
Edição nº 636 – 18/08/2020
(Período 12 a 18 de agosto de 2020)

1. PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Emenda Regimental nº 55/2020 - dá nova redação a dispositivo do Regimento
Interno do Supremo Tribunal Federal. 

Emenda Regimental nº 56/2020 - dá nova redação a dispositivo do Regimento
Interno do Supremo Tribunal Federal  (Alteração regimental retira da distribuição de
processos ministros que estejam a 60 dias da aposentadoria).

Resolução nº 700/2020 - Presidência -  altera o formato do Diário de Justiça
eletrônico  do  Supremo  Tribunal  Federal,  disciplina  os  procedimentos  de
divulgação e publicação automáticas e dá outras providências. 

ADI 2238 - O Tribunal, concluindo o julgamento, por maioria, julgou procedente o
pedido formulado na ação direta para declarar a inconstitucionalidade do art. 9º,
§ 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, nos termos do voto do Relator, vencidos os
Ministros  Dias  Toffoli  (Presidente),  Edson  Fachin,  Roberto  Barroso,  Gilmar
Mendes e Marco Aurélio,  que julgavam parcialmente procedente a ação para
fixar  interpretação  conforme,  no  sentido  de  que  a  limitação  dos  valores
financeiros  pelo  Executivo,  prevista  no  §  3º  do  art.  9º,  dar-se-á no limite  do
orçamento realizado no ente federativo respectivo e observada a exigência de
desconto  linear  e  uniforme  da  Receita  Corrente  Líquida  prevista  na  lei
orçamentária,  com  a  possibilidade  de  arresto  nas  contas  do  ente  federativo
respectivo no caso de desrespeito à regra do art. 168 da Constituição Federal/1988
(repasse até o dia 20 de cada mês). Na sequência, o Tribunal, por maioria, julgou
procedente  o  pedido  tão  somente  para  declarar,  parcialmente,  a
inconstitucionalidade,  sem  redução  de  texto,  do  art.  23,  §  1º,  da  Lei  de
Responsabilidade Fiscal, de modo a obstar interpretação segundo a qual é possível
reduzir valores de função ou cargo que estiver provido, e, quanto ao § 2º do art.
23, declarou a sua inconstitucionalidade, ratificando a cautelar.
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ADI 5450 - Decisão: O Tribunal, por unanimidade, referendou a medida cautelar,
converteu o julgamento da medida cautelar em julgamento definitivo de mérito e
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta para declarar
a inconstitucionalidade do art. 40 da Lei nº 13.155/2015, na parte em que altera o
art. 10, §§ 1º, 3º e 5º da Lei nº 10.671/2003, mantendo-se a vigência e eficácia de
todos os demais dispositivos impugnados, em face de sua compatibilidade com o
texto  constitucional,  nos  termos  do  voto  do  Relator.  Plenário,  18.12.2019.
Ementa: CONSTITUCIONAL. AUTONOMIA DAS ENTIDADES DESPORTIVAS.
Lei nº 13.155/2015. PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE FISCAL DO FUTEBOL
BRASILEIRO - PROFUT. Atuação legítima do legislador visando à probidade e à
transparência  da  gestão  democrática  e  participativa  do  desporto.
Constitucionalidade.  Impossibilidade de exigência  de regularidade fiscal  como
requisito  técnico  para  habilitação  em  competições.  Sanção  política.
Inconstitucionalidade. Procedência parcial.

ADI 5947 - Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente o pedido
formulado na ação direta, para declarar a constitucionalidade do art. 3º da Lei nº
13.488,  de  6  de  outubro  de  2017,  ficando  prejudicado  o  exame  dos  embargos
declaratórios interpostos, nos termos do voto do Relator. Plenário, 04.03.2020.
PROCESSO  LEGISLATIVO  -  NORMAS  REGIMENTAIS  -  INTERPRETAÇÃO.
Revela-se  inviável  a  atuação  do  Supremo  no  sentido  de  fulminar,  em  sede
abstrata e sob o ângulo formal, norma derivada de processo legislativo no âmbito
do qual  resolvida controvérsia  alusiva à dinâmica de votação no Plenário  da
Casa Legislativa  à luz  da interpretação conferida a  dispositivo  do Regimento
Interno.  SISTEMA ELEITORAL  -  REGRAS  -  QUOCIENTE  -  APLICAÇÃO  -
SOBRAS ELEITORAIS - CADEIRAS - DISTRIBUIÇÃO - VOTAÇÃO MÍNIMA -
FLEXIBILIZAÇÃO - POSSIBILIDADE. Ausente alteração substancial no sistema
eleitoral brasileiro, a ponto de solapar, sob o ângulo eleitoral, as bases do regime
democrático delineadas na  Lei  Maior,  surge constitucional,  ante o princípio  da
separação dos poderes, legítima opção políticonormativa do Parlamento atinente
à flexibilização da exigência de votação mínima para que os partidos concorram
à distribuição de assentos no Legislativo após a aplicação dos divisores previstos
na legislação de regência - "sobras eleitorais". 

