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(Período 30 de junho a 4 de agosto de 2020)

1. PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Emenda Regimental nº 54/2020 - Presidência - dá nova redação a dispositivos
do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e acresce artigo (leia também:
Mudanças no Regimento Interno enfatizam atuação colegiada do STF).

Resolução nº 689/2020 - Presidência -  torna público as tabelas de cargos em
comissão  e  de  funções  comissionadas  do  Quadro  de  Pessoal  do  Supremo
Tribunal Federal. 

Resolução nº 690/2020 - Presidência - altera a Resolução nº 642, de 14 de junho de
2019 (que trata do julgamento de processos em lista nas sessões presenciais e virtuais no
STF).

Resolução nº 691/2020 - Presidência - organiza os processos de trabalho nas
unidades administrativas do Supremo Tribunal Federal. 

Resolução nº 692/2020 - Presidência -  altera a Resolução nº 659, de 9 de fevereiro
de 2020 (que trata da cessão de servidores).

Resolução  nº  693/2020  -  Presidência  -  regulamenta  o  processo  judicial
eletrônico no âmbito do Supremo Tribunal Federal e dá outras providências. 

Resolução nº 696/2020 - Presidência -  prorroga até 15 de agosto de 2020 a
suspensão dos prazos processuais de processos físicos no STF.

Portaria nº 141/2020 - Presidência -  prorroga pelo período de seis meses, a
contar  de  6  de  setembro  de  2020,  a  designação  da  Juíza  Federal  THAIS
SAMPAIO DA SILVA, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (1ª Vara Federal
de Curitiba/PR), para continuar atuando como Juíza Instrutora no Gabinete do
Ministro Edson Fachin. 
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Portaria nº 147/2020 - Presidência - constitui a Comissão de Transição para
mudança da Presidência da Corte.

ADI 6053 -  Decisão: O Tribunal, por maioria, declarou a constitucionalidade da
percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos e julgou
parcialmente  procedente  o  pedido  formulado na  ação  direta  para,  conferindo
interpretação conforme à Constituição ao art. 23 da Lei 8.906/1994, ao art. 85, § 19,
da Lei 13.105/2015, e aos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016, estabelecer que a
somatória dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente
pelos advogados públicos não poderá exceder ao teto dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal, conforme o que dispõe o art. 37, XI, da Constituição Federal, nos
termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para acórdão, vencido
o Ministro Marco Aurélio (Relator). 

ADI 2036 -  AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM
ARGUIÇÃO  DE  DESCUMPRIMENTO  DE  PRECEITO  FUNDAMENTAL.
CONHECIMENTO. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, e
195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO.  LEI 8.212/91 (ART.
55). DECRETO 2.536/98 (ARTS. 2º, IV, 3º, VI, §§ 1º e 4º e PARÁGRAFO ÚNICO).
DECRETO 752/93 (ARTS.  1º,  IV,  2º,  IV e §§ 1º  e  3º,  e  7º,  §  4º).  ENTIDADES
BENEFICENTES  DE  ASSISTÊNCIA  SOCIAL.  DISTINÇÃO.  MODO  DE
ATUAÇÃO DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. TRATAMENTO POR
LEI  COMPLEMENTAR.  ASPECTOS  MERAMENTE  PROCEDIMENTAIS.
REGRAMENTO POR LEI ORDINÁRIA. Nos exatos termos do voto proferido pelo
eminente e saudoso Ministro Teori Zavascki, ao inaugurar a divergência: 1. "[...]
fica evidenciado que (a) entidade beneficente de assistência social (art. 195, §
7º)  não  é  conceito  equiparável  a  entidade  de  assistência  social  sem  fins
lucrativos (art. 150, VI); (b) a Constituição Federal não reúne elementos discursivos
para dar concretização segura ao que se possa entender por modo beneficente
de  prestar  assistência  social;  (c)  a  definição  desta  condição  modal  é
indispensável para garantir que a imunidade do art. 195, § 7º, da CF cumpra a
finalidade que lhe é designada pelo  texto constitucional;  e  (d)  esta tarefa  foi
outorgada  ao  legislador  infraconstitucional,  que  tem autoridade  para  defini-la,
desde que respeitados os demais termos do texto constitucional.". 2. "Aspectos
meramente  procedimentais  referentes  à  certificação,  fiscalização  e  controle
administrativo  continuam  passíveis  de  definição  em  lei  ordinária.  A  lei
complementar é forma somente exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da
CF,  especialmente  no  que  se  refere  à  instituição  de  contrapartidas  a  serem
observadas por elas.". 3. Procedência da ação "nos limites postos no voto do
Ministro Relator".

ADI 1220 - Ementa: Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade.
Índices  aplicáveis  para  a  correção  monetária  de  débitos  trabalhistas.
Inconstitucionalidade.  Modulação  dos  efeitos  temporais  da  decisão.  1.  Ação
direta  em  que  se  alega  a  inconstitucionalidade  do  art.  39,  §  2º,  da  Lei  nº
8.177/1991, que  entrou  em  vigor  em  01.03.1991  e  determina  que  os  débitos
trabalhistas  sejam  corrigidos:  (i)  pela  variação  do  BTN  Fiscal,  no  período
compreendido entre o vencimento da obrigação e 31.01.1991; e (ii) pela Taxa
Referencial Diária (TRD), após essa data. 2. As normas que tratam do regime
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jurídico da correção monetária,  por não serem suscetíveis de disposição pela
vontade das partes,  incidem imediatamente,  alcançando apenas as situações
jurídicas em curso de formação ou execução. Precedente:  RE 211.304,  redator
para acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 29.04.2015. 3. Ao estabelecer os índices
para  a  correção  monetária  de  débitos  de  natureza  trabalhista,  o  dispositivo
impugnado determinou sua  aplicação a  períodos  aquisitivos  anteriores  à  sua
entrada em vigor. Assim, afetou direitos adquiridos sob a vigência de lei anterior,
violando  o  art.  5º,  XXXVI,  da  Constituição.  4.  Procedência  do  pedido,  com a
declaração  de  inconstitucionalidade  do  art.  39,  §  2º,  da  Lei  nº  8.177/1991.
Modulação temporal dos efeitos da decisão, a fim de que somente se aplique aos
cálculos homologados a partir da data de publicação da ata de julgamento. Tese:
"Lei que estipula índices de correção monetária a serem aplicados a períodos
aquisitivos  anteriores  à  sua  entrada  em  vigor  viola  a  garantia  do  direito
adquirido". 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Resolução  nº  16/2020  –  Presidência  –  republicação  -  dispõe  sobre  a
concessão  de  licença  para  capacitação  no  âmbito  do  Superior  Tribunal  de
Justiça.

Resolução nº 17/2020 - Presidência -  altera a  Resolução STJ/GP nº 4/2020, que
estabelece  medidas  temporárias  de  prevenção  ao  contágio  pelo  novo
coronavírus (covid-19). 

Resolução nº 2/2020 – Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de
Magistrados Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira (Enfam) - dispõe sobre a
Política de Ações Afirmativas para inclusão de pessoas autodeclaradas pretas ou
pardas, indígenas e com deficiência nas atividades educativas da Enfam, em
conformidade com a Resolução CNJ n  º   203/2015  .

Resolução nº 3/2020 - Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de
Magistrados Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira (Enfam) - aprova o Edital
de Chamada Pública nº 1/2020 para a seleção de professores para compor o
corpo  docente  do  Programa  de  Pós-Graduação  Profissional  em  Direito  –
PPGPD/Enfam (edital ainda não disponibilizado pela Enfam). 

Portaria nº 4/2020 -  Escola Nacional  de Formação e Aperfeiçoamento de
Magistrados  Ministro  Sálvio  de  Figueiredo  Teixeira  (Enfam)  -  reconhece,
para efeitos de promoção na carreira da magistratura federal e estadual, a ação
educativa: I Jornada de Direito Administrativo, com carga horária de 12 horas-
aula, a ser realizada no período de 3 a 7 de agosto de 2020, pelo Centro de
Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal. 

Portaria nº 5/2020 -  Escola Nacional  de Formação e Aperfeiçoamento de
Magistrados  Ministro  Sálvio  de  Figueiredo  Teixeira  (Enfam)  -  designa
integrantes  da  Comissão  de  Seleção  de  candidatos  ao  curso  de  Mestrado
Profissional em Direito e Poder Judiciário do PPGPD/Enfam – 2º semestre de
2020, conforme Edital nº 1/PPGPD/2020, consultores externos. 
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Instrução Normativa nº 7/2020 – Direção-Geral - institui  as diretrizes gerais
para  promoção  da  educação  para  aposentadoria  dos  servidores  do  Superior
Tribunal de Justiça.

Instrução Normativa nº 11/2020 - Presidência -  prorroga até 31 de agosto o
prazo para realização de sessões de julgamento por videoconferência. 

Edital  nº  1/2020  Escola  Nacional  de  Formação  e  Aperfeiçoamento  de
Magistrados  –  Ministro  Sálvio  de  Figueiredo  Teixeira  (Enfam)  - regula  o
Processo Seletivo de candidatos ao curso de Mestrado Profissional em Direito do
PPGPD/Enfam, 2º semestre 2020.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Portaria nº 527/2020 - Presidência - institui  grupo de trabalho incumbido de
pesquisar e implementar inovações no Sistema Eletrônico de Votação.

Portaria nº 554/2020 -  Presidência - designa o Juiz Federal  Nicolau Konkel
Júnior,  do  Tribunal  Regional  Federal  da  4ª  Região  (SJPR),  para  continuar  a
exercer  as  funções  de  Juiz  Auxiliar  no  Gabinete  da  Vice-Presidência  deste
Tribunal, por mais dois anos, a partir de 16 de agosto de 2020. 

Portaria  nº  555/2020  -  Direção-Geral  - institui  comissão  responsável  pela
coordenação  e  execução  das  ações  inerentes  às  atualizações  das  Tabelas
Processuais Unificadas (TPU) da Justiça Eleitoral e dos respectivos normativos
internos. 

Portaria  nº  489/2020  -  Direção-Geral  -  institui  Comissão  Permanente  para
realizar  estudos  objetivando  a  modernização  da  gestão  e  das  atividades  da
Secretaria de Administração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 

Portaria nº 496/2020 - Direção-Geral - dispõe sobre a revisão dos textos das
resoluções do Tribunal Superior Eleitoral aplicáveis às Eleições 2020, em razão
da  promulgação  da  Emenda  Constitucional  nº  107,  em  2  de  julho  de  2020,  e  a
retomada das atividades das equipes de trabalho instituídas para essa finalidade.

Instrução Normativa nº 6/2020 - Direção-Geral -  dispõe sobre a retenção de
provisões de encargos trabalhistas, previdenciários e outros a serem pagos às
empresas  contratadas  para  prestar  serviços,  com  previsão  de  dedicação
exclusiva de mão de obra nas dependências do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Resolução nº 345/2020 - TRE/RS -  dispõe sobre a designação de oficiais de
justiça  e  o  cumprimento  de  mandados  no âmbito  da  Justiça  Eleitoral  do  Rio
Grande do Sul.

Resolução nº 346/2020 - TRE/RS - regulamenta a realização de audiências de
custódia no âmbito da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul. 
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CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

Portaria  nº  104/2020 – Presidência  - institui  o  Planejamento  Estratégico  do
Conselho Nacional de Justiça para o período de 2021-2026.

Portaria nº  108/2020 – Presidência - institui  Grupo de Trabalho destinado à
elaboração  de  estudos  e  indicação  de  soluções  com vistas  à  formulação  de
políticas judiciárias sobre a igualdade racial no âmbito do Poder Judiciário.

Portaria nº 111/2020 – Presidência -  designa membros do Grupo de Trabalho
destinado  à  elaboração  de  estudos  e  indicação  de  soluções  com  vistas  à
formulação de políticas judiciárias sobre a igualdade racial no âmbito do Poder
Judiciário, instituído pela Portaria CNJ n  º   108/2020  .

Portaria nº 112/2020 – Presidência -  institui o Estatuto de Auditoria Interna do
Conselho Nacional de Justiça.

Portaria nº 115/2020 – Presidência -  institui o Código de Ética da unidade de
auditoria interna do Conselho Nacional de Justiça.

Portaria nº 119/2020 – Presidência - institui o Fórum de Discussão Permanente
de Gestão da Carreira dos Servidores do Poder Judiciário da União e dá outras
providências.

Portaria  nº  31/2020  –  Secretaria-Geral  - institui  a  Metodologia  de
Gerenciamento de Projetos de Tecnologia da Informação e Comunicação – MGP-
TIC.

Resolução nº 323/2020 – Presidência - altera a Resolução CNJ n  º   135/2011  , que
dispõe sobre a uniformização de normas relativas ao procedimento administrativo
disciplinar  aplicável  aos magistrados,  acerca  do rito  e  das penalidades,  e  dá
outras providências.

Resolução nº 324/2020 – Presidência - institui diretrizes e normas de Gestão de
Memória  e  de  Gestão  Documental  e  dispõe  sobre  o  Programa  Nacional  de
Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário – Proname.

Resolução nº 32  6  /2020 – Presidência -   dispõe sobre alterações formais nos
textos das Resoluções do Conselho Nacional de Justiça.

Resolução nº 327/2020 – Presidência -  disciplina a requisição de precatórios
em face da Fazenda Pública Federal pelos tribunais de justiça, bem como o envio
de informações aos órgãos públicos federais responsáveis pelo processamento e
pagamento.

Resolução nº 328/2020 – Presidência -  altera a  Resolução CNJ n  º   59/2008  , para
tornar  automática  a  alimentação  do  Sistema  Nacional  de  Controle  de
Interceptação – SNCI, a partir da Base Nacional de dados Processuais do Poder
Judiciário – DataJud.
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Resolução nº 329/2020 - Presidência -  regulamenta e estabelece critérios para
a realização de audiências e outros atos processuais por videoconferência, em
processos penais e de execução penal, durante o estado de calamidade pública,
reconhecido pelo  Decreto Federal nº 06/2020, em razão da pandemia mundial por
Covid-19. 

