ANO VIII Nº 1.446 4.3.2020
I NOTICIAS
AG. SENADO- Transformação da Embratur em agência recebe apoio em comissão mista de MP.
AG. SENADO- Atualização das leis de tipificação de planos urbanísticos vai à CCJ.
AG. SENADO- Comissão ouvirá ministro Onyx Lorenzoni sobre fila do Bolsa Família.
AG. SENADO- Naufrágio no Amapá será discutido na Comissão de Desenvolvimento Regional.
AG. SENADO- Instalado Grupo Parlamentar Brasil-Coreia do Sul.
AG. CÂMARA- Projeto regula uso da ayahuasca e dá status de religião para o Santo Daime.
AG. CÂMARA- Comissão da prisão em 2ª instância ouve hoje subprocuradora.
AG. CÂMARA- Comissão da Reforma Tributária começa hoje seus trabalhos.
AG. CÂMARA- Grupo parlamentar vai discutir relação entre Brasil e Argentina.
JUS BRASIL- INSS é condenado ao pagamento de danos morais pela suspensão indevida de benefício previdenciário.
JUS BRASIL- Estado tem dever de proteger detento, inclusive contra si mesmo.
JUS BRASIL- Ricos poderão pagar multas de trânsito de até R$ 82 mil reais.
JUS BRASIL- A exclusão das áreas cobertas por florestas da base de cálculo do ITR.
JUS BRASIL- Consumidor por equiparação.
JUS BRASIL- Bolsonaro assina medida provisória que libera sorteios nas TVs.
STF- Ações com temas eleitorais dominam a pauta de julgamentos do STF nesta quarta-feira (4).
STF- 1ª Turma começa a julgar Paulinho da Força por suposto desvio de recursos do BNDES.
STF- Segunda Turma rejeita recursos contra decisão que afastou inelegibilidade de ex-diretor da Ceagesp.
STJ- Provas ilícitas e contratos agrícolas estão entre os novos temas da Pesquisa Pronta.
STJ- Reembolso por descumprimento contratual relativo a IPTU de outro imóvel não autoriza penhorar bem de
família do devedor.
STJ- Obtenção de dados fiscais de servidor por comissão do PAD não configura quebra de sigilo.

CONJUR- Imunidades e incentivos fiscais do ICMS não podem ser tributados: o caso do Fethab.
CONJUR- CSRF impossibilita alteração na forma de tributação no curso do processo.
CONJUR- AMB quer ser amicus curiae em ADC sobre lei de responsabilidade fiscal.
CONJUR- Carmen Lúcia pede vista no processo sobre acesso de terceiro a delação.
CONJUR- Decisão publicada em mural eletrônico dispensa intimação de candidato.
CONJUR- Na recuperação, honorários de contador têm preferência de pagamento.
CONJUR- Professor que leciona em prisão deverá receber adicional de insalubridade.

