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I NOTICIAS
AG. CÂMARA- Relatora vai buscar consenso sobre projeto que permite educação dos filhos em casa.
AG. CÂMARA- Comissão Mista de Orçamento aprova mais quatro relatórios setoriais.
AG. CÂMARA- Conselho Federal defende que primeira consulta seja presencial na regulamentação da telemedicina.
AG. CÂMARA- Projeto prevê ressarcimento de segurado da Previdência sem tempo de contribuição.
AG. CÂMARA- Proposta altera regra sobre foro de ação com criança ou adolescente.
AG. CÂMARA- Projeto exige gravação em vídeo de reuniões do presidente com equipe.
AG. CÂMARA- Projeto atualiza linguagem do Estatuto da Criança e do Adolescente.
AG. CÂMARA- Proposta autoriza uso de encargo do setor elétrico para preservar reservatórios de usinas.
AG. CÂMARA- Frente Parlamentar realiza seminário sobre o futuro da telemedicina no Brasil nesta terça; acompanhe.
AGÊNCIA BRASIL- Covid-19: Bolsonaro apela por apoio de organismos internacionais.
AGÊNCIA BRASIL- Recadastramento anual de aposentados e pensionistas da União é adiado.
AGÊNCIA BRASIL- ANP autua postos de gasolina durante primeiro dia de força-tarefa.
AGÊNCIA BRASIL- Ministro da Educação reforça pedido para imunização de professores.
AGÊNCIA BRASIL- Moderna começa testes da vacina contra covid-19 em crianças e bebês.
AGÊNCIA BRASIL- Brasil fecha janeiro com saldo de 260.353 empregos formais.
STF- Barroso homologa parcialmente plano do governo federal para conter Covid-19 entre indígenas.
STF- Lewandowski completa 15 anos como ministro do STF.
STF- Ação contra perda de direitos políticos por improbidade administrativa irá direto ao Plenário.
STJ- Tribunal lança vídeo sobre atuação da Ouvidoria.
STJ- Mesmo preso, alimentante não fica isento de pagar pensão para filho menor, decide Terceira Turma.
STJ- Citação em ação reivindicatória interrompe prazo para reconhecimento da usucapião.

CONJUR- Cônjuge de herdeiro em comunhão universal deve ser citado em anulação de partilha.
CONJUR- OAB vai denunciar procuradores no CNMP por provável grampo ilegal de advogados.
CONJUR- TJ-SP valida lei que prorroga tributos municipais durante epidemia da Covid-19.
CONJUR- Justiça Federal deve apurar crime relacionado ao apagão no Amapá, decide STJ.
CONJUR- Lewandowski julga prejudicada ADI sobre compra de vacina russa.
CONJUR- Alexandre suspende eficácia de lei que reduziu área de parque no Pará.
CONJUR- TJ-SP completa um ano de trabalho remoto com 29,5 milhões de atos processuais.