Recomendação  nº  68/2020  –  Presidência  - acrescenta  o  art.  8º-A  à
Recomendação CNJ n  º   62/2020  , que trata das medidas preventivas à propagação da
infecção pelo novo Coronavírus – Covid-19, no âmbito dos sistemas de justiça
penal e socioeducativo, e altera o art. 15, para prorrogar a vigência por noventa
dias.

Recomendação nº  69/2020 –  Presidência - recomenda às  presidências  dos
tribunais  adoção  de  providências  para  que  promovam  o  pagamento  de
precatórios  com  o  intuito  de  mitigar  o  impacto  decorrente  das  medidas  de
combate à contaminação pelo novo Coronavírus causador da Covid-19.

Provimento nº 108/2020 – Corregedoria Nacional -  dispõe sobre o envio de
dados  estatísticos  pelas  Corregedorias-Gerais  de  Justiça  dos  Estados  e  do
Distrito  Federal,  relativos à fiscalização das obrigações impostas a notários e
registradores  de  todo  o  Brasil,  no  cumprimento  dos  termos  do  Provimento  n  º  
88/2019 da Corregedoria Nacional de Justiça e de correlatas sanções que tenham
sido aplicadas, na forma do art. 12 da Lei n  º   9.613/  19  98   e dá outras providências
(visando à prevenção dos crimes de lavagem de dinheiro).

Pedido  de  Providências  0003451-62.2020.2.00.0000 - Requerente:
Corregedoria  Regional  da  Justiça  Federal  da  4ª  Região  –  TRF4.  Requerido:
Conselho  Nacional  de  Justiça  –  CNJ.  Ementa:  Pedido  de  Providências.
RESOLUÇÃO  CNJ  317/2020.  Realização  de  perícia  presencial.  Benefícios
previdenciários  por  incapacidade  e  assistenciais  de  prestação  continuada.
Possibilidade.  Consideração  dos  contextos  fáticos  locais.  Pedido  julgado
procedente.

Instrução Normativa nº 67/2020 – Direção-Geral - dispõe sobre o procedimento
de apuração e aplicação de penalidades às empresas participantes de licitação e
às contratadas pelo Conselho Nacional de Justiça.

Regulamento  “Prêmio  Conciliar  é  Legal”  (XI  EDIÇÃO/2020)  -  O  Prêmio
Conciliar  é  Legal  consiste  em  instrumento  de  premiação  de  iniciativas
autocompositivas  que  contribuam  para  a  efetiva  pacificação  de  conflitos,  o
aprimoramento de políticas públicas de fomento à conciliação e a eficiência do
Poder Judiciário.

Regulamento – alteração -  altera o Regulamento das Ações de Capacitação e
do Banco de Dados da Política de Tratamento Adequado de Conflitos, na parte
que versa sobre o Cadastro Nacional de Formadores de Instrutores.
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Chamamento de Artigos - o Secretário Especial  de Programas, Pesquisas e
Gestão Estratégica e Editor da Revista CNJ, no uso de suas atribuições, convoca
membros  da  comunidade  acadêmica  e  pesquisadores  para  participação  de
seleção e publicação de artigos na Revista CNJ, na temática Poder Judiciário:
eficiência, transparência e responsabilidade.

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

Portaria  nº  261/2020  -  Presidência  -  dispõe  sobre  os  procedimentos
operacionais  a  serem  adotados  pelos  Tribunais  Regionais  Federais  na
formalização da proposta orçamentária de precatório e requisições de pequeno
valor para o exercício de 2021 e dá outras providências.

Ato nº 278/2020 - Presidência - designa os Juízes Federais GUSTAVO MELO
BARBOSA, da Turma Recursal  dos Juizados Especiais  Federais  do Ceará,  e
JOSÉ BAPTISTA DE ALMEIDA FILHO NETO, da Turma Recursal dos Juizados
Especiais  Federais  de  Pernambuco,  para  compor  a  Turma  Nacional  de
Uniformização  dos  Juizados  Especiais  Federais,  no  biênio  2020/2022,  na
qualidade de membros efetivo e suplente, respectivamente. 

Resolução nº 630/2020 - Presidência - republicação - dispõe sobre a Carta de
Serviços ao Usuário da Justiça Federal de primeiro e segundo graus. 

Resolução nº 640/2020 - Presidência - dispõe sobre a alteração da  Resolução
CJF nº 212, de 27 de setembro de 1999 (altera a atribuição básica e os requisitos para o cargo de
Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Psicologia). 

Resolução nº 641/2020 - Presidência -     dispõe sobre o uso e o fornecimento de
uniformes  e  acessórios  de  identificação  visual  dos  agentes  de  segurança
judiciária do Conselho e da Justiça Federal de 1º e 2º graus. 

Resolução nº 642/2020 - Presidência -  dispõe sobre a criação do Sistema de
Inteligência de Segurança Institucional da Justiça Federal. 

Resolução nº 643/2020 - Presidência - dispõe sobre procedimentos referentes a
atos  de  admissão,  de  desligamento  de  pessoal  e  de  concessão  de
aposentadorias e pensões no âmbito do Conselho e da Justiça Federal de 1º e 2º
graus. 

Resolução nº 648/2020 - Presidência -  dispõe sobre a alteração da  Resolução
CJF nº 92, de 18 de dezembro de 2009 (que trata da implantação, operacionalização e sistemática
das hastas públicas virtuais no Conselho e na Justiça Federal de primeiro e segundo graus).

Resolução nº 649/2020 - Presidência -  dispõe sobre a alteração do anexo da
Resolução CJF n  º   305,  de 7 de outubro de 2014   (que trata  do cadastro  e  a  nomeação de
profissionais e o pagamento de honorários a advogados dativos, curadores, peritos, tradutores e
intérpretes, em casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da Justiça Federal e da jurisdição
federal delegada). 
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

Resolução nº 34/2020 – Presidência - dispõe sobre a competência das Varas
Federais Criminais da Subseção Judiciária de Curitiba quanto aos processos de
execução penal da Penitenciária Federal de Catanduvas-PR, e estabelece outras
providências.

Resolução  nº  36/2020  –  Presidência  - dispõe  sobre  a  alteração  de
especialidade de cargo do Quadro de Pessoal da Subseção Judiciária de Porto
Alegre, Seção Judiciária do Rio Grande do Sul.

Resolução nº 37/2020 – Presidência -  estende até 31 de agosto de 2020 o
prazo  de  que  trata  o  artigo  1º  da  Resolução  TRF4  nº  33/2020 e  dá  outras
providências.

Portaria nº 603/2020 – Presidência – republicação - dispõe sobre a suspensão
de prazos nos processos judiciais  e  administrativo  em tramitação no Tribunal
Regional Federal e nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da 4ª
Região nos dias 30/06 e 1º/07, em função das chuvas torrenciais que atingiram a
Região Sul do País, e dá outras providências.

Portaria nº 640/2020 - Presidência - convoca os candidatos relacionados, que
manifestaram interesse em comparecer para exames médicos admissionais face
a  consulta  realizada  via  e-mail  em  26  de  junho  deste  ano,  aprovados  no
Concurso Público regido pelo Edital 1/2019, publicado no Diário Oficial da União
de 31-5-2019, nomeados por meio dos Atos 90, 175 e 176/2020, deste Tribunal,
para a realização dos referidos exames. 

Portaria Conjunta nº 5/2020 – Corregedoria - republicada para alteração do art. 5º e do

item 6 do Anexo -  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 Paraná.

Portaria  nº  685/2020 – Direção-Geral  -  altera a composição do comitê  para
avaliação do atendimento dos requisitos para afastamento de servidores para
participação  em  cursos  de  pós-graduação  stricto  sensu e  de  pós-doutorado,
assim  como  para  a  coordenação  dos  processos  seletivos  de  candidatos  no
âmbito da Justiça Federal de 1º e 2º Graus da 4ª Região.

Portaria nº 687/2020 – Direção-Geral -  altera a composição da Comissão de
Avaliação de Desempenho Funcional no âmbito do TRF da 4ª Região.

Portaria  nº  578/2020 –  Corregedoria  Regional  –  concede voto  de louvor  a
magistrados e servidores que atuaram no Projeto Correições Permanentes da
Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4ª Região.

Portaria nº 581/2020 – Corregedoria Regional –  dispõe sobre a instituição de
Grupo  de  Trabalho  com  a  finalidade  de  promover  a  interlocução  junto  à
Corregedoria  sobre  demandas,  sugestões  e  disseminação  de  informações
relativas à competência cível,  no âmbito do 1º Grau da Justiça Federal da 4ª
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Região  (os representantes da SJPR são  Alessandro Zanini Kiwel, Diretor de Secretaria da Vara
Federal  de  Apucarana,  e  Bruno  Muzy  Bittencourt,  Diretor  de  Secretaria  da  Vara  Federal  de
Paranaguá).

Portaria nº 582/2020 – Corregedoria Regional –  dispõe sobre a instituição de
Grupo  de  Trabalho  com  a  finalidade  de  promover  a  interlocução  junto  à
Corregedoria  sobre  demandas,  sugestões  e  disseminação  de  informações
relativas à competência criminal, no âmbito do 1º Grau da Justiça Federal da 4ª
Região (os representantes da SJPR são Clarissa Albuquerque Costa, Diretora de Secretaria da 9ª
Vara Federal de Curitiba, Ellen Jane Garcez, Diretora de Secretaria da 14ª Vara Federal de Curitiba, e
Júlio Dalton Ribeiro, Diretor de Secretaria da 3ª Vara Federal de Maringá).

Portaria nº 583/2020 – Corregedoria Regional –  dispõe sobre a instituição de
Grupo  de  Trabalho  com  a  finalidade  de  promover  a  interlocução  junto  à
Corregedoria  sobre  demandas,  sugestões  e  disseminação  de  informações
relativas à competência em execuções fiscais, no âmbito do 1º Grau da Justiça
Federal da 4ª Região (os representantes  da SJPR são Antônio  César  Guarnieri,  Diretor  de
Secretaria da 5ª Vara Federal de Maringá, Izabella Mira, Diretora de Secretaria da 3ª Vara Federal de
Ponta Grossa, e Marcos Vinícius de Oliveira, Diretor de Secretaria da 16ª Vara Federal de Curitiba).

Portaria nº 584/2020 – Corregedoria Regional –  dispõe sobre a instituição de
Grupo  de  Trabalho  com  a  finalidade  de  promover  a  interlocução  junto  à
Corregedoria  sobre  demandas,  sugestões  e  disseminação  de  informações
relativas à competência previdenciária, no âmbito do 1º Grau da Justiça Federal
da 4ª Região (os representantes da SJPR são Alessandro Zanini Kiwel, Diretor de Secretaria da 1ª
Vara Federal de Apucarana, Francine Robert Pcheneczuk, Diretora de Secretaria da 8ª Vara Federal
de Curitiba, e Karina Tusi de Freitas, Diretora de Secretaria da 17ª Vara Federal de Curitiba).

Portaria nº 673/2020 – Corregedoria Regional – cria o Grupo de Trabalho a que
se  refere  o  art.  4º  do  Provimento  nº  90/2020,  da  Corregedoria  Regional  da  4ª
Região,  com o objetivo de acompanhar o cumprimento das decisões judiciais
pelo  INSS,  composto  por  Juízes  Federais,  Servidores  da  Justiça  Federal,
Procuradores  Federais  e  Servidores  do  INSS,  podendo  propor  os
encaminhamentos  necessários  ao  aperfeiçoamento  do  serviço  e  do  próprio
Provimento nº 90/2020  .  

Portaria Conjunta nº 4/2020 – Corregedoria Regional 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 de Santa Catarina.

Portaria Conjunta nº 5/2020 – Corregedoria Regional 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 Paraná.

Portaria Conjunta nº 7/2020 – Corregedoria Regional e Coordenadoria dos
JEFs  -  dispõe  sobre  Grupo  de  Trabalho  para  promover  estudos  sobre  a
desjudicialização e predição de judicialização da matéria previdenciária, e sobre a
realização de perícias médicas no âmbito da Justiça Federal da 4ª Região.
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JUSTIÇA FEDERAL – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ

Portaria  nº  875/2020  -  Direção  do  Foro  da  JFPR  - prorroga  os  prazos
processuais  dos  processos  eletrônicos,  no  dia 29/07/2020,  em toda  a  Seção
Judiciária do Paraná.

Portaria  nº  813/2020 –  Direção do Foro da Subseção Judiciária  de  Pato
Branco/PR  -  dispõe  sobre  a  limitação  provisória  da  área  de  atuação  para
cumprimento de mandados na Subseção Judiciária de Pato Branco – PR.

Portaria nº 823/2020 – 2ª  Vara Federal de Ponta Grossa/PR - dispõe sobre a
adoção  de  fluxo  padronizado  e  simplificado  nas  ações  referentes  ao  Auxílio
Emergencial instituído pela Lei nº 13.982/2020 na 2ª Vara Federal de Ponta Grossa
– Paraná. 

Norma de Serviço nº 21/2020 – Direção do Foro da JFPR –  dispõe sobre a
indicação de um servidor plantonista para os períodos de plantão judicial,  em
regime de sobreaviso, sempre que a Subseção Judiciária de Paranaguá for sede
do Plantão Regionalizado.

Edital – Seção de Apoio às Perícias Judiciais dos JEFs -  FAZ SABER  aos
interessados, por meio deste Edital, que estarão abertas as inscrições, de 1º a 31
de  julho  de  2020,  para  o  processo simplificado  de  cadastramento  de  Peritos
Judiciais nas  áreas  de  cardiologia, clínica  médica  ou  generalista  (sem
especialidade), medicina legal e perícia médica, medicina do trabalho, neurologia,
oftalmologia, oncologia,  ortopedia e psiquiatria.