ADPF 292 -  Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Ministro
Luiz Fux (Relator), julgou improcedente o pedido. Vencidos os Ministros Edson
Fachin,  Alexandre  de  Moraes,  Rosa  Weber,  Dias  Toffoli  e  Celso  de  Mello.
Presidiu  o julgamento  a  Ministra  Cármen Lúcia.  Plenário,  1º.8.2018.  Ementa:
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ARTS.
2º  E  3º  DA  RESOLUÇÃO  1,  DE  14  DE  JANEIRO  DE  2010,  E  ARTS.  2º  A 4º  DA
RESOLUÇÃO 6, DE 20 DE OUTUBRO DE 2010, DA CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
(CEB)  DO CONSELHO NACIONAL DA EDUCAÇÃO  (CNE).  ALEGAÇÃO DE
OFENSA  REFLEXA  À  CONSTITUIÇÃO  DA  REPÚBLICA.  NÃO
CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. CORTE ETÁRIO PARA MATRÍCULA NO ENSINO
INFANTIL  E  NO  ENSINO  FUNDAMENTAL.  CONSTITUCIONALIDADE.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO
PRECEITO  DA  ACESSIBILIDADE  À  EDUCAÇÃO  INFANTIL.  NÃO
OCORRÊNCIA.  DISCRICIONARIEDADE  DO  ADMINISTRADOR  PÚBLICO.
CRITÉRIO  DEFINIDO  COM  AMPLA  PARTICIPAÇÃO  TÉCNICA  E  SOCIAL.
GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ENSINO PÚBLICO. PEDIDO IMPROCEDENTE. 
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ADI 3446 - Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente o pedido
formulado  na  ação  direta,  nos  termos  do  voto  do  Relator.  Não  participou,
justificadamente,  deste  julgamento,  a  Ministra  Cármen  Lúcia.  Presidência  do
Ministro Dias Toffoli. Plenário, 08.08.2019. Ação direta de inconstitucionalidade.
Direito Constitucional. Estatuto da Criança e do Adolescente. 2. Art. 16, I, consagra o
direito de ir e vir da criança e do adolescente, e art. 230 tipifica criminalmente a
apreensão de menor  fora  das hipóteses de flagrante  ou  de  cumprimento  de
mandado  de  apreensão.  Alegação  de  ofensa  ao  devido  processo  legal  e  à
proteção integral - art. 5º, LV, e 227 da CF. "A criança e o adolescente gozam de
todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana" -  art.  3º  do  ECA.
Reconhecimento da aplicabilidade à criança e ao adolescente da garantia contra
a prisão arbitrária - art. 5º, LXI, CF. Inexistência de violação à proporcionalidade
ou ao dever de proteção. 3. Art. 105 comina medidas protetivas como sanção ao
ato infracional praticado por criança, e os arts. 136 e 138 tratam do atendimento
da criança infratora por conselho tutelar. Inexistência de cominação da aplicação
de medidas socioeducativas para a criança que comete ato infracional. Suposta
violação à inafastabilidade da jurisdição -  art.  5º,  XXXV, da  CF.  A decisão do
legislador, de não aplicar medidas mais severas, é compatível com a percepção
de que a criança é um ser em desenvolvimento, a ser, acima de tudo, protegida e
educada. O legislador dispõe de considerável margem de discricionariedade para
definir o tratamento adequado a ser dado à criança em situação de risco criada
por  seu  próprio  comportamento.  A  opção  pela  exclusividade  das  medidas
protetivas não é desproporcional. 4. Art. 122, II e III, exigem, para aplicação da
medida de internação, a reiteração de atos infracionais ou o descumprimento
injustificado de outras medidas. Alegação de ofensa à proporcionalidade. Deve
ser  reconhecida  uma  margem  larga  de  conformação  ao  legislador  para
estabelecer  as medidas aplicáveis  ao adolescente infrator.  A norma, fora das
infrações  violentas,  restringe  o  poder  do  magistrado  de  aplicar  a  internação.
Opção  perfeitamente  proporcional  do  legislador,  em  razão  do  caráter
estigmatizando  e  traumatizante  da  internação  de  uma  pessoa  em
desenvolvimento.  Situação  de  superlotação  das  unidades  de  acolhimento  e
internação  que  está  sendo  inclusive  apreciada  pelo  STF.  Sugestão  do
encaminhamento da decisão do Tribunal ao CNJ, a fim de que este órgão amplie
suas  ações  na  promoção  de  políticas  periódicas  de  monitoramento  do
cumprimento  das  medidas  socioeducativas  previstas  no  art.  112  da  Lei  nº
8.069/1990. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. 

