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I NOTICIAS
AG. SENADO- Projeto abre novo prazo para ‘Refis Rural’ por conta da pandemia.
AG. SENADO- Projeto prevê inclusão de direitos humanos no curso de formação de agentes de segurança.
AG. SENADO- Dia da Pessoa com Deficiência intensifica luta por inclusão.
AG. SENADO- Desemprego bate recorde e atinge 14,1 milhões de pessoas.
AG. SENADO- Senadores defendem investigação sobre envio de sementes a brasileiros.
AG. SENADO- Partidos de centro confirmam domínio municipal e governarão 43% da população.
AG. SENADO- Parlamento da Amazônia busca reativação com escolha de nova diretoria em dezembro.
AG. CÂMARA- Especialistas apontam caminhos para combater violência institucional contra mulheres.
AG. CÂMARA- Relator avalia que Vale deverá pagar R$ 54 bi em indenizações por Brumadinho.
AGÊNCIA BRASIL- Anvisa inicia inspeção de fabricação de vacinas na China.
AGÊNCIA BRASIL- Fraudes no seguro-desemprego são alvo da PF no Pará.
AGÊNCIA BRASIL- Bolsonaro visita hoje obras da segunda ponte entre Brasil e Paraguai.
AGÊNCIA BRASIL- Aumento do pedágio de rodovias paulistas entra em vigor.
JUS BRASIL- Juíza de SC quer que criminosos também indenizem suas vítimas pelos danos sofridos.
JUS BRASIL- Proposta aumenta a pena do crime de maus-tratos contra pessoa idosa.
STF- STF mantém suspensa cobrança de tarifa por disponibilização de cheque especial.
STF- Deputados distritais pedem suspensão da venda da distribuidora de energia elétrica no DF.
STF- Plenário confirma restabelecimento de normas do Conama sobre áreas de proteção e licenciamento.
STJ- Quarta Turma terá sessão extraordinária no dia 10.
STJ- Relator suspende prisão preventiva de réu detido com crack para um dia de uso.
STJ- Na recuperação judicial, MP pode recorrer contra honorários do administrador em valor máximo.

CNJ- Tribunal pernambucano e Justiça Federal no Nordeste aderem ao Juízo 100% Digital.
CNJ- CNJ trabalha ações contra desigualdade racial nos sistemas penal e socioeducativo.
CNJ- Mutirão de audiências on-line marca XV Semana Nacional da Conciliação.
CONJUR- Ação de despejo não é vinculada ao juízo da recuperação judicial, diz STJ.
CONJUR- Julgamento virtual após pedido de sustentação oral é nulo, diz STJ.
CONJUR- STJ afasta dolo em morte causada por edema pulmonar após extração de dentes.
CONJUR- TCU pede informações sobre gratificações pagas a membros da "lava jato".

