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I NOTICIAS
AG. SENADO- No Dia Mundial da Saúde senadores homenageiam SUS e profissionais da área.
AG. SENADO- Sessão especial celebrará os 70 anos do CNPq.
AG. SENADO- Pacheco defende Estado democrático em debate sobre Lei de Segurança Nacional.
AG. SENADO- Projeto obriga a criação de plano de proteção a grupos vulneráveis à covid-19.
AG. SENADO- Senado terá sessão na sexta para celebrar Dia de Conscientização sobre o Autismo.
AG. SENADO- Senadores lamentam marca de 4 mil mortes por covid-19 em um dia.
AG. SENADO- Possibilidade de liberação de jogos de azar pelo STF mobiliza senadores.
AG. CÂMARA- Comissão aprova exigência de consulta pública nacional para mudanças em currículo escolar.
AG. CÂMARA- Projeto revoga Lei de Segurança Nacional e define crimes contra Estado Democrático de Direito.
AGÊNCIA BRASIL- Governo federal arrecada R$ 3,3 bilhões com leilão de 22 aeroportos.
AGÊNCIA BRASIL- Impacto do novo auxílio no comércio deve ser oito vezes menor, diz CNC.
AGÊNCIA BRASIL- Produção de veículos cresce 2%, mas vendas caem 5,4%, diz Anfavea.
AGÊNCIA BRASIL- Saúde distribui concentradores de oxigênio doados por empresas ao SUS.
AGÊNCIA BRASIL- Covid-19: um terço dos sobreviventes tem distúrbios, mostra estudo.
AGÊNCIA BRASIL- Congresso será iluminado para lembrar vítimas do Holocausto.
STF- Restabelecida eficácia de lei que fixa regras para cálculo de IPTU em município do ES.
STF- Partido questiona decretos estaduais sobre lockdown e toque de recolher.
STF- Mantida prisão de desembargadora do TJ-BA por suposto envolvimento em esquema de venda de decisões
judiciais.
STJ- Página de Repetitivos e IACs Organizados por Assunto inclui recursos sobre o exercício da advocacia.
STJ- Relator mantém ação por crime ambiental a partir de exame de corpo de delito indireto feito por especialistas
de outras áreas.
STJ- Reiteração e maus antecedentes levam Quinta Turma a afastar insignificância em tentativa de furto de lata de
tinta.

CNJ- SEEU: Automação da guia de execução integrada reduz 50% do trabalho.
CNJ- Justiça eleitoral paulista implanta atendimento pelo Balcão Virtual.
CNJ- Projetos-piloto de Centros de Mediação Empresarial são implantados em MG.
CONJUR- INPI pode barrar homologação de acordo mesmo sem ser parte na ação, diz STJ.
CONJUR- STJ admite multa administrativa abaixo do mínimo legal para pequena empresa.
CONJUR- Condenação por tráfico não pode ser baseada em simples presunção, diz TJ-SP.
CONJUR- Juiz determina soltura de homens presos por ordem de um escrivão de polícia.