Edital nº 01/2020 – Cejuscon/Ponta Grossa -  Cadastramento e Seleção de
Peritos  Médicos  Judiciais  -  a Juíza  Coordenadora  do Setor  de  Perícias  do
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Subseção de Ponta
Grossa,  FAZ  SABER  aos  interessados,  por  meio  deste  Edital,  que  estarão
abertas as inscrições para o processo simplificado de cadastramento de Peritos
Médicos  Judiciais,  conforme  especialidades  discriminadas:  1)  Angiologia;  2)
Cardiologia; 3) Cirurgia Cardiovascular; 4) Clínica Médica ou Generalista (sem
especialidade);  5)  Dermatologia;  6)  Ginecologia;  7)  Medicina  Legal  e  Perícia
Médica; 8) Medicina do Trabalho; 9) Neurologia; 10) Oftalmologia; 11) Oncologia;
12) Ortopedia; 13) Pneumologia; 14) Psiquiatria.

JUSTIÇA FEDERAL – SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA CATARINA

Portaria nº 653/2020 – Direção do Foro da JFSC - dispõe sobre a suspensão
integral dos prazos processuais, alusivo ao dia 30-06-2020 e parcial atinente ao
dia 01-07-2020, no âmbito da Seção Judiciária de Santa Catarina, em razão do
fenômeno meteorológico (ciclone) que atingiu o território catarinense e dá outras
providências.

Portaria  nº  702/2020  –  Direção  do  Foro  da  Subseção  Judiciária  de
Tubarão/SC -  dispõe sobre a suspensão integral  dos prazos processuais,  no
período  de  17/07/2020  a  24/07/2020,  no  âmbito  da  Subseção  Judiciária  de
Tubarão, em razão da decretação de "lockdown" e dá outras providências.
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Portaria  nº  709/2020  –  Direção  do  Foro  da  Subseção  Judiciária  de
Laguna/SC -  dispõe sobre  a  suspensão integral  dos prazos processuais,  no
período  de  21/07/2020  a  24/07/2020,  no  âmbito  da  Subseção  Judiciária  de
Laguna, em razão da decretação de "lockdown" e dá outras providências.

2. MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

Portaria nº 99/2020 - Conselho Nacional do Ministério Público - dispõe sobre
a concessão de ajuda de custo e transporte para os Conselheiros e Membros do
Ministério Público em exercício no Conselho Nacional do Ministério Público 

3. PODER LEGISLATIVO DA UNIÃO

Emenda Constitucional nº 107/2020 - adia, em razão da pandemia da Covid-
19, as eleições municipais de outubro de 2020 e os prazos eleitorais respectivos.

Lei nº 13.978/2020 - retificação - estima a receita e fixa a despesa da União
para o exercício financeiro de 2020.

Lei nº 14.019/2020 -  altera a  Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para dispor
sobre  a  obrigatoriedade  do  uso  de  máscaras  de  proteção  individual  para
circulação  em  espaços  públicos  e  privados  acessíveis  ao  público,  em  vias
públicas e em transportes públicos, sobre a adoção de medidas de assepsia de
locais  de  acesso  público,  inclusive  transportes  públicos,  e  sobre  a
disponibilização  de  produtos  saneantes  aos  usuários  durante  a  vigência  das
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente da pandemia da Covid-19. 

Lei nº 14.019/2020 - republicação - altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,
para dispor sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção individual
para circulação em espaços públicos e privados acessíveis ao público, em vias
públicas e em transportes públicos, sobre a adoção de medidas de assepsia de
locais  de  acesso  público,  inclusive  transportes  públicos,  e  sobre  a
disponibilização  de  produtos  saneantes  aos  usuários  durante  a  vigência  das
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente da pandemia da Covid-19.

Lei  nº  14.020/2020  - institui  o  Programa  Emergencial  de  Manutenção  do
Emprego  e  da  Renda;  dispõe  sobre  medidas  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, de que trata a Lei nº 13.979,
de 6 de fevereiro de 2020; altera as Leis nºs 8.213, de 24 de julho de 1991, 10.101, de 19
de dezembro de 2000, 12.546, de 14 de dezembro de 2011, 10.865, de 30 de abril de 2004, e
8.177, de 1º de março de 1991; e dá outras providências. 

Lei nº 14.021/2020 -  dispõe sobre medidas de proteção social para prevenção
do  contágio  e  da  disseminação  da  Covid-19  nos  territórios  indígenas;  cria  o
Plano  Emergencial  para  Enfrentamento  à  Covid-19  nos  territórios  indígenas;

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=1&data=08/07/2020&totalArquivos=87
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8177compilada.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/L10.865compilado.htm
https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=LEI&numero=12546&ano=2011&ato=ad1QTWU1UMVpWT631
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L10101compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L10101compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8213compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07/07/2020&jornal=515&pagina=1&totalArquivos=189
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979compilado.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=1&data=06/07/2020&totalArquivos=88
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979compilado.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/07/2020&jornal=515&pagina=2&totalArquivos=140
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=1&data=17/07/2020&totalArquivos=88
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/07/2020&jornal=515&pagina=3&totalArquivos=140
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/07/2020&jornal=515&pagina=138&totalArquivos=166


estipula  medidas  de  apoio  às  comunidades  quilombolas,  aos  pescadores
artesanais e aos demais povos e comunidades tradicionais para o enfrentamento
à Covid-19; e altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a fim de assegurar
aporte  de  recursos  adicionais  nas  situações  emergenciais  e  de  calamidade
pública. 

Lei nº 14.022/2020 -     altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e dispõe sobre
medidas de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher e de
enfrentamento  à  violência  contra  crianças,  adolescentes,  pessoas  idosas  e
pessoas com deficiência durante a emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019.

Lei nº 14.023/2020 - altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para determinar
a adoção de medidas imediatas que preservem a saúde e a vida de todos os
profissionais considerados essenciais ao controle de doenças e à manutenção
da  ordem  pública,  durante  a  emergência  de  saúde  pública  decorrente  do
coronavírus responsável pelo surto de 2019. 

Lei nº 14.024/2020 - altera a Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, para suspender
temporariamente  as  obrigações  financeiras  dos  estudantes  beneficiários  do
Fundo  de  Financiamento  Estudantil  (Fies)  durante  o  período  de  vigência  do
estado de calamidade pública reconhecido pelo  Decreto Legislativo nº 6, de 20 de
março de 2020. 

Lei nº 14.025/2020 - altera excepcionalmente as alíquotas das contribuições aos
serviços sociais autônomos que especifica e ao Fundo de Desenvolvimento do
Ensino Profissional Marítimo. 

Lei nº 14.026/2020 - atualiza o marco legal do saneamento básico e altera a Lei
nº  9.984,  de  17  de  julho  de  2000,  para  atribuir  à  Agência  Nacional  de  Águas  e
Saneamento Básico (ANA) competência para editar normas de referência sobre
o serviço de saneamento, a Lei nº 10.768, de 19 de novembro de 2003, para alterar o
nome e as atribuições do cargo de Especialista em Recursos Hídricos, a  Lei nº
11.107, de 6 de abril de 2005, para vedar a prestação por contrato de programa dos
serviços públicos de que trata o art. 175 da Constituição Federal, a Lei nº 11.445, de 5
de janeiro de 2007, para aprimorar as condições estruturais do saneamento básico
no País,  a  Lei  nº  12.305,  de  2  de agosto de 2010,  para tratar dos prazos para a
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, a  Lei nº 13.089, de 12 de
janeiro de 2015 (Estatuto da Metrópole), para estender seu âmbito de aplicação às
microrregiões, e a Lei nº 13.529, de 4 de dezembro de 2017, para autorizar a União a
participar  de  fundo  com a  finalidade  exclusiva  de  financiar  serviços  técnicos
especializados. 

Lei  nº  14.027/2020  - altera  a  Lei  nº  5.768,  de  20  de  dezembro  de  1971,  para
estabelecer regras acerca da distribuição gratuita de prêmios mediante sorteio,
vale-brinde, concurso ou operação assemelhada, realizada por concessionárias
ou permissionárias de serviço de radiodifusão ou por organizações da sociedade
civil. 
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Lei nº 14.028/2020 - altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para garantir
que o receituário médico ou odontológico de medicamentos sujeitos a prescrição
e de uso contínuo tenha validade pelo menos enquanto perdurarem as medidas
de isolamento para contenção do surto da Covid-19, na forma que especifica. 

Lei nº 14.029/2020 -     dispõe sobre a transposição e a reprogramação de saldos
financeiros constantes dos fundos de assistência social dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, provenientes de repasses federais. 

Lei nº 14.030/2020 -     dispõe sobre as assembleias e as reuniões de sociedades
anônimas, de sociedades limitadas, de sociedades cooperativas e de entidades
de representação do cooperativismo durante o exercício de 2020; altera as Leis
nºs 5.764, de 16 de dezembro de 1971, 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e 10.406, de 10
de janeiro de 2002 (Código Civil); e dá outras providências 

Lei  nº  14.031/2020  - dispõe  sobre  o  tratamento  tributário  incidente  sobre  a
variação cambial do valor de investimento realizado por instituições financeiras e
pelas demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil
em sociedade  controlada,  coligada,  filial,  sucursal  ou  agência  domiciliada  no
exterior; altera a  Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013, que dispõe, entre outras
matérias, sobre os arranjos de pagamento e sobre as instituições de pagamento
integrantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro, e a Lei nº 12.249, de 11 de junho
de 2010, que dispõe, entre outras matérias, sobre a Letra Financeira; e dá outras
providências.

Ato Declaratório do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 72/2020 -
faz saber que a Medida Provisória nº 922, de 28 de fevereiro de 2020, que "Altera a Lei
nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo
determinado para atender a necessidade temporária de excepcional  interesse
público,  a  Lei  nº  10.820,  de  17  de  dezembro  de  2003,  que  dispõe  sobre  a
autorização  para  desconto  de  prestações  em  folha  de  pagamento,  a  Lei  nº
13.334,  de  13  de  setembro  de  2016,  que  cria  o  Programa de  Parcerias  de
Investimentos - PPI, e a Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, que estabelece a
organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos Ministérios",
teve seu prazo de vigência encerrado no dia 29 de junho de 2020.

Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 73/2020 -  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 960, de 30 de
abril de 2020, publicada no Diário Oficial da União no dia 4 de maio do mesmo
ano, que "Prorroga os prazos de suspensão de pagamentos de tributos previstos
nos  atos  concessórios  do  regime  especial  de  drawback,  que  tenham  sido
prorrogados por um ano pela autoridade fiscal e tenham termo em 2020", tem
sua vigência prorrogada pelo período de sessenta dias.

Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 74/2020 -  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 961, de 6 de maio
de 2020, publicada no Diário Oficial da União no dia 7, do mesmo mês e ano, que
"Autoriza  pagamentos  antecipados nas licitações e  nos contratos,  adequa os

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv961.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv961.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/07/2020&jornal=515&pagina=3&totalArquivos=140
http://www.in.gov.br/web/dou/-/medida-provisoria-n-960-de-30-de-abril-de-2020-254927977
http://www.in.gov.br/web/dou/-/medida-provisoria-n-960-de-30-de-abril-de-2020-254927977
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=1&data=02/07/2020&totalArquivos=68
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv922.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/07/2020&jornal=515&pagina=5&totalArquivos=166
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12249.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12249.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12865.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/07/2020&jornal=515&pagina=2&totalArquivos=78
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6404compilada.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979compilado.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=1&data=29/07/2020&totalArquivos=78
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=1&data=29/07/2020&totalArquivos=78
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979compilado.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=1&data=28/07/2020&totalArquivos=81


limites  de  dispensa  de  licitação  e  amplia  o  uso  do  Regime  Diferenciado  de
Contratações  Públicas  -  RDC  durante  o  estado  de  calamidade  pública
reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020", tem sua
vigência prorrogada pelo período de sessenta dias. 

Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 77/2020 - 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 964, de 8 de maio
de 2020, publicada no Diário Oficial da União no dia 11, do mesmo mês e ano, que
"Altera a Lei nº 13.475, de 28 de agosto de 2017, que dispõe sobre o exercício
da  profissão  de  tripulante  de  aeronave,  denominado  aeronauta",  tem  sua
vigência prorrogada pelo período de sessenta dias. 

Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 79/2020 -  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 966, de 13 de
maio de 2020  ,   publicada no Diário Oficial da União no dia 14, e retificada no dia 15,
do  mesmo  mês  e  ano,  que  "Dispõe  sobre  a  responsabilização  de  agentes
públicos por ação e omissão em atos relacionados com a pandemia da covid-
19", tem sua vigência prorrogada pelo período de sessenta dias. 

Atos do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nºs 84 a 88 - prorroga,
por 60 dias, prazo de vigência das Medidas Provisórias nºs  970 (recursos ao
Ministério da Saúde),  971 (aumenta remuneração de policiais militares do DF e
dos  ex-territórios),  972 (abre  crédito  extraordinário,  em  favor  de  Encargos
Financeiros da União), 973 (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) e  974 (autoriza  a  prorrogação  de  contratos  por  tempo
determinado no âmbito do Ministério da Saúde).

Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 92/2020 -  faz saber
que  a  Medida  Provisória  nº  927,  de  22  de  março  de  2020,  que  "Dispõe  sobre  as
medidas  trabalhistas  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),  e dá outras providências",  teve seu prazo de vigência
encerrado no dia 19 de julho de 2020. 

Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 93/2020 -   faz saber
que a Medida Provisória nº 928, de 23 de março de 2020, que "Altera a Lei nº 13.979,
de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência  de  saúde  pública  de  importância  internacional  decorrente  do
coronavírus  responsável  pelo  surto  de  2019,  e  revoga  o  art.  18  da  Medida
Provisória  nº  927,  de  22  de  março  de  2020",  teve  seu  prazo  de  vigência
encerrado no dia 20 de julho de 2020.

Resolução nº 7/2020 - Senado Federal -  autoriza o Município de Curitiba (PR)
a contratar operação de crédito externo, com garantia da República Federativa
do Brasil, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de
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até  US$ 106.700.000,00 (cento  e  seis  milhões e  setecentos  mil  dólares  dos
Estados Unidos da América). 

