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1. PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Resolução  nº  687/2020  -  Presidência  -  dispõe  sobre  o  funcionamento  do
Tribunal no mês de julho de 2020.

Resolução nº 688/2020 - Presidência - disciplina a concessão, a aplicação e a
prestação de contas de suprimento de fundos no Supremo Tribunal Federal. 

ADPF  548  -  Decisão:  O  Tribunal,  por  unanimidade,  confirmando  a  medida
cautelar referendada pelo Plenário,  julgou procedente a presente arguição de
descumprimento de preceito  fundamental  para:  a)  declarar  nulas as decisões
impugnadas na presente ação, proferidas pelo Juízo da 17ª Zona Eleitoral  de
Campina Grande/PB, pelo Juízo da 20ª Zona Eleitoral do Rio Grande do Sul,
pelo Juízo da 30ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte/MG, pelo Juízo da 199ª Zona
Eleitoral de Niterói/RJ e pelo Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Dourados/MS; b)
declarar inconstitucional a interpretação dos arts. 24 e 37 da Lei nº 9.504/1997 que
conduza à prática de atos judiciais ou administrativos pelos quais se possibilite,
determine ou promova o ingresso de agentes públicos em universidades públicas
e privadas, o recolhimento de documentos, a interrupção de aulas, debates ou
manifestações  de  docentes  e  discentes  universitários,  a  atividade  disciplinar
docente e discente e a coleta irregular de depoimentos desses cidadãos pela
prática  de  manifestação  livre  de  ideias  e  divulgação  do  pensamento  nos
ambientes  universitários  ou  em  equipamentos  sob  a  administração  de
universidades públicas e privadas e serventes a seus fins e desempenhos, nos
termos do voto da Relatora. Falaram: pelo amicus curiae Confederação Nacional
dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino -  CONTEE, o Dr.  Joelson
Dias;  pelo  amicus  curiae  Federação  de  Sindicatos  de  Trabalhadores  das
Universidades Brasileiras (FASUBRA - SINDICAL), o Dr. Claudio Santos da Silva;
pelo amicus curiae Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino
Superior - ANDES, a Dra. Monya Ribeiro Tavares; e, pelo amicus curiae Instituto
Mais  Cidadania,  o  Dr.  Luiz  Gustavo de Andrade.  Plenário,  Sessão Virtual  de
8.5.2020  a  14.5.2020.  EMENTA:  ARGUIÇÃO  DE  DESCUMPRIMENTO  DE  PRECEITO

https://www.stf.jus.br/arquivo/djEletronico/DJE_20200624_159.pdf
https://www.stf.jus.br/arquivo/djEletronico/DJE_20200630_165.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9504compilado.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/06/2020&jornal=515&pagina=2&totalArquivos=161


FUNDAMENTAL.  DECISÕES  DA  JUSTIÇA  ELEITORAL.  BUSCA  E  APREENSÃO  EM
UNIVERSIDADES E ASSOCIAÇÕES DE DOCENTES. PROIBIÇÕES DE AULAS E REUNIÕES
DE  NATUREZA POLÍTICA E  DE  MANIFESTAÇÕES  EM  AMBIENTE  FÍSICO  OU  VIRTUAL.
AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DE PENSAMENTO E DA
AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ADPF JULGADA PROCEDENTE.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Resolução  nº  15/2020  -  Presidência  -  autoriza  a  Secretaria  do  Tribunal  a
praticar atos meramente ordinatórios antes da distribuição dos feitos no STJ. 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Portaria  nº  438/2020  -  Presidência  -  institui  Comitê  de  Monitoramento  das
atividades necessárias à realização das eleições municipais de 2020 no contexto
da pandemia da COVID-19 (Comitê de Monitoramento - Eleições 2020). 

Portaria nº 318/2020 - TRE/PR - dispõe sobre os Coordenadores de Registro de
Candidaturas nas Eleições Municipais de 2020.

Resolução  nº  23.621/2020  -  altera  a  redação  do  art.  73  na  Resolução  TSE
23.604/2019  ,   que  regulamenta  o  disposto  no  Título  III  Das  Finanças  e
Contabilidade dos Partidos da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995  .   

