ANO VIII Nº 1.450 13.3.2020
I NOTICIAS
AG. SENADO- Surdos podem ser incluídos no programa de incentivo esportivo Bolsa-Atleta.
AG. SENADO- Paim anuncia cancelamento de audiências públicas da CDH.
AG. SENADO- CI recebe ministro de Minas e Energia para debater plano de expansão energética.
AG. SENADO- CRA debaterá agricultura em terras indígenas nesta quarta.
AG. SENADO- Contratações temporárias previstas pela MP 922 dividem opinião de parlamentares.
AG. SENADO- Ressarcimento de benefícios do INSS por feminicidas está na pauta da CAE.
AG. SENADO- CE analisa facilitar venda de ingresso pela internet para pessoa com deficiência.
AG. CÂMARA- Relator-geral vê desconhecimento nas críticas ao Orçamento para 2020.
AG. CÂMARA- Projeto assegura reembolsos sem taxas em caso de epidemia ou pandemia.
JUS BRASIL- TJ-RJ suspende audiências e prazos por causa do coronavírus.
JUS BRASIL- Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro determina desconto de 25% na conta de água dos
consumidores.
JUS BRASIL- Efeito Coronavírus no INSS.
JUS BRASIL- A Pandemia mundial e o Direito do Consumidor.
JUS BRASIL- Casa desmoronada: construtora é condenada a pagar R$ 300 mil de indenização.
JUS BRASIL- Quais doenças não tem carência do INSS para aposentar.
STF- Plenário encerra julgamento de ação que questionava titularidade de área em SP.
STF- Ministro concede liminar para considerar alta da mãe ou do recém-nascido como marco inicial da licençamaternidade.
STF- Suspensas as audiências públicas sobre Marco Civil da Internet e juiz das garantias.
STJ- Editora de revista de moda e beleza não consegue anular registro da marca de empresa de cosméticos.
STJ- STJ transmite ao vivo segundo dia de debates sobre a Convenção Americana de Direitos Humanos.
STJ- Tribunal nega guarda provisória de menor a mulher acusada de adoção à brasileira.

CONJUR- Nordeste recebe repasse de apenas 3% do Bolsa Família e vai ao STF.
CONJUR- Liberalidades contratuais e previsibilidade de risco.
CONJUR- Tema 445 do STF aposentou as controvérsias sobre o ato de aposentadoria?.
CONJUR- Dosimetria e discricionariedade em improbidade.
CONJUR- CNJ suspende atendimento presencial e limita acesso ao Plenário.
CONJUR- Congresso sobre a CADH debate direitos civis e políticos.
CONJUR- CJF adia sessão por causa do coronavírus; não há nova data marcada.