Resolução nº 8/2020 - Senado Federal - autoriza o Município de Curitiba (PR) a
contratar operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do
Brasil, com a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), no valor de até €
38.141.124,00 (trinta e oito milhões, cento e quarenta e um mil, cento e vinte e
quatro euros). 

4. 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. 

Decreto nº 940/2020 - Gabinete do Prefeito Municipal -  dispõe sobre medidas
restritivas  a  atividades  e  serviços,  para  o  enfrentamento  da  Emergência  em
Saúde  Pública,  de  acordo  com  o  quadro  epidêmico  do  novo  Coronavírus
(COVID-19) e a situação de Risco Médio de Alerta - Bandeira Laranja, conforme
Protocolo de Responsabilidade Sanitária e Social  de Curitiba  (Leia  mais:  Curitiba

determina quarentena “de fim de semana”).

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

Decretos Estaduais – coronavírus. 

• Prefeitura Municipal de Porto Alegre

Acesse aqui todas as informações e normas referentes à prevenção ao contágio
pelo coronavírus em Porto Alegre.

https://prefeitura.poa.br/coronavirus
https://www.coronavirus.rs.gov.br/decretos-estaduais
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://www.plural.jor.br/noticias/vizinhanca/curitiba-determina-quarentena-de-fim-de-semana/
https://www.plural.jor.br/noticias/vizinhanca/curitiba-determina-quarentena-de-fim-de-semana/
https://mid.curitiba.pr.gov.br/2020/00302579.pdf
https://coronavirus.curitiba.pr.gov.br/
http://www.coronavirus.pr.gov.br/Campanha#
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/07/2020&jornal=515&pagina=4&totalArquivos=140


5. PODER EXECUTIVO FEDERAL

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Medida Provisória nº 987/2020 - altera a Lei nº 9.440, de 14 de março de 1997, que
estabelece incentivos fiscais para o desenvolvimento regional. 

Medida Provisória nº 992/2020 - dispõe sobre o financiamento a microempresa
e empresa de pequeno e médio porte, sobre o crédito presumido apurado com
base  em  créditos  decorrentes  de  diferenças  temporárias,  sobre  o
compartilhamento de alienação fiduciária e sobre a dispensa do cumprimento de
exigências  de  demonstração  de  regularidade  fiscal  nas  operações  praticadas
pelo Banco Central do Brasil em decorrência do disposto no art. 7º da  Emenda
Constitucional nº 106, de 7 de maio de 2020, e altera a Lei nº 13.476, de 28 de agosto de
2017, a  Lei nº 13.097, de 19 de janeiro de 2015, e a Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de
1973. 

Medida Provisória nº 993/2020 - autoriza a prorrogação de contratos por tempo
determinado no âmbito do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -
INCRA. 

Decreto nº 10.408/2020 - altera o Decreto nº 10.154, de 4 de dezembro de 2019, para
prorrogar a vigência do Escritório de Governança do Legado Olímpico - EGLO e
o  prazo  de  remanejamento  de  cargos  em  comissão  do  Grupo-Direção  e
Assessoramento  Superiores  -  DAS  e  Funções  Comissionadas  do  Poder
Executivo - FCPE alocados, em caráter temporário, no Ministério da Cidadania.

Decreto nº 10.410/2020 - altera o Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto n  º   3.048, de 6 de maio de 1999  . 

Decreto nº 10.411/2020 -  regulamenta a análise de impacto regulatório, de que
tratam o art. 5º da Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, e o art. 6º da Lei nº 13.848,
de 25 de junho de 2019. 

Decreto nº 10.412/2020 -  altera o  Decreto nº  10.316,  de 7  de  abril  de 2020,  para
prorrogar o período de pagamento do auxílio emergencial de que trata a  Lei nº
13.982, de 2 de abril de 2020. 

Decreto  nº  10.413/2020  -  autoriza  o  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social  a
prorrogar o período das antecipações de que tratam os art. 3º e art. 4º da Lei nº
13.982, de 2 de abril de 2020.

Decreto nº 10.414/2020 - 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 – IOF.

Decreto nº 10.415/2020 -  institui o Grupo de Trabalho Interinstitucional sobre o
Modelo Único de Avaliação Biopsicossocial da Deficiência. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07/07/2020&jornal=515&pagina=5&totalArquivos=189
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2007/decreto-6306-14-dezembro-2007-566561-publicacaooriginal-90105-pe.html
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/07/2020&jornal=515&pagina=4&totalArquivos=140
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://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=601&pagina=1&data=02/07/2020&totalArquivos=5
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/decreto/d10316.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/07/2020&jornal=515&pagina=36&totalArquivos=166
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13848.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13848.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13874.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/07/2020&jornal=515&pagina=35&totalArquivos=166
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3048compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3048compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3048compilado.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/07/2020&jornal=515&pagina=5&totalArquivos=166
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10154.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=600&pagina=1&data=30/06/2020&totalArquivos=4
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=601&pagina=1&data=28/07/2020&totalArquivos=1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6015consolidado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6015consolidado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13097.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13476.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13476.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc106.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc106.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=601&pagina=1&data=16/07/2020&totalArquivos=3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9440.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=600&pagina=1&data=30/06/2020&totalArquivos=4


Decreto nº 10.416/2020 -  autoriza o uso de videoconferência nas reuniões de
colegiados da administração pública federal. 

Decreto nº 10.417/2020 - institui o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor.

Decreto nº 10.418/2020 - regulamenta a verificação do cumprimento das normas
gerais de inatividade e pensões do Sistema de Proteção Social dos Militares dos
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, de que tratam os art. 24-A, art. 24-B
e art. 24-C do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, nos termos do disposto no
parágrafo único do art. 24-D do referido Decreto-Lei. 

Decreto nº 10.419/2020 -  regulamenta a alínea "e" do § 1º do art. 9º da  Lei nº
1.283, de 18 de dezembro de 1950, e altera o Decreto nº 9.013, de 29 de março de 2017,
para dispor sobre a inspeção ante mortem e post mortem de animais. 

Decreto nº 10.420/2020 - altera o Decreto nº 9.191, de 1º de novembro de 2017,
que estabelece as normas e as diretrizes para elaboração, redação, alteração,
consolidação e encaminhamento de propostas de atos normativos ao Presidente
da República pelos Ministros de Estado. 

Decreto nº 10.421/2020 -  altera o  Decreto nº  10.341,  de  6  de  maio de  2020,  que
autoriza o emprego das Forças Armadas na Garantia da Lei e da Ordem e em
ações  subsidiárias  na  faixa  de  fronteira,  nas  terras  indígenas,  nas  unidades
federais de conservação ambiental e em outras áreas federais nos Estados da
Amazônia Legal. 

Decreto  nº  10.422/2020  -  prorroga  os  prazos  para  celebrar  os  acordos  de
redução proporcional  de  jornada e  de  salário  e  de  suspensão  temporária  do
contrato de trabalho e para efetuar o pagamento dos benefícios emergenciais de
que trata a Lei nº 14.020, de 6 de julho de 2020. 

Decreto  nº  10.423/2020  -  dispõe  sobre  a  qualificação  do  Hospital  Fêmina,
localizado no Município de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, no âmbito
do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República. 

Decreto nº 10.424/2020 - determina a suspensão da permissão do emprego do
fogo de que trata o Decreto nº 2.661, de 8 de julho de 1998, no território nacional pelo
prazo de cento e vinte dias. 

Decreto nº 10.425/2020 -  dispõe sobre o Conselho de Participação em Fundos
Garantidores de Risco de Crédito para Micro, Pequenas e Médias Empresas e
sobre o Conselho de Participação em Operações de Crédito Educativo. 

Decreto  nº  10.426/2020  -  dispõe  sobre  a  descentralização  de  créditos  entre
órgãos e entidades da administração pública federal integrantes dos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União, por meio da celebração de termo de
execução descentralizada. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/07/2020&jornal=515&pagina=4&totalArquivos=88
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/07/2020&jornal=515&pagina=3&totalArquivos=88
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2661.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/07/2020&jornal=515&pagina=9&totalArquivos=91
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/07/2020&jornal=515&pagina=9&totalArquivos=91
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Lei/L14020.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=1&data=14/07/2020&totalArquivos=332
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10341.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/07/2020&jornal=515&pagina=3&totalArquivos=82
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/07/2020&jornal=515&pagina=5&totalArquivos=87
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/d9013.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L1283.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L1283.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/07/2020&jornal=515&pagina=5&totalArquivos=87
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0667.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/07/2020&jornal=515&pagina=5&totalArquivos=87
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/07/2020&jornal=515&pagina=4&totalArquivos=87
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/07/2020&jornal=515&pagina=4&totalArquivos=87


Decreto  nº  10.427/2020  - dispõe  sobre  a  qualificação  de  empreendimento
público federal do setor aeroportuário (Aeroporto Internacional de Viracopos) no
âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos - PPI, para fins de relicitação.

Decreto nº 10.430/2020 - dispõe sobre o Comitê Interministerial de Saneamento
Básico. 

Decreto  nº  10.431/2020  -  institui  a  Comissão  Executiva  Nacional  do  Plano
Setorial para Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na
Agricultura. 

Decreto nº 10.432/2020 - dispõe sobre a inclusão e a exclusão de participações
societárias minoritárias no Programa Nacional de Desestatização e estabelece
diretrizes  para  o  depósito  de  seus valores  mobiliários  no  Fundo  Nacional  de
Desestatização. 

Decreto nº 10.433/2020 - institui o Comitê de Governança Digital e Segurança da
Informação da Presidência da República. 

Decreto nº 10.434/2020 -  altera o  Decreto nº 7.082, de 27 de janeiro de 2010, e o
Decreto  nº  8.587,  de  11  de  dezembro  de  2015,  para  dispor  sobre  a  execução  do
Programa Nacional  de  Reestruturação dos Hospitais  Universitários  Federais  -
REHUF. 

Decreto nº 10.436/2020 -  altera o  Decreto nº  10.382, de 28 de maio de 2020,  que
institui o Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado, no âmbito
da  administração pública  federal  direta,  autárquica  e  fundacional,  para  dispor
sobre remanejamento temporário de funções de confiança. 

Decreto nº 10.437/2020 - altera o Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, que
dispõe sobre a revisão e a consolidação dos atos normativos inferiores a decreto,
e o Decreto nº 9.215, de 29 de novembro de 2017, que dispõe sobre a publicação do
Diário Oficial da União. 

Decreto  nº  10.438/2020  -  institui  os  símbolos  representativos  da  Polícia
Rodoviária Federal e dispõe sobre a identificação visual de seus servidores. 

Decreto nº 10.442/2020 -  dispõe sobre a qualificação de terminais pesqueiros
públicos no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência
da República. 

Decreto nº 10.443/2020 - dispõe sobre a organização básica da Polícia Militar do
Distrito Federal. 

Decreto nº 10.444/2020 - altera o Decreto nº 10.249, de 19 de fevereiro de 2020, que
dispõe  sobre  a  programação  orçamentária  e  financeira  e  estabelece  o
cronograma de execução  mensal  de  desembolso  do Poder  Executivo  federal
para o exercício de 2020. 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10249compilado.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/07/2020&jornal=600&pagina=1&totalArquivos=9
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/07/2020&jornal=515&pagina=3&totalArquivos=78
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Portaria  CC-PR/MJSP/MINFRA/MS  Nº  1/2020  -  dispõe  sobre  a  restrição
excepcional  e  temporária  de  entrada  no  País  de  estrangeiros,  de  qualquer
nacionalidade,  conforme  recomendação  da  Agência  Nacional  de  Vigilância
Sanitária - Anvisa. 

Portaria nº 57/2020 - Secretaria de Governo - dispõe sobre as competências e
o detalhamento dos procedimentos para os trabalhos de revisão e consolidação
dos  atos  normativos  hierarquicamente  inferiores  a  Decreto  no  âmbito  da
Secretaria de Governo da Presidência da República. 

Portaria  nº  340/2020  -  Casa  Civil  -  dispõe  sobre  a  restrição  excepcional  e
temporária  de  entrada  no  País  de  estrangeiros,  de  qualquer  nacionalidade,
conforme recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa. 

Portaria nº 14/2020 - Advocacia-Geral da União/Procuradoria-Geral da União
-  regulamenta  o  procedimento  para  a  transação  por  proposta  individual  do
devedor dos créditos cuja cobrança compete à Procuradoria-Geral da União, nos
termos da Lei nº 13.988, de 14 de abril de 2020, e da Portaria AGU nº 249, de 8 de julho de
2020. 

Portaria nº 16/2020 - Advocacia-Geral da União/Procuradoria Geral da União
- disciplina a realização de pesquisas auxiliares nas execuções e cumprimentos
de  sentença  em  face  da  União,  bem  como  os  procedimentos  aplicáveis  na
análise de conformidade das requisições de pagamento. 

Portaria nº 249/2020 - Advocacia-Geral da União -  regulamenta a transação
por  proposta  individual  dos  créditos  administrados  pela  Procuradoria-Geral
Federal e dos créditos cuja cobrança compete à Procuradoria-Geral da União. 

Portaria nº 333/2020 - Procuradoria-Geral Federal -  regulamenta a transação
por  proposta  individual  dos  créditos  administrados  pela  Procuradoria-Geral
Federal, conforme previsto na Lei nº 13.988, de 14 de abril de 2020, e Portaria AGU nº
249, de 8 de julho de 2020. 

Portaria Conjunta nº 2/2020 -  Advocacia-Geral da União/Consultoria-Geral
da União - disciplina o Processo Simplificado de Seleção - PSS para a indicação
de  Advogados  da  União  ao  provimento  dos  cargos  em  comissão  e  funções
comissionadas que menciona. 

Portaria nº 5/2020 - Secretaria-Geral/Secretaria de Controle Interno -  dispõe
sobre a Política de Uso do Sistema de Gestão de Processos Disciplinares e do
Sistema de Gestão de Procedimentos de Responsabilização de Entes Privados
no âmbito da Presidência e Vice-Presidência da República. 

