentes  da
aquisição de edificações e amplia  o prazo para pagamento de impostos e
contribuições, e a Lei nº 12.995, de 18 de junho de 2014, que prorroga o prazo
para a destinação de recursos aos Fundos Fiscais de Investimentos e altera a
legislação tributária federal", teve seu prazo de vigência encerrado no dia 14
de abril de 2020.

Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 26/2020 -  faz saber
que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação
dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 922, de
28 de fevereiro de 2020, publicada no Diário Oficial da União no dia 2, e retificada
no  dia  3,  de  março  do  mesmo ano,  que  "Altera  a  Lei  nº  8.745,  de  9  de
dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, a Lei
nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a autorização para
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desconto de prestações em folha de pagamento, a Lei nº 13.334, de 13 de
setembro de 2016, que cria o Programa de Parcerias de Investimentos - PPI, e
a Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, que estabelece a organização básica
dos órgãos da Presidência da República e dos Ministérios", tem sua vigência
prorrogada pelo período de sessenta dias. 

Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 27/2020 - faz saber
que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação
dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 923, de
2 de março de 2020, publicada no Diário Oficial da União no dia 3, e retificada no
dia 4, do mesmo mês e ano, que "Altera a Lei nº 5.768, de 20 de dezembro de
1971, que dispõe sobre a distribuição gratuita de prêmios, mediante sorteio,
vale-brinde  ou  concurso,  a  título  de  propaganda,  e  estabelece  normas  de
proteção à poupança popular", tem sua vigência prorrogada pelo período de
sessenta dias. 

Ato da Comissão Diretora do Senado Federal nº 8/2020 - declara a perda
do mandato de Senadora da República da Senhora Selma Rosane Santos
Arruda. 

5. PODER EXECUTIVO FEDERAL

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Medida Provisória nº 951/2020 - estabelece normas sobre compras públicas,
sanções em matéria de licitação e certificação digital e dá outras providências
Republicação com correção

Medida Provisória nº 952/2020 -  dispõe sobre a prorrogação do prazo para
pagamento  de  tributos  incidentes  sobre  a  prestação  de  serviços  de
telecomunicações. 

Medida Provisória nº  953/2020 -   abre crédito  extraordinário em favor  do
Ministério  da Cidadania,  no valor  de  R$ 2.550.000.000,00,  para o fim que
especifica  (enfrentamento  da  emergência  de  saúde  pública  de  importância  internacional
decorrente do Coronavírus).

Medida Provisória nº 954/2020 - dispõe sobre o compartilhamento de dados
por  empresas de telecomunicações prestadoras de Serviço Telefônico Fixo
Comutado e de Serviço Móvel Pessoal com a Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia  e  Estatística,  para  fins  de  suporte  à  produção  estatística  oficial
durante  a  situação  de  emergência  de  saúde  pública  de  importância
internacional decorrente do coronavírus (covid-19), de que trata a Lei nº 13.979,
de 6 de fevereiro de 2020. 

Medida Provisória nº 955/2020 -   revoga a  Medida Provisória nº 905, de 11 de
novembro de 2019, que institui o Contrato de Trabalho Verde e Amarelo e altera
a legislação trabalhista. 

Decreto nº 10.321/2020 -   regulamenta a  Lei nº 13.971, de 27 de dezembro de
2019, que institui o Plano Plurianual da União para o período 2020 a 2023, e
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altera o  Decreto  nº  9.834,  de  12  de  junho  de  2019,  que institui  o Conselho de
Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas. 

Decreto  nº  10.322/2020  -  dispõe  sobre  a  qualificação  da  Nuclebrás
Equipamentos Pesados S.A. - Nuclep no âmbito do Programa de Parcerias de
Investimentos  da  Presidência  da  República  e  sobre  a  sua  inclusão  no
Programa Nacional de Desestatização. 

