
Edição nº 629 – 02/06/2020
(Período 26 de maio a 2 de junho de 2020)

1. PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Resolução nº 685/2020 - Presidência -  prorroga até 15 de junho de 2020 a
suspensão de prazos de processos físicos no Supremo Tribunal Federal. 

ADI - 4317 -  Ementa: Processo legislativo. Direito administrativo. Lei Estadual
que extingue o cargo de Oficial  de Justiça na Justiça do Estado do Paraná.
Transformação em função a ser exercida por técnicos judiciários. Necessidade
de critérios objetivos para seleção dos servidores. Procedência parcial. Decisão:
O Tribunal, por unanimidade, julgou parcialmente procedente o pedido formulado
na ação direta para conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 8º, §
2º, da Lei nº 16.023, de 19.12.2008, do Estado do Paraná, esclarecendo que, havendo
mais  de  um  interessado  por  vaga,  a  designação  dos  Técnicos  Judiciários
incumbidos das funções de Oficial de Justiça deve ser precedida de um processo
objetivo e previamente definido de escolha, nos termos do voto Relator. Plenário,
Sessão Virtual de 11.10.2019 a 17.10.2019. 

ADI 5454 - O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente o pedido formulado
na ação direta, nos termos do voto do Relator. Não participou deste julgamento,
por motivo de licença médica no início da sessão, o Ministro Celso de Mello (art.
2º, § 5º, da Res. 642/2019). Plenário, Sessão Virtual de 3.4.2020 a 14.4.2020.
Ementa: Direito Constitucional. Resolução 27/2008 do Conselho Nacional do Ministério
Público (CNMP)  .   Exercício legítimo de suas atribuições constitucionais. Vedação
ao exercício da advocacia por parte dos servidores do Ministério Público dos
Estados e da União. Efetivo respeito aos princípios da igualdade, da moralidade
e  da  eficiência,  vetores  imprescindíveis  à  administração  pública.  ação  direta
julgada improcedente.
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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Instrução Normativa nº 9/2020 - Presidência - prorroga até 1° de julho de 2020
o  prazo  para  realização  das  sessões  de  julgamento  da  Corte  Especial,  das
Seções e das Turmas, ordinárias ou extraordinárias, por videoconferência. 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Portaria  nº  319/2020  -  Presidência  -  dispensa  Sandro  Nunes  Vieira,  Juiz
Federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, das funções de Juiz Auxiliar
no Gabinete do Ministro Luís Roberto Barroso, designando-o para exercer as
funções de Juiz Auxiliar no Gabinete da Presidência. 

Portaria nº 320/2020 - Presidência - dispensa Danilo Gomes Sanchotene, Juiz
Federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, das funções de Juiz Auxiliar
no Gabinete do Ministro Luís Roberto Barroso, designando-o para exercer as
funções de Juiz Auxiliar no Gabinete da Presidência. 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

Resolução  nº  322/2020  –  Presidência  - estabelece,  no  âmbito  do  Poder
Judiciário,  medidas  para  retomada  dos  serviços  presenciais,  observadas  as
ações necessárias para prevenção de contágio pelo novo Coronavírus – Covid-
19, e dá outras providências (a partir de 15 de junho).

Provimento nº 100/2020 – Corregedoria Nacional - dispõe sobre a prática de
atos  notariais  eletrônicos  utilizando  o  sistema  e-Notariado,  cria  a  Matrícula
Notarial Eletrônica - MNE e dá outras providências.

Provimento nº 101/2020 – Corregedoria Nacional - dispõe sobre a prorrogação
para o dia 14 de junho de 2020 do prazo de vigência 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, do Provimento nº 95, de 1º de abril de 2020, do Provimento nº 97, de 27
de  abril  de  2020 e  do  Provimento  nº  98,  de  27  de  abril  de  2020 e  que poderá ser
ampliado  ou  reduzido  por  ato  do  Corregedor  Nacional  de  Justiça,  caso
necessário.

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

Portaria nº 232/2020 - Presidência - dispõe sobre a publicação do Relatório de
Gestão Fiscal do Conselho da Justiça Federal referente ao 1º quadrimestre do
exercício de 2020, nos termos previstos no § 2º, art. 55 da Lei Complementar n  º   101,  
de 4 de maio de 2000. 