Resolução nº 2/2020 - Casa Civil - republicação - 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.
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Resolução nº 2/2020 - Conselho Nacional de Política Energética - estabelece
diretrizes para a comercialização, por produtor, de etanol hidratado combustível -
EHC  diretamente  com  Revendedor  Varejista  de  Combustíveis  Automotivos  e
Transportador-Revendedor-Retalhista  -  TRR,  na  hipótese  deste  poder  vir  a
comercializar EHC. 

Resolução nº 7/2020 - Comitê da Crise para Supervisão e Monitoramento da
Covid-19  -  dispõe  sobre  procedimentos  a  serem  adotados  por  órgãos  e
entidades do Poder Executivo federal em relação às solicitações de transporte de
equipamentos, medicamentos e insumos para o combate à Covid -19. 

Súmula nº 85/2020 - Advocacia-Geral da União - "A exigibilidade da multa por
retenção de imóvel funcional, prevista no artigo 15, inciso I, alínea "e", da Lei nº
8.025/1990, será suspensa durante a vigência de provimento judicial proferido no
curso de discussão sobre o direito à sua aquisição." 

Despacho nº 260/2020 -  Advocacia-Geral  da União/Controladoria-Geral  da
União  -  aprova  o  Parecer  nº  00008/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU,  de  16  de
junho  de  2020,  referente  à  natureza  jurídica  dos  colégios  militares.  EMENTA:
COLÉGIOS  MILITARES  "STRICTO  SENSU".  VIÉS  ASSISTENCIAL  E  PREPARATÓRIO.
ESCOLAS  PREPARATÓRIAS  COM  EQUIVALÊNCIA  AO  ENSINO  MÉDIO  DO  SISTEMA
NACIONAL  DE  ENSINO  (CN  E  EPCAR).  NATUREZA  JURÍDICA.  INSTITUIÇÕES
EDUCACIONAIS  PÚBLICAS  SUI  GENERIS.  ARTIGO  19,  I  DA .LEI  Nº  9.394,  DE  20  DE
DEZEMBRO DE 1996 ACESSO DO CORPO DISCENTE ÀS COTAS RESERVADAS A ALUNOS
DE ESCOLAS PÚBLICAS, NOS TERMOS DA LEI Nº 12.711, DE 29 DE AGOSTO DE 2012 E
DECRETO Nº 7.824, DE 11 DE OUTUBRO DE 2012. 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Portaria nº 205/2020 - Gabinete da Ministra - republicação - 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 de Pescador Profissional Artesanal, até a
finalização do recadastramento geral do Registro Geral da Atividade Pesqueira -
RGP. 

Portaria nº 241/2020 - Gabinete da Ministra - institui, no âmbito do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Fórum Técnico de Bem-Estar Animal -
FTBA/MAPA. 

Portaria nº 181/2020 - Secretaria de Aquicultura e Pesca - declara encerrada a
temporada de pesca de tainha (Mugil lisa) para a modalidade de cerco/traineira e
de emalhe anilhado na temporada de 2020, e dá outras providências. 

Portaria  nº  1/2020  -  Secretaria  de  Comércio  e  Relações  Internacionais  -
submete à consulta pública a lista preliminar de pessoas não impedidas de usar
nomes  protegidos  como  Indicação  Geográfica,  nos  termos  do  Acordo  de
Associação Mercosul-União Europeia. 

Instrução Normativa nº 48/2020 - Gabinete do Ministro -  aprova as diretrizes
gerais  para  a vigilância  da  febre  aftosa com vistas  à execução do Programa
Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa (PNEFA). 
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Instrução  Normativa  nº  61/2020  -  Secretaria  de  Defesa  Agropecuária  -
estabelece  as  regras  sobre  definições,  exigências,  especificações,  garantias,
tolerâncias, registro,  embalagem e rotulagem dos fertilizantes orgânicos e dos
biofertilizantes, destinados à agricultura.

Instrução Normativa nº 65/2020 - Secretaria de Defesa Agropecuária - dispõe
sobre a identidade e os requisitos de qualidade que deve apresentar o produto
denominado ricota. 

Instrução Normativa nº 66/2020 - Secretaria de Defesa Agropecuária - dispõe
sobre a identidade e os requisitos de qualidade que deve apresentar o produto
denominado queijo minas padrão. 

MINISTÉRIO DA CIDADANIA

Portaria nº 365/2020 - Gabinete do Ministro - dispõe sobre os instrumentos
jurídicos  a  serem  utilizados  pelos  parceiros  do  Ministério  da  Cidadania  na
execução do  Programa Nacional  de  Apoio  à  Captação de Água  de Chuva  e
Outras Tecnologias Sociais de Acesso à Água (Programa Cisternas). 

Portaria nº 437/2020 - Gabinete do Ministro -  estabelece parâmetros para o
reconhecimento de organizações da sociedade civil como Centro de Referência
em Dependência Química - CEREDEQ. 

Portaria nº 438/2020 -  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  441/2020 -  Gabinete do Ministro -     dispõe sobre a Bolsa-Auxílio
como incentivo material  permitido a atleta  de rendimento não profissional  por
meio de recursos previstos na Lei nº 11.438, de 29 de dezembro de 2006. 

Portaria nº 442/2020 - Gabinete do Ministro   –   altera a  Portaria nº 428, de 25 de
junho de 2020, que 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  443/2020  -  Gabinete  do  Ministro  -  prorroga  a  suspensão  de
procedimentos  operacionais  e  de  gestão  do  Programa  Bolsa  Família  e  do
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, em decorrência da
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, assim como determina a
retomada das atividades que indica. 

Portaria nº 444/2020 - Gabinete do Ministro -     amplia o prazo para saque dos
benefícios financeiros do Programa Bolsa Família, criado pela Lei nº 10.836, de 9 de
janeiro de 2004  .   

Portaria nº 453/2020 -  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.
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Portaria Conjunta nº 5/2020 - Gabinete do Ministro/Defensor Público-Geral
Federal -     define procedimentos para a utilização da plataforma de contestação
extrajudicial relativa aos indeferimentos de requerimentos de auxílio emergencial,
previsto na Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, no âmbito da Defensoria Pública da
União. 

Portaria  nº  95/2020  -  Secretaria  Especial  do  Desenvolvimento  Social  -
dispõe sobre as programações financeiras originárias de emendas parlamentares
de Bancadas Federais para às ações de enfrentamento ao COVID-19. 

Portaria  nº  100/2020  -  Secretaria  Especial  do  Desenvolvimento  Social  -
aprova as recomendações para o funcionamento da rede socioassistencial  de
Proteção Social Básica - PSB e de Proteção Social  Especial -  PSE de Média
Complexidade  do  Sistema  Único  de  Assistência  Social  -  SUAS,  de  modo  a
assegurar a manutenção da oferta do atendimento à população nos diferentes
cenários epidemiológicos da pandemia causada pelo novo Coronavírus - COVID-
19. 

Resolução  nº  82/2020  -  Secretaria  Especial  de  Desenvolvimento Social  -
estabelece  as  normas  que  regem  a  modalidade  Incentivo  à  Produção  e  ao
Consumo de Leite PAA - Leite do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA. 

Resolução  nº  1/2020  -  Conselho  Nacional  do  Esporte  -  estabelece  os
procedimentos para certificação, credenciamento e a forma de pagamento dos
oficiais de controle de dopagem e oficiais de coleta de sangue. 

Resolução nº 9/2020 - Conselho Nacional de Assistência Social – estabelece
a composição dos subcolegiados do Conselho Nacional  de Assistência Social
(CNAS), Gestão 2020 - 2022. 

Resolução nº 11/2020 - Conselho Nacional de Assistência Social - prorroga
por mais 60 (sessenta) dias o Grupo de Trabalho sobre os Povos Indígenas com
o objetivo de contribuir no acompanhamento e avaliação da gestão dos recursos,
dos impactos sociais e do desempenho das ações da Rede Socioassistencial
para  os  povos  indígenas  e  propor  parâmetros  que  favoreçam  a  equidade  e
diversidade nos atendimentos aos povos indígenas. 

Resolução  nº  61/2020  -  Conselho  Nacional  do  Esporte  -  regulamenta  o
procedimento  de  escolha  dos  membros  do  Tribunal  de  Justiça  Desportiva
Antidopagem e dá outras providências. 

Resolução  nº  62/2020  -  Conselho  Nacional  do  Esporte  -  estabelece
procedimentos para recolhimento de custas processuais, emolumentos e multas
do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem. 

Resolução nº 63/2020 - Conselho Nacional do Esporte -  revoga a  Resolução
CNE  nº  60,  de  10  de  outubro  de  2018,  que  determina  os  procedimentos  para
certificação, credenciamento e pagamento de oficiais de controle de dopagem e
oficiais de coleta de sangue. Regulamenta os atos praticados pela Autoridade
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Brasileira  de Controle de Dopagem -  ABCD para a certificação de oficiais  de
controle de dopagem e oficiais de coleta de sangue e dá outras providências. 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES

Portaria  nº  53/2020  -  Gabinete  do  Ministro  das  Comunicações  -  limita  a
concessão da jornada de trabalho remoto instituído pela Portaria MCTIC nº 1.186, de
20 de março de 2020, determina o retorno gradual das atividades presenciais e fixa
medidas de prevenção à infecção e à propagação do novo Coronavírus (2019-
nCoV), no âmbito do Ministério das Comunicações - MC. 

Portaria  nº  141/2020  -  Gabinete  do  Ministro  da  Ciência,  Tecnologia  e
Inovações - dispõe sobre o serviço de retransmissão de televisão, ancilar ao
serviço de radiodifusão de sons e imagens. 

Portaria  nº  2.794/2020  -  Gabinete  do  Ministro  da  Ciência,  Tecnologia  e
Inovações  - dispõe  sobre  as  normas  e  diretrizes  para  a  prestação  de
informações  ao  Ministério  da  Ciência,  Tecnologia  e  Inovações  -  MCTI,  pelas
empresas beneficiárias dos incentivos fiscais de que trata o Capítulo III da Lei nº
11.196, de 21 de novembro de 2005 (Lei do Bem), referentes aos seus programas de
pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, bem como os
procedimentos  para  a  análise  das  informações  e  para  a  apresentação  de
contestação e recurso do resultado da análise. 

Portaria  nº  2.801/2020  -  Gabinete  do  Ministro  de  Ciência,  Tecnologia  e
Inovações - dispõe sobre o plano de reinvestimento dos débitos decorrentes da
não realização, total  ou parcial,  dos investimentos em atividades de pesquisa,
desenvolvimento e inovação de que trata a Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991. 

Portaria  nº  2.858/2020  -    Gabinete   do  Ministro  da  Ciência,  Tecnologia  e  
Inovações -  limita a concessão da jornada de trabalho remoto instituído pela
Portaria MCTIC nº 1.186, de 20 de março de 2020, determina o retorno gradual das
atividades presenciais e fixa medidas de prevenção à infecção e à propagação do
novo coronavírus (2019-nCoV), no âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações - MCTI. 

Portaria nº 2.792/2020 - Gabinete do Ministro - institui Grupo de Trabalho para
discussão e formulação de proposta de política de desenvolvimento tecnológico e
de incentivo à inovação voltado para o setor  de insumos farmacêuticos e de
medicamentos, o GT-FARMA. 

Portaria nº 2.792/2020 - Gabinete do Ministro - regulamenta a apresentação da
declaração de investimento de recursos financeiros em atividades de pesquisa,
desenvolvimento  e  inovação  (PD&I)  e  a  emissão  do  certificado  de
reconhecimento de crédito financeiro, de que trata o art. 4º-D da Lei nº 11.484, de 31
de maio de 2007, para fins de fruição do incentivo previsto no art. 4º-A da referida
Lei.

Portaria  nº  2.980/2020  -  Gabinete  do  Ministro  de  Ciência,  Tecnologia  e
Inovações -  dispõe sobre parcelamento administrativo de débitos oriundos de
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recursos repassados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações por meio
de instrumentos de transferência voluntária.

Portaria nº 377/2020 - Comissão Nacional de Energia Nuclear - estabelece
orientações  para  a  autorização  do  armazenamento  em  trânsito  de  resíduos
contendo  radionuclídeos  naturais  (RBMN-RN)  da  Classe  2.2,  oriundos  da
exploração e produção de óleo e gás. 

Resolução nº 730/2020 - Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) -
altera  a  data  de  entrada  em vigor  do  Regulamento  Geral  de  Licenciamento,
aprovado pela Resolução nº 719, de 10 de fevereiro 2020, e do art. 29 da Resolução nº
720, de 10 de fevereiro 2020. 

MINISTÉRIO DA DEFESA

Portaria nº 2.442/2020 - Gabinete do Ministro - aprova a Diretriz Ministerial nº
12/2020, de 16 de julho de 2020, que regula a continuidade do emprego das
Forças Armadas, sob a coordenação deste Ministério, na "Operação Verde Brasil
2" na Garantia da Lei e da Ordem e em ações subsidiárias na faixa de fronteira,
nas terras  indígenas,  nas unidades federais  de  conservação ambiental  e  em
outras  áreas  federais  nos  Estados  da  Amazônia  Legal,  prorrogando  a  sua
vigência até o dia 6 de novembro de 2020.

Portaria Normativa nº  62/2020 -  Gabinete do Ministro -     aprova as normas
complementares  sobre  o  transporte  aéreo  de  autoridades  em  aeronaves  do
Comando da Aeronáutica. 

Portaria  Normativa  nº  66/2020  -  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  (suspende, até 31 de outubro de 2020, o bloqueio dos créditos
relativos a proventos de inatividade e pensões por falta de realização da comprovação de vida pelos

militares e pensionistas).

Portaria Normativa nº 69/2020 - Gabinete do Ministro - aprova as Diretrizes
para  a  Consecução  das  Ações  Setoriais  de  Defesa  voltadas  para  a  Guerra
Eletrônica.

Portaria nº 52/2020 - Comando da Aeronáutica -  altera a  Portaria COMGEP n°
8/DPM, de 3 de fevereiro de 2020, que estabelece os procedimentos de divulgação,
inscrição,  pré-seleção,  seleção,  análise  e  contratação  de  militares  inativos
voluntários  para  atuarem no  Programa  Nacional  das  Escolas  Cívico-Militares
(Pecim), no ano de 2020, e dá outras providências. 