Decreto nº 10.323/2020 -  altera a relação a que se refere a Seção I do Anexo
III à Lei nº 13.898, de 11 de novembro de 2019, que dispõe sobre as diretrizes para
a elaboração e a execução da Lei Orçamentária de 2020. 

Resolução  nº  3/2020  -  Casa  Civil  -  institui  Grupo  de  Trabalho  para  a
Coordenação  de  Ações  Estratégicas  para  Construção  de  Hospitais  de
Campanha Federais  e  Logística  Internacional  de  Equipamentos  Médicos e
Insumos de Saúde, em resposta aos impactos relacionados ao coronavírus,
no âmbito do Comitê de Crise da Covid-19.

Resolução  nº  162/2020  -  Casa  Civil/ICP-Brasil  -  consolidação  dos
Procedimentos para Identificação Biométrica na ICP-Brasil. 

Resolução nº 169/2020 - Casa Civil/ICP-Brasil -  inclui no certificado digital a
informação de como foi realizada a identificação do titular. 

Portaria  nº  181/2020  -  Casa  Civil  -   dispõe  sobre  as  competências  e  o
detalhamento dos procedimentos para os trabalhos de revisão e consolidação
dos atos normativos hierarquicamente inferiores a Decreto no âmbito da Casa
Civil da Presidência da República.

Portaria  nº  188/2020  -  Casa  Civil  -  designa  membros  para  comporem o
Conselho  de  Solidariedade  para  Combate  à  Covid-19  e  aos  seus  Efeitos
Sociais e Econômicos. 

Portaria  nº  195/2020  -  Casa  Civil  -  prorroga  a  restrição  excepcional  e
temporária de entrada no País, por via terrestre, de estrangeiros provenientes
da República Oriental do Uruguai. 

Portaria  nº  196/2020  -  Casa  Civil  -  designa  membros  para  comporem o
Centro de Coordenação de Operações do Comitê de Crise para Supervisão e
Monitoramento dos Impactos da Covid-19. 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Instrução Normativa nº  28/2020  -  Gabinete  da Ministra  -  estabelece  os
critérios  e  procedimentos  de  quarentena  para  a  importação  de  artigos
regulamentados no Brasil.
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Instrução Normativa nº 9/2020 - Secretaria de Pesca e Aquicultura -  altera
do artigo 7º da  Instrução Normativa  IBAMA nº  25,  de  1°  de  setembro de  2009,  e
estabelece normas, critérios e padrões para a pesca amadora de Lambari, na
microbacia do rio Timbó no estado de Santa Catarina. 

Instrução  Normativa  nº  10  -  Secretaria  de  Pesca  e  Aquicultura  -
estabelece no âmbito do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
normas, critérios e padrões para o uso sustentável de peixes nativos de águas
continentais,  marinhas  e  estuarinas,  com  finalidade  ornamental  e  de
aquariofilia. 

MINISTÉRIO DA CIDADANIA

Portaria nº 58/2020 - Secretaria Nacional de Assistência Social - aprova a
Nota  Técnica  nº  20/2020,  que  traz  orientações  gerais  acerca  da
regulamentação,  gestão  e  oferta  de  benefícios  eventuais  no  contexto  de
enfrentamento aos impactos da pandemia da COVID-19, causada pelo novo
coronavírus, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). 

Recomendação  Conjunta  nº  1/2020  -  CNJ/CNMP/Ministério  da  Mulher,
Família e Direitos Humanos e Cidadania - dispõe sobre cuidados a crianças
e  adolescentes  com  medida  protetiva  de  acolhimento,  no  contexto  de
transmissão comunitária do novo Coronavírus (Covid19), em todo o território
nacional e dá outras providências. 

MINISTÉRIO DA DEFESA

Portaria nº 60/2020 - Comando do Exército - republicação - estabelece os
Dispositivos  de  Segurança,  Identificação  e  Marcação  das  Armas  de  Fogo
Fabricadas no País, Exportadas ou Importadas 

Portaria nº 61/2020 - Comando do Exército - republicação -  dispõe sobre
Marcação de Embalagens e Cartuchos de Munição. 