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

Portaria nº 101/2020 – Presidência -  dispõe sobre nova prorrogação do prazo
para o encerramento das atividades do Grupo de Trabalho para contribuir com a
modernização e efetividade da atuação do Poder Judiciário nos processos de
recuperação judicial e de falência, instituído pela Portaria n  º   162, de 19 de dezembro  
de 2018.

Resolução nº 325/2020 – Presidência -  dispõe sobre a Estratégia Nacional do
Poder Judiciário 2021-2026 e dá outras providências.

Resolução nº 326/2020 – Presidência - dispõe sobre alterações formais nos
textos das Resoluções do Conselho Nacional de Justiça.

Provimento nº 107/2020 – Corregedoria Nacional - dispõe sobre a proibição de
cobrança de quaisquer valores dos consumidores finais dos serviços prestados
pelas centrais cartorárias em todo o território nacional, e dá outras providências.

Enunciado Administrativo nº 23 - A alínea “I”do Enunciado Administrativo nº 1 do
Conselho Nacional de Justiça passa a vigorar com a seguinte redação:  “Para os
fins do disposto no inciso III do art. 2º da Resolução nº 7, considera-se como
situação  geradora  de  incompatibilidade  aquela  em  que  haja  relação  de
parentesco, com potencialidade de interferir no processo de nomeação”.

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

Ata Sessão de 18 de maio – realizada por videoconferência.

https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/896
http://sintse.tse.jus.br/documentos/2020/Jun/29/diario-da-justica-eletronico-tres-destaques/portaria-no-318-2020-dispoe-sobre-o-coordenador-do-registro-de-candidaturas-nas-eleicoes-municipais-
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9096compilado.htm
http://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2019/resolucao-no-23-604-de-17-de-dezembro-de-2019
http://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2019/resolucao-no-23-604-de-17-de-dezembro-de-2019
http://sintse.tse.jus.br/documentos/2020/Jun/29/diario-da-justica-eletronico-tse/resolucao-no-23-621-de-25-de-junho-de-2020-altera-a-redacao-do-art-73-na-res-tse-no-23-604-2019-que-
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/06/2020&jornal=515&pagina=156&totalArquivos=161
https://atos.cnj.jus.br/files/compilado172120202003115e691e10780a2.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/compilado172120202003115e691e10780a2.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/compilado172120202003115e691e10780a2.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/compilado172120202003115e691e10780a2.pdf
http://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/prt/2020/portaria-no-438-de-16-de-junho-de-2020
https://ww2.stj.jus.br/processo/dj/documento/mediado/?seq_publicacao=16057&seq_documento=25926754&data_pesquisa=29/06/2020&versao=impressao&nu_seguimento=00001&tipo_documento=documento&ids=25926754,25926755,25913903,25923617,25911463,25923618,25914416,25923594,25923598,25923613,25923600,25923614,25925344,25923603,25923610,25923605,25923607,25923615,25923611,25910522,25923616,25923612,25910954,25925155,25906130,25925468,25911164,25913902,25911496,25923621,25925331,25925336,25925464,25910672,25913034,25911285,25913905,25913906,25910789,25913915,25923620,25923619,25913900,25910787,25910963,25925404,25913914,25923590,25913909,25925350


Portaria nº 260/2020 - Presidência -  designa o Juiz Federal IVANIR CÉSAR
IRENO JÚNIOR, da 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Minas Gerais,
para  compor  a  Turma  Nacional  de  Uniformização  dos  Juizados  Especiais
Federais, no biênio 2020/2022, na qualidade de membro efetivo, em substituição
ao Juiz Federal Ronaldo Castro Destêrro e Silva. 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

Portaria  Conjunta  nº  3/2020 –  Corregedoria  e  Coordenadoria  dos  JEFs -
dispõe sobre a centralização e a adoção de rito padronizado e simplificado nas
ações referentes ao Auxílio Emergencial instituído pela Lei n  º   13.982/2020   na Seção
Judiciária do Rio Grande do Sul.

Portaria  nº  569/2020  –  Corregedoria  Regional  -  institui  o  Laboratório  de
Inovação da Corregedoria Regional do Tribunal Regional da 4ª Região, define a
sua composição inicial e dá outras providências.

Resolução nº 4/2020 – Presidência -  dispõe sobre a criação da Seção de
Inovação Institucional da Seção Judiciária do Paraná.