ADI 3931 - Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta
de inconstitucionalidade,  nos termos do voto  da Relatora,  vencido  o Ministro
Marco  Aurélio.  Falaram:  pelo  amicus  curiae  Associação  Nacional  dos
Procuradores do Trabalho - ANPT, o Dr. Mauro de Azevedo Menezes; e, pelo
amicus curiae Confederação Nacional do Sistema Financeiro - CONSIF, a Dra.
Isabel Bueno. Não participou deste julgamento, por motivo de licença médica no
início da sessão, o Ministro Celso de Mello (art.  2º, § 5º,  da Res. 642/2019).
Plenário, Sessão Virtual de 10.4.2020 a 17.4.2020. EMENTA: AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 21-A DA LEI Nº 8.213/1991 E §§ 3º E 5º A 13
DO  ART.  337  DO  REGULAMENTO  DA  PREVIDÊNCIA  SOCIAL.  ACIDENTE  DE
TRABALHO.  ESTABELECIMENTO  DE  NEXO  ENTRE  O  TRABALHO  E  O
AGRAVO  PELA CONSTATAÇÃO  DE  RELEVÂNCIA ESTATÍSTICA ENTRE  A
ATIVIDADE  DA  EMPRESA  E  A  DOENÇA.  PRESUNÇÃO  DA  NATUREZA
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ACIDENTÁRIA DA INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO INC. XIII DO
ART. 5º, AO INC. XXVIII DO ART. 7º, AO INC. I E AO § 1º DO ART. 201 DA
CONSTITUIÇÃO  DA REPÚBLICA.  AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
JULGADA IMPROCEDENTE. 

ADI  3951  -  Decisão:  O  Tribunal,  por  maioria,  julgou  improcedente  o  pedido
formulado na ação direta para: i)  declarar a constitucionalidade da expressão
"imediata",  presente  no  art.  218,  inciso  III,  do  Código  de  Trânsito  Brasileiro;  ii)
declarar  a  constitucionalidade  da  locução  "apreensão  do  documento  de
habilitação",  também  constante  do  art.  218,  inciso  III,  do  Código  de  Trânsito
Brasileiro, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão,
vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator), que julgava parcialmente procedente
o  pedido.  Não  participou  deste  julgamento,  por  motivo  de  licença  médica,  o
Ministro  Dias  Toffoli  (Presidente).  Plenário,  Sessão  Virtual  de  22.5.2020  a
28.5.2020. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL
E ADMINISTRATIVO. ART. 218, INCISO III, DA LEI N.º 9.503/1997, NA REDAÇÃO
CONFERIDA PELA LEI N.º 11.334/2006.  Código de Trânsito Brasileiro. SUSPENSÃO
IMEDIATA DO  DIREITO  DE  DIRIGIR.  APREENSÃO  DO  DOCUMENTO  DE
HABILITAÇÃO. POSSIBILIDADE. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DE NATUREZA
ACAUTELATÓRIA.  INEXISTÊNCIA  DE  VIOLAÇÃO  AOS  PRINCÍPIOS  DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A suspensão imediata do direito de dirigir
e a apreensão do documento de habilitação previstas no artigo 218, III, do Código
de Trânsito Brasileiro, serão aplicadas pela autoridade competente, em caso de
cometimento de infração classificada como gravíssima, de maneira conforme ao
procedimento  previsto  no  art.  281  e  seguintes  do  mesmo  diploma  legal,
asseguradas as garantias constitucionais inerentes ao devido processo legal. 2.
Trata-se de providências administrativas de natureza acautelatória que objetivam
assegurar  a  eficiência  da  fiscalização  de  trânsito  em  casos  de  flagrante  de
prática de ato classificado como de gravíssimo risco para a segurança pública. 3.
Ação direta julgada improcedente.