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Portaria  nº  9.917/2020  -  Procuradoria-Geral  da  Fazenda  Nacional  -
regulamenta a transação na cobrança da dívida ativa da União.

Portaria  nº  9.924/2020  -  Procuradoria-Geral  da  Fazenda  Nacional  -
estabelece as condições para transação extraordinária na cobrança da dívida
ativa da União, em função dos efeitos da pandemia causada pelo coronavírus
(COVID-19) na capacidade de geração de resultado dos devedores inscritos
em DAU.

Portaria nº 10.205/2020 - Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - altera
a  Portaria  PGFN  nº  7.821,  de  18  de  março  de  2020,  que  estabelece  medidas
temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19),
considerando  a  classificação  de  pandemia  pela  Organização  Mundial  de
Saúde  (OMS),  no  âmbito  da  Procuradoria-Geral  da  Fazenda  Nacional
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(suspende, por 90 – noventa - dias, o início de procedimentos de exclusão de contribuintes de
parcelamentos  administrados  pela  Procuradoria-Geral  da  Fazenda  Nacional  cuja  hipótese  de
rescisão por inadimplência de parcelas tenha se configurado a partir do mês de fevereiro de
2020, inclusive).

Portaria nº 9.937/2020 - Secretaria Especial de Previdência e Trabalho -
abre  processo  de  consulta  pública  para  apresentação  de  sugestões  ao
conteúdo  das  propostas  de  alterações  de  normas  que  dispõem  sobre
parâmetros,  diretrizes  e  regras  aplicáveis  à  gestão  dos  investimentos  dos
regimes próprios de previdência social  (RPPS) da União,  dos Estados,  do
Distrito  Federal  e  dos  Municípios,  em  decorrência  do  Grupo  de  Trabalho
instituído pela Portaria SPREV nº 12, de 23 de abril de 2019.

Portaria nº  104/2020 -  INSS -   cria o serviço "Acertos para marcação de
perícia médica", para tratar crítica sistêmica ou cadastral. 

Portaria Conjunta nº 9/2020 - INSS/Diretoria de Benefícios e Diretoria de
Atendimento -  cria novos serviços nos canais remotos de atendimento do
INSS relativos aos Acordos Internacionais e dá outras providências.

Portaria  nº  295/2020  -  INSS/Diretoria  de  Benefícios  -  dispõe  sobre  o
atendimento  de  beneficiários  segurados  especiais  (rurais)  em  razão  da
pandemia do coronavírus (COVID-19). 

Resolução  nº  2/2020  -  Secretaria  Especial  de  Comércio  Exterior  e
Assuntos Internacionais -  institui procedimentos, em caráter extraordinário,
para avaliação e autorização da preparação de projetos e programas do setor
público com o apoio de natureza financeira de fontes externas, em vista da
decretação  do  estado  de  calamidade  pública  no  Brasil,  no  contexto  da
pandemia do coronavírus (COVID-19), em conformidade com o disposto no
Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.

Resolução nº 32/2020 - 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. 

Instrução  nº  113/2020  -  Superintência  de  Seguros  Privados  (Susep)  -
altera a Instrução nº 111, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção
ao contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito da SUSEP.

Instrução Normativa nº 1.936/2020 - Secretaria da Receita Federal -      altera
a  Instrução  Normativa  SRF  nº  680,  de  2  de  outubro  de  2006,  que  disciplina  o
despacho aduaneiro de importação, em decorrência da pandemia da doença
pelo coronavírus 2019 (Covid19).

Instrução Normativa nº 1.937/2020 - Secretaria da Receita Federal -  altera
a  Instrução Normativa RFB nº 1.861, de 27 de dezembro de 2018, que estabelece
requisitos  e  condições para  a  realização de operações de importação por
conta e ordem de terceiro e por encomenda. 
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Instrução Normativa nº 1.938/2020 - Secretaria da Receita Federal -      altera
a Instrução Normativa RFB nº 1.548, de 13 de fevereiro de 2015, que dispõe sobre o
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), em decorrência da pandemia da doença
pelo coronavírus 2019 (Covid-19).