Resolução nº 14/2020 – Presidência -  dispõe sobre a criação da Central  de
Consultas e Convênios da Seção Judiciária do Paraná.

Resolução nº 31/2020 – Presidência -  dispõe sobre a criação da Seção de
Apoio ao Centro de Inteligência da Seção Judiciária do Paraná.

Orientações  Normativas   –   relativas  à  concessão  de  adicional  qualificação,
atualizadas em 26/06/2020.

JUSTIÇA FEDERAL – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ

Edital – Direção do Foro da Subseção Judiciária de Pato Branco/PR - torna
público que a Justiça Federal/Subseção Judiciária de Pato Branco/PR realizará o
cadastramento de profissionais para compor a lista de Advogados Voluntários.

2. PODER LEGISLATIVO DA UNIÃO

Lei nº 14.016/2020 - dispõe sobre o combate ao desperdício de alimentos e a
doação de excedentes de alimentos para o consumo humano.

Lei  nº  14.017/2020  - dispõe  sobre  ações  emergenciais  destinadas  ao  setor
cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido
pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. 

Lei nº 14.018/2020 - dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro pela União
às Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), no exercício de 2020,
em razão do enfrentamento  da emergência  de  saúde pública  de importância
internacional decorrente do coronavírus (Covid-19). 

https://sei.trf4.jus.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=10000004240923&id_orgao_publicacao=1
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/06/2020&jornal=529&pagina=60&totalArquivos=63
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/06/2020&jornal=515&pagina=3&totalArquivos=141
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=1&data=30/06/2020&totalArquivos=141
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/06/2020&jornal=515&pagina=2&totalArquivos=161
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13982.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13982.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13982.htm


Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 70/2020 -     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 958, de 24 de
abril de 2020  ,   publicada no Diário Oficial da União no dia 27, do mesmo mês e
ano, que "Estabelece normas para a facilitação do acesso ao crédito e mitigação
dos impactos econômicos decorrentes da pandemia de coronavírus (covid-19)",
tem sua vigência prorrogada pelo período de sessenta dias. 

Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 71/2020 - 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 959, de 29 de
abril de 2020  ,   publicada, em Edição Extra, no Diário Oficial da União no mesmo
dia, mês e ano, que "Estabelece a operacionalização do pagamento do Benefício
Emergencial  de  Preservação  do  Emprego  e  da  Renda  e  do  benefício
emergencial mensal de que trata a Medida Provisória nº 936, de 1º de abril de
2020, e prorroga a vacatio legis da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, que
estabelece  a  Lei  Geral  de  Proteção  de  Dados  Pessoais  -  LGPD",  tem  sua
vigência prorrogada pelo período de sessenta dias. 

3. PODERES EXECUTIVOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS

• Governo do Estado do Paraná

Confira aqui todas as medidas tomadas pelo governo paranaense para evitar a
transmissão do coronavírus, as atividades proibidas e permitidas no Estado, bem
como o funcionamento dos serviços públicos.

• Prefeitura Municipal de Curitiba

Veja aqui as  medidas  adotadas  pela  Prefeitura  de  Curitiba  para  controle  da
disseminação da Covid-19, as bandeiras de risco e toda a legislação vigente,
com destaque para o  Decreto nº  810,  que estabelece medidas restritivas às
atividades e serviços como mecanismo de enfrentamento da Emergência  em
Saúde  Pública,  decorrente  do  novo  Coronavírus,  de  acordo  com  a  situação
epidêmica  da  COVID-19  e  a  situação  de  Risco  Médio  de  Alerta  -  Bandeira
Laranja - conforme Protocolo de Responsabilidade Sanitária e Social de Curitiba.

• Governo do Estado de Santa Catarina

Veja aqui todas as Leis e aqui os Decretos do Governo de Santa Catarina sobre
as medidas de enfrentamento à Covid-19 e a definição das atividades essenciais
no Estado.

