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I NOTICIAS
AG. SENADO- CAS aprova programa para renegociação de dívidas do Minha Casa, Minha Vida.
AG. SENADO- Comissão vai debater novo marco regulatório do saneamento básico.
AG. SENADO- CRA fará audiência pública sobre uso de tecnologia nuclear em alimentos.
AG. SENADO- Vai a Plenário projeto que amplia divulgação sobre crianças desaparecidas.
AG. SENADO- Líderes cobram de Bolsonaro retirada de projeto sobre orçamento impositivo.
AG. SENADO- CE aprova criação de dia de conscientização sobre a Hemoglobinúria Paroxística Noturna.
AG. SENADO- Marinha relata ações de resgate em acidente que deixou 33 mortos no Amapá.
AG. CÂMARA- Câmara vai atuar para minimizar impactos do coronavírus, diz Rodrigo Maia.
AG. CÂMARA- Especialista sugere reforma tributária com IVA de alíquota única.
JUS BRASIL- Apenas morar sob o mesmo teto, diz juiz, não garante reconhecimento de união estável.
JUS BRASIL- "Infelizmente CF não permite prisão perpétua", diz Bolsonaro sobre caso de trans exibida no Fantástico.
JUS BRASIL- Deputado cria projeto para “amputar mãos” de políticos corruptos.
JUS BRASIL- Dólar comercial supera R$ 4,70 após OMS declarar pandemia.
JUS BRASIL- Declaração pessoal de pobreza basta para garantir justiça gratuita, diz TST.
JUS BRASIL- Adoção de menor pelos avós.
STF- Doação de sangue por homossexuais e medicamentos de alto custo voltam à pauta do STF nesta quarta-feira (11).
STF- Toffoli e Fux divulgam participantes das audiências públicas sobre o Marco Civil da Internet.
STF- 1ª Turma recebe queixa-crime contra ex-deputado Wladimir Costa (SD-PA) por ofensas contra artistas.
STJ- Nova edição de Bibliografias Selecionadas trata de planos de saúde.
STJ- Obra sobre tributação homenageia os 30 anos do STJ.
STJ- Ministro indefere recurso com pedido já atendido em liminar e critica uso excessivo do habeas corpus.

CONJUR- Bem alienado fiduciariamente não pode ser penhorado, afirma STJ.
CONJUR- Acusados de matar Marielle Franco e seu motorista serão submetidos a júri popular.
CONJUR- Falar com superior em tom de ameaça enseja justa causa, decide TRT-18.
CONJUR- Renúncia ao direito de ação não garante adesão ao Refis da Crise, diz STJ.
CONJUR- Cabe recurso contra júri que decidiu de forma contrária às provas.
CONJUR- Direito de creditamento de gastos com propaganda e publicidade.
CONJUR- Por que não se cobra contribuição de melhoria no Brasil?.

