
Edição nº 630 – 09/06/2020
(Período 2 a 9 de junho de 2020)

1. PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

ADI  5.100  -  O Tribunal,  por  unanimidade,  conheceu  da  ação direta  e  julgou
parcialmente  procedente  o  pedido  formulado  para  declarar  a
inconstitucionalidade  parcial,  sem  redução  de  texto,  do  artigo  2º  da  Lei  nº
15.945/2013 do Estado de Santa Catarina, de forma a excluir do âmbito de aplicação
da  lei  as  condenações  judiciais  já  transitadas  em julgado  ao  tempo  de  sua
publicação, nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 17.4.2020
a  24.4.2020.  Ementa:  AÇÃO  DIRETA DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  DIREITO
CONSTITUCIONAL.  ARTIGOS 1º E 2º  DA  LEI  15.945/2013 DO ESTADO DE SANTA
CATARINA. REDUÇÃO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR PARA 10
(DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS. A VIGÊNCIA DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO
DE  PRECATÓRIOS  PREVISTO  NO  ARTIGO  97  DO  ADCT NÃO  SUSPENDEU  A
COMPETÊNCIA  DOS  ENTES  FEDERADOS  PARA  ALTERAR  O  TETO  DAS
REQUISIÇÕES  DE  PEQUENO  VALOR.  POSSIBILIDADE  DE  FIXAÇÃO  DE  VALOR
INFERIOR AO DO  ARTIGO  87  DO  ADCT PARA AS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO
VALOR, SEGUNDO A CAPACIDADE ECONÔMICA DOS ENTES FEDERADOS. JUÍZO
POLÍTICO.  AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRRAZOABILIDADE.  APLICAÇÃO
DA  REDUÇÃO  DO  TETO  DAS  REQUISIÇÕES  DE  PEQUENO  VALOR  ÀS
CONDENAÇÕES JUDICIAIS  JÁ  TRANSITADAS EM  JULGADO.  IMPOSSIBILIDADE.
OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. 

ADI 3.150 -  Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o
pedido  formulado  na  ação  direta  para,  conferindo  interpretação  conforme  à
Constituição ao art. 51 do Código Penal, explicitar que a expressão "aplicando-se-
lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive
no  que  concerne  às  causas  interruptivas  e  suspensivas  da  prescrição",  não
exclui a legitimação prioritária do Ministério Público para a cobrança da multa na
Vara  de  Execução  Penal,  nos  termos  do  voto  do  Ministro  Roberto  Barroso,
Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Edson
Fachin, que o julgavam improcedente. Ausentes, justificadamente, os Ministros
Celso de Mello e Gilmar Mendes. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário,
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13.12.2018.  EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE.  PENA DE  MULTA.  LEGITIMIDADE  PRIORITÁRIA DO
MINISTÉRIO  PÚBLICO.  NECESSIDADE  DE  INTERPRETAÇÃO  CONFORME.
PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. 