ADI  5311  -  Decisão:  O  Tribunal,  por  maioria,  julgou  improcedente  o  pedido
formulado na ação direta, nos termos do voto da Relatora, vencido o Ministro
Dias Toffoli (Presidente). Falou, pelo requerente, a Dra. Ezikelly Barros. Ausente,
por motivo de licença médica, o Ministro Celso de Mello. Plenário, 04.03.2020.
EMENTA:  AÇÃO  DIRETA DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  LEI  NACIONAL  Nº
13.107, DE 24.3.2015. ALTERAÇÃO DA LEI DOS PARTIDOS POLÍTICOS E DA LEI
ELEITORAL (LEI Nº 9.096/1995 E 9.504/1997). NOVAS CONDIÇÕES LEGAIS PARA
CRIAÇÃO, FUSÃO E INCORPORAÇÃO DE PARTIDOS POLÍTICOS. APOIO DE
ELEITORES  NÃO  FILIADOS  E  PRAZO  MÍNIMO  DE  CINCO  ANOS  DE
EXISTÊNCIA  DOS  PARTIDOS.  FORTALECIMENTO  DO  MODELO
REPRESENTATIVO  E  DENSIFICAÇÃO  DO  PLURIPARTIDARISMO.
FUNDAMENTO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO.  FIDELIDADE PARTIDÁRIA.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1.
Pela Constituição da República se assegura a livre criação, fusão e incorporação de
partidos  políticos,  condicionadas  aos  princípios  do  sistema  democrático
representativo e do pluripartidarismo.  2.  São constitucionais  as  normas pelas
quais se fortaleça o controle quantitativo e qualitativo dos partidos, sem afronta
ao  princípio  da  igualdade  ou  ingerência  no  funcionamento  interno.  3.  A
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determinação constitucional  de caráter nacional  dos partidos políticos objetiva
impedir a proliferação de agremiações sem expressão política, que podem atuar
como  "legendas  de  aluguel",  fraudando  a  representação,  base  do  regime
democrático. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Instrução  Normativa  nº  12/2020  -  Presidência  -  institui  a  Ouvidoria  das
Mulheres do Superior Tribunal de Justiça, cujo objetivo principal é ser um canal
de  escuta  ativa  destinado  ao  recebimento  das  demandas  das  servidoras  do
Tribunal relacionadas à igualdade de gênero, participação feminina e violência
contra a mulher.

Instrução Normativa nº 13/2020 - Presidência -  prorroga até 30 de setembro
de 2020 o prazo para realização de sessões de julgamento por videoconferência.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Portaria nº 590/2020 - Presidência - designa Simone Trento, Juíza Auxiliar do
Gabinete  da  Presidência  deste  Tribunal,  para  exercer  as  funções  de  Juíza
Ouvidora da Ouvidoria da Secretaria-Geral da Presidência. 

Portaria nº 594/2020 - Direção-Geral – altera o art. 8º da Portaria TSE nº 730, de 3
de outubro de 2017, alterado pelo art. 1º da  Portaria TSE nº 769, de 28 de agosto de
2018, que trata do Grupo de Trabalho instituído com o objetivo de coordenar os
trabalhos desenvolvidos a nacionalização, centralização, hospedagem, garantia
de disponibilidade e manutenção corretiva e evolutiva do Sistema de Óbitos e
Direitos Políticos – Infodip.

Portaria nº 595/2020 - Direção-Geral -  dispõe sobre a criação do Núcleo de
Desenvolvimento  Colaborativo  do  Sistema  Infodip/SIEL no  âmbito  da  Justiça
Eleitoral. 

Aviso de Manifestação de Interesse nº 1/2020 - Direção-Geral - torna público o
AVISO DE SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES DE INTERESSE para seleção
de pessoas jurídicas interessadas em doar, sem ônus ou encargos, materiais e
serviços para a prevenção e a mitigação da transmissão da covid-19 durante as
eleições  2020,  devidamente  descritos,  caracterizados  e  especificados,  e  nas
condições e exigências estabelecidas no Edital e Anexos. 

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

Certidões de Julgamento – sessão ordinária realizada em 03/08/2020.

Certidões de Julgamento -      sessão ordinária realizada em 10/08/2020.

Resolução nº 651/2020 -  Presidência -  dispõe sobre a abertura de créditos
adicionais no âmbito da Justiça Federal. 
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Resolução nº  652/2020 -  Presidência  -  dispõe  sobre  a  adoção  do  Sistema
Nacional de Cálculos desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região,
doravante identificado como SINACA, como sistema corporativo nacional. 

Resolução nº 653/2020 - Presidência - dispõe sobre a instituição do Código de
Ética do Auditor Interno da Justiça Federal.

Resolução nº 656/2020 -  Presidência - dispõe sobre a abertura de créditos
adicionais no âmbito da Justiça Federal. 

