ANO VIII Nº 1.440 17.2.2020
I NOTICIAS
AG. SENADO- Comissão analisa projeto que exige avaliação anual de planos ambientais.
AG. SENADO- Parlamento deve retirar ‘jabutis’ do Contrato Verde e Amarelo, diz procurador.
AG. SENADO- Projeto altera atenuantes para empresa que combate corrupção.
AG. SENADO- Mudança nos fundos infraconstitucionais será analisada pela CCJ na quarta.
AG. SENADO- Comissão de Direitos Humanos lança livro ‘Natureza e Saúde’.
AG. SENADO- Prazo de votação expira e MP que criou a ID Estudantil perde validade.
AG. CÂMARA- Projeto define a síndrome de Machado-Joseph como doença grave.
AG. CÂMARA- Projeto suspende regra que acabou com renovação presencial de certificados digitais.
AG. CÂMARA- CPI ouve secretários estaduais de meio ambiente sobre manchas de óleo no nordeste.
AG. CÂMARA- Projeto obriga ônibus a parar em qualquer lugar quando solicitado por pessoas com deficiência.
AG. CÂMARA- Grilagem poderá ser punida com prisão e multa de até 50 vezes o salário mínimo.
AG. CÂMARA- CPMI das Fake News ouve donos de empresa acusada de fraude nas eleições de 2018.
AG. CÂMARA- Projeto cria regras para compra de passagens aéreas na administração pública.
JUS BRASIL- "Não há qualquer excesso de prisão preventiva no Brasil", defende Moro.
JUS BRASIL- Trabalhadora será indenizada por constrangimento ao comunicar gravidez: "só sabe fazer filho".
STF- Suspensa determinação de divulgação de dados de renúncias fiscais e contrapartidas de empresas em MG.
STF- Série de programas da TV Justiça mostra iniciativas do Judiciário para melhorar a vida da população.
STF- Mato Grosso do Sul é o 17º estado brasileiro a receber visita institucional do STF.
STJ- Terceira Turma isenta BB DTVM da obrigação de indenizar Previrio em R$ 6,5 milhões.
STJ- Banco emissor do boleto não responde por dano a cliente que não recebeu produto comprado pela internet.
STJ- Quarta Turma admite flexibilizar diferença mínima de idade na adoção.

CONJUR- Record deve pagar R$ 2 milhões por pintar de branco arte rupestre.
CONJUR- TRF-4 condena homem que pregou morte a judeus no Facebook.
CONJUR- TJ-SP anula lei municipal que obrigava detectores de metal em cinemas.
CONJUR- Privatização dos presídios seria boa aplicação dos impostos.
CONJUR- STJ reforça caráter autônomo do dano reflexo ou por ricochete.
CONJUR- A MP 905 torna sem eficácia os termos de conduta do MPT.
CONJUR- OAB pretende discutir composição do Conselho Nacional do MP com Aras.

