ANO VIII Nº 1.442 19.2.2020
I NOTICIAS
AG. SENADO- Receitas de contribuições previdenciárias poderão ficar isentas do PIS/Pasep.
AG. SENADO- Projeto que redefine percentual de reserva legal no Cerrado será revisto na CMA.
AG. SENADO- CCJ adia para março votação da PEC dos Fundos Públicos.
AG. SENADO- Comissão aprova parcelamento da devolução de recursos da saúde.
AG. SENADO- Davi lamenta declaração do presidente da República sobre jornalista da Folha.
AG. SENADO- Incentivo fiscal a empresas que contratam idosos acima de 60 passa na CAS.
AG. SENADO- Comissão aprova mudança de regime previdenciário para aposentados.
AG. CÂMARA- Toffoli entrega a Maia sugestões para desburocratizar os julgamentos do Tribunal do Júri.
AG. CÂMARA- Plenário aprova ultrassonografia mamária obrigatória pelo SUS.
AG. CÂMARA- Comissão pode votar hoje relatório sobre MP do Contribuinte Legal.
AG. CÂMARA- Deputado apresenta relatório da MP que regulamenta negociação de débitos fiscais com União.
AG. CÂMARA- Projeto torna campanhas de saúde pública obrigatórias em sites de instituições federais.
AG. CÂMARA- Projeto altera regras do seguro garantia para empresa em recuperação judicial.
JUS BRASIL- Mesmo sem novo pagamento, cobrança de dívida quitada pode resultar em devolução em dobro ao
consumidor.
JUS BRASIL- Projeto regula guarda compartilhada de animais de estimação após separação.
STF- STF realiza sessões pela manhã e à tarde nesta quarta-feira (19).
STF- Plenário inicia julgamento sobre criação de Gaecos por leis estaduais.
STF- 2ª Turma confirma validade de perda de nacionalidade brasileira de ex-sócio da Telexfree.
STJ- Dívidas em moeda estrangeira e falta grave no cumprimento da pena estão na nova Pesquisa Pronta.
STJ- Primeira Seção aprova súmulas sobre benefícios fiscais e processo administrativo disciplinar.
STJ- Aplicação do capitalismo humanista inspira indicação do ministro Moura Ribeiro ao Nobel da Paz.

CONJUR- STJ suspende acolhimento e mantém criança com família afetiva.
CONJUR- Juiz da Bahia determina nova perícia no corpo de miliciano.
CONJUR- Educação básica: o atraso e o futuro.
CONJUR- O dever de informar e o direito à informação (I — a perspectiva do Direito do Consumidor).
CONJUR- Alteração de critério jurídico na revisão aduaneira.
CONJUR- Judiciário custa caro, mas é quase de graça para população, diz Toffoli.
CONJUR- Caso que envolve servidor público e Estado é de competência da justiça comum.

