ANO VIII Nº 1.444 2.3.2020
I NOTICIAS
AG. SENADO- CCJ sabatina três indicados para o Conselho Nacional do Ministério Público.
AG. SENADO- Violência política contra as mulheres será debatida em audiência pública.
AG. SENADO- Comissão da reforma tributária deve se reunir para definir agenda de trabalho.
AG. CÂMARA- Câmara lança Frente Parlamentar da Reforma Administrativa.
AG. CÂMARA- Projeto pune advogado que usar notícia falsa em processo judicial.
AG. CÂMARA- MP muda regras de temporários no serviço público; aposentados poderão ser contratados.
AG. CÂMARA- Projeto susta resolução que reduz idade para terapia hormonal em pessoas transgênero.
AG. CÂMARA- Câmara instala frente parlamentar em prol dos jogos eletrônicos e games.
AG. CÂMARA- Projeto cria agravantes para crime de resistência a ato policial.
JUS BRASIL- Justiça nega pedido da OAB para suspender cursos de Direito à distância.
JUS BRASIL- Supremo vai decidir constitucionalidade de multa de trânsito por recusa a bafômetro.
JUS BRASIL- Projeto desvincula licenciamento de veículo do pagamento do IPVA ou de multas.
JUS BRASIL- Hospital deve indenizar paciente por extravio de prontuário médico.
JUS BRASIL- Após sofrer traumatismo craniano em acidente, motociclista será indenizado.
JUS BRASIL- Emissora pagará danos morais por abusar e extrapolar liberdade de imprensa.
STF- Ministra rejeita ação contra exigência de estudo de impacto para construções na orla Niterói (RJ).
STF- Negado habeas corpus a condenados por explosão de agência do BB em Pernambuco.
STJ- Repetitivo discute prorrogação de plano de saúde para trabalhador que exige tratamento constante.
STJ- Associação pode assumir ação coletiva iniciada por outra mesmo sem autorização expressa dos associados.
STJ- Quarta Turma afasta cobertura de fertilização in vitro com exclusão expressa no plano de saúde.
STJ- STJ define hipóteses de cabimento do agravo de instrumento sob o novo CPC.

CONJUR- PUC-RS terá de distribuir ganhos a pesquisadores que desenvolveram tecnologia.
CONJUR- Para TJ-SP, multa por recusa de bafômetro não é inconstitucional.
CONJUR- Serasajud agora permite inclusão direta de informação por juízes.
CONJUR- O governo e a imprensa: another brick in the wall.
CONJUR- STJ errou ao excluir dano moral para condomínios?.
CONJUR- "Processo do trabalho deve ser simples, e não cheio de elucubrações teóricas".
CONJUR- Último ano do mandato é crucial para prefeitos.