Portaria nº 237/2020 - Presidência -  dispõe sobre a criação da Comissão de
Segurança da Justiça Federal - CS/JF, para atendimento à Política de Segurança
Institucional  da  Justiça  Federal,  de  maneira  a  possibilitar  a  uniformização,
padronização e integração da segurança institucional no âmbito do Conselho e
da Justiça Federal  (o representante da JF/4ª Região é o Desembargador Federal Luiz Carlos
Canalli).
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Certidões de Julgamento -  sessão de 18/05/2020.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

Portaria nº 230/2020 – Presidência - dispõe sobre as atribuições do Setor de
Contratos,  Divisão  de  Licitações  e  Contratos,  da  Diretoria  Administrativa  do
TRF4.

Portaria  nº  240/2020  –  Presidência  - designa  a  Comissão  de  Gestão  de
Precedentes do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

Resolução nº  11/2020 -  Presidência  -  dispõe sobre  alterações na  estrutura
organizacional  da Subseção Judiciária de Carazinho, Seção Judiciária do Rio
Grande do Sul.

Resolução nº 30/2020 - Presidência -  dispõe sobre a aprovação e publicação
do Relatório de Gestão Fiscal da Justiça Federal de 1º e 2º graus da 4ª Região,
referente ao 1º quadrimestre de 2020.

JUSTIÇA FEDERAL – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ

2. MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

Recomendação  nº  72/2020  -  Conselho  Nacional  do  Ministério  Público  -
recomenda aos ramos e às unidades do Ministério Público Brasileiro a adoção de
medidas  para  o  incremento  de  insumos  de  saúde,  mediante  parcerias  entre
órgãos governamentais, iniciativa privada e instituições de ensino e pesquisa, no
desenvolvimento de soluções de inovação aberta para minimização dos impactos
da pandemia de COVID-19. 

Nota  Técnica  nº  3/2020  –  Conselho  Nacional  do  Ministério  Público  -
referente  à  atuação  dos  membros  do  Ministério  Público  brasileiro  para  a
prevenção  de  danos  ambientais  decorrentes  da  ampliação  ou  construção  de
cemitérios em face da elevada estimativa de mortos em razão da pandemia de
Covid-19.

3. PODER LEGISLATIVO DA UNIÃO

Lei nº 14.003/2020 - cria funções de confiança destinadas à Polícia Federal e
extingue cargos em comissão. 

Lei nº 14.004/2020 - altera a Lei nº 6.634, de 2 de maio de 1979, que dispõe sobre a
Faixa de Fronteira, e a  Lei nº 10.304, de 5 de novembro de 2001, que transfere ao
domínio dos Estados de Roraima e do Amapá terras pertencentes à União.

Lei  nº  14.006/2020  -  altera  a  Lei  nº  13.979,  de  6  de  fevereiro  de  2020,  para
estabelecer o prazo de 72 (setenta e duas) horas para que a Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorize a importação e distribuição de quaisquer
materiais, medicamentos, equipamentos e insumos da área de saúde registrados
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por autoridade sanitária estrangeira e autorizados à distribuição comercial  em
seus respectivos países; e dá outras providências. 

Lei  Complementar  nº  173/2020  -  estabelece  o  Programa  Federativo  de
Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), altera a Lei Complementar
nº 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras providências. 

Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 38/2020 -     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 930, de 30 de
março de 2020, publicada, em Edição Extra, no Diário Oficial da União no mesmo
dia,  mês  e  ano,  que "Dispõe  sobre  o  tratamento  tributário  incidente  sobre  a
variação cambial do valor de investimentos realizados por instituições financeiras
e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil em
sociedade controlada domiciliada no exterior e sobre a proteção legal oferecida
aos integrantes do Banco Central do Brasil no exercício de suas atribuições e
altera  a  Lei  nº  12.865,  de  9  de outubro  de 2013,  que dispõe,  dentre  outras
matérias, sobre os arranjos de pagamento e sobre as instituições de pagamento
integrantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro", tem sua vigência prorrogada
pelo período de sessenta dias. 

Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 39/2020 - 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 931, de 30 de
março de 2020, publicada, em Edição Extra, no Diário Oficial da União no mesmo
dia, mês e ano, que "Altera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código
Civil, a Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, e a Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, e dá outras providências", tem sua vigência prorrogada pelo
período de sessenta dias. 

Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 40/2020 - 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 932, de 31 de
março de 2020, publicada no Diário Oficial da União no dia 30, do mesmo mês e
ano, que "Altera as alíquotas de contribuição aos serviços sociais autônomos
que  especifica  e  dá  outras  providências",  tem  sua  vigência  prorrogada  pelo
período de sessenta dias. 

Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 41/2020 - 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 933, de 31 de
março de 2020, publicada, em Edição Extra, no Diário Oficial da União no mesmo
dia, mês e ano, que "Suspende, pelo prazo que menciona, o ajuste anual de
preços de medicamentos para o ano de 2020", tem sua vigência prorrogada pelo
período de sessenta dias. 

Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 42/2020 -  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 934, de 1º de abril
de 2020, publicada, em Edição Extra, no Diário Oficial da União no mesmo dia,

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/mpv/mpv934.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/mpv/mpv934.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/05/2020&jornal=515&pagina=6&totalArquivos=154
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv933.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv933.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/05/2020&jornal=515&pagina=97&totalArquivos=218
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv932.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv932.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/05/2020&jornal=515&pagina=97&totalArquivos=218
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv931.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv931.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/05/2020&jornal=515&pagina=97&totalArquivos=218
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv930.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv930.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/05/2020&jornal=515&pagina=97&totalArquivos=218
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/05/2020&jornal=515&pagina=4&totalArquivos=154


mês  e  ano,  que  "Estabelece  normas  excepcionais  sobre  o  ano  letivo  da
educação  básica  e  do  ensino  superior  decorrentes  das  medidas  para
enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020", tem sua vigência prorrogada pelo período de
sessenta dias. 

Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 43/2020 -  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 935, de 1º de abril
de 2020, publicada, em Edição Extra, no Diário Oficial da União no mesmo dia,
mês e ano, que "Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da Economia,
no valor de R$ 51.641.629.500,00, para os fins que especifica", tem sua vigência
prorrogada pelo período de sessenta dias. 

Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 44/2020 -  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 936, de 1º de abril
de 2020, publicada, em Edição Extra, no Diário Oficial da União no mesmo dia,
mês e ano, que "Institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e
da  Renda  e  dispõe  sobre  medidas  trabalhistas  complementares  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 do coronavírus (covid-19), de que trata a Lei
nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e dá outras providências", tem sua vigência
prorrogada pelo período de sessenta dias. 

Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 45/2020 -  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 937, de 2 de abril
de 2020, publicada, em Edição Extra, no Diário Oficial da União no mesmo dia,
mês e ano, que "Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da Cidadania,
no valor de R$ 98.200.000.000,00, para os fins que especifica", tem sua vigência
prorrogada pelo período de sessenta dias. 

Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 46/2020 -   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 938, de 2 de abril
de 2020, publicada, em Edição Extra, no Diário Oficial da União no mesmo dia,
mês e ano, que "Dispõe sobre a prestação de apoio financeiro pela União aos
entes federativos que recebem recursos do Fundo de Participação dos Estados -
FPE e do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, com o objetivo de mitigar
as  dificuldades  financeiras  decorrentes  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)", tem sua vigência prorrogada pelo período de sessenta
dias. 

Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 47/2020 -  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 939, de 2 de abril
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de 2020, publicada, em Edição Extra, no Diário Oficial da União no mesmo dia,
mês  e  ano,  que  "Abre  crédito  extraordinário,  em  favor  de  Transferências  a
Estados, Distrito Federal e Municípios, no valor de R$ 16.000.000.000,00, para
os fins que especifica", tem sua vigência prorrogada pelo período de sessenta
dias. 

Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 48/2020 -  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 940, de 2 de abril
de 2020, publicada, em Edição Extra, no Diário Oficial da União no mesmo dia,
mês e ano, que "Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da Saúde, no
valor de R$ 9.444.373.172,00,  para os fins que especifica",  tem sua vigência
prorrogada pelo período de sessenta dias.

Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 49/2020 -  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 941, de 2 de abril
de 2020, publicada, em Edição Extra, no Diário Oficial da União no mesmo dia,
mês  e  ano,  que  "Abre  crédito  extraordinário,  em  favor  dos  Ministérios  da
Educação, da Saúde e da Cidadania, no valor de R$ 2.113.789.466,00, para os
fins que especifica", tem sua vigência prorrogada pelo período de sessenta dias. 

Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 50/2020 -  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 942, de 2 de abril
de 2020, publicada, em Edição Extra, no Diário Oficial da União no mesmo dia,
mês  e  ano,  que  "Abre  crédito  extraordinário,  em  favor  da  Presidência  da
República e dos Ministérios da Educação, da Justiça e Segurança Pública, e da
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, no valor de R$ 639.034.512,00, para
os fins que especifica", tem sua vigência prorrogada pelo período de sessenta
dias. 

Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 51/2020 -  faz saber
que  a  Medida  Provisória  nº  912,  de  19  de  dezembro  de  2019,  que  "Abre  crédito
extraordinário, em favor do Ministério da Defesa, no valor de R$ 31.793.585,00,
para o fim que especifica", teve seu prazo de vigência encerrado no dia 27 de
maio de 2020. 

Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 53/2020 - 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 944, de 3 de abril
de 2020, publicada, em Edição Extra, no Diário Oficial da União no mesmo dia,
mês e ano, e republicada, em Edição Extra, no dia 4 do mesmo mês e ano, que
"Institui  o  Programa Emergencial  de  Suporte  a  Empregos",  tem sua vigência
prorrogada pelo período de sessenta dias. 

Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 54/2020 - 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 945, de 4 de abril
de 2020, publicada, em Edição Extra, no Diário Oficial da União no mesmo dia,
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mês e ano, que "Dispõe sobre medidas temporárias em resposta à pandemia
decorrente da covid-19 no âmbito do setor portuário e sobre a cessão de pátios
sob administração militar", tem sua vigência prorrogada pelo período de sessenta
dias. 

4. GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

Acesse aqui toda a legislação referente a medidas de prevenção ao Covid-19,
abertura de comércio, serviços essenciais, uso de máscara, etc: Legislação em
vigor no Estado do Paraná 

5. PODER EXECUTIVO FEDERAL

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Medida Provisória nº 971/2020 - aumenta a remuneração da Polícia Militar, do
Corpo de Bombeiros Militar  e da Polícia Civil  do Distrito Federal  e da Polícia
Militar e do Corpo de Bombeiros Militar dos Extintos Territórios Federais e altera
as regras de cessão da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia
Civil do Distrito Federal. 

Medida  Provisória  nº  972/2020  -  abre  crédito  extraordinário,  em  favor  de
Encargos Financeiros da União, no valor de R$ 15.900.000.000,00, para o fim
que especifica e dá outras providências. 

Medida Provisória nº 973/2020 - altera a Lei nº 11.508, de 20 de julho de 2007, que
dispõe  sobre  o  regime  tributário,  cambial  e  administrativo  das  Zonas  de
Processamento de Exportação.

Medida Provisória nº 974/2020 - autoriza a prorrogação de contratos por tempo
determinado no âmbito do Ministério da Saúde. 

Medida Provisória nº 975/2020 -  institui o Programa Emergencial de Acesso a
Crédito e altera a Lei nº 12.087, de 11 de novembro de 2009, e a Lei nº 13.999, de 18 de
maio de 2020. 

Decreto nº 10.373/2020 - institui o Comitê Nacional de Facilitação do Comércio e
altera o Decreto nº 9.745, de 8 de abril de 2019.

Decreto  nº  10.375/2020  -  institui  o  Programa  Nacional  de  Bioinsumos  e  o
Conselho Estratégico do Programa Nacional de Bioinsumos. 

Decreto nº 10.377/2020 - altera o Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007, que
regulamenta  o  Imposto  sobre  Operações  de  Crédito,  Câmbio  e  Seguro,  ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários. 

Decreto  nº  10.378/2020 -  autoriza  a  nomeação  de candidatos  aprovados  no
concurso público para os cargos do Quadro de Pessoal da Polícia Rodoviária
Federal do Ministério da Justiça e Segurança Pública. 
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Decreto nº 10.381/2020 - dispõe sobre a qualificação dos projetos de concessão
das Florestas Nacionais de Canela e de São Francisco de Paula no âmbito do
Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República e sobre a
sua inclusão no Programa Nacional de Desestatização. 

