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1. PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

ADI 2259 - Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Federal nº 9.289/  19  96  . Tabela IV.
Cobrança  de  custas  pela  expedição  de  certidões  pela  Justiça  Federal  de
primeiro  e  segundo  graus.  Direito  de  gratuidade  de  certidões  (art.  5º,  inciso
XXXIV, alínea b, da CF/88). Imunidade tributária. Garantia fundamental dotada de
eficácia plena e aplicabilidade imediata. Interpretação conforme a Constituição.

Súmula Vinculante nº 57 -  A imunidade tributária constante do art. 150, VI, “d”,
da CF/88 aplica-se à importação e comercialização, no mercado interno, do livro
eletrônico (e-book) e dos suportes exclusivamente utilizados para fixá-lo, como
os leitores de livros eletrônicos (e-readers), ainda que possuam funcionalidades
acessórias. 

Resolução nº 675/2020 - Presidência -  altera a Resolução nº 642, de 14 de junho
de 2019, e dá outras providências (o relatório e os votos inseridos no ambiente virtual serão
disponibilizados no sítio eletrônico do STF durante a sessão de julgamento virtual;  leia  também
Nova resolução prevê disponibilização da íntegra dos votos no portal do STF durante as sessões
virtuais).

Resolução nº 676/2020 - Presidência -  altera a Resolução nº 672, de 26 de março
de 2020. 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Portaria  nº  265/2020  -  Presidência  -  prorroga  por  prazo  indeterminado  a
vigência  da  Resolução-TSE  nº  23.615,  de  19  de  março  de  2020,  podendo  tal
prorrogação ser revista a qualquer tempo. 
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CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

Portaria  nº  70/2020  –  Presidência  -  institui  Grupo  de  Trabalho  destinado  à
elaboração de estudos para a indicação de soluções ao Conselho Nacional de
Justiça voltadas à prioridade de atendimento das vítimas de violência doméstica
e familiar ocorrida durante o isolamento social em decorrência da pandemia do
novo coronavírus – Covid-19.

Recomendação Conjunta nº 1/2020 – Presidência do CNJ/CNMP/Ministério
da  Cidadania/Ministério  da  Mulher,  Família  e  Direitos  Humanos -  dispõe
sobre cuidados a crianças e adolescentes com medida protetiva de acolhimento,
no contexto de transmissão comunitária do novo Coronavírus(Covid-19), em todo
o território nacional e dá outras providências.

Recomendação  nº  64/2020  –  Presidência  - recomenda  a  suspensão  dos
prazos  de  validade  dos concursos  públicos  realizados durante  a  vigência  do
Decreto Legislativo n  º   6, de 20 de março de 2020  , como meio de mitigar o impacto
decorrente das medidas de combate à contaminação causada pelo Coronavírus
Sars-cov-2.

Provimento nº 96/2020 – Corregedoria Nacional - dispõe sobre a prorrogação
para o dia 15 de maio de 2020 do prazo de vigência da Recomendação nº 45, de 17
de março de 2020, do Provimento nº 91, 22 de março de 2020, do Provimento nº 93, de 26
de março de 2020, do Provimento nº 94, de 28 de março de 2020 e do Provimento nº 95,
de  1º  de  abril  de  2020 e  que  poderá  ser  ampliado  ou  reduzido  por  ato  do
Corregedor Nacional de Justiça, caso necessário.

Provimento nº 97/2020 – Corregedoria Nacional - regula os procedimentos de
intimação nos tabelionatos de protesto de títulos visando a redução dos riscos de
contaminação com o novo coronavírus,  causador da COVID-19 como medida
preventiva de saúde pública nas referidas serventias extrajudiciais.

Provimento nº 98/2020 – Corregedoria Nacional - dispõe sobre o pagamento
dos emolumentos, acréscimos legais, dívidas e demais despesas através dos
meios eletrônicos, dentre os quais boleto bancário, cartão de débito e crédito,
inclusive mediante parcelamento, a critério do usuário, como medida preventiva
de saúde pública nas serventias extrajudiciais, visando a redução dos riscos de
contaminação  com o  novo  coronavírus,  causador  da  COVID-19  e  dá  outras
providências.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

Portaria  nº  409/2020  –  Corregedoria  -  recomenda  fluxo  de  trabalho  a  ser
adotado  nas  ações  que  tratam  da  matéria  seguro-desemprego  na  Seção
Judiciária  de  Santa  Catarina,  tendo  em  vista  acordo  entabulado  com  a
Procuradoria  da  União  para  proposta  de  conciliação  da  grande  maioria  das
demandas judiciais dessa natureza.
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Resolução nº 25/2020 – Presidência - dispõe sobre o término do regime de
auxílio e a suspensão da distribuição ao Juízo Substituto da 13ª Vara Federal de
Curitiba, e estabelece outras providências.

