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I NOTICIAS
AG. SENADO- Paim quer criação de 14º salário para aposentados.
AG. SENADO- Oposicionistas apoiam decisão de Rosa Weber de suspender partes de decretos sobre armas.
AG. SENADO- Aumento no preço de remédios será debatido em sessão nesta quarta.
AG. SENADO- Governo diminui gastos com o combate à pandemia em 2021.
AG. SENADO- Já estão em vigor novas regras do Código de Trânsito Brasileiro.
AG. SENADO- Projeto prioriza gestantes na vacinação contra coronavírus.
AG. CÂMARA- Proposta cria regime especial para as famílias no Imposto de Renda.
AG. CÂMARA- Projeto impede empresas jornalísticas de optar pelo Simples.
AG. CÂMARA- Governo afirma que espera retomar neste ano obras do Linhão de Tucuruí.
AGÊNCIA BRASIL- Brasil deve receber mais de 842 mil doses da vacina da Pfizer em junho.
AGÊNCIA BRASIL- Anvisa tem 30 dias para decidir sobre importação de Sputnik V.
AGÊNCIA BRASIL- Butantan reforçará dados sobre aplicação de vacina para evitar perdas.
AGÊNCIA BRASIL- Covid-19: 1,5 milhão de brasileiros estão com segunda dose atrasada.
AGÊNCIA BRASIL- Câmara: relator apresenta nova proposta para Código de Processo Penal.
AGÊNCIA BRASIL- Lei que obriga escolas a ter Bíblia é inconstitucional, decide STF.
STF- STF invalida lei alagoana que regulamenta profissão de despachante.
STF- Negado HC a advogado preso por esquema de venda de sentenças na Bahia.
STF- Petróleo: PDT pede suspensão de rodada de licitações de blocos exploratórios.
STF- Entra em vigor a Política de Comunicação Social do STF.
STJ- Sob o CPC de 2015, depósito para garantia do juízo não altera início do prazo para impugnação ao
cumprimento de sentença.
STJ- Proteção do credor e de terceiros justifica registro de protesto contra alienação de bem de família.

CNJ- Justiça Eleitoral de Alagoas adere à Plataforma Digital do Poder Judiciário.
CNJ- GO: Juízo 100% Digital é ampliado para novas Varas e Juizados Especiais.
CNJ- Acordos nos Cejuscs do Tribunal do Trabalho de SC crescem 17% em 2020.
CONJUR- Suspensão da prescrição termina com citação por carta rogatória, diz STJ.
CONJUR- OAB criará fundo de vacinas depois que grupo prioritário estiver imunizado.
CONJUR- Maranhão poderá comprar vacina Sputinik se Anvisa não se manifestar até fim do mês.
CONJUR- Houve omissão do presidente na compra de vacinas para todos os brasileiros?.

