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(Período 19 a 26 de maio de 2020)

1. PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Resolução nº 684/2020 - Presidência -  dá nova redação ao § 1º do art. 2º da
Resolução nº 642, de 14 de junho de 2019 (o relator inserirá ementa, relatório e voto no ambiente

virtual; iniciado o julgamento, os demais ministros terão até seis dias úteis para se manifestar).

ADI 5456 - Ementa: Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Estadual 12.069/2004,
em  sua  redação  original,  artigo  5º  da  Lei  Estadual  12.585/2006 e  Lei  Estadual
14.738/2015, todas do Estado do Rio Grande do Sul. Disponibilização ao Estado
de  95%  dos  recursos  de  depósitos  judiciais  para  finalidades  discricionárias.
Desacordo com as normas federais  de regência.  Invasão da competência da
União para legislar sobre direito  processual  e  sobre normas gerais  de direito
financeiro  (artigos  22,  I,  e  24,  I,  da  Constituição  Federal).  Ação  Direta  de
Inconstitucionalidade conhecida e julgado procedente o pedido. Modulação dos
efeitos da decisão.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Resolução  nº  11/2020  –  Presidência  - altera  a  Resolução  n  º   10/2015  ,  que
regulamenta o processo judicial eletrônico no Superior Tribunal de Justiça. 

Resolução nº 12/2020 – Presidência - altera a Resolução STJ/GP n  º   5/2020  , que
suspende a prestação presencial de serviços no STJ para prevenção do contágio
pelo novo coronavírus (covid-19). 

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

https://www.stf.jus.br/arquivo/djEletronico/DJE_20200522_128.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm
http://www.al.rs.gov.br/filerepository/repLegis/arquivos/LEI%2014.738.pdf
http://www.al.rs.gov.br/filerepository/repLegis/arquivos/LEI%2014.738.pdf
https://leisestaduais.com.br/rs/lei-ordinaria-n-12585-2006-rio-grande-do-sul-cria-o-fundo-estadual-dos-precatorios-fep-rs-altera-os-percentuais-previstos-nos-1o-e-2o-do-art-1o-e-no-inciso-iii-do-art-3o-da-lei-no-12-069-de-22-de-abril-de-2004-e-da-outras-providencias
http://www.al.rs.gov.br/filerepository/repLegis/arquivos/12.069.pdf
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=1&data=26/05/2020&totalArquivos=72
https://ww2.stj.jus.br/processo/dj/documento/?seq_documento=21450884&data_pesquisa=15/04/2019&seq_publicacao=15747&versao=impressao&nu_seguimento=00001&parametro=null
https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/140829/Res_5_2020_PRE.pdf
https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/140829/Res_5_2020_PRE.pdf
https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/140829/Res_5_2020_PRE.pdf
https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/94929/Res_10_2015_PRE.pdf
https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/94929/Res_10_2015_PRE.pdf
https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/94929/Res_10_2015_PRE.pdf
http://www.stf.jus.br/ARQUIVO/NORMA/RESOLUCAO642-2019.PDF


TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Resolução nº 23.618/2020 - dispõe sobre a designação de zona(s) eleitoral(is)
específica(s)  para  processamento  e  julgamento  das infrações penais  comuns
contidas na decisão do Supremo Tribunal Federal nos autos do  INQ nº 4435/DF,
quando conexas a crimes eleitorais e dá outras providências. 

Portaria  nº  308/2020  -  Presidência  –  dispensa  LEONARDO  CASTANHO
MENDES, Juiz Federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, das funções
de Juiz Auxiliar do Gabinete da Presidência e de Juiz Ouvidor da Ouvidoria, da
Secretaria-Geral da Presidência.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

Portaria nº 79/2020 – Presidência – prorroga para o dia 14 de junho de 2020 os
prazos de vigência das Resoluções CNJ nº 313/2020, nº     314/2020   e nº 318/2020, que
poderão ser ampliados ou reduzidos por ato da Presidência deste Conselho, caso
necessário. 

Resolução  Conjunta  nº  6/2020  –  Presidência  do  CNJ  e  do  TST  - institui
sistemática unificada para o envio, no âmbito do Poder Judiciário, de informações
referentes a condenações por improbidade administrativa e a outras situações
que  impactem  no  gozo  dos  direitos  políticos,  estabelecendo,  ainda,  o
compartilhamento dessas informações entre o Conselho Nacional de Justiça e o
Tribunal Superior Eleitoral.