JUSTIÇA FEDERAL – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL

Portaria nº 608/2020 – Direção do Foro da JFRS - divulga que os trabalhos da
Inspeção Ordinária 2020 junto às VARAS FEDERAIS, às TURMAS RECURSAIS
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS e às CENTRAIS DE MANDADOS da
Seção Judiciária do Rio Grande do Sul ocorrerão no período de 18 a 22 de maio
de 2020.

2. MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

Recomendação nº 1/2020 - Procuradoria-Geral da República - dispõe sobre o
acompanhamento e fiscalização, por parte dos Ministérios Públicos, da destinação
de verbas públicas utilizadas para o combate à Epidemia do Novo Coronavírus
(COVID-19). 

3. PODER LEGISLATIVO DA UNIÃO

Lei nº 13.992/2020 -   suspende por 120 (cento e vinte) dias, a contar de 1º de
março  do  corrente  ano,  a  obrigatoriedade  da  manutenção  das  metas
quantitativas  e  qualitativas  contratualizadas  pelos  prestadores  de  serviço  de
saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Lei  nº  13.993/2020  -   dispõe  sobre  a  proibição  de  exportações  de  produtos
médicos,  hospitalares  e  de  higiene  essenciais  ao  combate  à  epidemia  de
coronavírus no Brasil. 

Lei nº 13.994/2020 - altera a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, para possibilitar
a conciliação não presencial no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

Ato Declaratório Executivo nº 28/2020 -  faz saber que a Medida Provisória nº 904,
de 11 de novembro de 2019, que "Dispõe sobre a extinção do Seguro Obrigatório de
Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres - DPVAT
e do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Embarcações ou por
suas Cargas - DPEM, de que trata a alínea "l" do caput do art. 20 do Decreto-Lei
nº 73, de 21 de novembro de 1966", teve seu prazo de vigência encerrado no dia
20 de abril de 2020. 

4. PODER EXECUTIVO FEDERAL

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Medida  Provisória  nº  956/2020  -  abre  crédito  extraordinário,  em  favor  do
Ministério  da  Cidadania,  no  valor  de  R$  25.720.000.000,00,  para  o  fim  que
especifica  (Auxílio Emergencial  de Proteção Social  a Pessoas em Situação de Vulnerabilidade,
Devido à Pandemia da COVID-19 – Nacional).
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Medida  Provisória  nº  957/2020  -  abre  crédito  extraordinário,  em  favor  do
Ministério  da  Cidadania,  no  valor  de  R$  500.000.000,00,  para  o  fim  que
especifica  (Enfrentamento  da  Emergência  de  Saúde  Pública  de  Importância  Internacional
Decorrente do Coronavírus - Nacional - Crédito Extraordinário).

Medida Provisória nº 958/2020 - estabelece normas para a facilitação do acesso
ao crédito e mitigação dos impactos econômicos decorrentes da pandemia de
coronavírus (covid-19). 

Decreto nº 10.324/2020 - altera o Decreto nº 10.249, de 19 de fevereiro de 2020, que
dispõe  sobre  a  programação  orçamentária  e  financeira  e  estabelece  o
cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo federal para o exercício
de 2020.

Decreto  nº  10.325/2020  -  institui  o  Comitê  Nacional  de  Desenvolvimento
Tecnológico da Habitação. 

Decreto nº 10.326/2020 -  altera o Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, o Regulamento do Serviço
de  Retransmissão  de  Televisão  e  do  Serviço  de  Repetição  de  Televisão,
aprovado pelo  Decreto nº 5.371, de 17 de fevereiro de 2005, o  Decreto nº 5.820, de 29
junho de 2006, o ,Decreto nº 8.139, de 7 de novembro de 2013 e o Decreto nº 9.942, de 25
julho  de  2019,  para  dispor  sobre  a  execução  do  serviço  de  radiodifusão  e  o
processo de licenciamento de estações de radiodifusão. 

Decreto nº 10.327/2020 -   altera o  Decreto nº 9.920, de 18 de julho de 2019,  que
institui  o  Conselho para a Preparação e o Acompanhamento do Processo de
Acessão da República Federativa do Brasil à Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico - OCDE. 

