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I NOTICIAS
AG. SENADO- Senadores analisam crescimento de 1,1% do PIB em 2019.
AG. SENADO- Paim aponta que, mesmo com reformas, crises social e econômica continuam.
AG. SENADO- Violência afasta mulheres da política, dizem debatedoras.
AG. SENADO- Adesão do Brasil a plano de paz pode trazer perdas, avalia Esperidião Amin.
AG. SENADO- Araújo atribui imagem ruim do Brasil à imprensa e a quem perdeu as eleições.
AG. SENADO- Comissão para migrações e refugiados recebe sugestões de especialistas.
AG. SENADO- CTFC fará debate sobre oferta de planos de saúde individuais.
AG. CÂMARA- Proposta do governo insere na LDO regras que impedem a execução de emendas.
AG. CÂMARA- Mudança em composição da Comissão Nacional de Biodiversidade poderá ser suspensa.
JUS BRASIL- ANABB retoma ações individuais sobre correção monetária do FGTS.
JUS BRASIL- OAB/RJ pede anulação de nomeação de estagiário como subprocurador de município.
JUS BRASIL- O médico residente e a Previdência.
JUS BRASIL- Audiência pública sobre novos rumos da publicidade na advocacia lota plenário da OAB-PE.
JUS BRASIL- Estupro de Vulnerável: Condenação de adulto por beijo lascivo em criança de cinco anos.
JUS BRASIL- Receita moderniza Trânsito Aduaneiro reduzindo tempo e custos no comércio exterior.
STF- Pauta de julgamentos do STF para esta quinta-feira (5).
STF- Juiz das garantias: ministro Luiz Fux divulga participantes da audiência pública.
STF- STF confirma constitucionalidade de regras para criação e fusão de partidos políticos.
STJ- Prorrogado prazo para envio de enunciados à I Jornada de Direito Tributário.
STJ- MomentoArquivo: empresa perdeu direito a marca por não a utilizar no prazo legal.
STJ- Plano de saúde deve fornecer nova prótese a paciente amputado após acidente de moto.

CONJUR- Credor pode cobrar total da dívida na conversão de ação de busca em execução.
CONJUR- Evento em Brasília discute avanços e desafios das mulheres no Direito.
CONJUR- Empregado com câncer em estado avançado deve ser reintegrado.
CONJUR- Incra indenizará assentados por atraso em título de propriedade.
CONJUR- É válida prova obtida em devassa de celular com autorização do dono.
CONJUR- Pena pode ser diminuída após aprovação em exame nacional, diz TJ-SP.
CONJUR- Falta de pagamento de multa não impede admissão de recurso.

