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I NOTICIAS
AG. SENADO- Sancionada lei que obriga o SUS a realizar ultrassonografia mamária.
AG. SENADO- CRA vai debater o uso de tecnologia nuclear para conservação de alimentos.
AG. SENADO- Atraso na nomeação dos delegados argentinos no Parlasul gera impasse.
AG. SENADO- Coronavírus: Senado e Câmara restringem acesso do público ao Congresso.
AG. SENADO- Infecção pelo Zika Vírus em adultos precisa ser mais estudada, aponta debate.
AG. CÂMARA- Debatedores consideram que a PEC da segunda instância acelera a resolução de processos judiciais.
AG. CÂMARA- Câmara aprova acordo com Angola na área de defesa.
AG. CÂMARA- Projeto obriga escolas a informar conselhos tutelares sobre automutilação.
AG. CÂMARA- Projeto restitui Plano Safra específico para a agricultura familiar.
JUS BRASIL- Conheça os direitos previdenciários de quem sofre de tendinite.
JUS BRASIL- Prisão em Flagrante, formas de Consulta Pela Internet.
JUS BRASIL- Justiça nega pedido de indenização por assalto a condôminos dentro da área do imóvel.
JUS BRASIL- Coronavírus: saiba o que fazer em caso de viagem marcada.
JUS BRASIL- STF: Estado não é obrigado a fornecer medicamentos de alto custo não registrados na Anvisa.
JUS BRASIL- Assédio sexual em banco gera indenização de R$ 15 mil para vigilante.
STF- Resolução estabelece medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus no Supremo.
STF- Responsabilidade civil do empregador por acidentes em atividades de risco está na pauta desta quinta-feira (12).
STF- Confira a programação da Rádio Justiça para esta quinta-feira (12).
STJ- Site internacional do STJ agora traz informações em espanhol.
STJ- Para Quinta Turma, crime de poluição qualificada tem natureza permanente.
STJ- Segunda Turma mantém decisão que considerou inconstitucional readmissão de magistrada exonerada.

CONJUR- Coronavírus já afeta funcionamento da Justiça nos EUA.
CONJUR- Lei nacional prevê adoção de isolamento e quarentena, mas medidas são polêmicas.
CONJUR- Desembargadora suspende investigação de "rachadinha" contra Flávio Bolsonaro.
CONJUR- TJ-SP cria licença compulsória para quem foi a regiões epidêmicas de coronavírus.
CONJUR- A competência para a recuperação judicial de grupo que já teve falência de empresa.
CONJUR- "Pela ritualística, juiz não pode ser exibicionista e canal de fake news".
CONJUR- Professor lança livro sobre política tributária e crise de 2008 nesta 5ª, no Rio.

