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I NOTICIAS
AG. SENADO- Uso de títulos de capitalização para a assistência social é defendido em audiência na CAE.
AG. SENADO- Projeto cria dia de conscientização sobre a neuromielite óptica.
AG. SENADO- Confúcio defende 'enxugada' de folha de pagamento dos três Poderes.
AG. SENADO- Comissão mista que avalia reformulação da Embratur aprova plano de trabalho.
AG. SENADO- Kajuru defende uma reforma que torne o sistema tributário menos complexo.
AG. SENADO- Conselho de Ética envia pedido de cassação de Flávio Bolsonaro à Advocacia do Senado.
AG. SENADO- Partidos entram com ação contra Bolsonaro por ofensas a jornalista.
AG. CÂMARA- Relator defende que Plano Mansueto seja votado direto pelo Plenário.
AG. CÂMARA- Projeto exclui Dia de Tiradentes e inclui Dia do Descobrimento do Brasil entre os feriados nacionais.
AG. CÂMARA- Proposta reserva 10% das bolsas do Prouni para idosos de baixa renda.
AG. CÂMARA- Acordo entre Brasil e Paraguai regulamenta trabalho em área de fronteira.
AG. CÂMARA- Privatização da Casa da Moeda prejudicará o Brasil, dizem debatedores.
AG. CÂMARA- Processo sobre perda de mercadoria importada poderá ter segunda instância.
JUS BRASIL- Homem pede medida protetiva contra mulher que quebrou seu carro; juiz nega utilizando cordel.
JUS BRASIL- Mulher que se acidentou após aquaplanar na BR-101 será indenizada por concessionária.
STF- STF nega liminar para suspender normas que permitem prorrogação de contratos de concessão de ferrovias.
STF- Ministro assegura acesso a declarações de colaboradores em investigação contra ex-governador da Paraíba.
STF- Instituições são convocadas a cadastrar endereço eletrônico no STF para receber comunicações processuais.
STJ- Filial pode ser obrigada a veicular contrapropaganda determinada em condenação imposta à matriz.
STJ- Segunda Turma não reconhece prequestionamento implícito em menção à Convenção Modelo da OCDE.
STJ- Demora em determinação judicial para pagamento de débito sem atualização não gera multa para o devedor.

CONJUR- Confira a íntegra da entrevista com o ministro Dias Toffoli.
CONJUR- A democratização do acesso à Faculdade de Direito da USP.
CONJUR- Alexandre de Moraes será relator de ações sobre lei contra abuso de autoridade.
CONJUR- Facebook não deve indenizar família de assassinada em decorrência de fake news.
CONJUR- Tribunais do Júri do DF lideram ranking de produtividade do CNJ.
CONJUR- Ação de despejo não precisa de todos os proprietários do imóvel no polo ativo.
CONJUR- Clínica é condenada por pressionar funcionária a implantar DIU.