• Prefeitura Municipal de Florianópolis

Confira aqui as medidas adotadas pela Prefeitura de Florianópolis para conter a
pandemia

• Governo do Estado do Rio Grande do Sul

http://www.pmf.sc.gov.br/noticias/index.php?pagina=notpagina&noti=22491
http://dados.sc.gov.br/dataset/covid-19-decretos-estaduais
http://dados.sc.gov.br/dataset/covid-19-leis-estaduais
https://mid.curitiba.pr.gov.br/2020/00300912.pdf
https://coronavirus.curitiba.pr.gov.br/
http://www.coronavirus.pr.gov.br/Campanha#
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/mpv/mpv959.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/mpv/mpv959.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/mpv/mpv959.htm
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/ato-do-presidente-da-mesa-do-congresso-nacional-n-71-de-2020-263896344
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv958.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv958.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/06/2020&jornal=515&pagina=5&totalArquivos=102


Decretos  Estaduais  –  coronavírus,  com  destaque  para  o  Decreto  nº
55.320/2020, que institui o Sistema de Distanciamento Controlado para fins de
prevenção  e  de  enfrentamento  à  epidemia  causada  pelo  novo  Coronavírus
(COVID-19) no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, reitera a declaração de
estado  de  calamidade  pública  em  todo  o  território  estadual  e  dá  outras
providências. 

• Prefeitura Municipal de Porto Alegre

Acesse aqui todas as informações e normas referentes à prevenção ao contágio
pelo coronavírus em Porto Alegre, sobretudo a cartilha referente ao Decreto nº
20.623/2020.

4. PODER EXECUTIVO FEDERAL

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Decreto nº 10.405/2020 -  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 Regulamento do
Serviço de Retransmissão de Rádio na Amazônia Legal, aprovado pelo Decreto nº
9.942,  de  25  julho  de  2019,  para  dispor  sobre  a  execução  dos  serviços  de
radiodifusão e o processo de licenciamento de estações de radiodifusão. 

Decreto nº 10.407/2020 -  regulamenta a Lei nº 13.993, de 23 de abril de 2020, que
dispõe sobre a proibição de exportações de produtos médicos, hospitalares e de
higiene essenciais ao combate à epidemia da covid-19 no País. 

Medida Provisória nº 986/2020 - estabelece a forma de repasse pela União dos
valores  a  serem  aplicados  pelos  Poderes  Executivos  locais  em  ações
emergenciais de apoio ao setor cultural durante o estado de calamidade pública
reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e as regras para a
restituição ou a suplementação por meio de outras fontes próprias de recursos
pelos Estados, pelos Municípios ou pelo Distrito Federal. 

Resolução nº 2/2020 - Comitê Interministerial de Governança - estabelece o
fluxo,  os  prazos  e  as  obrigações  relacionados  ao  monitoramento  das
recomendações e dos alertas exarados pelo Tribunal  de Contas da União no
âmbito do Processo de Prestação de Contas do Presidente da República.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Portaria nº 205/2020 - Gabinete da Ministra - altera o art. 4º da Portaria MAPA nº
24, de 19 de fevereiro de 2019,  que regula a autorização temporária da atividade
pesqueira, na categoria do Pescador Profissional Artesanal, até a finalização do
recadastramento geral do Registro Geral da Atividade Pesqueira - RGP. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/06/2020&jornal=515&pagina=5&totalArquivos=141
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13993.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9942.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9942.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d8139.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5820.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5820.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5371compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D52795compilado.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=600&pagina=1&data=25/06/2020&totalArquivos=3
https://prefeitura.poa.br/sites/default/files/usu_doc/cartadeservicos/GUIADECRETO_1.pdf
https://prefeitura.poa.br/sites/default/files/usu_doc/cartadeservicos/GUIADECRETO_1.pdf
https://prefeitura.poa.br/coronavirus
https://www.coronavirus.rs.gov.br/upload/arquivos/202006/22111342-doe-2020-06-20-1.pdf
https://www.coronavirus.rs.gov.br/upload/arquivos/202006/22111342-doe-2020-06-20-1.pdf
https://www.coronavirus.rs.gov.br/decretos-estaduais


Portaria nº 208/2020 - Gabinete da Ministra -  estabelece as diretrizes para a
elaboração do Plano de Supressão e as medidas emergenciais de controle a
serem  aplicadas  no  caso  de  surtos  da  praga  Schistocerca  cancellata
(“gafanhoto”) nos Estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. 

MINISTÉRIO DA CIDADANIA

Portaria  nº  427/2020  -  Gabinete  do  Ministro  - posterga  a  retomada  dos
procedimentos  de  inscrição  no  Cadastro  Único  para  Programas  Sociais  do
Governo Federal. 