ADI 5.099 -  Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou procedente o pedido
formulado na ação direta para declarar a inconstitucionalidade formal e material
da  Lei  Complementar  paranaense n  º   159/2013, de 25/7/2013  ,  nos termos do voto da
Relatora.  O  Ministro  Luiz  Fux  acompanhou  a  Relatora  com  ressalvas.  Não
participou deste julgamento, por motivo de licença médica no início da sessão, o
Ministro  Celso  de  Mello.  Plenário,  Sessão  Virtual  de  10.4.2020  a  17.4.2020.
EMENTA:  AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  LEI  COMPLEMENTAR
PARANAENSE  Nº  159/2013.  TRANSFERÊNCIA  PARA  UTILIZAÇÃO  PELO  PODER
EXECUTIVO DE  30%  DOS  DEPÓSITOS JUDICIAIS.  INCONSTITUCIONALIDADE  FORMAL.
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO  PARA TRATAR  DE  DIREITO  PROCESSUAL CIVIL.
INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. AFRONTA AO ART. 5º, INC. LIV, DA CONSTITUIÇÃO.
PRECEDENTES.  PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1.  É inconstitucional  lei  estadual  que
transfere parte dos depósitos judiciais para conta do Estado, autorizando o Poder
Executivo  a  utilizar  os  valores  em  ações  nas  áreas  de  saúde,  educação,
segurança  pública,  infraestrutura  viária,  mobilidade  urbana  e  pagamento  de
requisições judiciais de pequeno valor. 2. Inconstitucionalidade formal decorrente
da usurpação de competência privativa da União para legislar sobre processo
civil  (art.  22,  inc.  I,  da  Constituição)  e  material,  pela  impossibilidade  de
expropriação (ou confisco) de numerário que não compõe o patrimônio do Poder
Público, mas de terceiros, litigantes em processo judicial específico. 3. Pedido
julgado procedente. 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Portaria nº 210 – Presidência – dispõe que os prazos processuais civis ficarão
suspensos no período de 2 a 31 de julho de 2020, observando-se os termos dos
artigos 219 e 224, § 1º, do Código de Processo Civil, e que os prazos processuais
penais observarão, no mesmo período, o disposto nos §§ 1º e 3º do art. 798 do
Código de Processo Penal  .  

Resolução nº 14/2020 – Presidência - disciplina a emissão e a utilização de
passagens aéreas para magistrados no Superior Tribunal de Justiça.

Instrução Normativa nº  10/2020 –  Presidência  - disciplina  a  concessão de
horário especial ao servidor estudante e ao servidor com deficiência ou àquele
que tenha cônjuge, companheiro, filho ou dependente com deficiência no âmbito
do Superior Tribunal de Justiça.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Portaria nº 342/2020 - Presidência -  designa o Juiz Federal DANILO GOMES
SANCHOTENE (TRF4/1ª Vara Federal de Joinville/SC), Juiz Auxiliar do Gabinete
da  Presidência  deste  Tribunal,  para  a  função  de  Ouvidor  da  Ouvidoria  da
Secretaria-Geral da Presidência. 
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Portaria nº 356/2020 - Presidência –   dispõe que nas eleições de 2020, será
adotada a sistemática prevista na Resolução - TSE nº 23.272/2010, para divulgação
da relação de devedores de que trata o art. 11, § 9º, da Lei nº 9.504/1997.

Portaria nº 358/2020 - Presidência -  aprova a alteração da "Data limite para
decisão das situações sub judice" e da "Data limite para registro das situações
no sistema", duas últimas fases do cronograma para tratamento dos dados sobre
filiação partidária, estabelecidas pela Portaria TSE nº 131, de 20 de fevereiro de 2020  .   

Portaria nº 367/2020 - Presidência -  delega aos juízes auxiliares do Gabinete
da Presidência a realização de atividades para o cumprimento de determinações
de bloqueio de valores por meio do sistema BacenJud. 

Portaria nº 269/2020 - TRE/PR - dispõe sobre as Mesas Receptoras de Votos,
nas Eleições Municipais de 2020.

Portaria nº 270/2020 - TRE/PR - dispõe sobre a utilização do Mural Eletrônico
nas Eleições.

Norma Técnica nº 5/2020 - TRE/PR - institui o processo de Gerenciamento de
Mudanças  de  Tecnologia  da  Informação  no  âmbito  da  Justiça  Eleitoral  do
Paraná.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

Portaria nº 88/2020 – Presidência -  institui o regulamento do Prêmio CNJ de
Qualidade, ano 2020.

Recomendação nº 65/2020 – Presidência - recomenda a todos os magistrados
brasileiros, exceto aos ministros do STF, que se abstenham de exercer funções,
ainda  que  de  caráter  honorífico  e  sem  remuneração,  em  quaisquer  órgãos
ligados às federações, confederações ou outras entidades desportivas, inclusive
a Conmebol,  e  que se  abstenham de exercer  funções,  ainda que de caráter
honorífico, consultivo e sem remuneração, em conselhos, comitês, comissões ou
assemelhados,  de  natureza  política  ou  de  gestão  administrativa  de  serviços
vinculados a Poder  ou  órgãos estranhos ao Poder  Judiciário,  ressalvados os
casos previstos em lei.