Instrução Normativa nº 1.939/2020 - Secretaria da Receita Federal -  altera
a Instrução Normativa RFB nº 1.877, de 14 de março de 2019, que dispõe sobre a
prestação de informações sobre Valor da Terra Nua à Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil.

Instrução Normativa nº 1.940/2020 - Secretaria da Receita Federal - altera
a Instrução Normativa RFB nº 1.737, de 15 de setembro de 2017, que dispõe sobre o
tratamento tributário e os procedimentos de controle aduaneiro aplicáveis às
remessas internacionais. 

Instrução Normativa nº 1.941/2020 - Secretaria da Receita Federal -  altera
a Instrução Normativa RFB nº 1.781, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o
regime  tributário  e  aduaneiro  especial  de  utilização  econômica  de  bens
destinados  às  atividades  de  exploração,  desenvolvimento  e  produção  das
jazidas de petróleo e de gás natural (Repetro-Sped). 

Instrução Normativa DREI nº 79/2020 -  Secretaria de Governo Digital  -
dispõe sobre a participação e votação a distância em reuniões e assembleias
de sociedades anônimas fechadas, limitadas e cooperativas.

Instrução  Normativa  nº  2/2020  -  Fundação  IBGE  -  estabelece
procedimentos  para  disponibilização  de  dados  de  empresas  de
telecomunicações prestadoras de serviço telefônico fixo ou móvel ao Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, para fins de suporte à produção
de estatística oficial durante a situação de emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19). 

Circular  nº  895/2020  -  Caixa  Econômica  Federal  -  dispõe  sobre  os
procedimentos de aditamentos e manutenção de contratos de financiamento
do Fundo de Financiamento Estudantil  (FIES), na modalidade NOVO FIES,
dos  contratos  firmados  a  partir  do  1º  semestre  de  2018,  celebrados
posteriormente a publicação da Lei nº 13.530, de 07 de dezembro de 2017.

Circular nº 900/2020 - Caixa Econômica Federal -  divulga a versão 10 do
Manual de Orientações Regularidade do Empregador, que dispõe sobre os
procedimentos relativos à regularidade com o FGTS, a concessão do CRF, o
parcelamento de débitos de contribuições devidas ao FGTS, o parcelamento
de débitos de CS, a regularização de débitos dos empregadores por meio da
Guia  de  Regularização  de  Débitos  do  FGTS GRDE e  a  regularização  do
débito protestado. 

Ato Declaratório Executivo nº 14/2020 - Subsecretaria da Receita Federal/
Coordenação-Geral  de  Arrecadação  e  Cobrança  -  dispõe  sobre  os
procedimentos  a  serem  observados  para  o  preenchimento  da  Guia  de
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Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP) nos casos em que especifica (dedução do valor previsto
no art. 5º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, correspondente aos primeiros 15 (quinze) dias
subsequentes ao do afastamento do segurado empregado cuja incapacidade temporária para o
trabalho seja, comprovadamente, decorrente de sua contaminação pelo coronavírus – Covid-19).

Ato Declaratório Executivo nº 15/2020 - Subsecretaria da Receita Federal/
Coordenação-Geral de Arrecadação e Cobrança -  altera o  Ato Declaratório
Executivo Codac nº 14, de 13 de abril de 2020, que dispõe sobre os procedimentos
a  serem  observados  para  o  preenchimento  da  Guia  de  Recolhimento  do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP) nos casos em que especifica. 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Resolução nº 2/2019 - Conselho Nacional de Educação - republicação -
define  as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  a  Formação  Inicial  de
Professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a
Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Formação).