Portaria nº 428/2020 -  Gabinete do Ministro -  dispõe sobre o calendário de
pagamentos e saques do auxílio emergencial instituído pela Lei nº 13.982, de 2 de
abril de 2020. 

Portaria  nº  94/2020  -  Secretaria  Especial  do  Desenvolvimento  Social  -
prorroga  o  prazo  de  adesão  dos  estados,  municípios  e  Distrito  Federal  ao
repasse emergencial de recursos federais e dispõe acerca do requerimento do
órgão  gestor  para  a  segunda  parcela  da  estruturação  da  rede  referente  ao
Equipamento de Proteção Individual - EPI, previstos respectivamente no inciso I
do art. 4º e inciso I e parágrafo único do art.5º, da Portaria nº 63, de 29 de abril de
2020. 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES

Resolução nº 264/2020 - Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) -
atualiza o valor dos estoques de materiais férteis e físseis especiais necessários
à execução do Programa Nacional de Energia Nuclear para os anos de 2018 e
2019. 

Resolução nº 265/2020 - Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) -
estabelece  para  o  ano de  2020 as  cotas  para  exportação dos elementos  de
interesse para a energia nuclear e declará-las para o ano de 2019.

MINISTÉRIO DA DEFESA

Portaria  Normativa  nº  52/2020  -  Gabinete  do  Ministro  -  altera  a  Portaria
Normativa  nº  12/GM-MD,  de  29  de  janeiro  de  2020,  que  estabelece  regras  para  a
seleção,  contratação e capacitação de militares  inativos  das Forças Armadas
para atuarem no Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares - Pecim, em
atendimento ao disposto no Decreto nº 10.004, de 5 de setembro de 2019, e dá
outras providências. 

Portaria  Normativa  nº  53/2020  -  Gabinete  do  Ministro  -  altera  a  Portaria
Normativa nº 30/GM-MD, de 17 de março de 2020, que estabelece medidas de proteção
no âmbito do Ministério da Defesa e dos Comandos das Forças Singulares para
enfrentamento  da  emergência  de  saúde  pública  de  importância  internacional
decorrente do coronavírus (COVID-19). 
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Despacho nº 2/2020 - Comando do Exército -  submete à consulta pública a
proposta de Portaria que dispõe sobre procedimentos administrativos relativos ao
acompanhamento e ao rastreamento de Produtos Controlados pelo Exército e o
Sistema Nacional de Rastreamento de Produtos Controlados pelo Exército, a ser
publicada. O texto da proposta pode ser acessado por intermédio do sítio desta
Diretoria, na rede mundial de computadores - endereço: http://www.dfpc.eb.mil.br/ 

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Portaria Conjunta nº 254/2020 - Gabinete do Ministro e Escola Nacional de
Administração  Pública  (ENAP)  -  institui  o  Grupo  de  Desenvolvimento  de
Líderes  do  Futuro  e  o  Programa Piloto  "LideraGOV"  de Desenvolvimento  de
Líderes. 

Portaria Interministerial nº 256/2020 - Gabinetes dos Ministros da Economia
e da Saúde - republicação - institui Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) no
âmbito dos Ministérios da Economia e da Saúde com o objetivo de revisão da
lista de doenças e afecções que isentam de carência conforme disposto no inciso
II do art. 26 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

Portaria nº 258/2020 - Gabinete do Ministro - altera a Portaria MF nº 112, de 10 de
junho de 2008, que dispõe o regime aduaneiro especial de loja franca em portos e
aeroportos alfandegados. 

Portaria  nº  350/2020  -  Secretaria  do  Tesouro  Nacional  -  divulga  a
consolidação das contas públicas dos entes da Federação do exercício de 2019
conforme art. 51 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. 

Portaria nº 1.079/2020 - Secretaria da Receita Federal - altera a Portaria RFB nº
2.189, de 6 de junho de 2017, que autoriza o Serviço Federal de Processamento de
Dados (Serpro) a disponibilizar acesso, para terceiros, dos dados e informações
que especifica. 

Portaria nº 15.018/2020 -  Secretaria Especial de Previdência e Trabalho -
dispõe sobre a localização das Gerências Regionais do Trabalho e das Agências
Regionais  das Superintendências  Regionais  do  Trabalho,  com as respectivas
vinculações administrativas, e desativação de Agências Regionais. 