Provimento nº 102/2020 – Corregedoria Nacional de Justiça -  dispõe sobre
diretrizes  e  parâmetros  para  a  implantação,  utilização  e  o  funcionamento  do
sistema do Processo Judicial Eletrônico nas Corregedorias (PjeCor).

Provimento nº 103/2020 – Corregedoria Nacional de Justiça - dispõe sobre a
Autorização  Eletrônica  de  Viagem  nacional  e  internacional  de  crianças  e
adolescentes até 16 (dezesseis) anos desacompanhados de ambos ou um de
seus pais e dá outras providências.

Errata 1 - a Secretaria Processual do Conselho Nacional de Justiça comunica a
republicação  do  Regulamento  das  Ações  de  Capacitação  e  do  Banco  de
Dados da Política de Tratamento Adequado de Conflitos, disponibilizado no
DJe 100/2020, de 14/4/2020, em decorrência de erro material.
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Errata 2 - a Secretaria Processual do Conselho Nacional de Justiça comunica a
republicação  do  Regulamento  das  Ações  de  Capacitação  e  do  Banco  de
Dados da Política de Tratamento Adequado de Conflitos, com correções nos
artigos 5º, 11 e 39.

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

Portaria nº 233/2020 -  Corregedoria Geral –  dispõe sobre a composição do
Comitê  Técnico  de  Aperfeiçoamento  e  Pesquisa  –  CTAP,  que  passa  a  ser
integrado pelos magistrados descritos no biênio 2020/2021 (o representante da JF da
4ª Região é o juiz federal Jairo Gilberto Schafer).

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

Portaria nº 212/2020 – Presidência - dispõe sobre a revisão e atualização das
atribuições  da  Secretaria  de  Recursos,  da  Diretoria  Judiciária  do  Tribunal
Regional Federal da 4ª Região.

Portaria nº 513/2020 – Presidência - altera a composição da Comissão Local de
Segurança  da  Informação  do  Tribunal  Regional  Federal  da  4ª  Região,  e
estabelece outras providências.

Portaria nº 514/2020 – Presidência - altera a composição do Comitê Gestor das
Ações em Inteligência Artificial do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

Portaria nº 515/2020 – Presidência -  altera a composição do Comitê Regional
das Tabelas Processuais - CORETAB - da Justiça Federal da 4ª Região.

Portaria  nº  523/2020  –  presidência  - designa  o  juiz  federal  Gustavo  Chies
Cignachi para presidir o comitê de governança de tecnologia da informação e
comunicação da justiça federal da 4ª região.

Portaria  nº  502/2020  –  Corregedoria  Regional  - concede  voto  de  louvor  a
servidores da equipe de apoio técnico à Semana de Inspeção 2020.

Portaria  nº  503/2020  –  Corregedoria  Regional  - concede  voto  de  louvor  a
servidores que participaram da preparação do material de comunicação textual e
visual da Semana de Inspeção 2020.

Resolução nº 94/2019 – Presidência – republicada por incorreção - dispõe sobre
alterações  na  estrutura  organizacional  do  Tribunal  Regional  Federal  da  4ª
Região.

Resolução nº 27/2020 – Presidência -  dispõe sobre alterações na estrutura
organizacional  da  Secretaria  de  Recursos,  da  Diretoria  Judiciária  do  Tribunal
Regional Federal da 4ª Região.

Ato nº 99/2020 – Presidência - designa o Juiz Federal  Substituto Francisco
Ostermann de Aguiar e o Juiz Federal Substituto  Leandro Paulo Cypriani como
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Coordenador e Coordenador Adjunto, respectivamente, do  Centro Judiciário de
Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSCON, junto à Subseção Judiciária de
Blumenau, Seção Judiciária de Santa Catarina, a partir de 18 de maio de 2020.