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

Resolução nº 631/2020 - Presidência -  dispõe sobre a alteração da  Resolução
CJF nº 458, de 4 de outubro de 2017 (que trata da regulamentação, no âmbito da Justiça Federal
de primeiro e segundo graus, dos procedimentos relativos à expedição de ofícios requisitórios, ao
cumprimento da ordem cronológica dos pagamentos, às compensações, ao saque e ao levantamento
dos depósitos).

Resolução nº 632/2020 - Presidência - dispõe sobre a criação, o funcionamento
e  a  organização  do  Centro  de  Desenvolvimento  Colaborativo  e  a  política  de
concepção, sustentação e gestão dos sistemas corporativos nacionais no âmbito
do Conselho e da Justiça Federal de 1º e 2º graus. 

Resolução  nº  633/2020  -  Presidência  -  dispõe  sobre  a  adequação  das
atividades dos órgãos do Conselho e da Justiça Federal de 1º e 2º graus às
determinações  exaradas  pela  Convenção  Internacional  sobre  os  Direitos  das
Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo (Decreto nº 6.949/2009) e pela
Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015). 

Resolução nº 634/2020 - Presidência - dispõe sobre alteração das Resoluções
CJF  nº 2/2008 e  30/2008 (concede 120 dias de licença remunerada ao servidor que adotar ou
obtiver guarda judicial de criança ou adolescente).

Ata de Julgamento - Sessão Virtual -  realizada em 30/03/2020.

Ata de Julgamento - Sessão Virtual -      realizada de 28 a 30/04/2020.

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/05/2020&jornal=529&pagina=34&totalArquivos=42
https://www2.cjf.jus.br/jspui/bitstream/handle/1234/5384/Res%20030-2008%20alt.pdf?sequence=3
https://www2.cjf.jus.br/jspui/bitstream/handle/1234/3798/Res%20002-2008%20alt.pdf?sequence=1
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/05/2020&jornal=515&pagina=67&totalArquivos=72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/05/2020&jornal=515&pagina=66&totalArquivos=72
https://www2.cjf.jus.br/jspui/bitstream/handle/1234/49735/Res%20458-2017.pdf?sequence=5
https://www2.cjf.jus.br/jspui/bitstream/handle/1234/49735/Res%20458-2017.pdf?sequence=5
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/05/2020&jornal=515&pagina=65&totalArquivos=72
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/05/2020&jornal=515&pagina=65&totalArquivos=72
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/05/2020&jornal=515&pagina=139&totalArquivos=142
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/05/2020&jornal=515&pagina=140&totalArquivos=142
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3308
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3283
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3283
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3249
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5149810
http://sintse.tse.jus.br/documentos/2020/Mai/25/diario-da-justica-eletronico-tse/resolucao-no-23-618-de-7-de-maio-de-2020-dispoe-sobre-a-designacao-de-zona-s-eleitoral-is-especifica


TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

Resolução nº 7/2020 – Presidência -  dispõe sobre alteração de especialidade
de cargos do Quadro de Pessoal da Subseção Judiciária de Florianópolis, Seção
Judiciária de Santa Catarina.

Resolução nº 8/2020 – Presidência -  dispõe sobre alteração da especialidade
de  cargo  do  Quadro  de  Pessoal  da  Subseção  Judiciária  de  Curitiba,  Seção
Judiciária do Paraná.

Resolução  nº  29/2020  –  Presidência  - dispõe  sobre  a  modalidade
telepresencial  (com  suporte  de  áudio/vídeo)  das  sessões  de  julgamento  de
expedientes  ou  processos  administrativos  e  judiciais  no  âmbito  do  Tribunal
Regional  Federal  da  4ª  Região,  da  Turma Regional  de  Uniformização  e  das
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da 4ª Região.

Provimento nº 90/2020 – Corregedoria Regional - estabelece rotinas e prazos
padronizados ao cumprimento de decisões judiciais em matéria previdenciária
para as unidades judiciais de primeiro grau e Turmas Recursais da 4ª Região.

JUSTIÇA FEDERAL – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ

Portaria nº 615/2020 – Direção do Foro da Subseção Judiciária de Londrina
- constitui Comissão para elaboração de minuta do projeto de alienação unificada
da Subseção Judiciária de Londrina.