Decreto de 23 de abril de 2020 - republicação -  exonera, a pedido, Maurício
Leite Valeixo do cargo de Diretor-Geral da Polícia Federal do Ministério da Justiça
e Segurança Pública. 

Decreto de 24 de abril de 2020 - exonera, a pedido, Sérgio Fernando Moro do
cargo de Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública. 

Decreto de 27 de abril de 2020 - nomeia José Levi Mello do Amaral Júnior, para
exercer o cargo de Advogado-Geral da União, ficando exonerado do cargo que
atualmente ocupa.

Decreto de 27 de abril de 2020 - nomeia André Luiz de Almeida Mendonça, para
exercer o cargo de Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, ficando
exonerado do cargo que atualmente ocupa. 

Decreto de 27 de abril de 2020 - nomeia Alexandre Ramagem Rodrigues, para
exercer o cargo de Diretor-Geral da Polícia Federal do Ministério da Justiça e
Segurança Pública, ficando exonerado do cargo que atualmente ocupa. 

Mensagem nº 220 - Presidência da República – comunica ao Senado Federal
que, nos termos do § 1º do art. 66 da Constituição, decidiu vetar integralmente, por
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inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público, o Projeto de Lei nº 44, de

2018 (nº  3.201/15,  na  Câmara  dos  Deputados),  que  "Dispõe  sobre  a  destinação  de
recursos provenientes da venda de veículos apreendidos em leilões para a área
de segurança pública dos Estados e do Distrito Federal". 

Portaria Interministerial nº 23/2020 - Secretaria-Geral da Presidência -  institui
Grupo  de  Trabalho  Interministerial  para  Eficiência  do  Patrimônio  Imobiliário
Público da União. 

Portaria Interministerial  nº 201/2020 -  Casa Civil  -  dispõe sobre a restrição
excepcional  e  temporária  de  entrada  no  País  de  estrangeiros,  por  transporte
aquaviário, conforme recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
- Anvisa. 

Resolução nº  170/2020  -  ICPBrasil  -  estabelece  os  procedimentos  a  serem
observados quando da primeira emissão de um certificado digital  por meio de
videoconferência. 

Instrução Normativa nº 5/2020 - Casa Civil -  amplia o rol de pessoas jurídicas
alcançadas pelo disposto na  Instrução Normativa nº  04,  de 07 de abril  de 2020, às
associações sem fins lucrativos, organizações religiosas e fundações.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Instrução  Normativa  nº  29/2020  -  Gabinete  do  Ministro  -  estabelece  os
requisitos para o livre comércio de produtos de origem animal, inspecionados por
consórcio público de Municípios. 

Instrução Normativa nº 12/2020 - Secretaria de Aquicultura e Pesca -  altera a
Instrução Normativa SAP/MAPA nº 7, de 3 de abril de 2020, que estabelece as cotas de
captura, a criação da Autorização de Pesca Complementar Especial, o limite de
embarcações  a  serem  permissionadas,  e  as  medidas  de  monitoramento
associadas para a temporada de pesca de tainha (Mugil liza) do ano de 2020 no
Sudeste e Sul do Brasil. 

MINISTÉRIO DA CIDADANIA

Portaria nº 366/2020 - Gabinete do Ministro -  dispõe acerca de medidas para o
enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, em
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19), no âmbito
do Programa Criança Feliz/Primeira Infância no SUAS. 

Portaria Conjunta nº 1/2020 - Secretaria Especial de Desenvolvimento Social
-  aprova  recomendações  gerais  aos  gestores,  supervisores  e  visitadores  dos
estados, municípios e Distrito Federal quanto à execução do Programa Criança
Feliz/Primeira Infância no SUAS.
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MINISTÉRIO DA DEFESA

Portaria Interministerial nº 1.634/2020 - Gabinete do Ministro - estabelece os
quantitativos máximos de munições passíveis de aquisição pelos integrantes dos
órgãos e instituições previstos nos incisos I a VII e X do caput art. 6º da  Lei nº
10.826,  de 2003,  pelas pessoas físicas autorizadas a adquirir ou portar arma de
fogo, e pelos demais agentes autorizados por legislação especial a portar arma
de fogo.

Portaria nº 1.714/2020 - Secretaria de Produtos de Defesa -   aprova a Lista
de  Produtos  de  Defesa  (Liprode)  sujeitos  ao  tratamento  administrativo  no
comércio exterior pelo Ministério da Defesa. 