Edital  nº  5/2020  –  Presidência  –  Concurso  Público  para  Servidores  -
suspende o prazo de validade do Concurso Público  regido  pelo  Edital  TRF4
1/2019, publicado no D.O.U. de 31-5-2019, a contar de 28-5-2020 até o término
da vigência  do  estado de calamidade pública  definido  pelo  Decreto  Legislativo
6/2020  .  

Ato nº 180 - Presidência - suspende, por tempo indeterminado, o prazo previsto
no artigo 13, § 1º, da Lei 8.112/1990, para posse dos candidatos nomeados pelos
Atos  TRF4  175 e  176/2020,  publicados  no  D.O.U.  de  26-5-2020,  Seção  2,  e
suspende,  por  tempo  indeterminado,  o  prazo  para  a  entrada  em  exercício,
previsto no artigo 15,  § 1º,  da  Lei  8.112/1990,  dos candidatos nomeados pelos
referidos Atos e já empossados. 

JUSTIÇA FEDERAL – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ

Portaria  nº  659/2020 – Direção do Foro da JFPR - institui  a  Comissão de
Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e do Assédio Sexual na Seção
Judiciária do Paraná.

2. CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Portaria nº 1.214/2020 - Gabinete do Ministro - regulamenta os requisitos e o
procedimento de reabilitação de que tratam o inciso IV e o § 3º do art. 87 da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no âmbito da Controladoria-Geral da União (a pessoa
física ou jurídica declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública por ato do
Ministro  de  Estado  da  CGU  poderá  requerer  a  sua  reabilitação  perante  a  mesma  autoridade,
observados os requisitos e o procedimento fixados nesta Portaria).

3. PODER LEGISLATIVO DA UNIÃO

Lei nº 14.007/2020 - extingue o fundo formado pelas reservas monetárias de que
trata o art. 12 da Lei nº 5.143, de 20 de outubro de 1966; dispõe sobre a destinação
dos recursos oriundos do fundo; revoga o art. 12 da Lei nº 5.143, de 20 de outubro de
1966; e dá outras providências. 

Lei nº 14.009/2020 - altera o art. 125 da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto
da Pessoa com Deficiência), para dispor sobre a acessibilidade para pessoas com
deficiência nas salas de cinema.

Ato Declaratório do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 55/2020 -
faz saber que a  Medida Provisória nº 914, de 24 de dezembro de 2019, que "Dispõe
sobre  o  processo  de  escolha  dos  dirigentes  das  universidades  federais,  dos
institutos federais e do Colégio Pedro II", teve seu prazo de vigência encerrado
no dia 1º de junho de 2020.

Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 56/2020 -  faz saber
que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada
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pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 946, de 7 de abril
de 2020, publicada, em Edição Extra, no Diário Oficial da União no mesmo dia,
mês e ano, que "Extingue o Fundo PIS-Pasep, instituído pela Lei Complementar
nº 26, de 11 de setembro de 1975, transfere o seu patrimônio para o Fundo de
Garantia  do  Tempo  de  Serviço,  e  dá  outras  providências",  tem sua  vigência
prorrogada pelo período de sessenta dias. 

Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 57/2020 -  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 947, de 8 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$ 2.600.000.000,00,  para os fins que especifica",  tem sua vigência
prorrogada pelo período de sessenta dias. 

Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 58/2020 -   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 948, de 8 de abril
de 2020, publicada, em Edição Extra, no Diário Oficial da União no mesmo dia,
mês e ano, que "Dispõe sobre o cancelamento de serviços, de reservas e de
eventos dos setores de turismo e cultura em razão do estado de calamidade
pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da
emergência  de  saúde  pública  de  importância  internacional  decorrente  do
coronavírus (covid-19)", tem sua vigência prorrogada pelo período de sessenta
dias. 

Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 59/2020 -   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 949, de 8 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 de Minas e
Energia,  no valor de R$ 900.000.000,00, para o fim que especifica",  tem sua
vigência prorrogada pelo período de sessenta dias. 

Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 60/2020 -  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 950, de 8 de abril
de 2020, publicada, em Edição Extra, no Diário Oficial da União no mesmo dia,
mês e ano, que "Dispõe sobre medidas temporárias emergenciais destinadas ao
setor elétrico para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido
pelo Decreto Legislativo nº 6,  de 20 de março de 2020, e da emergência de
saúde  pública  de  importância  internacional  decorrente  da  pandemia  de
coronavírus (covid-19)", tem sua vigência prorrogada pelo período de sessenta
dias. 
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4. PODER EXECUTIVO FEDERAL

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Medida Provisória nº 975/2020 - retificação - 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. 

Medida  Provisória  nº  976/2020  - abre  crédito  extraordinário,  em  favor  do
Ministério da Saúde, no valor de R$ 4.489.224.000,00, para o fim que especifica. 

Medida  Provisória  nº  977/2020  -     abre  crédito  extraordinário,  em  favor  de
Encargos Financeiros da União, no valor de R$ 20.000.000.000,00, para o fim
que especifica, e dá outras providências. 

Medida  Provisória  nº  978/2020  - abre  crédito  extraordinário,  em  favor  de
Transferências  a  Estados,  Distrito  Federal  e  Municípios,  no  valor  de  R$
60.189.488.452,00, para o fim que especifica, e dá outras providências. 

Decreto nº 10.386/2020 -     dispõe sobre a Aviação do Exército. 

Decreto nº 10.387/2020 -  altera o Decreto nº 8.874, de 11 de outubro de 2016, para
dispor  sobre  incentivo  ao  financiamento  de  projetos  de  infraestrutura  com
benefícios ambientais e sociais. 

Decreto nº 10.388/2020 - regulamenta o § 1º do caput do art. 33 da Lei nº 12.305,
de 2 de agosto de 2010, e institui o sistema de logística reversa de medicamentos
domiciliares  vencidos  ou  em  desuso,  de  uso  humano,  industrializados  e
manipulados, e de suas embalagens após o descarte pelos consumidores (entrada

em vigor 180 dias após a publicação).

Decreto nº 10.389/2020 - dispõe sobre a qualificação dos projetos minerários em
áreas para pesquisa ou lavra de recursos minerais colocadas em disponibilidade
pela  Agência  Nacional  de  Mineração  no  exercício  de  2020  no  âmbito  do
Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República. 

Decreto  nº  10.390/2020  -  dispõe  sobre  a  qualificação  de  empreendimentos
públicos federais do setor portuário e do setor de transporte rodoviário no âmbito
do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República. 

Decreto nº 10.391/2020 -  restaura a vigência do Decreto nº 93.206, de 3 de setembro
de 1986, e revoga o Decreto nº 10.386, de 2 de junho de 2020, que dispõem sobre a
Aviação do Exército. 

Resolução  nº  6/2020  -  Casa  Civil  -  institui  Grupo  de  Trabalho  para  a
Consolidação das Estratégias de Governança e Gestão de Riscos do Governo
federal  em resposta  aos impactos relacionados ao coronavírus,  no âmbito  do
Comitê de Crise da covid-19. 
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Portaria Conjunta nº 2/2020 - Advocacia-Geral da União/Procuradoria-Geral
da  Fazenda  Nacional  -  disciplina  a  representação  extrajudicial  da  União
relativamente ao Ministério da Economia no âmbito do Tribunal  de Contas da
União.

MINISTÉRIO DA CIDADANIA

Portaria nº 398/2020 - Gabinete do Ministro - altera a  Portaria nº 369, de 29 de
abril de 2020, que dispõe sobre repasse emergencial de recursos federais para a
execução  de  ações  socioassistenciais  e  estruturação  da  rede  no  âmbito  dos
estados,  Distrito  Federal  e  municípios  devido  à  situação  de  Emergência  em
Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do coronavírus, COVID-
19. 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES

Portaria  nº  2.495/2020  -  Gabinete  do  Ministro  -  regulamenta  os  termos  e
condições  para  a  assunção  das  obrigações  de  investimento  em  pesquisa,
desenvolvimento e inovação pela pessoa jurídica contratante de que trata o § 28,
art. 11 da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, incluído pela Lei nº 13.969, de 26 de
dezembro de 2019.

