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I NOTICIAS
AG. SENADO- Senadores defendem adiamento das eleições municipais para 2022.
AG. SENADO- RadioAgência produz material informativo sobre pandemia para emissoras e mídias sociais.
AG. SENADO- Manual do Senado vai ajudar outras Casas legislativas a implantar votação remota.
AG. SENADO- Todos Contra o Coronavírus: como manter a saúde mental em tempos de quarentena.
AG. SENADO- Senadores elogiam decisão do STF de suspender cortes no Bolsa Família.
AG. SENADO- Medida provisória suspende prazos de respostas via Lei de Acesso à Informação.
AG. SENADO- Brasil pode enfrentar recessão, prevê IFI.
AG. SENADO- Ampliação do BPC aprovada pelo Senado é publicada e já está valendo.
AG. CÂMARA- Projeto limita juros do cartão à taxa Selic durante pandemia de coronavírus.
AGÊNCIA BRASIL- Covid-19: quarentena e escolas fechadas são combinação eficaz.
AGÊNCIA BRASIL- Agências da Caixa terão horário reduzido devido ao coronavírus.
AGÊNCIA BRASIL- Capes oferece novas bolsas de estudo para pesquisas sobre coronavírus.
AGÊNCIA BRASIL- Chile reduz salários de parlamentares à metade por 60 dias.
JUS BRASIL- Projeto proíbe cobrança de multa e juros no caso de inadimplência por motivo de força maior.
JUS BRASIL- Rodrigo Maia admite corte de salário de parlamentares.
STF- STF adota novas medidas temporárias de prevenção ao coronavírus .
STF- Ministro determina que sistema prisional informe medidas para conter pandemia do coronavírus.
STF- Alteração regimental que permite sustentação oral em sessão virtual já está em vigor .
STJ- Pesquisa do CNJ avalia varas especializadas e cartórios unificados.
STJ- Mantida decisão que determinou retorno do prefeito de Manhumirim (MG) ao cargo.
STJ- Mantida condenação de Paulo Maluf e ex-secretários a pagar 250 mil dólares por prejuízos da Paulipetro.

CONJUR- Por Covid-19, juiz reduz pagamento de dívida de empresa em recuperação.
CONJUR- Liminar permite entrega de remédios da Farmácia Popular em domicílio.
CONJUR- Por pandemia, PGR sugere suspensão da prestação de serviço comunitário.
CONJUR- Diante da catástrofe sanitário-econômica não cabe genocídio fiscal.
CONJUR- Embargos de declaração contra decisão denegatória de REsp e RE.
CONJUR- Depen suspende por 30 dias atendimento de advogado e visitas a presos.