Ordem  de  Serviço  nº  5147187 –  Direção  da  Central  de  Mandados  da
Subseção Judiciária de Curitiba - flexibiliza e ajusta procedimentos locais de
cumprimento  e  distribuição  de  mandados  em  consonância  com as  diretrizes
instituídas  pela  Recomendação  nº   5129720  ,  de  12/05/2020,  da  Corregedoria  da
Justiça Federal  do Tribunal  Regional  da 4ª Região,  frente às particularidades
desta Subseção Judiciária e da necessidade de alinhamento com os esforços
instituídos  por  políticas  públicas  dos  Governos  do  Estado  do  Paraná  e  do
Município de Curitiba para o enfrentamento da pandemia de CoViD-19.

2. MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

Portaria  nº  5/2020  -  Auditoria  Interna  -  aprova  o  Referencial  Técnico  da
Atividade de Auditoria Interna Governamental do Ministério Público da União. 

Portaria nº 105/2020 - Ministério Público Militar -  regulamenta o teletrabalho
no âmbito do Ministério Público Militar.

3. CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Portaria nº 1.053/2020 - Secretaria de Combate à Corrupção - dispõe sobre as
competências da Divisão de Análise e Tratamento de Informações, subordinada

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/05/2020&jornal=515&pagina=254&totalArquivos=272
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/05/2020&jornal=515&pagina=82&totalArquivos=142
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/05/2020&jornal=515&pagina=79&totalArquivos=142
https://sei.trf4.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisar&id_procedimento=10000004136396&id_documento=10000004181568&infra_sistema=100000078&infra_unidade_atual=110000370&infra_hash=5c1a96c95178b4cb4dc30270a1ae7f4873545d5276838f59b792422a88030caa
https://sei.trf4.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisar&id_procedimento=10000004136396&id_documento=10000004181568&infra_sistema=100000078&infra_unidade_atual=110000370&infra_hash=5c1a96c95178b4cb4dc30270a1ae7f4873545d5276838f59b792422a88030caa


à Coordenação-Geral de Supervisão dos Acordos de Leniência da Diretoria de
Acordos de Leniência da Secretaria de Combate à Corrupção. 

4. PODER LEGISLATIVO DA UNIÃO

Lei nº 14.000/2020 -  altera a Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que institui as
diretrizes  da  Política  Nacional  de  Mobilidade  Urbana,  para  dispor  sobre  a
elaboração do Plano de Mobilidade Urbana pelos Municípios. 

Lei nº 14.001/2020 - altera a 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. 

Lei nº 14.002/2020 - altera as Leis nºs 11.371, de 28 de novembro de 2006, e 12.249,
de 11 de junho de 2010, para dispor a respeito das alíquotas do imposto sobre a
renda incidentes  nas operações que especifica,  e  as  Leis  nºs  9.825,  de  23  de
agosto de 1999,  1  1.356, de 19 de outubro de 2006  , e  12.462, de 4 de agosto de 2011;
autoriza o Poder Executivo federal a instituir a Agência Brasileira de Promoção
Internacional do Turismo (Embratur); extingue o Instituto Brasileiro de Turismo
(Embratur); revoga a Lei nº 8.181, de 28 de março de 1991; e dá outras providências. 

Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 36/2020 -  faz saber
que a  Medida Provisória  nº  910,  de  10 de  dezembro de  2019,  que "Altera a Lei  nº
11.952, de 25 de junho de 2009, que dispõe sobre a regularização fundiária das
ocupações incidentes em terras situadas em áreas da União, a Lei nº 8.666, de
21  de  junho  de  1993,  que  institui  normas  para  licitações  e  contratos  da
administração pública, e a Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe
sobre os registros públicos", teve seu prazo de vigência encerrado no dia 19 de
maio de 2020. 

Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 37/2020 -   faz saber
que  a  Medida  Provisória  nº  911,  de  10  de  dezembro  de  2019,  que  "Abre  crédito
extraordinário,  em  favor  do  Ministério  da  Cidadania,  no  valor  de  R$
131.702.068,00,  para  o  fim  que  especifica",  teve  seu  prazo  de  vigência
encerrado no dia 19 de maio de 2020. 

5. PODER EXECUTIVO FEDERAL

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Medida  Provisória  nº  967/2020  -  abre  crédito  extraordinário,  em  favor  do
Ministério da Saúde, no valor de R$ 5.566.379.351,00, para os fins que especifica
e dá outras providências.

Medida Provisória nº 968/2020 - autoriza a prorrogação de contratos por tempo
determinado no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública. 