Resolução nº 727/2020 - Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) -
altera  o  Regulamento  Geral  de  Direitos  do  Consumidor  de  Serviços  de
Telecomunicações - RGC, aprovado pela Resolução nº 632, de 7 de março de 2014,
para inclusão de dispositivos específicos  (trata da  obtenção de acesso às informações
cadastrais previstas no Regulamento, as quais compreendem o nome completo e o CPF ou o CNPJ
do originador da chamada).

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Portaria nº 232/2020 - Gabinete do Ministro -  institui o Sistema Integrado de
Gestão Patrimonial - Siads, no âmbito da administração pública federal direta,
autárquica  e  fundacional  e  das  empresas  públicas  dependentes  do  Poder
Executivo federal, e dá outras providências. 

Portaria nº 978/2020 - Secretaria Especial da Receita Federal -  dispõe sobre
o fornecimento de informações para fins de análise para a concessão de créditos
a microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito do Programa Nacional
de  Apoio  às  Microempresas  e  Empresas  de  Pequeno  Porte  (Pronampe),
instituído pela Lei nº 13.999, de 18 de maio de 2020. 

Portaria nº 13.338/2020 - Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - altera a
Portaria  PGFN  nº  7.821,  de  18  de  março  de  2020,  para  prorrogar  as  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 (suspende até 30 de
junho  de  2020  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).
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Portaria nº 13.699/2020 -  Secretaria Especial de Previdência e Trabalho -
altera o § 1º e cria o § 4º do artigo 4º da Portaria n° 10.486, de 22 de abril de 2019,
para  editar  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 13.779/2020 -  Secretaria Especial de Previdência e Trabalho -
abre processo de consulta pública para apresentação de sugestões ao conteúdo
da  minuta  de  portaria  que  dispõe  sobre  a  emissão  do  Certificado  de
Regularidade Previdenciária - CRP previsto no inciso IV do art. 9º da Lei nº 9.717,
de 27 de novembro de 1998 e no Decreto nº 3.788, de 11 de abril de 2001, e dá outras
providências. 

Resolução nº 37/2020 - Conselho Nacional de Previdência Complementar -
altera  a  Resolução  CNPC  nº  29,  de  13  de  abril  de  2018,  que  dispõe  sobre  os
procedimentos contábeis das entidades fechadas de previdência complementar e
dá outras providências. 

Resolução  nº  4.822/2020  -  Banco  Central  do  Brasil  -  dispõe  sobre  a
constituição, a organização e o funcionamento da sociedade de garantia solidária
e da sociedade de contragarantia. 

Instrução Normativa nº 43/2020 - PGFN/Secretaria de Gestão - dispõe sobre a
dispensa, o parcelamento, a compensação e a suspensão de cobrança de débito
resultante de multa administrativa, prevista nas Leis nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e  nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, no âmbito da
Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, não inscritas em
dívida ativa. 

Circular nº 4.022/2020 - Banco Central do Brasil - dispõe sobre procedimentos
para  autorização  e  cancelamento  de  autorização  de  débitos  em  conta  de
pagamentos pré-paga. 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Despacho de 8 de junho de 2020 - Gabinete do Ministro - homologa o Parecer
CNE/CES  nº  945/2019,  da  Câmara  de  Educação  Superior  do  Conselho  Nacional  de
Educação,  que conheceu da demanda para, no mérito,  votar favoravelmente à
inclusão das Ciências Policiais como área de conhecimento no rol das ciências
estudadas no Brasil.

Portaria nº 518/2020 - Gabinete do Ministro - institui o Grupo de Trabalho para
elaborar  propostas  de  normativos  específicos  para  a  implementação  do
Programa Tempo de Aprender, instituído pela Portaria MEC nº 280, de 19 de fevereiro
de 2020. 

