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I NOTICIAS
AG. SENADO- Todos Contra o Coronavírus: telemedicina.
AG. SENADO- Saiba como descartar corretamente o lixo para proteger garis.
AG. SENADO- Projetos preveem suspensão da cobrança de contas básicas durante crises.
AG. SENADO- Senadores cobram ações de assistência e segurança para caminhoneiros.
AG. SENADO- Senadores comemoram garantia de fornecimento de luz a inadimplentes.
AG. SENADO- Angelo Coronel sugere moratória para encargos trabalhistas.
AG. SENADO- MP da renegociação de dívidas é aprovada em votação remota.
AG. SENADO- Projeto libera R$ 1,3 trilhão do Tesouro Nacional para combate ao coronavírus.
AG. CÂMARA- Projeto desobriga hospitais e santas casas de cumprirem metas do SUS durante pandemia.
AGÊNCIA BRASIL- Saúde diz que vacina faltou onde público não prioritário foi atendido.
AGÊNCIA BRASIL- Contas externas têm saldo negativo de US$ 3,9 bi em fevereiro.
AGÊNCIA BRASIL- Consumidores chineses são incentivados a gastar.
AGÊNCIA BRASIL- Reino Unido diz que meio milhão de pessoas pedem assistência.
JUS BRASIL- Bolsonaro pede reabertura de escolas e fim do confinamento: "nossa vida tem que continuar".
JUS BRASIL- Estados e municípios podem criar regras de quarentena e isolamento, decide Marco Aurélio.
STF- Ministro explicita competência de estados e municípios no combate ao coronavírus .
STF- Bolsonaro pede ao STF suspensão do prazo de validade de medidas provisórias.
STF- Presidente do STF enfatiza segurança jurídica na manutenção de serviços essenciais.
STJ- Ministro substitui prisão por outras medidas cautelares com base na Recomendação 62 do CNJ.
STJ- Relator nega liminar e mantém presa a Viúva da Mega-Sena.
STJ- Nova Lei de Franquia incorpora entendimento do STJ sobre inaplicabilidade do CDC.

CONJUR- "IOF-crédito" sobre fluxos financeiros derivados de contratos de conta corrente.
CONJUR- Nações Unidas difundem recomendação do CNJ sobre coronavírus em prisões.
CONJUR- Gilmar Mendes converte preventiva de ex-vereador idoso em domiciliar.
CONJUR- Fim do voto de qualidade no Carf é celebrado por tributaristas.
CONJUR- Estados não têm legitimidade para impor restrições a serviços essenciais, diz AGU.
CONJUR- RJ inclui advocacia no rol de atividades essenciais, com livre locomoção.

