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I NOTICIAS
AG. SENADO- Pandemia intensifica engajamento popular com Senado pelo Portal e-Cidadania.
AG. SENADO- Projetos pretendem garantir renda mínima à população em tempos de calamidades.
AG. SENADO- Imposto temporário sobre grandes fortunas está pronto para votação na CAE.
AG. SENADO- Contarato quer adiar por 180 dias vencimento das contas de água, luz e gás.
AG. SENADO- Tuberculose pode se agravar com coronavírus.
AG. SENADO- Jornais da TV Senado são transmitidos ao ar livre para evitar coronavírus.
AG. SENADO- Turismo poderá receber incentivos fiscais durante pandemia do coronavírus.
AG. CÂMARA- Proposta amplia limites do Simples para combater impacto econômico da Covid-19.
AG. CÂMARA- Projeto isenta micro e pequenas empresas de pagar empréstimos bancários durante pandemia.
AGÊNCIA BRASIL- Saúde libera mais R$ 600 milhões para ações de combate ao coronavírus.
AGÊNCIA BRASIL- Inflação pode ficar em 2,6% este ano, diz Banco Central.
AGÊNCIA BRASIL- UE celebra 25 anos de livre circulação com fronteiras fechadas.
AGÊNCIA BRASIL- G20 injeta US$ 5 trilhões na economia para conter coronavírus.
JUS BRASIL- COVID-19: Annel suspende cortes no fornecimento de energia elétrica por 90 dias e publica
Portaria n. 6310/2020.
JUS BRASIL- Coronavírus. Como fica o pagamento da Pensão Alimentícia durante a Pandemia?.
STF- Suspensa norma que restringe acesso a informações públicas.
STF- Sustentações orais nas sessões presenciais poderão ser feitas por videoconferência.
STF- Acumulação de cargos prevista na Constituição está sujeita apenas à compatibilidade de horários.
STJ- Valor da causa em rescisória deve ser o proveito econômico total, não o benefício parcial do autor.
STJ- Mantida condenação do município do Rio por transtorno a moradores de Ipanema no Carnaval de 2011.

CONJUR- Medida socioeducativa só pode ser executada após o trânsito em julgado, diz STJ.
CONJUR- Governo edita portaria que zera tarifa de importação de remédios contra Covid-19.
CONJUR- Presidência promove mudanças em alto escalão das Forças Armadas.
CONJUR- Bacharel não pode advogar sem conclusão do exame da OAB, decide TRF-5.
CONJUR- Judiciário se mobiliza para prevenir Covid-19 em presídios.
CONJUR- TST recomenda mediação e conciliação de conflitos por videoconferência.

