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I NOTICIAS
AG. SENADO- Senadores questionam política de distribuição de combustíveis no país.
AG. SENADO- Senado deve votar quebra de patente de vacinas contra coronavírus, anuncia Paim.
AG. CÂMARA- Projeto autoriza empresa a comprar vacina contra Covid e deduzir do IR.
AG. CÂMARA- Leilão de 5G deve ser aberto a todos os fabricantes e ser realizado o mais breve possível, avalia
deputado.
AG. CÂMARA- Projeto prevê 30 anos para prescrição de pagamento de royalties do xisto betuminoso.
AG. CÂMARA- Projeto estabelece regras gerais para concessão de incentivos fiscais.
AG. CÂMARA- Câmara vai analisar acordo com Sri Lanka sobre serviços aéreos.
AG. CÂMARA- Projeto obriga comércio a informar sobre proibição da venda de bebidas alcoólicas para menores.
AG. CÂMARA- Projeto altera regra para eleição de prefeito em caso de empate.
AGÊNCIA BRASIL- Covid-19: farmacêuticas levam multa por vender remédio acima do preço.
AGÊNCIA BRASIL- PF investiga grupo que fraudava auxílio emergencial a partir de Manaus.
AGÊNCIA BRASIL- TJ-RJ autoriza a volta às aulas presenciais na rede pública e privada.
AGÊNCIA BRASIL- São Paulo registra 1.389 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas.
AGÊNCIA BRASIL- Nova rodada do auxílio emergencial começa a ser paga hoje.
AGÊNCIA BRASIL- Pandemia fez custo do governo federal crescer 16% em 2020.
STF- STF mantém validade de programa de estágio de pós-graduandos no MP-RN.
STF- Partido questiona dispositivo da LDO que autoriza transferência de recursos por emendas de bancada
estadual.
STF- Ministro Alexandre de Moraes mantém processo de impeachment contra Wilson Witzel.
STJ- Página de Repetitivos e IACs Organizados por Assunto inclui julgamento sobre fixação de honorários.
STJ- MomentoArquivo lembra debate sobre comissão de corretagem imobiliária.
STJ- Distribuidora pode repassar custo de emissão de boleto bancário a drogarias e farmácias.

CNJ- Cartórios deverão contribuir para a implementação do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis..
CNJ- Ao completar 11 anos, Fórum Nacional da Saúde enfatiza uso de evidências científicas nas decisões judiciais.
CNJ- Plenário recomenda aos tribunais prioridade em processos da área de infância e juventude.
CONJUR- Indenização por morte paga pelo DPVAT é impenhorável, diz STJ.
CONJUR- Cresce o número de juízes que abandonam a carreira no Brasil.
CONJUR- Inadimplência de município não impede repasse de verba pública a consórcio.
CONJUR- Estado mínimo, fracasso máximo na gestão da Covid-19 e na LOA-2021.