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Portaria  nº  9.907/2020  -  Secretaria  Especial  de  Previdência  e  Trabalho  -
estabelece  parâmetros  para  o  atendimento,  pelos  dirigentes,  gestores  de
recursos  e  membros  dos  conselhos  e  comitês  dos  regimes  próprios  de
previdência social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
aos requisitos mínimos previstos no art. 8º-B da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de
1998, e dá outras providências. 

Portaria nº 10.486/2020 -  Secretaria Especial de Previdência e Trabalho -
edita normas relativas ao processamento e pagamento do Benefício Emergencial
de que trata a Medida Provisória nº 936, de 1º de abril de 2020.

Portaria nº 10.736/2020 - Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão
e  Governo  Digital  -  autoriza  o  Ministério  da  Economia  (ME)  e  o  Instituto
Nacional  do  Seguro  Social  (INSS)  a  realizarem  chamamento  público  para
contratação  temporária  de  pessoal,  observados  o  detalhamento  e  os
quantitativos máximos constantes nesta Portaria;  a autorização possibilita aos
órgãos  e  entidades  a  que  se  refere,  observados  os  limites  máximos
discriminados no Anexo, a contratação de: I - aposentados pelo regime próprio
de previdência social da União; e II - militares inativos para o desempenho de
atividades  de  natureza  civil  de  que  trata  o  art.  18  da  Lei  nº  13.954,  de  16  de
dezembro de 2019, regulamentado pelo Decreto nº 10.210, de 2020. 

Portaria  nº  339/2020 -  INSS -  dispõe sobre  a  dispensa de comprovação do
recebimento ou não de benefício em regime de previdência diverso, bem como
de seu valor, por meio da autodeclaração firmada pelo requerente do benefício
no Regime Geral  de Previdência  Social  -  RGPS,  nos moldes do Anexo I  da
Portaria nº 450/PRES/INSS, de 3 de abril de 2020. 

Portaria nº 528/2020 - INSS -  altera a  Portaria nº 450/PRES/INSS, de 3 de abril de
2020 (trata de procedimentos quando implementados os requisitos à obtenção do benefício requerido em
data anterior à vigência da EC nº 103, de 2019).

Resolução  nº  958/2020  -  Conselho  Curador  do  FGTS  -  regulamenta  a
alienação ou cessão fiduciária do direito ao saque aniversário da conta vinculada
do FGTS, de que trata o § 3º do art. 20-D da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990. 
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Resolução  nº  4/2020  -  Comitê  Central  de  Governança  de  Dados  -
disponibiliza o Guia de Boas Práticas para Implementação da Lei Geral de Proteção
de Dados na Administração Pública Federal. 

Instrução Normativa nº 1.942/2020 - Secretaria da Receita Federal -  altera a
Instrução  Normativa  RFB  nº  1.700,  de  14  de  março  de  2017,  que  dispõe  sobre  a
determinação e o pagamento do imposto sobre a renda e da contribuição social
sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas e disciplina o tratamento tributário da
Contribuição  para  o  PIS/Pasep  e  da  Cofins  no  que  se  refere  às  alterações
introduzidas pela Lei nº 12.973, de 13 de maio de 2014. 

Instrução  nº  25/2020  -  Superintendência  Nacional  de  Previdência
Complementar  (Previc)  -     estabelece  procedimentos  para  a  execução  pelas
entidades  fechadas  de  previdência  complementar  das  medidas  determinadas
pela  Lei nº  13.810,  de 8 de março de 2019,  que dispõe sobre o cumprimento das
sanções  impostas  por  resoluções  do  Conselho  de  Segurança  das  Nações
Unidas, incluída a indisponibilidade de ativos de pessoas naturais, de pessoas
jurídicas e de entidades, e a designação nacional de pessoas investigadas ou
acusadas de terrorismo, de seu financiamento ou de atos a ele correlacionados.

Circular nº 901/2020 - Caixa Econômica Federal -  dispõe sobre a divulgação
da versão 10 do Manual de Orientação ao Empregador - Recolhimentos Mensais
e Rescisórios ao FGTS e das Contribuições Sociais. 