Resolução nº 657/2020 - Presidência -  dispõe sobre a alteração da Resolução
CJF nº 458, de 4 de outubro de 2017 (inclui o Art. 53-A. No caso de condenação contra a Fazenda
Pública em pagar quantia certa, é possível a expedição de precatório e de RPV em relação à parcela
incontroversa contida  na decisão,  observado o  valor  total  da execução para  fins  de fixação do
instrumento de pagamento do débito").

Resolução nº 658/2020 - Presidência - dispõe sobre a alteração do Manual de
Orientação de Procedimentos  para  os Cálculos na Justiça  Federal,  aprovado
pela Resolução CJF nº 267, de 2 de dezembro de 2013.

Portaria nº 323/2020 - Secretaria-Geral - institui o Manual de Sustentabilidade
nas Compras e Contratações do Conselho da Justiça Federal. 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

Resolução nº 37/2020 – Presidência – republicação - estende o prazo de que
trata o artigo 1º da Resolução nº 33/2020 e dá outras providências (altera o inciso IV -
a  realização  de  atividades  presenciais  no  Tribunal  Regional  Federal  dependerá  de
autorização da Presidência, que poderá ser delegada à Diretoria-Geral;  e o inciso V -  a
realização de atividades presenciais no âmbito das Seções e Subseções Judiciárias da 4ª
Região, autorizadas na forma do artigo 4º da Resolução 18/2020, deverá ser objeto de
execução articulada entre o juiz da causa e as respectivas Direções do Foro. Se forem
decorrentes de determinação da Corregedoria Regional, segundo seus estritos termos).

Resolução  nº  39/2020  –  Presidência  –  dispõe  sobre  a  suspensão  da
distribuição  processual  aos  juízos  titular  e  substituto  da  13ª  Vara  Federal  de
Curitiba, Seção Judiciária do Paraná.

Ato nº 251/2020 – Presidência - designa o Juiz Federal FERNANDO TONDING
ETGES para assumir a função de Diretor do Foro da Subseção Judiciária de
Pitanga, Seção Judiciária do Paraná, a partir de 14/08/2020.

JUSTIÇA FEDERAL – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ

Portaria nº 918/2020 – Direção do Foro da JFPR – delega ao(à) Supervisor(a)
da  Seção  de  Estágios,  Trabalho  Voluntário  e  Aprendizes,  do  Núcleo  de
Acompanhamento  e  Desenvolvimento  Humano,  com  efeitos  a  partir  do  dia
1º/08/2020, a competência para firmar os Termos de Compromissos e Planos de
Estágio, e respectivos termos aditivos, emitidos pelo agente de integração, bem
como os Contratos  de Aprendizagem,  e respectivos termos aditivos,  emitidos
pela instituição conveniada, contratados por esta Seccional.
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Edital  nº  12/2020 – Processo Seletivo  para  Estágio em Direito/Subseção
Judiciária  de  Curitiba  - torna  pública  a  abertura  de  inscrições,  de  17  a
27/08/2020, ao processo seletivo  para  preenchimento  de  30  vagas  imediatas
para estagiários  do  curso  de  Direito,  a  atuarem  nas  unidades  judiciárias  e
administrativas da Subseção Judiciária de Curitiba.

2. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

Resolução  nº  164/2020  -  Conselho  Superior  –  trata  dos  critérios  para  a
composição dos grupos de trabalho temáticos da DPU.

Resolução  nº  165/2020  -  Conselho  Superior  -  disciplina a  concessão  do
adicional de insalubridade no âmbito da Defensoria Pública da União. 

3. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Acórdão  TC  005.822/2015-7  - Consulta.  Conselho  da  Justiça  Federal.
Possibilidade de concessão de pensão por morte aos dependentes de servidor
em gozo de licença sem remuneração sem manutenção de vínculo com o RPPS
bem como de servidor ativo que reunia os requisitos necessários à aposentação.
Possibilidade  de recolhimento  de  contribuição  previdenciária  sobre  descontos
decorrentes  de  faltas  injustificadas.  Possibilidade  de  contagem  de  faltas
injustificadas como tempo de contribuição. Diferença entre suspensão e extinção
do vínculo ao regime previdenciário. Impossibilidade de concessão de pensão, à
exceção  do  servidor  já  beneficiado  com  o  abono  de  permanência.
Impossibilidade  de  contribuição  previdenciária  incidente  sobre  faltas
injustificadas.  Impossibilidade de contagem de faltas injustificadas como tempo
de  contribuição.  Conhecimento.  Resposta  ao  consulente.  Aquivamento  –  em
anexo.