Medida  Provisória  nº  969/2020  -   abre  crédito  extraordinário,  em  favor  do
Ministério  da  Saúde,  no  valor  de  R$  10.000.000.000,00,  para  os  fins  que
especifica, e dá outras providências. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=600&pagina=1&data=20/05/2020&totalArquivos=1
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=1&data=20/05/2020&totalArquivos=142
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=600&pagina=1&data=19/05/2020&totalArquivos=3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Mpv/mpv911impressao.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=1&data=21/05/2020&totalArquivos=168
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/Mpv/mpv910impressao.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=1&data=21/05/2020&totalArquivos=168
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8181impressao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12462compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11356compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11356compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9825compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9825compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12249.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12249.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11371.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/05/2020&jornal=515&pagina=2&totalArquivos=272
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13898.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=603&pagina=1&data=22/05/2020&totalArquivos=34
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12587.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=1&data=20/05/2020&totalArquivos=142


Medida  Provisória  nº  970/2020  -  abre  crédito  extraordinário,  em  favor  dos
Ministérios da Saúde e da Cidadania, no valor de R$ 29.058.260.654,00, para os
fins que especifica e dá outras providências.

Decreto nº 10.352/2020 -  reduz temporariamente a alíquota do Imposto sobre
Produtos  Industrializados  incidente  sobre  o  produto  que  menciona  (termômetro
digital).

Decreto nº 10.353/2020 -  dispõe sobre a qualificação dos estudos referentes a
empreendimento público federal do setor rodoviário no âmbito do Programa de
Parcerias de Investimentos da Presidência da República. 

Decreto nº 10.354/2020 -       dispõe sobre a qualificação da Empresa Brasil  de
Comunicação  no  âmbito  do  Programa  de  Parcerias  de  Investimentos  da
Presidência da República. 

Decreto  nº  10.356/2020  -  dispõe  sobre  a  política  industrial  para  o  setor  de
tecnologias da informação e comunicação. 

Decreto nº 10.360/2020 - dispõe sobre a forma de identificação das autorizações
de  despesas  relacionadas  ao  enfrentamento  de  calamidade  pública  nacional
decorrente de pandemia e de seus efeitos sociais e econômicos. 

Decreto nº 10.361/2020 -  altera o Anexo ao Decreto nº 10.232, de 6 de fevereiro de
2020  ,   que distribui o efetivo de Oficiais e Praças do Exército em tempo de paz
para 2020.

Decreto nº 10.362/2020 -  dispõe sobre a execução do Octogésimo Protocolo
Adicional ao Acordo de Complementação Econômica nº 2 (80PA-ACE2), firmado
pela República Federativa do Brasil e pela República Oriental do Uruguai.

Decreto nº 10.364/2020 - promulga o Acordo de Cooperação Estratégica entre a
República Federativa do Brasil e o Serviço Europeu de Polícia, firmado em Haia,
em 11 de abril de 2017. 

Portaria nº 173/2020 - Advocacia-Geral da União - republicação -  delega a
competência para autorizar a realização de acordos ou transações para prevenir
ou terminar litígios judiciais ou extrajudiciais às autoridades que menciona, e dá
outras providências. 

Portaria  nº  255/2020  -  Casa  Civil  -  dispõe  sobre  a  restrição  excepcional  e
temporária  de  entrada  no  País  de  estrangeiros,  de  qualquer  nacionalidade,
conforme recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa. 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES

Resolução  Normativa  nº  26/2020  -  Comissão  Técnica  Nacional  de
Biossegurança  (CNTBio)  -  dispõe  sobre  as  normas  de  transporte  de
Organismos Geneticamente Modificados - OGM e seus derivados. 
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MINISTÉRIO DA DEFESA

Portaria nº 601/2020 - Comando da Aeronáutica - aprova a reedição da Diretriz
de  Implantação  do  Programa  Estratégico  de  Sistemas Espaciais  -  PESE,  no
âmbito do Comando da Aeronáutica. 

Despacho nº 61/2020 - Comando do Exército - concede anuência ao Plano de
Nacionalização apresentado pela empresa DELFIRE ARMS LTDA -DFA para a
produção de Pistolas do modelo REX DELTA nos calibres .380 e 9mm, conforme
estabelece o Decreto nº 24.602, de 6 de julho de 1934.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Portaria  Conjunta  nº  17/2020  -  Secretaria  Especial  de  Previdência  e
Trabalho -  prorroga até 19 de junho de 2020, o prazo de que trata o art. 1º da
Portaria Conjunta nº 8.024, de 19 de março de 2020  (que trata do atendimento aos segurados e
beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS - por meio dos canais de atendimento
remoto). 