Decreto  nº  10.382/2020  -  institui  o  Programa  de  Gestão  Estratégica  e
Transformação  do Estado,  no  âmbito  da  administração  pública  federal  direta,
autárquica e fundacional,  altera o  Decreto nº  9.739,  de  28 de  março de  2019,  que
estabelece  medidas  de  eficiência  organizacional  para  o  aprimoramento  da
administração pública federal direta, autárquica e fundacional, estabelece normas
sobre concursos públicos e dispõe sobre o Sistema de Organização e Inovação
Institucional do Governo Federal, e remaneja, em caráter temporário, Funções
Comissionadas do Poder Executivo - FCPE para o Ministério da Economia. 

Decreto nº 10.383/2020 - dispõe sobre a qualificação de terminais pesqueiros
públicos  no  Programa  de  Parcerias  de  Investimentos  da  Presidência  da
República. 

Decreto  nº  10.384/2020  -     dispõe  sobre  a  prorrogação  do  prazo  para  a
apresentação obrigatória para o alistamento militar devido ao enfrentamento da
pandemia da covid-19 (prorroga até 30 de setembro de 2020 o prazo para alistamento militar).

Parecer  nº  100/2019  -  Advocacia-Geral  da  União  -  DECOR/CGU/AGU  -
Interessada:  Procuradoria-Geral  da  Fazenda  Nacional  –  PGFN.  Assunto:
Benefício  especial.  Ementa:  administrativo.  Servidor  público.  Regime  de
previdência complementar. Benefício especial. Lei nº 12.618, de 2012. 

Despacho  nº  187/2020  -  AGU/CGU  - Assunto:  Recurso  administrativo  em
matéria  disciplinar.  Aprovo o Parecer  nº  2/2019/CNPAD/CGU/AGU da Câmara
Nacional de procedimentos Administrativos Disciplinares da Consultoria-Geral da
União,  com  a  seguinte  proposta  de  enunciado:  A  autoridade  administrativa
competente  deve  conhecer  de  Pedido  de  Reconsideração,  de  Revisão  ou  Recurso
Hierárquico em matéria disciplinar  que também esteja sendo discutida no âmbito do
Poder  Judiciário,  desde  que  preenchidos  os  requisitos  legais  e  não  exista  decisão
judicial transitada em julgado.

Portaria nº 172/2020 - Advocacia-Geral da União - altera a Portaria AGU nº 14, de
23 de janeiro de 2020, que cria as Consultorias Jurídicas da União Especializadas
Virtuais  (e-CJUs)  para  atuar  no  âmbito  da  competência  das  Consultorias
Jurídicas da União nos Estados. 

MINISTÉRIO DA CIDADANIA

Portaria nº 394/2020 - Gabinete do Ministro -     dispõe sobre as competências, o
fluxo dos processos e o arranjo de governança relativos ao pagamento do auxílio
emergencial de que trata a Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, e o Decreto nº 10.316,
de 7 de abril de 2020, no âmbito do Ministério da Cidadania. 

Portaria  nº  86/2020  -  Secretaria  Especial  de  Desenvolvimento  Social  -
aprova recomendações gerais para o atendimento às mulheres em situação de
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violência  doméstica  e  familiar  na  rede socioassistencial  do  Sistema Único  de
Assistência Social - SUAS no contexto da Pandemia do novo Coronavírus, Covid-
19. 

Resolução nº 7/2020 -  Conselho Nacional de Assistência Social - altera a
Resolução  CNAS  nº  38,  de  21  de  novembro  de  2019,  do  Conselho  Nacional  de
Assistência Social, que dispõe sobre o processo eleitoral da representação da
sociedade civil no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS para compor
a Gestão 2020-2022. 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES

Portaria nº 182/2020 - Agência Espacial Brasileira -  institui procedimentos e
estabelecer requisitos sobre licença de operador para execução de atividades
espaciais de lançamento no território brasileiro. 

Resolução nº 46/2020 - Conselho Nacional de Controle de Experimentação
Animal - Concea - dispõe sobre a classificação do nível de risco das atividades
econômicas  sujeitas  a  atos  públicos  de liberação pelo  Conselho  Nacional  de
Controle de Experimentação Animal - Concea, para os fins da Lei nº 13.874, de 20
de setembro de 2019,  regulamentada pelo  Decreto nº 10.178, de 18 de dezembro de
2019. 

Resolução nº 260/2020 - Comissão Nacional de Energia Nuclear -  aprova a
Posição  Regulatória  3.01/12,  Níveis  de  Investigação  e  de  Referência  para
Radioatividade  em  Água  Potável,  que  estabelece  níveis  de  referência  e  de
investigação para situação de exposição crônica do público (exposição existente)
decorrente  da  presença  de  radionuclídeos  na  água  usada  para  consumo
humano.

