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I NOTICIAS
AG. SENADO- Curso on-line sobre assédio está disponível na plataforma Saberes.
AG. SENADO- Ernesto Araújo explica na quinta-feira posição do Brasil sobre Oriente Médio.
AG. SENADO- Alternância de governo e contribuintes no comando de órgãos do Carf vai a Plenário.
AG. SENADO- Falta de clareza de seguradoras irrita senadores na CPI do Acidente da Chapecoense.
AG. SENADO- Dia Nacional do Desporto Escolar poderá ser comemorado em 25 de maio.
AG. SENADO- Novo marco regulatório do setor elétrico é aprovado na Comissão de Infraestrutura.
AG. SENADO- Aeronautas pedem inclusão da categoria nas regras de aposentadoria especial.
AG. CÂMARA- Especialistas defendem constitucionalização do Bolsa Família.
AG. CÂMARA- Proposta altera regras para regularização fundiária em imóveis do Incra.
JUS BRASIL- Justiça manda suspender página do Facebook "Advogado: Sinônimo de Roubo e Falcatrua".
JUS BRASIL- Processos Administrativo e Judicial Tributário: diferenças e possibilidades.
JUS BRASIL- Projeto prevê apresentação pela internet de recurso contra multa de trânsito.
JUS BRASIL- Governo publica MP com regras para contratar servidor temporário e reduzir fila do INSS.
JUS BRASIL- Casal é condenado por litigância de má-fé por tentar anular financiamento feito a amigo.
JUS BRASIL- Neoplasia maligna afasta incidência do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria.
STF- Ministro suspende trâmite de ação que questiona pontos da reforma da previdência no Maranhão.
STF- Negado HC a condenado por encomendar a morte do irmão em Leme (SP).
STF- Habeas corpus assegura regime semiaberto a condenado por exportação ilegal de material nuclear.
STJ- Terceira Turma antecipa sessão para 17 de março.
STJ- Coordenação da I Jornada de Direito Tributário destaca a importância do evento.
STJ- STJ homologa decisão que condenou jogador do Bahia a pagar R$ 137 mil por ruptura de contrato.

CONJUR- Taxa de retorno ao sistema prisional entre adultos é de 42%, aponta pesquisa.
CONJUR- "Nunca se fez tão necessária barricada em defesa da liberdade", diz Ayres Britto.
CONJUR- Morre o advogado Iberê Bandeira de Mello, que atuou durante a ditadura.
CONJUR- Fux completa nove anos no STF com acervo menor e julgamentos históricos.
CONJUR- Rescisória não permite analisar violação de lei não apontada pelo autor.
CONJUR- Negativação de executado pela Justiça não depende de recusa administrativa.
CONJUR- Crime de tráfico pode ser comprovado sem laudo toxicológico definitivo.