Portaria  nº  14.901/2020  -  Secretaria  de  Loterias  -  republicação  -  altera
regulamento  da  modalidade  lotérica  de  prognósticos  numéricos  denominada
Lotofácil, e dá outras providências. 

Portaria nº 15.141/2020 - Secretaria de Loterias - autoriza a Caixa Econômica
Federal a instituir, na forma do regulamento anexo a esta Portaria, novo produto
lotérico de prognósticos numéricos, a "Supersete".

Portaria nº 234/2020 - Fundação Escola Nacional   d  e Administração Pública  
(  E  nap) -   institui o XXV Prêmio Tesouro Nacional 2020 - Edição Jubileu de Prata,
com a finalidade de estimular a pesquisa e a elaboração de monografias na área
de  finanças  públicas,  reconhecendo  trabalhos  de  qualidade  técnica  e  de
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aplicabilidade na administração pública, conforme edital a ser publicado no sítio
eletrônico da Fundação Escola Nacional de Administração Pública - ENAP na
internet (www.enap.gov.br). 

Resolução  nº  4.831/2020  -  Banco  Central  do  Brasil  -  fixa  a  meta  para  a
inflação e seu intervalo de tolerância para o ano de 2023. 

Resolução  nº  7/2020  -  Secretaria  do  Tesouro  Nacional  -  dispõe  sobre  a
vedação  da  concessão  de  garantia  da  União  a  operações  de  crédito  cujos
contratos de financiamento prevejam vencimento antecipado por inadimplência
cruzada (cross-default) com contratos sem garantia da União ou as operações de
crédito  interno  e  externo  cujos  contratos  não  vedem  expressamente  a
possibilidade de securitização. 

Instrução Normativa nº 46/2020 -  Gabinete do Ministro -  altera a  Instrução
Normativa nº 2, de 27 de agosto de 2019, que dispõe sobre critérios e procedimentos
gerais  para  autorização  de  concursos  públicos  e  de  provimento  de  cargos
públicos,  no  âmbito  da  administração  pública  federal  direta,  autárquica  e
fundacional, e dá outras providências. 

Circular nº 4.033/2020 - Banco Central do Brasil - altera a Circular nº 3.975, de 8
de  janeiro  de  2020,  que  institui  o  recolhimento  compulsório  sobre  recursos  de
depósitos de poupança, para estabelecer deduções de exigibilidade de saldo de
operações  de  crédito  para  financiamento  de  capital  de  giro  e  de  saldo  de
aplicações em Depósitos a Prazo com Garantia Especial (DPGE) de instituições
não pertencentes ao mesmo conglomerado. 

Solução  de  Consulta  nº  54/2020  -  Secretaria  da  Receita
Federal/Subsecretaria  de  Tributação  e  Contencioso  -  Contribuições
previdenciárias.  RGPS.  RPPS.  Servidor  público.  Vereador.  Atividade
concomitante.  Aposentado.  Segurado  obrigatório.  O  servidor  público  efetivo
vinculado  a  Regime  Próprio  de  Previdência  Social  (RPPS)  que  exerce  sua
atividade  concomitantemente  com  a  atividade  de  vereador  é  segurado
obrigatório do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) em relação a esta
atividade,  devendo  contribuir  para  este  regime  de  previdência.  Quando,  em
virtude da incompatibilidade de horários, o servidor é obrigado a se afastar do
cargo efetivo para exercer o mandato eletivo de vereador, mantém-se a filiação
ao RPPS, devendo ele contribuir para tal regime de previdência. O aposentado
por qualquer regime de previdência que exerce mandato eletivo de vereador é
segurado obrigatório do RGPS. Portanto, deve contribuir para o referido regime
de previdência.