Resolução nº 261/2020 - Comissão Nacional de Energia Nuclear -  altera a
Norma CNEN NN 6.02 - Licenciamento de Instalações Radiativas.

Resolução nº 262/2020 - Comissão Nacional de Energia Nuclear -  renova a
Qualificação do Instituto Brasileiro da Qualidade Nuclear - IBQN, como Órgão de
Supervisão  Técnica  Independente,  nas  áreas  Metalmecânica  (Inspeção
Independente), Ensaios Não Destrutivos (Inspeção Independente) e Auditoria e
Qualificação de Fabricantes e Laboratórios.

Resolução nº 263/2020 - Comissão Nacional de Energia Nuclear - estabelece,
nos termos da  Lei  n  º   13.874/2019   e o  Decreto n  º   10.178/2019  ,  a classificação, em
termos  do  nível  de  risco,  dos  atos  públicos  de  liberação  de  instalações  e
atividades sob controle regulatório da CNEN e suas as hipóteses de solicitação. 

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Portaria nº 936/2020 - Secretaria da Receita Federal -  altera a Portaria RFB nº
543, de 20 de março de 2020, que suspende prazos para prática de atos processuais
e  os  procedimentos  administrativos  que  especifica,  no  âmbito  da  Secretaria
Especial  da Receita Federal  do Brasil  (RFB), como medida de proteção para
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enfrentamento  da  emergência  de  saúde  pública  decorrente  do  coronavírus
(Covid-19).

Resolução nº 4.817/2020 - Banco Central do Brasil - dispõe sobre os critérios
para mensuração e reconhecimento contábeis de investimentos em coligadas,
controladas e controladas em conjunto mantidos por instituições financeiras e
demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 

Resolução nº 4.819/2020 - Banco Central do Brasil - altera a Resolução nº 4.676,
de 31 de julho de 2018, que dispõe sobre as condições gerais e os critérios para
contratação de financiamento imobiliário pelas instituições financeiras e demais
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e disciplina o
direcionamento dos recursos captados em depósitos de poupança. 

Resolução nº 4.820/2020 - Banco Central do Brasil -   estabelece, por prazo
determinado,  vedações  à  remuneração  do  capital  próprio,  ao  aumento  da
remuneração de administradores, à recompra de ações e à redução de capital
social,  a  serem observadas  por  instituições  financeiras  e  demais  instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, considerando os potenciais
efeitos  da  pandemia  do  coronavírus  (Covid-19)  sobre  o  Sistema  Financeiro
Nacional. 

Resolução nº 5/2020 - INSS - institui a Política de Gestão de Riscos do Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS. 

Instrução Normativa nº 1.957/2020 - 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).

Carta-Circular  nº  4.056/2020  -  Banco  Central  do  Brasil  -  estabelece  os
procedimentos  necessários  para  a  adesão  ao  arranjo  de  pagamentos
instantâneos (PIX), desde o seu lançamento.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Portaria nº 68/2020 - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes) -  institui o Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação
(PDPG) - Parcerias Estratégicas nos Estados, a ser implementado pela CAPES
em parceria com as Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (FAP).

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

Resolução nº  3/2020 -  Conselho Nacional  das Autoridades nos Portos -
orienta aos órgãos e entidades públicas nos portos organizados e instalações
portuárias  sobre  a  atuação  na  área  de  segurança  e  vigilância  sanitária,  em
virtude da pandemia de Coronavírus (COVID-19). 

Resolução  nº  5.892/2020  -  Agência  Nacional  de  Transportes  Terrestres
(ANTT) - dispõe sobre a postergação da cobrança de verbas de fiscalização das
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concessionárias federais de infraestrutura rodoviária referentes às competências
de maio,  junho e julho de 2020,  em razão do estado de calamidade pública
decorrente do Covid-19. 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

Portaria  nº  22/2020  -  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 e controle de riscos do Novo
Coronavírus.

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Portaria  nº  1.434/2020  -  Gabinete  do  Ministro  -  republicação  -  institui  o
Programa Conecte SUS e altera a  Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de
setembro de 2017, para instituir a Rede Nacional de Dados em Saúde e dispor
sobre a adoção de padrões de interoperabilidade em saúde. 