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

Portaria nº 892/2020 -  Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) -
republicação -  altera a Portaria DENATRAN nº 1.515, de 18 de dezembro de 2018,
que estabelece os procedimentos de coleta e armazenamento das imagens
nos processos de habilitação, mudança ou adição de categoria e renovação
da  Carteira  Nacional  de  Habilitação  (CNH)  e  constituição  do  Banco  de
Imagens do Registro Nacional de Condutores Habilitados (RENACH).

Resolução  nº  18/2020  -  Agência  Nacional  de  Águas  (ANA)  -   adia  a
cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da União, como medida
emergencial  de  enfrentamento  dos  efeitos  causados  pela  pandemia  de
COVID-19, e estabelece procedimento de cobrança pelos usos relativos ao
exercício de 2020.

Resolução nº 551/2020 - Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) - altera
dispositivos da  Resolução nº  515,  de  8  de  maio de  2019,  que dispõe sobre os
procedimentos  de  inspeção  de  segurança  da  aviação  civil  contra  atos  de
interferência ilícita nos aeroportos, no que se refere ao porte de líquidos em
aeronaves.

Decisão nº 71/2020 - Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) -  aprova
diretrizes  para  permitir  em caráter  excepcional  o  transporte  de  carga  nos
compartimentos  de  passageiros  durante  a  pandemia  de  COVID-19  e  dá
outras providências. 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

Portaria  nº  164/2020  -  Gabinete  do  Ministro  -  institui  e  regulamenta  o
funcionamento  do  Sistema  de  Doações  e  Equipagem  -  SIDE  e  institui  o
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Comitê  Gestor  do  SIDE,  no  âmbito  do  Ministério  da  Justiça  e  Segurança
Pública.

Instrução Normativa nº 9/2020 - Funai - disciplina o requerimento, análise e
emissão da Declaração de Reconhecimento de Limites em relação a imóveis
privados. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Resolução  RDC  nº  371/2020  -  Anvisa  -   altera  a  Resolução  de  Diretoria
Colegiada - RDC n° 370, de 13 de abril de 2020, que dispõe sobre a autorização
prévia  para  fins  de  exportação  de  matéria-prima,  produto  semi-elaborado,
produto a granel ou produto farmacêutico acabado destinados ao combate da
COVID-19. 

Resolução RDC nº 372/2020 - 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.

Resolução RDC nº  373/2020 -  Anvisa -  altera  o  art.  29  da  Resolução  de
Diretoria Colegiada - RDC nº 72,  de 29 de dezembro de 2009 que dispõe sobre o
Regulamento Técnico que visa à promoção da saúde nos portos de controle
sanitário  instalados  em  território  nacional,  e  embarcações  que  por  eles
transitem  durante  a  Emergência  de  Saúde  Pública  de  Importância
Internacional (ESPII) COVID-19. 

Resolução  RDC  nº  374/2020  -  Anvisa  -  altera  a  Resolução  de  Diretoria
Colegiada - RDC nº 345, de 16 de dezembro de 2002, para adequação à Lei nº 13.043,
de 13 de novembro de 2014, que altera o prazo de vigência para a Autorização de
Funcionamento  de  Empresas  para  prestadores  de  serviço  em  Portos,
Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados e para adequação ao art. 50
da Lei n° 6.360, de 23 de setembro de 1976, que estabelece a validade em todo o
território nacional da Autorização de Funcionamento de Empresa. 

Resolução RDC nº 375/2020 - Anvisa - dispõe, de forma extraordinária e
temporária, sobre o regime para a submissão de ensaios clínicos utilizados
para  a  validação de dispositivos  médicos de  classes  III  e  IV  identificados
como prioritários para uso em serviços de saúde, em virtude da emergência
de saúde pública internacional relacionada ao SARS-CoV-2.

Resolução  RDC  nº  376/2020  -  Anvisa  -   altera  a  Resolução  de  Diretoria
Colegiada -  RDC nº  355,  de  23  de  março de  2020,  que trata da  suspensão dos
prazos processuais afetos aos requerimentos de atos públicos de liberação de
responsabilidade da Anvisa. 

