ANO VIII Nº 1.460 15.12.2020
I NOTICIAS
AG. SENADO- CCJ sabatina indicados à vaga do Senado no Conselho do Ministério Público.
AG. SENADO- CAS sabatina indicados para a diretoria da ANS nesta terça.
AG. SENADO- CRE aprova sete acordos internacionais, que seguem para o Plenário.
AG. SENADO- Senadores aprovam indicações para Anatel e ANP.
AG. SENADO- Projeto prevê saque do FGTS para reforma de imóveis de pessoas com deficiência.
AG. SENADO- Projeto do Senado com regras para compensação da Lei Kandir aos estados vai a sanção.
AG. SENADO- Relator deverá alterar projeto da Câmara que trata da regulamentação do Fundeb.
AG. CÂMARA- Projeto permite recontratação de trabalhador demitido durante calamidade pública.
AG. CÂMARA- Comissão externa se reúne com juiz do caso Brumadinho.
AGÊNCIA BRASIL- Prazo para mesário faltoso justificar ausência acaba hoje.
AGÊNCIA BRASIL- Ancestralidade africana reduz chances de encontrar doador de medula.
AGÊNCIA BRASIL- Londres adotará restrições mais duras para conter alta da covid-19.
AGÊNCIA BRASIL- Beneficiários do Bolsa Família recebem hoje quarta parcela do auxílio.
JUS BRASIL- Loja indenizará por impor "meta de peso" a trabalhadora.
JUS BRASIL- STF: Não é possível reconhecimento de uniões estáveis simultâneas para rateio de pensão.
STF- Ministro suspende resolução que zerou alíquota para importação de armas.
STF- Prescrição em processo suspenso deve ser limitada à pena máxima prevista para o crime.
STF- Ministro confirma validade de lei que converteu celetistas concursados em estatutários em SP.
STJ- Página de Repetitivos e IACs Organizados por Assunto inclui decisões sobre previdência privada.
STJ- Confirmada necessidade de liquidação da sentença genérica que manda pagar expurgos inflacionários.
STJ- Fundamentação especial só é exigida do julgador que deixa de seguir precedente com força vinculante.

CNJ- Parceria prepara diagnóstico do contencioso fiscal do país.
CNJ- Plenário do CNJ aprova criação do Comitê dos Juizados Especiais.
CNJ- Comitê debate ações para aprimorar comunicação do Judiciário.
CONJUR- STF mantém regra sobre nomeação do procurador-Geral de Justiça.
CONJUR- 2020: o ano da organização digital.
CONJUR- Anulação de venda de imóvel no termo da falência, mas antes da quebra, exige prova de fraude.
CONJUR- MPF quer impedir que quiosques cerquem faixa de areia no réveillon do Rio.

