ANO VIII Nº 1.459 3.12.2020
I NOTICIAS
AG. SENADO- Senadores vão debater aumento do desmatamento na Amazônia.
AG. SENADO- Diretrizes para vacinação contra covid-19 estão na pauta do Senado desta quinta.
AG. SENADO- Organizações Sociais de Saúde podem ser dispensadas de metas junto ao SUS.
AG. SENADO- Vai à Câmara projeto que amplia área de atuação da Codevasf.
AG. SENADO- Plenário aprova alteração na tipificação do crime de denúncia caluniosa.
AG. SENADO- Suassuna vê perigo de Pix incentivar sequestros.
AG. SENADO- Projeto que destina recursos de multas para obras de acessibilidade pode ser votado nesta quinta.
AG. CÂMARA- Câmara aprova MP que destina R$ 2 bi para vacina de Oxford contra a Covid-19.
AG. CÂMARA- Câmara pode votar hoje MP do programa Casa Verde e Amarela.
AGÊNCIA BRASIL- PIB cresce 7,7% do segundo para o terceiro trimestre, diz IBGE.
AGÊNCIA BRASIL- Ministérios assinam acordo de proteção ao consumidor com deficiência.
AGÊNCIA BRASIL- Caixa paga terça-feira abono de declarações da Rais fora do prazo.
AGÊNCIA BRASIL- Ex-presidente da França morre aos 94 anos.
JUS BRASIL- Celular no trabalho: Saiba como empregador pode proibir e o que pode causar demissão.
JUS BRASIL- ICMS: Justiça determinou compensação de impostos pagos indevidamente por indústria gaúcha.
STF- STF valida lei do PI que obriga operadoras a fornecer extrato a clientes de planos pré-pagos.
STF- Plenário prossegue com julgamento sobre trabalho intermitente nesta quinta-feira (3).
STF- Plenário anula vinculação de vencimento de procurador do Legislativo de MT a subsídio de ministro do STF.
STJ- Segunda Turma determina novo julgamento sobre aplicação da insignificância em caso de improbidade.
STJ- Presunção de veracidade da escritura pública é relativa e não impede contestação sobre quitação do imóvel.
STJ- Tribunal prorroga julgamentos por videoconferência até fevereiro de 2021.

CNJ- Vara do Trabalho de Parnaíba (PI) realiza depoimento com testemunha no Ceará.
CNJ- Justiça Militar de Minas Gerais inaugura nova sala de videoaudiência.
CNJ- Laboratório de Inovação promove trabalho em rede na Justiça gaúcha.
CONJUR- MP pode pedir que informação de sinistro conste em registro de veículo, diz STJ.
CONJUR- Investigação de sonegação fiscal independe de discussão em âmbito civil.
CONJUR- Advogado ameaçou acabar com carreira de Bretas se ele não arquivasse inquérito.
CONJUR- Tribunal de Ética da OAB-SP proíbe Moro de advogar para Alvarez & Marsal.