Portaria nº 798/2020 - Comando da Aeronáutica - aprova a reedição do PCA 3-
3, que dispõe sobre o Plano Básico de Gerenciamento de Risco de Fauna nos
aeródromos brasileiros.

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/07/2020&jornal=515&pagina=14&totalArquivos=78
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-comgep-n-8/dpm-de-3-de-fevereiro-de-2020-241573164
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-comgep-n-8/dpm-de-3-de-fevereiro-de-2020-241573164
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/07/2020&jornal=515&pagina=13&totalArquivos=87
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/07/2020&jornal=515&pagina=12&totalArquivos=116
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-normativa-n-30-de-17-de-marco-de-2020-248410548
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-normativa-n-30-de-17-de-marco-de-2020-248410548
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/07/2020&jornal=515&pagina=9&totalArquivos=81
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/07/2020&jornal=515&pagina=9&totalArquivos=81
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/07/2020&jornal=515&pagina=15&totalArquivos=88
https://www.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/2020/1382-resolucao-720
https://www.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/2020/1382-resolucao-720
https://www.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/2020/1381-resolucao-719#:~:text=Aprova%20o%20Regulamento%20Geral%20de,lhe%20foram%20conferidas%20pelo%20art.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/07/2020&jornal=515&pagina=11&totalArquivos=78
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/07/2020&jornal=515&pagina=7&totalArquivos=187


Instrução Normativa nº 2/2020 - Estado Maior Conjunto das Forças Armadas
- aprova as Instruções para a Execução das Fases de Implantação, Preparo,
Emprego e Repatriação de Militares em Missões de Paz de Caráter Individual. 

Instrução Normativa nº 4/2020 - Estado Maior Conjunto das Forças Armadas
- estabelece as coordenações e atribuições para o desempenho das funções do
Oficial Sênior Nacional em missões de paz de caráter individual.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Portaria  nº  270/2020  -  Gabinete  do  Ministro  -  autoriza  o  pagamento  de
equalização de taxas de juros em financiamentos rurais concedidos no Plano
Safra 2020/2021. 

Portaria  nº  271/2020  -  Gabinete  do  Ministro  -  autoriza  o  pagamento  de
equalização  de  taxas  de  juros  em  benefício  das  empresas  cerealistas,  nas
operações  de  financiamento  a  serem contratadas  com o  Banco  Nacional  de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. 

Portaria nº 282/2020 - Gabinete do Ministro - dispõe sobre a movimentação de
servidores e empregados públicos federais para composição da força de trabalho
de que trata o § 7º do art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e institui o
Comitê de Movimentação - CMOV, no âmbito do Ministério da Economia. 

Portaria nº 284/2020 - Gabinete do Ministro -  aprova o Regimento Interno da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia. 

Portaria nº 1.215/2020 - Gabinete do Ministro - dispõe sobre a jurisdição fiscal
das Unidades Descentralizadas da Secretaria Especial  da Receita Federal  do
Brasil. 

Portaria Conjunta nº 268/2020 - Gabinete do Ministro/Superintendência da
Zona  Franca  de  Manaus  -  regulamenta  o  investimento  em  atividades  de
pesquisa, desenvolvimento e inovação, decorrente de Projetos Tecnológicos com
Objetivo de Sustentabilidade Ambiental -  PROTECSUS, na área da Amazônia
Ocidental e do Estado do Amapá, de que trata o inciso I do § 18 do art. 2º da Lei
nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991. 

Portaria Interministerial nº 279/2020 - Gabinete dos Ministros da Economia
e Desenvolvimento Regional - dispõe sobre os critérios para a identificação das
operações  nas  classificações  de  investimento,  capital  de  giro,  inovação,
infraestrutura  de água e  esgoto  e de logística  e investimentos  para  pessoas
naturais. 

Portaria nº 15.966/2020 - Gabinete do Ministro - disciplina o procedimento de
análise de consultas sobre a existência de conflito de interesses e pedidos de
autorização para o exercício  de atividade privada no âmbito  do Ministério  da
Economia. 
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Portaria nº 44/2020 - Secretaria de Comércio Exterior (Secex) - dispõe sobre
o regime aduaneiro especial de drawback e altera a Portaria SECEX nº 23, de 14 de
julho de 2011, que dispõe sobre operações de comércio exterior. 

Portaria nº 373/2020 - Secretaria do Tesouro Nacional -  define os conceitos
das variáveis  utilizadas e os procedimentos a serem adotados na análise da
capacidade  de  pagamento  e  na  apuração  da  suficiência  das  contragarantias
oferecidas. 

Portaria nº 1.191/2020 - Secretaria da Receita Federal – altera a Portaria RFB nº
978, de 8 de junho de 2020, que 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 Conjunta nº 1.178/2020 - Subsecretaria-Geral da Receita Federal -
prorroga  prazo  de  validade  das  Certidões  Negativas  de  Débitos  relativos  a
Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) e das Certidões
Positivas com Efeitos de Negativas de Débitos relativos a Créditos Tributários
Federais e à Dívida Ativa da União (CPEND), em decorrência da pandemia da
doença provocada pelo Coronavírus identificado em 2019 (Covid-19). 

Portaria Conjunta nº 14/2020 - INSS - estabelece novos procedimentos para a
análise  dos  requerimentos  de  Seguro-Desemprego  do  Pescador  Profissional
Artesanal - SDPA realizados mediante apresentação de Protocolo de Solicitação
de Registro Inicial para Licença de Pescador Profissional Artesanal - PRGP, em
face de acordo judicial firmado no âmbito da Ação Civil Pública - ACP nº 1012072-
89.2018.401.3400 - DPU. 

Portaria Conjunta nº 15/2020 - INSS -  comunica para cumprimento a decisão
proferida  na  Ação  Civil  Pública  nº  0149104-71.2017.4.02.5111/RJ  -  concessão  e
revisão de salário-maternidade às índias Guarani, abaixo de dezesseis anos de
idade, nos municípios de Angra dos Reis e Paraty. 

Portaria nº 810/2020 - INSS - altera a Portaria nº 412/PRES/INSS, de 20 de março de
2020 (autoriza aos agentes bancários a realização de comprovação de vida por meio de procurador
ou representante legal, sem o prévio cadastramento junto ao INSS, quando se tratar de beneficiário
com idade igual ou superior a 60 – sessenta - anos).

Portaria  Conjunta  nº  27/2020  -  Secretaria  Especial  de  Previdência  e
Trabalho - prorroga os prazos previstos nos art. 1º e art. 2º da Portaria Conjunta nº
22,  de  19  de  junho  de  2020,  que dispõe sobre o atendimento dos segurados e
beneficiários  do  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social  durante  o  período  de
enfrentamento  da  emergência  de  saúde  pública  de  importância  internacional
decorrente da pandemia do coronavírus (Covid-19) e disciplina o retorno gradual
do atendimento presencial nas Agências da Previdência Social. 

Portaria  Conjunta  nº  36/2020  -  Secretaria  Especial  de  Previdência  e
Trabalho -  prorroga os prazos previstos nos art. 1º e art. 2º da Portaria Conjunta
nº 22, de 19 de junho de 2020, que dispõe sobre o atendimento dos segurados e
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beneficiários  do  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social  durante  o  período  de
enfrentamento  da  emergência  de  saúde  pública  de  importância  internacional
decorrente da pandemia do coronavírus (Covid-19) e disciplina o retorno gradual
do atendimento presencial nas Agências da Previdência Social.

Portaria nº 16.655/2020 -  Secretaria Especial de Previdência e Trabalho -
disciplina  hipótese de recontratação nos casos de rescisão sem justa causa,
durante o estado de calamidade pública de que trata o Decreto Legislativo nº 6, de
20 de março de 2020. 

Portaria nº 17.593/2020 -  Secretaria Especial de Previdência e Trabalho -
dispõe  sobre  os  procedimentos  administrativos  para  o  registro  de  entidades
sindicais pelo Ministério da Economia.

Portaria nº 15.829/2020 -  Secretaria Especial de Previdência e Trabalho -
dispõe sobre a operacionalização da compensação financeira entre o Regime
Geral  de  Previdência  Social  e  os  regimes  próprios  de  previdência  social  da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e destes entre si, de
que tratam a  Lei  nº  9.796,  de  5  de  maio  de  1999,  e o  Decreto  nº  10.188,  de  20  de
dezembro de 2019. 

Portaria nº 18.084/2020 -  Secretaria Especial de Previdência e Trabalho -
altera  o  prazo  para  comprovação  à  Secretaria  Especial  de  Previdência  e
Trabalho do cumprimento de parâmetros gerais relativos aos Regimes Próprios
de Previdência Social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Portaria  Conjunta  nº  24/2020  -  Procuradoria-Geral  da  Fazenda
Nacional/Procuradoria-Geral da União/Procuradoria-Geral do Banco Central
do Brasil - dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pela Procuradoria-
Geral  da  Fazenda  Nacional,  pela  Procuradoria-Geral  da  União  e  pela
Procuradoria-Geral do Banco Central para operacionalizar a sucessão do Banco
Central  do Brasil  pela União nas ações judiciais em que o Banco Central  do
Brasil,  na  qualidade  de  gestor  do  fundo  formado pelas  reservas  monetárias,
criado  pelo  art.  12  da  Lei  nº  5.143,  de  20  de  outubro  de  1966,  seja  autor,  réu,
assistente, opoente ou terceiro interessado, com fundamento no art. 4º da Lei nº
14.007, de 2 de junho de 2020. 

Portaria nº 15.413/2020 - Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - altera a
Portaria  PGFN  n  º   7.821,  de  18  de  março  de  2020  ,  para  prorrogar  a  suspensão
temporária de medidas de cobrança administrativa da dívida ativa da União, e a
Portaria PGFN n  º   9.924, de 14 de abril de 2020  , para prorrogar o prazo de adesão à
transação  extraordinária,  em  função  dos  efeitos  da  pandemia  causada  pela
COVID-19 na capacidade de geração de resultado dos devedores inscritos em
DAU. 

Portaria nº 18.176/2020 - Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - altera a
Portaria  PGFN  n  º   7.821,  de  18  de  março  de  2020  ,  para  prorrogar  a  suspensão
temporária de medidas de cobrança administrativa da dívida ativa da União, e a
Portaria PGFN n  º   9.924, de 14 de abril de 2020  , para prorrogar o prazo de adesão à
transação  extraordinária,  em  função  dos  efeitos  da  pandemia  causada  pela
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COVID-19 na capacidade de geração de resultado dos devedores inscritos em
DAU. 

Portaria  nº  1.072/2020  -  Secretaria  da  Receita  Federal  -  dispõe  sobre  a
suspensão do pagamento de prestações dos parcelamentos celebrados entre a
União  e  os  municípios  com  base  na  Lei  nº  13.485,  de  2  de  outubro  de  2017,
determinada pela Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020. 

Portaria nº 1.087/2020 - 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
enfrentamento  da  emergência  de  saúde  pública  decorrente  do  coronavírus
(Covid-19). 

Portaria nº 4.105/2020 - Secretaria da Receita Federal - altera a Portaria RFB nº
543, de 20 de março de 2020, que estabelece em caráter temporário, regras para o
atendimento presencial nas unidades de atendimento, e 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  enfrentamento  da  emergência  de  saúde  pública
decorrente do coronavírus (Covid-19).

Portaria  nº  4.107/2020  -  Secretaria  da  Receita  Federal  -  dispõe  sobre  a
instituição,  a  estruturação  e  o  funcionamento  dos  Postos  de  Atendimento  da
Receita Federal do Brasil. 

Portaria nº 15.543/2020 - Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão
e Governo Digital -  divulga o Manual de Conduta do Agente Público Civil do
Poder Executivo Federal. 

Portaria nº 17.531/2020 - Secretaria de Gestão Corporativa – regulamenta o
acompanhamento  das  ações  e  planos  orçamentários  de  responsabilidade  do
Ministério  da  Economia,  constantes  das  Leis  Orçamentárias  Anuais,  e
identificação das Unidades Administrativas responsáveis. 

Portaria nº 17.951/2020 - Secretaria Especial de Desburocratizaçao, Gestão
e Governo Digital -  dispõe sobre a definição do formato dos dados a serem
disponibilizados no Painel de Obras, em atenção ao disposto no inciso VII do art.
2º do Decreto nº 10.012, de 05 de setembro de 2019. 

Portaria nº 15.788/2020 - Secretaria de Governança do Patrimônio da União
-  autoriza a cessão de uso em condições especiais ao Estado do Paraná, do
imóvel  de  propriedade  da  União,  com  área  total  de  2.524,88m²,  sendo
2.004,65m²  constituído  por  terrenos  de  marinha  e  acrescidos,  e  520,23m²
constituído por espaço físico em águas públicas, localizado na Rua Capitão João
Pedro, s/n°, Centro, no município de Guaratuba, Estado do Paraná, destinando-
se à implantação da Base Náutica de Guaratuba.
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Portaria nº 17.480/2020 - Secretaria de Governança do Patrimônio da União
-  aprova  a  implantação  do  Sistema  de  Concorrência  Eletrônica  -  SCE,  para
realização dos procedimentos licitatórios dos imóveis da União por intermédio de
recursos de tecnologia da informação. 

Resolução nº 131/2020 -  Gabinete do Ministro -  opina pela qualificação no
âmbito  do Programa de Parcerias de Investimentos -  PPI e pela inclusão no
Programa  Nacional  de  Desestatização  -  PND  das  unidades  de  conservação
Parque Nacional de Brasília e Parque Nacional de São Joaquim, para fins de
concessão  da  prestação  dos  serviços  públicos  de  apoio  à  visitação,  à
conservação, à proteção e à gestão das unidades. 

