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I NOTICIAS
AG. SENADO- Senadores reagem a Bolsonaro dizer que não consegue “fazer nada”.
AG. SENADO- Projetos buscam facilitar acesso à internet por estudantes da rede pública.
AG. SENADO- Medida Provisória renova debate sobre teto de renda para acesso ao BPC.
AG. SENADO- Proposta restabelece estado de calamidade pública, até 30 de junho.
AG. SENADO- Campanha alerta para a importância de cuidar da saúde mental na pandemia.
AG. CÂMARA- Projeto converte BPC em pensão para dependentes e cuidadores em caso de morte de beneficiário.
AG. CÂMARA- Deputados aprovaram aumento de pena para estelionato.
AG. CÂMARA- Projeto anula obrigatoriedade do 'circuito fechado’ para transporte por fretamento.
AG. CÂMARA- Deputados liberaram navios estrangeiros no transporte entre portos brasileiros.
AGÊNCIA BRASIL- MEC homologa novas diretrizes para educação profissional e tecnológica.
AGÊNCIA BRASIL- Anvisa abre consulta pública sobre reprodução humana assistida.
AGÊNCIA BRASIL- Pesquisadores com filhos querem incluir esse dado na Plataforma Lattes.
AGÊNCIA BRASIL-Anvisa divulga nota técnica sobre pós-vacinação em clínicas privadas.
JUS BRASIL- PIS-Pasep: reajuste do abono salarial por causa do novo salário mínimo.
JUS BRASIL- "Chega ao absurdo", diz juiz ao condenar banco que ligou 52 vezes em um dia para idoso.
STF- Amazônia, mudanças climáticas e controle de dados na internet foram temas de audiências públicas em 2020.
STF- PSOL questiona normas sobre reeleição na Assembleia Legislativa de Roraima.
STF- Lei sobre transformação de cargos no Tribunal de Contas de Mato Grosso é objeto de ação.
STJ- Mantida prisão de suspeito de integrar quadrilha que aplicou golpes contra correntistas digitais.
STJ- Empresário investigado pela Operação Salus continuará em prisão preventiva.
STJ- Com base em tratado Brasil-Espanha, TRF3 deve analisar se empresa pode incorrer em dupla não tributação.

CONJUR- Dever de imparcialidade limita liberdade de expressão de membros do Judiciário.
CONJUR- Prestação de contas pode ser feita por petição durante epidemia, diz TJ-SP.
CONJUR- Gaecos federais institucionalizaram e formalizaram as forças-tarefa, diz Aras.
CONJUR- STJ nega prorrogação de saída temporária a presos do semiaberto em SP.
CONJUR- Justiça do Trabalho ordena reintegração de bancária demitida durante a epidemia.
CONJUR- A interpretação teleológica do Direito Consumerista e os limites do mercado.
CONJUR- Defensoria deve valorizar Direito Tributário e Direito Financeiro.