Solução  de  Consulta  nº  75/2020  -  Secretaria  da  Receita
Federal/Subsecretaria de Tributação e Contencioso -  Assunto: Imposto sobre
a  Renda  Retido  na  Fonte  –  IRRF.  Moléstia  grave.  Isenção.  Laudo  pericial.
Fixação de data de validade.  A emissão de laudos médicos deverá respeitar a
determinação imposta no art. 30, § 1º da Lei nº 9.250, de 1995, tendo em vista que
esse dispositivo não foi revogado. Entretanto, por força do art. 19, inciso II, da Lei
nº 10.522, de 19 de julho de 2002, conjugado com o Ato Declaratório PGFN nº 5, de 3 de
maio  de  2016,  segue-se que o escoamento  do lapso temporal  de validade do
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laudo,  nos  casos  em  que  ele  estiver  presente,  não  gerará  a  revogação  do
benefício isencional. 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Portaria nº 561/2020 - Gabinete do Ministro -  dispõe sobre o valor do apoio
financeiro da União aos municípios e ao Distrito Federal, para manutenção de
novos estabelecimentos públicos de educação. 

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

Resolução nº 781/2020 - Contran - referenda a Deliberação CONTRAN nº 190,
de 20 de maio de 2020, que 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. 

Resolução nº 783/2020 - Contran - referenda a Deliberação CONTRAN nº 189,
de 28 de abril de 2020, que dispõe sobre a realização das aulas técnico-teóricas
do curso de formação de condutores na modalidade de ensino remoto enquanto
durar a emergência de saúde pública decorrente da pandemia de COVID-19. 

Resolução nº  789/2020  -  Contran -  consolida  normas  sobre  o  processo  de
formação de condutores de veículos automotores e elétricos. 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

Portaria nº 232/2020 - Gabinete do Ministro -  aprova o Regimento Interno do
Conselho Nacional de Combate à Pirataria e aos Delitos contra a Propriedade
Intelectual. 

Portaria nº 339/2020 - Gabinete do Ministro -  dispõe sobre a prorrogação do
emprego  da  Força  Nacional  de  Segurança  Pública  -  FNSP,  em  apoio  aos
Estados do Pará, do Espírito Santo, de Goiás, de Pernambuco e do Paraná para
cumprimento  dos  objetivos  do  Projeto  "EM  FRENTE  BRASIL"  (Programa
Nacional de Enfrentamento à Criminalidade Violenta). 

Portaria nº 351/2020 - Gabinete do Ministro -  institui grupo de trabalho para
elaboração  de  Protocolo  Nacional  de  Investigação  e  Perícias  para  Crimes
Praticados contra Crianças e Adolescentes. 

Portaria  nº  28/2020  -  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. 

Portaria nº 742/2020 - Fundação Nacional do Índio (FUNAI) - aprova a Carta de
Serviços ao Cidadão da Funai, atualizada em junho de 2020.
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MINISTÉRIO DA SAÚDE

Resolução Normativa nº 458/2020 - 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
sorológicos para a infecção pelo Coronavírus (COVID-19),  em cumprimento a
determinação  judicial  proferida  nos  autos  da  Ação  Civil  Pública  nº  0810140-
15.2020.4.05.8300. 

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

Resolução Normativa nº  885/2020 -  Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel) - dispõe sobre a CONTA-COVID, as operações financeiras, a utilização
do encargo tarifário da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) para estes
fins e os procedimentos correspondentes. 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

Portaria nº 280/2020 - Gabinete do Ministro - regulamenta os arts. 56 e 76 do
Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010, e o art. 8º do Decreto nº 10.388, de 5 de
junho de 2020, institui o Manifesto de Transporte de Resíduos - MTR nacional,
como  ferramenta  de  gestão  e  documento  declaratório  de  implantação  e
operacionalização  do  plano  de  gerenciamento  de  resíduos,  dispõe  sobre  o
Inventário Nacional de Resíduos Sólidos e complementa a Portaria nº 412, de 25 de
junho de 2019. 

Portaria nº 2/2020 - ICMBio/Procuradoria Federal Especializada -  consolida
as  Orientações  Jurídicas  Normativas  da  Procuradoria  Federal  Especializada
junto ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e cria novos
enunciados.

4. CONSELHOS PROFISSIONAIS

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE

Resolução nº 1.597/2020 -  altera o Art. 3º da  Resolução CFC n.º 1.486/2015, que
regulamenta o Exame de Suficiência como requisito para obtenção de Registro
Profissional em Conselho Regional de Contabilidade (CRC). 

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

Resolução nº 1.330/2020 -  aprova o Código de Processo Ético-Profissional no
âmbito do Sistema CFMV/CRMVs. 
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