Resolução  nº  126/2020  -  Conselho  do  Programa  de  Parcerias  de
Investimentos  -  opina  pela  criação  e  qualificação  da  Política  de  Apoio  ao
Licenciamento  Ambiental  de  Projetos  de  Investimentos  para  a  Produção  de
Minerais Estratégicos - "Pró-Minerais Estratégicos", no âmbito do Programa de
Parcerias de Investimentos – PPI.

Resolução nº  135/2020 -  Gabinete do Ministro/Conselho do Programa de
Parcerias de Investimentos -  estabelece procedimentos relativos aos editais
para contratação de parcerias público-privadas federais e sobre a aprovação da
modalidade  operacional  e  das  condições  mínimas  aplicáveis  aos  serviços
públicos incluídos no Programa Nacional de Desestatização - PND. 

Resolução nº 139/2020 - Gabinete do Ministro - aprova o relatório do Comitê
Interministerial  acerca  do  modelo  jurídico  e  operacional  para  viabilização  da
Usina Termonuclear Angra 3. 

Resolução nº 4.837/2020 - 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 4.838/2020 - Banco Central do Brasil - dispõe sobre operações
de  crédito  contratadas  no  âmbito  do  Programa  de  Capital  de  Giro  para
Preservação de Empresas pelas instituições que especifica. 

Resolução  nº  121/2020  -  Conselho  do  Programa  de  Parcerias  de
Investimentos -  opina pela qualificação de empreendimentos públicos federais
do setor portuário e do setor de transporte rodoviário no âmbito do Programa de
Parcerias de Investimentos - PPI, pela qualificação para apoio ao processo de
licenciamento  ambiental  de  trecho  rodoviário  e  pela  inclusão  de  trechos  de
rodovias federais no Plano Nacional de Desestatização.

Resolução nº 5/2020 - Secretaria Especial de Previdência e Trabalho – altera
o art. 15 da Resolução nº 4/2019 do CGSirc, que dispõe sobre os prazos para que os
órgãos  que  tenham  convênios,  acordos  de  cooperação  técnica  e  termos  de
execução  descentralizada  com  o  INSS  se  adequarem  à  forma  de
compartilhamento de dados. 
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Resolução nº 1.339/2020 - Conselho Nacional de Previdência -  recomenda
que o INSS fixe o limite máximo a ser concedido para operações com cartão de
crédito em 1,60 (um inteiro e sessenta centésimos) vez o valor da renda mensal
do benefício previdenciário. 

Instrução Normativa nº 52/2020 - Secretaria de Gestão e Desempenho de
Pessoal - altera a Instrução Normativa nº 22, de 17 de março de 2020 que estabelece
orientações  aos  órgãos  e  entidades  do  Sistema  de  Pessoal  Civil  da
Administração Pública Federal -  SIPEC, quanto às medidas de proteção para
enfrentamento  da  emergência  de  saúde  pública  de  importância  internacional
decorrente  do  COVID-19,  relacionadas  ao  processo  de  recadastramento  de
aposentados, pensionistas e anistiados políticos civis (mantém suspensa,  até  30  de
setembro de 2020, a exigência de recadastramento anual de aposentados, pensionistas e anistiados
políticos civis).

Instrução Normativa nº 53/2020 - Secretaria Especial de Desburocratização,
Gestão e Governo Digital -  dispõe sobre as regras e os procedimentos para
operação  de  crédito  garantida  por  cessão  fiduciária  dos  direitos  de  créditos
decorrentes  de  contratos  administrativos,  realizadas  entre  o  fornecedor  e
instituição  financeira,  por  meio  do  Portal  de  Crédito  digital,  no  âmbito  da
Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional. 

Instrução Normativa nº 60/2020 - Secretaria Especial de Desburocratização,
Gestão e Governo Digital -  estabelece orientações aos órgãos e entidades do
Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC, quanto às medidas
relacionadas aos afastamentos, em andamento, para ação de desenvolvimento
de pessoas de que trata o art.  18 do  Decreto nº 9.991,  de 28 de agosto de 2019,
durante a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
do COVID19. 

Instrução Normativa nº 63/2020 - Secretaria Especial de Desburocratização,
Gestão e Governo Digital -  altera a  Instrução Normativa nº 19, de 12 de março de
2020, que estabelece orientações aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal
Civil da Administração Pública Federal - SIPEC, quanto às medidas de proteção
para  enfrentamento  da  emergência  de  saúde  pública  de  importância
internacional decorrente do coronavírus (estabelece que os órgãos e entidades do SIPEC
poderão autorizar os servidores e empregados públicos, que possuam filhos em idade escolar ou
inferior e que necessitem da assistência de um dos pais, e que não possua cônjuge, companheiro
ou outro familiar adulto na residência apto a prestar assistência,  a executarem suas atribuições
remotamente, enquanto vigorar norma local que suspenda as atividades escolares ou em creche,
por motivos de força maior relacionadas ao coronavírus – COVID-19).

Instrução Normativa nº 65/2020 - Secretaria Especial de Desburocratização,
Gestão e Governo Digital -  estabelece orientações, critérios e procedimentos
gerais a serem observados pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de
Pessoal Civil  da Administração Federal - SIPEC relativos à implementação de
Programa de Gestão. 

Instrução Normativa nº 107/2020 - INSS - altera a Instrução Normativa INSS/PRES
nº 28, de 16 de maio de 2008, que estabelece critérios e procedimentos operacionais
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relativos à consignação de descontos para pagamento de empréstimos e cartão
de crédito, contraídos nos benefícios da Previdência Social. 

Instrução Normativa nº 1.961/2020 - 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). 

Instrução Normativa nº 1.962/2020 - Secretaria da Receita Federal - altera a
Instrução Normativa RFB nº 1.931, de 2 de abril de 2020, que suspende a eficácia do
art. 3º da Portaria RFB nº 2.860, de 25 de outubro de 2017, e do art. 35 da Instrução
Normativa RFB nº 1.548, de 13 de fevereiro de 2015, em decorrência da emergência de
saúde pública acarretada pelo coronavírus (Covid-19). 

Instrução Normativa nº 1.963/2020 - Secretaria da Receita Federal - altera a
Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018,  que dispõe sobre o
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). 

Instrução Normativa nº 1.964/2020 - Secretaria da Receita Federal - altera as
Instruções Normativas SRF nº 241, de 6 de novembro de 2002, SRF nº 409, de 19 de
março de 2004, e RFB nº 863, de 17 de julho de 2008, que dispõem sobre regimes
aduaneiros especiais. 

Instrução Normativa nº 1.965/2020 - Secretaria da Receita Federal - prorroga
o prazo de apresentação da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) referente ao ano-
calendário de 2019 e referente aos casos de extinção, cisão parcial, cisão total,
fusão  ou  incorporação  ocorridos  no  período  entre  janeiro  e  abril  do  ano-
calendário de 2020. 

Instrução Normativa nº 1.966/2020 - Secretaria da Receita Federal - altera a
Instrução  Normativa  RFB  nº  952,  de  2  de  julho  de  2009,  que  dispõe  sobre  a
fiscalização,  o  despacho  e  o  controle  aduaneiros  de  bens  em  Zonas  de
Processamento de Exportação (ZPE). 

Instrução Normativa nº 1.967/2020 - Secretaria da Receita Federal -  dispõe
sobre a apresentação da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (DITR) referente ao exercício de 2020. 

Instrução Normativa nº 1.969/2020 - Secretaria da Receita Federal -  dispõe
sobre o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários (IOF).

Instrução Normativa nº 1.970/2020 - Secretaria da Receita Federal - altera a
I  nstrução Normativa RFB nº 1.931, de 2 de abril de 2020  , que suspende a eficácia do
art. 3º da Portaria RFB nº 2.860, de 25 de outubro de 201  7  , e do art. 35 da Instrução
Normativa RFB nº 1.548, de 13 de fevereiro de 2015, em decorrência da emergência de
saúde pública acarretada pelo coronavírus – Covid-19 (suspensão dos artigos que preveem
que  a cópia  simples  de  documento  apresentada  para  obtenção  de  serviços  no  âmbito  da  RFB  deve  estar
acompanhada do documento original a fim de possibilitar sua autenticação pelo servidor público ao qual for
apresentada).
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Instrução Normativa Conjunta  nº  1.968/2020 -  SRF/Incra  -  dispõe sobre  a
obrigatoriedade  de  vinculação  de  imóveis  inscritos  no  Sistema  Nacional  de
Cadastro Rural (SNCR) e no Cadastro de Imóveis Rurais (Cafir)  para fins de
estruturação do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais (CNIR). 

Circular  nº  918/2020  -  Caixa  Econômica  Federal  -  publica  a  versão  1  do
manual  de  produtos  das  loterias  caixa  como  instrumento  que  consolida  a
regulação das loterias federais.

Circular nº 4.036/2020 - Banco Central do Brasil - dispõe sobre o exercício da
atividade de escrituração de Cédula de Crédito Bancário e de Cédula de Crédito
Rural por instituições financeiras e altera a Circular nº 3.616, de 30 de novembro de
2012. 

Circular nº 4.037/2020 - Banco Central do Brasil - altera a Circular nº 4.032, de 23
de junho de 2020, que dispõe sobre a estrutura inicial responsável pela governança
do processo de implementação no País do Sistema Financeiro  Aberto (Open
Banking). 

Carta-Circular nº 4.070/2020 - Banco Central do Brasil - altera a Carta Circular
nº 4.056, de 25 de maio de 2020, que estabelece os procedimentos necessários para
a  adesão  ao  arranjo  de  pagamentos  instantâneos  (PIX),  desde  o  seu
lançamento.

Solução  de  Consulta  nº  71/2020  -  Secretaria  da  Receita
Federal/Subsecretaria de Tributação e Contencioso - Assunto: Imposto sobre
a  Renda  Retido  na  Fonte  –  IRRF.  RENDIMENTOS  DE  APLICAÇÕES
FINANCEIRAS.  VALORES  SUJEITOS  A SEQUESTRO  OU  ARRESTO  NOS
TERMOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INCIDÊNCIA DO IRRF. Incide o
imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações financeiras
sujeitas a sequestro ou arresto nos termos do Código de Processo Penal. 

Despacho nº 55/2020 - Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) -
altera  o  Convênio  ICMS  38/12,  que  concede  isenção  do  ICMS  nas  saídas  de
veículos destinados a pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental ou
autista. 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Portaria  nº  572/2020  -  Gabinete  do  Ministro  -  institui  o  Protocolo  de
Biossegurança para Retorno das Atividades nas Instituições Federais de Ensino
e dá outras providências. 

Portaria nº 573/2020 - Gabinete do Ministro -  institui e regulamenta o Comitê
Técnico  para  o  Acompanhamento  da  Política  de  Educação  a  Distância  da
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, e dá outras providências. 

Portaria nº 588/2020 - Gabinete do Ministro - altera a Portaria MEC nº 2.015, de 20
de novembro de 2019, que regulamenta a implantação do Programa Nacional das
Escolas Cívico-Militares - Pecim em 2020.
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Portaria nº 617/2020 - Gabinete do Ministro - dispõe sobre as aulas nos cursos
de  educação  profissional  técnica  de  nível  médio  nas  instituições  do  sistema
federal de ensino, enquanto durar a situação da pandemia do novo coronavírus -
Covid-19. 

Portaria  nº  100/2020  -  Fundação  Coordenação  de  Aperfeiçoamento  de
Pessoal de Nível Superior (Capes) -  dispõe sobre a suspensão excepcional
dos prazos de parcelamento de créditos não tributários da Capes não inscritos
em dívida ativa.

Portaria  nº  103/2020  -  Fundação  Coordenação  de  Aperfeiçoamento  de
Pessoal  de  Nível  Superior  (Capes)  -  cria  Comissão  Especial  destinada  a
produzir estudos técnicos sobre modelos de oferta de curso piloto que aumente a
competência linguística de alunos e docentes da pós-graduação. 

Portaria nº 429/2020 - Inep - define os Indicadores de Qualidade da Educação
Superior referentes ao ano de 2019, estabelece os aspectos gerais de cálculo e
os procedimentos de manifestação das Instituições de Educação Superior sobre
os insumos de cálculo e divulgação de resultados. 

Portaria nº 430/2020 - Inep -  institui  a Comissão Assessora de Avaliação da
Formação Médica - CAAFM, para realização de atividades referentes às edições
do  Exame  Nacional  de  Revalidação  de  Diplomas  Médicos  expedidos  por
Instituições de Educação Superior Estrangeiras – Revalida.

Portaria nº 407/2020 - Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica -
dispõe sobre  o  Plano de Monitoramento  e  Avaliação da oferta  de  cursos de
Educação Profissional e Tecnológica de que tratam o inciso IV do art. 4º da Lei nº
12.513, de 26 de outubro de 2011 e a Portaria nº 1.720, de 08 de outubro de 2019. 

Portaria  nº  9/2020  -  Secretaria  de  Educação  Básica  -  define  critérios  do
Programa de Inovação Educação Conectada - PIEC, para repasse de recursos
financeiros às escolas públicas de educação básica em 2020. 

Resolução nº 39/2020 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE) -  dispõe sobre a suspensão das parcelas referentes aos contratos do
Fundo  de  Financiamento  estudantil  -  Fies,  devido  à  pandemia  do  novo
coronavírus - Covid-19, e dá outras providências.

Edital nº 54/2020 - INEP -  torna pública a realização do Exame Nacional  do
Ensino Médio (Enem) 2020 impresso.

Edital nº 55/2020 - INEP -  torna pública a realização do Exame Nacional  do
Ensino Médio (Enem) 2020 digital. 

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

Portaria  nº  93/2020  -  Gabinete  do  Ministro  -  disciplina  a  celebração,
prorrogação, renovação e o aditamento dos contratos de exploração comercial
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que envolvam a utilização de espaços no complexo aeroportuário nos aeroportos
incluídos  no  Plano  Nacional  de  Desestatização  -  PND  ou  qualificados  para
parcerias no Programa de Parcerias e Investimentos - PPI. 

Portaria nº 192/2020 -  Conselho Nacional  de Trânsito (Contran)  -  altera o
Anexo da  Resolução  CONTRAN nº  788,  de  18  de  junho  de  2020,  que referenda a
Deliberação  CONTRAN  nº  180,  de  30  de  dezembro  de  2019,  que  dispõe  sobre  os
requisitos para emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo
em meio eletrônico (C R LV – e).

