ANO IX Nº 1.464 5.1.2021
I NOTICIAS
AG. SENADO- Projeto amplia estado de calamidade até 30 de junho.
AG. SENADO- Projeto autoriza reuniões remotas de associações mesmo após pandemia.
AG. SENADO- Fies terá 93 mil vagas no primeiro semestre de 2021.
AG. SENADO- Brasil registra em 2020 maior número de focos de incêndio em uma década.
AG. SENADO- Conselho de Ética recebe representação contra Flávio Bolsonaro.
AG. CÂMARA- Projeto assegura equipe médica e ambulância para pacientes em urgência psiquiátrica.
AG. CÂMARA- Projeto exige inclusão de quilometragem do veículo no certificado de licenciamento.
AG. CÂMARA- MP prorroga regras para reembolso de voos cancelados e para desistência do consumidor.
AG. CÂMARA- Projeto determina criação de aplicativo para envio de demanda de segurança pública.
AGÊNCIA BRASIL- Covid-19: apoio do BNDES a empresas alcança R$ 154 bilhões em 2020.
AGÊNCIA BRASIL- Covid-19: regulação única de leitos deve começar dia 12 no Rio.
AGÊNCIA BRASIL- Anvisa diz que não recebeu pedido de uso emergencial de vacina.
AGÊNCIA BRASIL-Banco Mundial prevê salto de 4% no PIB global em 2021.
JUS BRASIL- Pequena propriedade rural é impenhorável para pagamento de dívida, mesmo que constituída por mais
de 1 terreno.
JUS BRASIL- Homem é condenado por ameaçar divulgar fotos íntimas de mulher que conheceu em aplicativo.
STF- STF reafirma jurisprudência sobre alcance de mandado de segurança impetrado por associações.
STF- Fux confirma impugnação de registro de candidatura de prefeito de Itatiaia (RJ) pelo TSE.
STF- Questionada lei estadual sobre circulação de motos em condições irregulares.
STJ- Presidente do STJ veda nova busca e apreensão contra ex-prefeito Arthur Virgílio e esposa.
STJ- Acusado de liderar organização de tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro continuará preso.
STJ- Presidente do STJ antecipa efeitos da homologação de sentença estrangeira para que brasileira possa se casar.

CONJUR- Morte para remoção de órgãos deve ser julgada pelo Tribunal do Júri, diz STJ.
CONJUR- Juiz obedece STF e dá a Lula acesso a mensagens de Moro e procuradores.
CONJUR- Fux diz que vai remarcar audiências sobre juiz das garantias "em data oportuna".
CONJUR- STF vai julgar compartilhamento de dados com MP eleitoral sem aval judicial.
CONJUR- Serviço executado no exterior e fruído no Brasil recolhe ISS, decide TJ-RS.
CONJUR- Município não pode cobrar IPTU em área de relevante interesse ecológico.
CONJUR- A linguagem jurídica exige precisão técnica: processo ou procedimento arbitral?.