Portaria  nº  12.577/2020  -  Secretaria  de  Previdência  -  abre  processo  de
consulta  pública  para  apresentação de sugestões ao conteúdo da minuta  de
decreto que dispõe sobre a responsabilidade por infração às disposições da Lei
nº  9.717,  de  27  de  novembro  de  1998,  e  a  aplicação  das  correspondentes
penalidades (lei que trata das regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes
próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios). 

Portaria  nº  12.777/2020  -  Secretaria  de  Coordenação  e  Governança  do
Patrimônio da União - estabelece os prazos e as condições para o lançamento
e cobrança das taxas de ocupação e foros de terrenos da União, relativo ao ano
de 2020. 

Resolução nº 1/2020 - Gabinete do Ministro - aprova o Regimento Interno da
Junta de Execução Orçamentária – JEO, instituída pelo Decreto nº 9.884, de 27 de
junho de 2019  ,  órgão de assessoramento direto ao Presidente da República na
condução  da  política  fiscal  do  Governo  federal,  com  vistas  ao  equilíbrio  da
gestão dos recursos públicos, à redução de incertezas no ambiente econômico e
à sustentabilidade intertemporal do endividamento público. 

Resolução nº 2/2020 - Secretaria do Tesouro Nacional/Conselho Diretor do
Fundo Pis-Pasep - autoriza a distribuição aos participantes do saldo registrado
na rubrica "Reserva para Ajuste de Cotas" em 30.04.2020, somada às demais
reservas e retenções. 

Resolução nº 56/2020 - Secretaria de Governo Digital - Comitê para Gestão
da  Rede  Nacional  para  Simplificação  do  Registro  e  da  Legalização  de
Empresas e Negócios - CGSIM - aprova o Regimento Interno do Comitê para
Gestão da Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de
Empresas e Negócios. 
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Resolução nº 57/2020 - Secretaria de Governo Digital - Comitê para Gestão
da  Rede  Nacional  para  Simplificação  do  Registro  e  da  Legalização  de
Empresas e Negócios - CGSIM -  altera as Resoluções  CGSIM nºs 51, de 11 de
junho de 2019; 22, de 22 de junho de 2010; 29, de 29 de novembro de 2012; e 48, de 11 de
outubro de 2018 (altera procedimentos para registro, licenciamento e liberação para operação ou
funcionamento de atividade econômica).

Instrução  Normativa  nº  40/2020  -  Secretaria  de  Gestão  -  dispõe  sobre  a
elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP - para a aquisição de bens
e a contratação de serviços e obras, no âmbito da Administração Pública federal
direta, autárquica e fundacional, e sobre o Sistema ETP digital. 

Instrução  Normativa  nº  1.953/2020  -  Secretaria  da  Receita  Federal  -
disciplina a compensação dos créditos financeiros de que tratam o art. 7º da Lei
nº 13.969, de 26 de dezembro de 2019, e o art. 4º-C da Lei nº 11.484, de 31 de maio de
2007.

Instrução Normativa nº 1.954/2020 - Secretaria da Receita Federal -  altera a
Instrução  Normativa  RFB  nº  1.640,  de  11  de  maio  de  2016,  que  dispõe  sobre  a
celebração de convênio entre a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB),
em nome  da  União,  o  Distrito  Federal  e  os  municípios  para  delegação  das
atribuições de fiscalização, de lançamento e de cobrança relativas ao Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR). 

Instrução Normativa nº 1.955/2020 - 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 provocada
pelo coronavírus identificado em 2019 (Covid-19). 

Circular nº 907/2020 - Caixa Econômica Federal -  dispõe sobre a divulgação
da versão 11 do Manual de Orientação ao Empregador Recolhimentos Mensais e
Rescisórios ao FGTS e das Contribuições Sociais. 

Estatuto Social - Caixa Econômica Federal -  a Caixa Econômica Federal -
CEF é uma instituição financeira sob a forma de empresa pública, de natureza
jurídica  de  direito  privado,  patrimônio  próprio  e  autonomia  administrativa,
vinculada ao Ministério da Economia, regida pelo Decreto-Lei nº 759, de 12 de agosto
de 1969, Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016,
Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, por este Estatuto e demais legislações
aplicáveis.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Portaria nº 492/2020 - Gabinete do Ministro -  divulga a relação de entidades
civis  e  a  forma  de  indicação  para  a  escolha  de  conselheiros  do  Conselho
Nacional de Educação - CNE. 

