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I NOTICIAS
AG. SENADO- Senado aprova contratação de pessoal em seis novas universidades federais.
AG. SENADO- Aprovado pagamento de compensação ambiental para quem preservar.
AG. SENADO- Congresso analisa créditos extras para organismos internacionais e ministérios.
AG. CÂMARA- Maia concorda em liberar votação do Congresso após Câmara votar MP.
AG. CÂMARA- Cancelado debate sobre reforma tributária na perspectiva de gênero.
AG. CÂMARA- Comissão debate retomada das aulas presenciais no ensino básico.
AG. CÂMARA- Projeto cria auxílio internet para famílias de baixa renda.
AG. CÂMARA- Projeto prevê controle de jornada por sistema informatizado no teletrabalho.
AG. CÂMARA- Projeto assegura vacinação contra Covid pelo SUS a brasileiros e estrangeiros residentes.
AGÊNCIA BRASIL- IBGE: Brasil tem 4,6% das crianças e adolescentes em trabalho infantil.
AGÊNCIA BRASIL- Banco Central revisa previsão de queda da economia neste ano.
AGÊNCIA BRASIL- Candidatos eleitos em 2020 devem ser diplomados até amanhã.
AGÊNCIA BRASIL- Caixa paga hoje parcelas do Auxílio Emergencial aos nascidos em maio.
JUS BRASIL- Trabalhadora que recebeu ordem para desfazer penteado afro será indenizada.
JUS BRASIL- Em entrevista à GloboNews, Guilherme Nucci fala sobre os crimes relacionados à pandemia em SP.
STF- STF prossegue nesta quinta-feira (17) com julgamento de processos sobre obrigatoriedade de vacinação.
STF- Mantida na Justiça comum investigação contra ex-coordenador da campanha de Aécio Neves à Presidência.
STF- Norma do ES que ampliou prerrogativa de foro para ações de improbidade é inconstitucional.
STJ- Pesquisa Pronta destaca julgamentos sobre homologação de sentença estrangeira e previdência privada.
STJ- Jurisprudência em Teses destaca direito do consumidor nas relações com instituições financeiras.
STJ- Cooperativa em liquidação extrajudicial não pode ter ações contra si suspensas por mais de dois anos.

CNJ- Plenário aprova resoluções que preveem protocolos de segurança cibernética no Judiciário.
CNJ- Rede colaborativa vai fomentar inovação no Judiciário.
CNJ- Justiça Itinerante vai apoiar combate ao trabalho escravo e tráfico de pessoas.
CONJUR- STF invalida limite de idade para ingresso na magistratura do DF.
CONJUR- Tributário: oscilação jurisprudencial agravada pelo plenário virtual.
CONJUR- Bolsonaro questiona condenações da União por excesso de linguagem de juízes.
CONJUR- Extinção de pessoa jurídica equivale a morte de agente acusado de ilícito.

