ANO VIII Nº 1.441 18.2.2020
I NOTICIAS
AG. SENADO- Escolas deverão exigir carteira de vacinação na matrícula, decide CAE.
AG. SENADO- Prioridade do Cartão Reforma para atingidos por calamidades vai a Plenário.
AG. SENADO- Comissão de Infraestrutura vai debater nível de represas e telefonia 5G.
AG. SENADO- CDH quer aumentar divulgação dos direitos da juventude.
AG. SENADO- CAE confirma isenção de IPI para aquisição de automóveis por surdos.
AG. SENADO- CAE aprova autonomia do Banco Central com novos objetivos.
AG. SENADO- Projeto concede benefícios fiscais à agroindústria familiar.
AG. CÂMARA- Proposta institui ações para combater suicídio entre profissionais de segurança pública.
AG. CÂMARA- Lançado observatório parlamentar para revisão periódica de direitos humanos.
AG. CÂMARA- GT avalia que autonomia universitária é o maior desafio para educação superior no Brasil.
AG. CÂMARA- Votação do parecer do Fundeb na comissão especial fica para o dia 4.
AG. CÂMARA- Deputados retomam votação de destaques à MP do Agro.
AG. CÂMARA- Projeto de lei regula a criação de empresas jovens em escolas técnicas.
JUS BRASIL- Condomínio não pode impedir circulação de cães com guia e coleira.
JUS BRASIL- Justiça determina que plano de saúde custeie tratamento multidisciplinar de criança com autismo.
STF- Resolução institui envio de comunicações processuais do STF por meio eletrônico a instituições cadastradas.
STF- Presidente do STF libera tramitação de reforma previdenciária paulista.
STF- Ministro Dias Toffoli lança programa para retomada de obras paralisadas no país.
STJ- Quarta Turma adia sessão de 5 para 10 de março.
STJ- Primeira Seção define que prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta é de dez anos.
STJ- Informativo de Jurisprudência trata da competência em caso de estelionato com depósito em conta bancária.

CONJUR- Se houver cobrança indevida, devolução em dobro depende de má-fé do credor.
CONJUR- Inquérito no STF desligou 70% dos geradores de fake news, diz Toffoli.
CONJUR- Conhecimento ex officio da simulação na jurisprudência do STJ.
CONJUR- Mais Brasília e menos Amazônia. E o federalismo indo pelo ralo.
CONJUR- Comunidade jurídica dos EUA se volta contra procurador-geral e Trump.
CONJUR- Carnaval não é feriado e trabalhador que faltar está sujeito a demissão.
CONJUR- Circunstância usada para configurar dolo eventual também pode ser qualificadora.