4. PODER LEGISLATIVO DA UNIÃO

Lei nº 14.036/2020 - altera a Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, para estabelecer
a forma de repasse pela União dos valores a serem aplicados pelos Poderes
Executivos locais em ações emergenciais de apoio ao setor cultural durante o
estado de calamidade pública reconhecido pelo  Decreto Legislativo nº 6, de 20 de
março de 2020, e as regras para a restituição ou a suplementação dos valores por
meio de outras fontes próprias de recursos pelos Estados, pelos Municípios ou
pelo Distrito Federal. 

Lei nº 14.038/2020 - dispõe sobre a regulamentação da profissão de Historiador
e dá outras providências. 

Lei nº 14.039/2020 -     altera a Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994 (Estatuto da OAB), e o
Decreto-Lei nº 9.295, de 27 de maio de 1946, para dispor sobre a natureza técnica e
singular  dos  serviços  prestados  por  advogados  e  por  profissionais  de
contabilidade. 

Ato nº 107/2020 - Presidente da Mesa do Congresso Nacional -     faz saber
que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada
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pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001, a  Medida Provisória nº 983, de 16 de
junho de 2020, publicada no Diário Oficial da União no dia 17, do mesmo mês e
ano, que "Dispõe sobre as assinaturas eletrônicas em comunicações com entes
públicos  e  em  questões  de  saúde  e  sobre  as  licenças  de  softwares
desenvolvidos por entes públicos", tem sua vigência prorrogada pelo período de
sessenta dias. 

Ato nº 108/2020 - Presidente da Mesa do Congresso Nacional - 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 984, de 18 de
junho de 2020, publicada, em Edição Extra, no Diário Oficial da União no mesmo
dia, mês e ano, que "Altera a Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, que institui
normas gerais sobre desporto, e a Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003, que
dispõe sobre o Estatuto de Defesa do Torcedor, e dá outras providências, em
razão da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
da pandemia da covid-19, de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020", tem sua vigência prorrogada pelo período de sessenta dias. 

5. PODER EXECUTIVO FEDERAL

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Decreto nº 10.457/2020 - regulamenta o incentivo de que trata o art. 11-C da Lei
nº  9.440,  de  14  de  março  de  1997,  que  estabelece  incentivos  fiscais  para  o
desenvolvimento regional. 

Decreto nº 10.458/2020 -     institui a Comissão de Desenvolvimento Integrado para
o Centro Espacial de Alcântara e dispõe sobre o Programa de Desenvolvimento
Integrado para o Centro Espacial de Alcântara. 

Decreto nº 10.459/2020 -     altera o  Decreto nº  2.594,  de  15 de  maio de  1998,  que
regulamenta a Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, que dispõe sobre o Programa
Nacional de Desestatização, e o Decreto nº 10.263, de 5 de março de 2020, que altera
o Decreto nº 2.594, de 15 de maio de 1998  .   

Decreto nº 10.464/2020 - regulamenta a Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, que
dispõe  sobre  as  ações  emergenciais  destinadas  ao  setor  cultural  a  serem
adotadas  durante  o  estado  de  calamidade  pública  reconhecido  pelo  Decreto
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Instrução  Normativa  nº  52/2020  -  Gabinete  da  Ministra  -  reconhece  como
livres de febre aftosa sem vacinação os Estados do Acre, Paraná, Rio Grande do
Sul, Rondônia e regiões dos Estados do Amazonas e de Mato Grosso. 

Instrução  Normativa  nº  19/2020  -  Secretaria  de  Aquicultura  e  Pesca  -
estabelece  procedimentos  de  habilitação  para  assinatura  dos  contratos  de
cessão de uso de águas de domínio da União para fins de aquicultura. 
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MINISTÉRIO DA CIDADANIA

Portaria nº 467/2020 -  Gabinete do Ministro - altera os arts.  2º,  3º e 5º da
Portaria  nº  378,  de  7  de  maio  de  2020,  que  dispõe  sobre  repasse  de  recurso
extraordinário do financiamento federal do Sistema Único de Assistência Social
para  incremento  temporário  na  execução  de  ações  socioassistenciais  nos
estados,  Distrito  Federal  e  municípios,  devido  à  situação  de  Emergência  em
Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do coronavírus, COVID-
19. 

Portaria  nº  468/2020  -  Gabinete  do  Ministro  -     dispõe  sobre  o  repasse
emergencial de recursos federais para a oferta de ações socioassistenciais nos
estados,  Distrito  Federal  e  municípios  que  receberão  migrantes  e  refugiados
oriundos  de  fluxo  migratório  provocado  por  crise  humanitária  agravada  pela
situação  de  Emergência  em  Saúde  Pública  decorrente  do  novo  coronavírus,
COVID-19. 