Portaria nº 1.444/2020 - Gabinete do Ministro - institui os Centros Comunitários
de Referência para enfrentamento à Covid-19, no âmbito da Atenção Primária à
Saúde (APS), e estabelece incentivo para custeio dos Centros Comunitário de
Referência para enfrentamento à covid-19 e incentivo financeiro federal adicional
per  capita,  em  caráter  excepcional  e  temporário,  considerando  o  cenário
emergencial de saúde pública de importância internacional. 

Portaria  nº  1.445/2020  -  Gabinete  do  Ministro  -  institui  os  Centros  de
Atendimento  para  Enfrentamento  à  Covid-19,  em  caráter  excepcional  e
temporário, considerando o cenário emergencial de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus (Covid-19). 

Resolução Normativa nº 457/2020 - Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS) -  altera a  Resolução Normativa - RN nº 428, de 07 de novembro de 2017, que
dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da Saúde
Suplementar, para regulamentar a cobertura obrigatória e a utilização de testes
diagnósticos para a infecção pelo Coronavírus (COVID-19). 

Resolução RDC nº 387/2020 - Anvisa - altera o Anexo I da Resolução de Diretoria
Colegiada - RDC nº 357, de 24 de março de 2020, que estende, temporariamente, as
quantidades máximas de medicamentos sujeitos a controle especial permitidas
em  Notificações  de  Receita  e  Receitas  de  Controle  Especial  e  permite,
temporariamente, a entrega remota definida por programa público específico e a
entrega em domicílio de medicamentos sujeitos a controle especial, em virtude
da  Emergência  de  Saúde  Pública  de  Importância  Internacional  (ESPII)
relacionada ao novo Coronavírus (SARS-CoV-2).

Resolução RDC nº 388/2020 - Anvisa - altera a Resolução de Diretoria Colegiada -
RDC nº 301, de 21 de agosto de 2019, que dispõe sobre as Diretrizes Gerais de Boas
Práticas de Fabricação de Medicamentos. 
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Resolução RDC nº 389/2020 - Anvisa - dispõe sobre os requisitos temporários
para  caracterização  e  verificação  do  risco  de  redução  da  oferta  de
medicamentos durante a pandemia do novo Coronavírus.

Resolução  RDC  nº  390/2020  -  Anvisa  -   estabelece  critérios,  requisitos  e
procedimentos  para  o  funcionamento,  a  habilitação  na  Reblas  e  o
credenciamento de laboratórios  analíticos  que realizam análises em produtos
sujeitos ao regime de vigilância sanitária e dá outras providências. 

Resolução RDC nº 391/2020 - Anvisa - altera a Resolução de Diretoria Colegiada -
RDC nº 326, de 3 de dezembro de 2019, que estabelece a lista positiva de aditivos
destinados à elaboração de materiais plásticos e revestimentos poliméricos em
contato  com  alimentos  e  dá  outras  providências,  para  ampliar  o  prazo  de
adequação aos requisitos definidos, em virtude da emergência de saúde pública
internacional provocada pelo SARS-CoV-2. 

Resolução RDC nº 392/2020 - Anvisa - define os critérios e os procedimentos
extraordinários e temporários para a aplicação de excepcionalidades a requisitos
específicos das Boas Práticas de Fabricação e de Importação de Medicamentos
e  Insumos  Farmacêuticos,  em  virtude  da  emergência  de  saúde  pública
internacional decorrente do novo Coronavírus. 

Resolução  RDC  nº  393/2020  -  Anvisa  -  dispõe  sobre  a  atualização  das
indicações terapêuticas de medicamentos à base de lenalidomida. 

Resolução RDC nº 394/2020 - Anvisa - dispõe sobre a atualização da lista de
Denominações Comuns Brasileiras (DCB).

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

Portaria  nº  554/2020  -  ICMBio  -  dispõe  sobre  a  localização  dos  Centros
Nacionais de Pesquisa e Conservação - CNPC vinculados à DIBIO no âmbito do
Instituto Chico Mendes e dá outras providências.

6. CONSELHOS PROFISSIONAIS

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO RIO GRANDE DO SUL

Resolução  nº  12/2020  -  aprova  o  Protocolo  de  Regulação  para  casos  de
COVID-19 para Unidades de Terapia Intensiva de Alta Complexidade.
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