ANO VIII Nº 1.462 31.12.2020
I NOTICIAS
AG. SENADO- Estados exportadores vão ter R$ 65,6 bi para compensar isenções da Lei Kandir.
AG. SENADO- Projeto autoriza assembleias remotas em associações, fundações e organizações religiosas.
AG. SENADO- Projeto muda lei de licitações para exigir prova de adoção de práticas inclusivas.
AG. SENADO- Governo edita decreto com regras para regularização fundiária na Amazônia.
AG. SENADO- Projeto limita fogos de artifício para evitar estresse e até morte de animais.
AG. SENADO- Davi apoia indicação do governo para Corte Interamericana de Direitos Humanos.
AG. SENADO- Senadores destacam regulamentação do novo Fundeb, sancionada sem vetos.
AG. CÂMARA- Proposta reserva 5% dos postos de trabalho na construção civil para mulheres.
AG. CÂMARA- Projeto inclui ataque à democracia como causa de inelegibilidade.
AGÊNCIA BRASIL- Barroso paralisa processos de ficha limpa até definição do Supremo.
AGÊNCIA BRASIL- Termina hoje programa de redução de jornada e suspensão de contratos.
AGÊNCIA BRASIL- Anvisa muda regras para uso emergencial de vacina contra covid-19.
AGÊNCIA BRASIL- Prazo para pedir saque do FGTS emergencial acaba hoje.
JUS BRASIL- Salário Mínimo Federal de 2021 será de R$ 1.100,00 mensais.
JUS BRASIL- Prazo de dois meses previsto no CPC para pagamento de Requisição de Pequeno Valor é constitucional.
STF- Grandes temas serão objeto de análise pelo STF em 2021.
STF- Ministro destaca papel do STF na solução de controvérsia tributária decorrente da Lei Kandir.
STF- Cobrança de taxa por associação de moradores antes da lei sobre a questão é inconstitucional.
STJ- Servidor do Ibama demitido por corrupção passiva não consegue reintegração ao quadro funcional.
STJ- Mantida prisão de vereador de município paranaense acusado de envolvimento com jogo do bicho.
STJ- Município maranhense segue com verbas bloqueadas até a posse do novo prefeito.

CNJ- Corregedoria prorroga provimentos relativos à atuação dos cartórios na pandemia.
CNJ- Órgãos do Executivo e OAB colaboram com o Observatório do Meio Ambiente.
CNJ- Implantação da Justiça Restaurativa obtém resultados práticos em 2020.
CONJUR- Instituto pode ajuizar ação coletiva contra vícios de construção em condomínio.
CONJUR- Marco Aurélio reafirma entendimento pela quebra do monopólio dos Correios.
CONJUR- TST reconhece que jogador de futebol tem direito à estabilidade após lesão.
CONJUR- OAB-AM terá a primeira mulher como presidente.