Portaria  nº  30/2020  -  Secretaria  Especial  do  Esporte  - aprova  o  novo
Regimento Interno do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem. 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES

Portaria  nº  275/2020  -  Gabinete  do  Ministro  -     dispõe  sobre  o  serviço  de
retransmissão de rádio na Amazônia Legal,  ancilar ao serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada. 

Resolução  Normativa  nº  28/2020  -  Comissão  Técnica  Nacional  de
Biossegurança (CNTBio) - dispõe sobre a classificação do nível de risco das
atividades  econômicas  sujeitas  a  atos  públicos  de  liberação  pela  Comissão
Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio, para os fins da Lei nº 13.874, de 20
de setembro de 2019,  regulamentada pelo  Decreto nº  10.178,  de 18 de dezembro de
2019. 

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Portaria  nº  19.385/2020  -  institui  padrão  de  ocupação  e  parâmetros  para
dimensionamento de ambientes em imóveis ocupados por órgãos do Ministério
da Economia. 

Resolução  nº  58/2020  -  Comitê  para  Gestão  da  Rede  Nacional  para  a
Simplificação  do  Registro  e  da  Legalização  de  Empresas  e  Negócios  -
CGSIM -  dispõe sobre a classificação de risco das atividades econômicas para
fins de prevenção contra incêndio, pânico e emergências e as diretrizes gerais
para o licenciamento pelos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados e do
Distrito Federal.

Resolução  nº  60/2020  -  Comitê  para  Gestão  da  Rede  Nacional  para  a
Simplificação  do  Registro  e  da  Legalização  de  Empresas  e  Negócios  -
CGSIM  -  dispõe  sobre  as  diretrizes  a  serem  observadas  pelos  Subcomitês
estaduais  do  Comitê  para  Gestão  da  Rede  Nacional  para  Simplificação  do
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Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - CGSIM nos Estados e no
Distrito Federal. 

Resolução  nº  61/2020  -  Comitê  para  Gestão  da  Rede  Nacional  para  a
Simplificação  do  Registro  e  da  Legalização  de  Empresas  e  Negócios  -
CGSIM - dispõe sobre medidas de simplificação e prevê o modelo operacional de
registro e legalização de empresários e pessoas jurídicas. 

Resolução nº 1/2020 - Banco Central do Brasil/Diretoria Colegiada - institui o
arranjo de pagamentos Pix e aprova o seu Regulamento. A Diretoria Colegiada
do Banco Central.

Resolução  nº  2/2020  -  Banco  Central  do  Brasil/Diretoria  Colegiada  -
consolida os critérios gerais  para elaboração e divulgação de demonstrações
financeiras  individuais  e  consolidadas  pelas  administradoras  de  consórcio  e
pelas instituições de pagamento e os procedimentos para elaboração, divulgação
e  remessa  de  demonstrações  financeiras  que  devem  ser  observados  pelas
instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil. 

Resolução nº 3/2020 - Banco Central do Brasil/Diretoria Colegiada -  dispõe
sobre  informações  e  procedimentos  para  autorização  para  instalação  de
agências no País e sobre o fornecimento de informações de dependências das
instituições financeiras e das demais instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil.

Resolução nº 4/2020 - Banco Central do Brasil/Diretoria Colegiada - altera a
Circular nº 3.691, de 16 de dezembro de 2013, que dispõe sobre o mercado de câmbio
e  dá  outras  providências,  para  promover  ajustes  em  prazos  referentes  a
operações  de  importação  e  na  prestação  de  informações  sobre  as
movimentações em contas de depósito em reais de pessoas físicas ou jurídicas
residentes, domiciliadas ou com sede no exterior. 

Resolução nº 5/2020 - Banco Central do Brasil/Diretoria Colegiada -  dispõe
sobre os critérios para reconhecimento e mensuração contábeis de ativos não
financeiros  mantidos  para  venda  pelas  administradoras  de  consórcio  e
instituições de pagamento. 

Instrução Normativa nº 1/2020 - Secretaria Especial de Comércio Exterior e
Assuntos  Internacionais  -  dispõe  sobre  as  adaptações  necessárias  aos
procedimentos  das  investigações  de  defesa  comercial  e  das  avaliações  de
interesse  público  conduzidas  pela  Subsecretaria  de  Defesa  Comercial  e
Interesse Público, em decorrência da pandemia do novo coronavírus (COVID-
19). 