Portaria nº 493/2020 - Gabinete do Ministro - altera a Portaria Normativa MEC nº
21, de 5 de novembro de 2012 (dispõe sobre o Sistema de Seleção Unificada – Sisu).
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Resolução nº 8/2020 - Fundo Nacional para Desenvolvimento da Educação
(FNDE) - estabelece os critérios de assistência financeira direcionada aos entes
federados,  por  meio  de  emendas  parlamentares  individuais  e  de  bancadas
impositivas,  a  título  de  apoio  a  despesas  de  custeio,  no  âmbito  da  Política
Pública de Transporte Escolar.

Resolução nº 38/2020 - Comitê Gestor do FIES -   dispõe sobre a suspensão
das parcelas, referente aos contratos de Financiamento Estudantil - Fies, devido
à pandemia do Coronavírus (Covid-19), e dá outras providências. 

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

Deliberação nº 190/2020 - Conselho Nacional de Trânsito (Contran) - dispõe
sobre a realização de vistoria de identificação veicular, de que trata a Resolução
CONTRAN  nº  466,  de  11  de  dezembro  de  2013, enquanto  durar  o  estado  de
calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020. 

Portaria nº 227/2020 - Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) -
dispor  sobre  o  estudo  e  a  implementação  de  melhorias  regulatórias  e  de
governança  relacionadas  aos  contratos  de  concessão  de  infraestruturas  de
transporte terrestre, com o intuito de propiciar maior transparência, celeridade e
previsibilidade. 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

Portaria  nº  556/2020  -  Secretaria-Geral  - designa  o  Delegado  de  Polícia
Federal LUCIANO FLORES DE LIMA para exercer a função de Superintendente
Regional de Polícia Federal no Paraná.

Portaria  nº  561/2020  -  Secretaria-Geral  - designa  o  Delegado  de  Polícia
Federal JOSÉ ANTONIO DORNELLES DE OLIVEIRA para exercer a função de
Superintendente Regional de Polícia Federal no Rio Grande do Sul.

Portaria  nº  564/2020  -  Secretaria-Geral  - designa  o  Delegado  de  Polícia
Federal RICARDO CUBAS CESAR para exercer a função de Superintendente
Regional de Polícia Federal em Santa Catarina. 

Portaria  nº  12.523/2020 -  Direção-Geral  –  designa os  Delegados Regionais
Executivos da Superintendência Regional de Polícia Federal no Rio Grande do
Sul.

Portaria  nº  12.524/2020 -  Direção-Geral  –  designa os  Delegados Regionais
Executivos da Superintendência Regional de Polícia Federal em Santa Catarina.

Portaria  nº  12.536/2020 -  Direção-Geral  –  designa os  Delegados Regionais
Executivos da Superintendência Regional de Polícia Federal no Paraná.

Portaria nº 120/2020 - Departamento Penitenciário Nacional (Depen) - institui
o Cadastro Nacional de Participação Social na Execução Penal do Departamento
Penitenciário Nacional. 
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Resolução  nº  5/2020  -  Conselho  Nacional  de  Política  Criminal  e
Penitenciária  -  republicação  -  dispõe  sobre  Diretrizes  Extraordinárias  e
Específicas  para  Arquitetura  Penal,  destinadas  para  o  enfrentamento  da
disseminação  do  novo  Coronavírus  (2019-nCoV)  no  âmbito  dos
estabelecimentos penais.

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Portaria nº 1.452/2020 - Gabinete do Ministro -  altera a Portaria nº 664, de 20
de  março  de  2020,  do  Ministério  do  Desenvolvimento  Regional  (MDR),  para
conceder novo prazo para que as famílias atingidas formalizem junto ao Gestor
Operacional do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) a manifestação de
interesse  na  aquisição  de  unidades  habitacionais  alienadas  pelo  Fundo  de
Arrendamento Residencial (FAR). 

Instrução  Normativa  nº  9/2020  -  Gabinete  do  Ministro  -  regulamenta  o
Programa  de  Atendimento  Habitacional  através  do  Poder  Público
(PRÓMORADIA). 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

Portaria nº 515/2020 - ICMBio -   dispõe sobre as normas específicas de uso
público complementares do Refúgio de Vida Silvestre de Alcatrazes.

Portaria nº 1/2020 - ICMBio/Procuradoria Federal Especializada -  consolida
as  portarias  da  Procuradoria  Federal  Especializada  junto  ao  Instituto  Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade, regulando as Orientações Jurídicas
Normativas.
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