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

Resolução nº  814/2020 -  Agência Nacional  do Petróleo,  Gás Natural  e
Biocombustíveis (ANP) -  altera a Resolução ANP nº 812, de 23 de março de 2020.

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-812-de-23-de-marco-de-2020-249312776
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=601&pagina=1&data=20/04/2020&totalArquivos=3
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=601&pagina=1&data=20/04/2020&totalArquivos=3
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-355-de-23-de-marco-de-2020-249317431
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-355-de-23-de-marco-de-2020-249317431
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/04/2020&jornal=601&pagina=3&totalArquivos=3
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/04/2020&jornal=601&pagina=2&totalArquivos=2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6360.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13043.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13043.htm
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/RDC_345_2002_.pdf/fec8e79b-07e5-4fbb-a623-c1c0d700007a
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/RDC_345_2002_.pdf/fec8e79b-07e5-4fbb-a623-c1c0d700007a
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=601&pagina=1&data=17/04/2020&totalArquivos=2
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/(1)RDC_72_2009_COMP.pdf/
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/(1)RDC_72_2009_COMP.pdf/
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=601&pagina=1&data=17/04/2020&totalArquivos=2
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/svs/1998/prt0344_12_05_1998_rep.html
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/04/2020&jornal=515&pagina=80&totalArquivos=95
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-370-de-13-de-abril-de-2020-252134306
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-370-de-13-de-abril-de-2020-252134306
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/04/2020&jornal=515&pagina=80&totalArquivos=95
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/04/2020&jornal=515&pagina=32&totalArquivos=90


Resolução nº  815/2020 -  Agência Nacional  do Petróleo,  Gás Natural  e
Biocombustíveis  (ANP)  -  faculta  a  prorrogação  de  prazos  relativos  aos
contratos de exploração e produção de petróleo e gás natural. 

Resolução nº  816/2020 -  Agência Nacional  do Petróleo,  Gás Natural  e
Biocombustíveis  (ANP)  -  define  procedimentos  a  serem  adotados  pelos
agentes  regulados  pela  ANP  que  atuam  nas  atividades  de  exploração  e
produção  de  petróleo  e  gás  natural,  enquanto  perdurarem  as  medidas
temporárias  de  enfrentamento  da  emergência  de  saúde  pública  de
importância internacional decorrente do Coronavírus (Covid-19) estabelecidas
pelo governo federal. 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

Portaria nº 161/2020 - Gabinete do Ministro -  dispõe sobre os requisitos
para a inclusão na lista de municípios prioritários para ações de prevenção e
controle  do  desmatamento  e  na  lista  de  municípios  com  desmatamento
monitorado e sob controle. 

 
MINISTÉRIO DO TURISMO

Portaria  nº  181/2020  -  Gabinete  do  Ministro  -  estabelece,  em  caráter
temporário,  a  suspensão  da  obrigatoriedade  de  pagamento  dos  débitos
decorrentes de parcelamentos vigentes e dos prazos de que trata a  Portaria
Interministerial  nº  424,  de  30  de  dezembro de  2016,  no âmbito  do Ministério do
Turismo, tendo em vista a publicação do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março
de 2020. 

6. CONSELHOS FEDERAIS PROFISSIONAIS

CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA

Resolução  nº  7/2020  -  dispõe  sobre  os  procedimentos  para  habilitação
profissional por meio da Certidão Profissional Excepcional de Inscrição e dá
outras providências. 

Resolução nº 8/2020 -  altera a redação do artigo 2º, da Resolução Conter nº
14/2017 para  admitir  excepcionalmente  a  inscrição  dos  Profissionais  das
Técnicas Radiológicas que tenham concluído 75% (setenta e cinco por cento)
do Estágio Supervisionado.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO RIO GRANDE DO SUL

Nota Técnica - utilização de tratamento antiviral para infecções por covid-19,
sobretudo o uso da cloroquina e o seu análogo hidroxicloroquina.
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