Portaria  nº  193/2020  -  Conselho  Nacional  de  Trânsito  (Contran)  - dispõe
sobre a circulação de Combinações de Veículos de Carga (CVC) destinadas ao
transporte  de  algodão  cujas  dimensões  excedam  aos  limites  previstos  na
Resolução CONTRAN nº 210, de 13 de novembro de 2006. 

Resolução  nº  5.902/2020  -  Agência  Nacional  de  Transportes  Terrestres
(ANTT) -     estabelece procedimentos para comunicação pelas concessionárias e
subconcessionárias  da ocorrência  de  acidentes  ferroviários  e de  interrupções
temporárias de tráfego em infraestrutura ferroviária federal concedida. 

Deliberação nº 191/2020 - Conselho Nacional de Trânsito (Contran) - altera o
Anexo da  Resolução  CONTRAN nº  788,  de  18  de  junho  de  2020,  que referenda a
Deliberação  CONTRAN  nº  180,  de  30  de  dezembro  de  2019,  que  dispõe  sobre  os
requisitos para emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo
em meio eletrônico (CRLV-e).

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

Portaria nº 369/2020 - Gabinete do Ministro - dispõe sobre a divulgação de
informações por meio de transparência ativa no âmbito do Ministério da Justiça e
Segurança Pública. 

Portaria nº 371/2020 - Gabinete do Ministro - aprova o Manual de Orientações
sobre  Recolhimentos  de  Receitas  Relacionadas  a  Fundos  Geridos  pelo
Ministério da Justiça e Segurança Pública. 

Portaria nº 382/2020 -    Gabinete   do Ministro -     aprova o Regimento Interno do
Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas.

Portaria nº 386/2020 - Gabinete do Ministro -  dispõe sobre a prorrogação do
emprego da Força Nacional de Segurança Pública em ações conjuntas com as
Forças Armadas. 

Portaria nº 389/2020 - Gabinete do Ministro -  define o tipo da arma de porte
semiautomática e o seu calibre, bem como os requisitos técnicos mínimos e os
critérios de aceitação para a sua aquisição e emprego no âmbito da Diretoria da
Força Nacional de Segurança Pública. 

Portaria  nº  414/2020  -  Gabinete  do  Ministro  - estabelece  a  suspensão,
temporária e excepcionalmente, do tempo máximo para o contato direto com o
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atendente no Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC, previsto na Portaria
MJ nº 2.014, de 13 de outubro de 2008. 

Portaria nº 423/2020 - Gabinete do Ministro - altera o Anexo à Portaria MJSP nº
389,  de  13  de  julho  de  2020,  que  dispõe  sobre  o  tipo  de  arma  de  porte
semiautomática e o seu calibre, bem como os requisitos técnicos mínimos e os
critérios de aceitação para a sua aquisição e emprego no âmbito da Diretoria da
Força Nacional de Segurança Pública. 

Portaria nº 2/2020 -  Secretaria Nacional  de Segurança Pública -  aprova o
Regimento  Interno  da  Comissão  Estadual  de  Segurança  Pública  nos  Portos,
Terminais e Vias Navegáveis no estado do Rio Grande do Sul - Cesportos/RS. 

Portaria  nº  34/2020  -  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 284/2020 - Departamento Penitenciário Nacional (Depen) -  torna
público o resultado das instituições certificadas no 3º Ciclo de Concessão do
Selo Nacional de Responsabilidade Social pelo Trabalho no Sistema Prisional -
RESGATA, promovido pelo Departamento Penitenciário Nacional. 

Resolução  nº  2/2020  -  Conselho  Nacional  de  Políticas  sobre  Drogas  -
estabelece  a  metodologia  de  planejamento,  monitoramento  e  avaliação  da
política sobre drogas no âmbito do Plano Nacional de Políticas sobre Drogas -
Planad, e aprova seu Guia Metodológico. 

Resolução  nº  3/2020  -  Conselho  Nacional  de  Políticas  sobre  Drogas  -
regulamenta, no âmbito do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas
- Sisnad, o acolhimento de adolescentes com problemas decorrentes do uso,
abuso ou dependência do álcool e outras drogas em comunidades terapêuticas. 

Instrução  Normativa  nº  15/2020  -  Polícia  Rodoviária  Federal  -  institui  o
peticionamento  eletrônico  como  forma  oficial  de  protocolo  de  documentos  e
estabelecer procedimentos específicos a serem observados no processamento
eletrônico perante a Polícia Rodoviária Federal (PRF). 

Recomendação nº 1/2020 - Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas -
recomenda aos órgãos do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre drogas -
SISNAD instruções para campanhas de prevenção ao uso de tabaco e seus
derivados, álcool e outras drogas.

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Portaria nº 1.710/2020 - Gabinete do Ministro - altera a Portaria de Consolidação
nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre o fornecimento do plasma
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excedente  do  uso  hemoterápico,  para  a  produção  de  medicamentos
hemoderivados, no âmbito do SUS.

Portaria nº 1.792/2020 - Gabinete do Ministro - altera a Portaria nº 356/GM/MS, de
11  de  março  de  2020  ,   para  dispor  sobre  a  obrigatoriedade  de  notificação  ao
Ministério da Saúde de todos os resultados de testes diagnóstico para SARS-
CoV-2 realizados por laboratórios da rede pública, rede privada, universitários e
quaisquer outros, em todo território nacional. 

Portaria  nº  1.858/2020  -  Gabinete  do  Ministro  -  institui  o  projeto  piloto  do
Sistema de Mapeamento em Educação na Saúde (SIMAPES), para viabilizar a
coleta,  análise  e  disponibilização de informações pertinentes  à  educação em
saúde no Brasil. 

Portaria nº 1.859/2020 - Gabinete do Ministro - altera a Portaria nº 1.521/GM/MS,
de 15 de junho de 2020, que autoriza a habilitação de leitos de Suporte Ventilatório
Pulmonar, para atendimento exclusivo dos pacientes da COVID-19. 

Portaria nº 1.862/2020 - Gabinete do Ministro - altera a Portaria nº 1.521/GM/MS,
de 15 de junho de 2020, que autoriza a habilitação de leitos de Suporte Ventilatório
Pulmonar, para atendimento exclusivo dos pacientes da COVID-19 

Portaria nº 1.863/2020 - Gabinete do Ministro - altera a Portaria nº 1.514/GM/MS,
de 15 de junho de 2020,  que define os critérios técnicos para a implantação de
Unidade  de  Saúde  Temporária  para  assistência  hospitalar  -  HOSPITAL  DE
CAMPANHA -  voltadas  para  os  atendimentos  aos  pacientes  no  âmbito  da
emergência pela pandemia da COVID19. 

Portaria nº 564/2020 - Secretaria de Atenção Especializada à Saúde -  inclui
na  Tabela  de  Procedimentos,  Medicamentos,  Órteses,  Próteses  e  Materiais
Especiais do SUS, o procedimento da Atenção Primária no âmbito do Programa
Saúde na Escola (PSE) "Prevenção à Covid-19 nas Escolas". 

Resolução Normativa RDC nº 397/2020 - Anvisa -  autoriza o uso de aditivos
alimentares em diversas categorias de alimentos.

Resolução Normativa RDC nº 399/2020 - Anvisa - revoga a alínea "d" do inciso
XXX do art. 25 da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 34, de 11 de junho de 2014,
que  dispõe  sobre  as  Boas Práticas  no  Ciclo  do  Sangue,  em cumprimento  à
ordem judicial (em obediência ao decidido pelo STF na ADI 5543, em que é vedada a proibição de
doação de sangue por homossexuais).

Resolução Normativa RDC nº 400/2020 -  Anvisa -  define os critérios e os
procedimentos  extraordinários  e  temporários  para  a  aplicação  de
excepcionalidades  a  requisitos  específicos  de  rotulagem  e  bulas  de
medicamentos,  em  virtude  da  emergência  de  saúde  pública  internacional
decorrente do novo Coronavírus. 

Resolução RDC nº 401/2020 - Anvisa - altera a Resolução de Diretoria Colegiada -
RDC nº 22, de 13 de maio de 2015, para atualizar as referências de especificações
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para compostos fontes de nutrientes e outras substâncias para uso em fórmulas
para nutrição enteral. 

Resolução RDC nº 402/2020 - Anvisa -  estabelece a abertura temporária de
pontos de entrada e saída de substâncias sujeitas a controle especial, em virtude
da  Emergência  de  Saúde  Pública  de  Importância  Internacional  (ESPII)
relacionada ao novo Coronavírus (SARS-CoV-2). 

Resolução RDC nº 403/2020 - Anvisa - altera a Resolução de Diretoria Colegiada -
RDC nº 36, de 26 de agosto de 2015 e a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 40, de
26 de agosto de 2015, para dispor sobre a dispensa de tradução juramentada de
documentos emitidos nos idiomas espanhol e inglês que instruem as petições de
regularização de dispositivos médicos. 

Resolução RDC nº 404/2020 - Anvisa - publica a atualização do Anexo I (Listas
de Substâncias Entorpecentes, Psicotrópicas, Precursoras e Outras sob Controle
Especial). 

Resolução  RDC nº  406/2020  -  Anvisa  -  dispõe  sobre  as  Boas  Práticas  de
Farmacovigilância para Detentores de Registro de Medicamento de uso humano,
e dá outras providências.

Resolução RDC nº 408/2020 - Anvisa - altera a Resolução de Diretoria Colegiada -
RDC n° 255, de 10 de dezembro de 2018, que aprova e promulga o Regimento Interno
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa. 

Resolução  RDC  nº  409/2020  -  Anvisa  -  dispõe  sobre  os  procedimentos  e
requisitos para a regularização de produtos cosméticos para alisar ou ondular os
cabelos. 

Instrução Normativa nº 63/2020 - Anvisa -  dispõe sobre o Relatório Periódico
de Avaliação Benefício-Risco (RPBR) a ser submetido à Anvisa por Detentores
de Registro de Medicamento de uso humano.

Instrução  Normativa  nº  64/2020  -  Anvisa  -  estabelece  a  "Lista  de  ativos
permitidos  em  produtos  cosméticos  para  alisar  ou  ondular  os  cabelos"  com
requisitos para seu uso, nos termos da Resolução RDC nº 409/2020 - Anvisa.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

Resolução Normativa nº  888/2020 -  Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel)  -  aprimora  as  disposições  relacionadas  ao  fornecimento  de  energia
elétrica para o serviço público de iluminação pública. 

Resolução Normativa nº  889/2020 -  Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel) -  altera a  Resolução Normativa nº 414/2010 para adequação ao  Decreto nº
9.597,  de 4  de  dezembro de 2018 (trata  do  atendimento  aos Empreendimentos  de  Múltiplas
Unidades Consumidoras e Empreendimentos de Interesse Social).

Resolução Normativa nº  891/2020 -  Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel)  -  altera  a  Resolução  Normativa  nº  878/2020,  que trata  de  medidas para
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preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica
em  decorrência  da  calamidade  pública  atinente  à  pandemia  de  coronavírus
(COVID-19) e a Resolução Normativa nº 414/2010, que trata das condições gerais de
fornecimento. 

Resolução nº 40/2020 - Agência Nacional de Mineração - altera o artigo 7º da
Portaria nº 70.389, de 17 de maio de 2017 (que trata da segurança em barragens).

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Portaria nº 2.072/2020 - Gabinete do Ministro - aprova o manual de instruções
da ação de Apoio  à regularização fundiária  em áreas urbanas,  integrante  do
Programa Moradia Digna, constante do PPA 2020-2023. 

Portaria nº 2.081/2020 - Gabinete do Ministro - dispõe sobre os procedimentos
para a seleção de beneficiários nas operações do Programa Minha Casa, Minha
Vida (PMCMV), no âmbito do Programa Nacional de Habitação Urbana (PNHU). 

Portaria  Interministerial  nº  6/2020  -  Gabinetes  dos  Ministros  do
Desenvolvimento Regional e da Economia -  altera a  Portaria Interministerial nº
97, de 30 de março de 2016, que dispõe sobre o Programa Nacional de Habitação
Rural (PNHR), integrante do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), para
os fins que especifica. 

Portaria  Interministerial  nº  7/2020  -  Gabinetes  dos  Ministros  do
Desenvolvimento Regional e da Economia - dispõe sobre as diretrizes para as
atividades  de  avaliação  dos  impactos  econômicos  e  sociais  decorrentes  da
aplicação  dos  recursos  dos  Fundos  Constitucionais  de  Financiamento  e  do
conjunto mínimo de informações que devem constar do relatório circunstanciado
dos bancos administradores desses Fundos, de que tratam os §§ 6º e 7º do art.
20 da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989.

Resolução nº 31/2020 - Agência Nacional de Águas (ANA) - republicação -
institui o Programa Monitor de Secas, coordenado pela Agência Nacional de Águas
(ANA). 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

Portaria nº 288/2020 - Gabinete do Ministro - institui o Programa Nacional de
Pagamentos por Serviços Ambientais -  Floresta+,  no âmbito do Ministério do
Meio Ambiente. 

Portaria  nº  326/2020  -  Gabinete  do  Ministro  -  institui  o  Programa Agenda
Ambiental  na  Administração  Pública  -  Programa  A3P  e  estabelece  suas
diretrizes.

Portaria  nº  340/2020 -  Gabinete  do Ministro  -  torna pública  a  abertura  de
processo  de  consulta  pública  de  proposta  do  Plano  Nacional  de  Resíduos
Sólidos - PLANARES. 
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6. CONSELHOS PROFISSIONAIS

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA

Resolução nº 2.277/2020 -  estabelece normas éticas a serem adotadas pelos
estabelecimentos de assistência e/ou ensino médico em relação a estudantes de
Medicina oriundos de universidades estrangeiras.

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA

Resolução nº 8/2020 - estabelece normas de exercício profissional da psicologia
em relação às violências de gênero. 
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