Portaria  nº  70/2020  -  Fundação  Coordenação  de  Aperfeiçoamento  de
Pessoal de Nível Superior (Capes) - regulamenta o art. 8º da Portaria nº 90, de 24
de abril de 2019, estabelecendo as diretrizes para autorização de funcionamento e
para a avaliação de permanência de Polos de Educação a Distância (polo EaD)
para oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu.
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MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

Resolução  nº  5.893/2020  -  Agência  Nacional  de  Transportes  Terrestres
(ANTT) - dispõe sobre as medidas a serem adotadas, no âmbito dos serviços de
transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros e dos serviços
de transporte ferroviário de passageiros, para enfrentamento da emergência de
saúde pública decorrente do Covid-19. 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

Portaria nº 303/2020 - Gabinete do Ministro - designa membros para compor o
Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas – CONAD.

Portaria nº 61/2020 - Polícia Rodoviária Federal - altera o Anexo I da Portaria nº
126/2019/DIROP, de 18 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a restrição do trânsito
de Veículos e Combinações de Veículos excedentes em peso e ou dimensões
aos limites máximos estabelecidos pela Resolução nº 210/2006, do Conselho Nacional
de  Trânsito e suas alterações,  passíveis ou não da concessão de Autorização
Especial de Trânsito - AET ou Autorização Específica - AE, em rodovias federais,
nos períodos dos feriados previstos para o ano de 2020. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Consulta Pública nº 815 - Anvisa -  estabelece o prazo de 90 (noventa) dias
para envio de comentários e sugestões ao texto da Resolução que estabelece as
regras para a rotulagem de medicamentos.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

Portaria nº 235/2020 - Gabinete do Ministro -  divulga, para Consulta Pública,
propostas referentes às metas compulsórias anuais de redução de emissões de
gases causadores do efeito estufa para a comercialização de combustíveis, de
que trata o art. 6º da Lei nº 13.576, de 26 de dezembro de 2017, para o decênio de
2021 a 2030 e à revisão das metas estabelecidas para o ano de 2020, em função
dos impactos da pandemia de Covid-19.

Resolução nº 37/2020 - Agência Nacional de Mineração - altera os artigos 102
ao 122 da Portaria nº 155/2016, que disciplinam a emissão da Guia de Utilização –
GU (determina  que  a  extração  mineral  em  área  titulada  poderá  ser  autorizada,  em  caráter
excepcional, antes da outorga da concessão de lavra, mediante a emissão de Guia de Utilização - GU
pela ANM).

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

Portaria  nº  252/2020 -  Gabinete  do Ministro  -  torna pública  a  abertura  de
processo de consulta pública da proposta de Termo de Compromisso para a
implementação de ações voltadas à economia  circular  e  logística  reversa de
embalagens em geral. 
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Portaria nº 641/2020 - ICMBio – cria a Reserva Particular do Patrimônio Natural
- RPPN Taipa Rio do Couro IIC, no Município de Itaiópolis/SC.

Portaria nº 696/2020 - ICMBio -  estabelece a reabertura da visitação pública
nos Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral,  localizados na
divisa entre os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. 

Portaria nº 697/2020 - ICMBio - estabelece a reabertura da visitação pública no
Parque Nacional do Iguaçu. 

5. CONSELHOS PROFISSIONAIS

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

Resolução nº 641/2020 – dispõe sobre a utilização de Dispositivos Extraglóticos
(DEG) e outros procedimentos para acesso à via aérea, por Enfermeiros, nas
situações de urgência e emergência, nos ambientes intra e pré-hospitalares. 

CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA

Resolução  nº  574/2020  -  dispõe  sobre  o  Regimento  Interno  Único  dos
Conselhos Regionais de Fonoaudiologia e dá outras providências.

CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA

Resolução nº 226/2020 - dispõe sobre o exercício da Odontologia a distância,
mediado por tecnologias, e dá outras providências. 
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