Instrução Normativa nº 1.971/2020 - Secretaria da Receita Federal - prorroga
o  prazo  de  apresentação  das  informações  relativas  a  operações  financeiras
mediante transmissão da e-Financeira referente ao primeiro semestre do ano de
2020.
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Instrução Normativa nº 67/2020 - Secretaria de Coordenação e Governança
do  Patrimônio  da  União  -  estabelece  os  critérios  e  procedimentos  para  a
demarcação de terrenos marginais e seus acrescidos, naturais ou artificiais, por
meio da determinação da posição da Linha Média das Enchentes Ordinárias -
LMEO e da Linha Limite dos Terrenos Marginais - LLTM. 

Circular nº 920/2020 - Caixa Econômica Federal - define procedimentos para
validação  da  operação  contratada  pelos  mutuários  em  contratos  de
financiamento  habitacional  com  cobertura  do  Fundo  de  Compensação  de
Variações Salariais (FCVS).

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Portaria Interministerial nº 2/2020 - Gabinetes dos Ministros da Educação e
da Economia -  altera a  Portaria Interministerial MEC/ME nº 4, de 27 de dezembro de
2019, que estabelece os parâmetros operacionais para o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento  da  Educação  Básica  e  de  Valorização  dos  Profissionais  da
Educação - Fundeb, no exercício do ano de 2020. 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

Portaria nº 463/2020 - Gabinete do Ministro - dispõe sobre a criação de Grupo
de Trabalho para a instituição da Política Nacional de Inteligência de Segurança
Pública - PNISP e da Estratégia Nacional de Inteligência de Segurança Pública -
ENISP e para a elaboração do Plano Nacional  de Inteligência de Segurança
Pública - PLANISP. 

Portaria  nº  15.725.287/2020  -  Departamento  de  Polícia
Federal/Coordenação-Geral de Controle de Serviços e Produtos - estabelece
normas e procedimentos para o retorno das atividades fiscalizatórias, retomada
de prazos dos processos punitivos e autorizativos no âmbito das áreas afetas à
Coordenação-Geral de Controle de Serviços e Produtos (a partir de 1º de setembro de
2020).

Portaria  nº  35/2020  -  Departamento  Penitenciário  Nacional  -  autoriza  a
realização de visitas virtuais, por intermédio da Defensoria Pública da União, e os
atendimentos de advogados; suspende as atividades presenciais de educação,
de trabalho, de assistência religiosa e as escoltas realizadas nas Penitenciárias
Federais  do  Sistema  Penitenciário  Federal  do  Departamento  Penitenciário
Nacional como forma de prevenção e controle de riscos do Novo Coronavírus. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Resolução Normativa nº 460/2020 - Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS) -  altera a  Resolução Normativa - RN nº 428, de 07 de novembro de 2017, que
dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da Saúde
Suplementar, para regulamentar a cobertura obrigatória e a utilização de testes
sorológicos para infecção pelo Coronavírus e revoga a Resolução Normativa - RN nº
458, de 26 de julho de 2020  .   
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MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

Portaria nº  303/2020 -  Gabinete  do Ministro - institui  o  Comitê  Técnico de
Acompanhamento da Recuperação Ambiental  da  Bacia Carbonífera de Santa
Catarina  -  CT  com  a  finalidade  de  supervisionar  as  ações  relativas  ao
cumprimento da sentença judicial, no âmbito da Ação Civil Pública nº 93.8000533-4. 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Portaria  nº  2.175/2020  -  Gabinete  do Ministro  -  estabelece  as  diretrizes  e
orientações gerais para a aplicação dos recursos dos Fundos Constitucionais de
Financiamento para o exercício de 2021.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

Portaria nº  1.876/2020 -  Ibama -  dispõe sobre os procedimentos relativos à
apuração  disciplinar  de  que  trata  a  Lei  nº  8.112,  de  11  de  dezembro  de  1990 e
estabelece procedimentos e competências para os fins da atividade correcional e
disciplinar no âmbito do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA. 

Portaria nº 864/2020 - ICMBio - autoriza a suspensão da cobrança de ingressos
no Parque Nacional de Brasília. 

Instrução  Normativa  nº  10/2020  -  ICMBio  -  estabelece  procedimentos  do
Instituto  Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade nos processos de
licenciamento ambiental.

6. PODERES EXECUTIVOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS

• Governo do Estado do Paraná

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

• Prefeitura Municipal de Curitiba

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

Decreto nº 1.080/2020 - Prefeito Municipal -  dispõe sobre medidas restritivas
às 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  de  Alerta  -  Bandeira  Amarela  -  conforme  Protocolo  de
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Responsabilidade Sanitária e Social de Curitiba (Leia mais: Greca assina decreto que
devolve Curitiba à bandeira amarela. Veja o que muda nesta terça!)

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

• Prefeitura Municipal de Porto Alegre

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