Despacho nº 67 - INSS -   autoriza a contratação, em caráter emergencial, de
empresa  especializada  para  a  prestação  de  serviços  de  telemarketing,
compreendendo atendimento telefônico humano e eletrônico, consulta a banco
de dados informatizado, bem como fornecimento e registro de informações ao
usuário, incluindo a disponibilização de infraestrutura insumos, compreendendo
serviço de atendimento receptivo e ativo. 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Portaria Interministerial nº 1/2020 - Gabinetes dos Ministros da Educação e
da Economia -  divulga o Demonstrativo de Ajuste Anual  da Distribuição dos
Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb do exercício de 2019. 

Portaria  nº  421/2020  -  Gabinete  do  Ministro  -   institui  o  Conta  pra  Mim,
programa de  literacia  familiar  do  Governo  Federal  (literacia  familiar  -  conjunto  de
práticas e experiências  relacionadas com a linguagem,  a  leitura e  a  escrita,  as  quais  a criança
vivencia com seus pais ou cuidadores).

Portaria nº  319/2020 -  Inep -       altera o Cronograma do Censo da Educação
Superior 2019. 

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

Decisão nº 83/2020 - Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) -  autoriza, em
caráter  excepcional  e  temporário,  alterações  de  aeronaves  e  transporte  de
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passageiros usando dispositivos de isolamento de pacientes (Patient  Isolation
Device - PID). 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

Portaria  nº  12/2020  -  Departamento  Penitenciário  Nacional  (Depen)  -
suspende as visitas, os atendimentos de advogados, as atividades educacionais,
de  trabalho,  as  assistências  religiosas  e  as  escoltas  realizadas  nas
Penitenciárias  Federais  do  Sistema  Penitenciário  Federal  do  Departamento
Penitenciário Nacional como forma de prevenção, controle e contenção de riscos
do Novo Coronavírus.

Resolução  nº  4/2020  -  Conselho  Nacional  de  Política  Criminal  e
Penitenciária  -  dispõe  sobre  Diretrizes  Básicas  para  o  Sistema  Prisional
Nacional no período de enfrentamento da pandemia novo Coronavírus (2019-
nCoV).

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Portaria nº 347/2020 - Secretaria de Atenção Especializada à Saúde -  inclui
atributos  de  medicamento  pertencente  ao  Componente  Especializado  da
Assistência Farmacêutica (CEAF), da Tabela de Procedimentos, Medicamentos,
Órteses/Próteses e Materiais Especiais do SUS (dentre os quais cloroquina e
hidroxicloroquina).

Portaria nº 14/2020 - Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação -  torna
pública  a  decisão  de  não incorporar  o  orlistate  para  a  redução de peso  em
indivíduos com sobrepeso ou obesidade, no âmbito do Sistema Único de Saúde
- SUS. 

Portaria nº 15/2020 - Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação -       torna
pública  a  decisão  de  não  incorporar  a  sibutramina  para  o  tratamento  dos
pacientes com obesidade, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. 

Resolução  RDC  nº  301/2020  -  Anvisa  -  republicação  -  dispõe  sobre  as
Diretrizes Gerais de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos. 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Resolução nº 21/2020 - Agência Nacional de Águas (ANA) -  dispõe sobre a
prorrogação dos prazos de condicionantes e vigências de outorgas de uso de
recursos  hídricos,  como  medida  emergencial  de  enfrentamento  dos  efeitos
causados pela pandemia de COVID-19. 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

Portaria  nº  199/2020  -  Gabinete  do  Ministro  -  estabelece  as  condições
necessárias à assinatura de termo de compromisso por instituições estrangeiras
e a União, para fins de regularização do acesso ao patrimônio genético e ao
conhecimento tradicional associado, nos termos da Lei nº 13.123, de 2015.
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Instrução Normativa nº 3/2020 - ICMBio -   dispõe sobre procedimentos para
realização da atividade de mergulho nas unidades de conservação federais.

5. CONSELHOS FEDERAIS PROFISSIONAIS

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA

Resolução nº 2.271/2020 -  define as unidades de terapia intensiva e unidades
de  cuidado  intermediário  conforme  sua  complexidade  e  nível  de  cuidado,
determinando a responsabilidade técnica médica, as responsabilidades éticas,
habilitações  e  atribuições  da  equipe  médica  necessária  para  seu  adequado
funcionamento. 

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Resolução nº 1.321/2020 -  institui normas sobre os documentos no âmbito da
clínica médico-veterinária e dá outras providências. 

CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS

Resolução nº 652/2020 -  institui o Código de Processamento Disciplinar para o
Nutricionista e o Técnico em Nutrição e Dietética (TND) e dá outras providências.
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