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I NOTICIAS
AG. SENADO- Recursos reservados por meio da Lei Aldir Blanc poderão ser utilizados em 2021.
AG. SENADO- Já está em vigor novo salário mínimo de R$ 1.100.
AG. SENADO- MP prorroga prazo para acessibilidade em salas de cinema.
AG. SENADO- Senado ajudou a frear tombo na economia sem ignorar cuidado com saúde.
AG. CÂMARA- Deputados aprovaram mudanças na Lei de Falências e marco legal para startups.
AG. CÂMARA- Projeto assegura transporte gratuito para tratamento de saúde de portadores de doença grave.
AG. CÂMARA- Presidente sanciona com vetos a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021.
AG. CÂMARA- Dez suplentes assumem cargo de deputado federal, oito deles como titulares do mandato.
AG. CÂMARA- Câmara assumiu a liderança em momento crucial para o país, diz Rodrigo Maia.
AGÊNCIA BRASIL- Contran autoriza digitalização de documentos de registro.
AGÊNCIA BRASIL- FGV: confiança empresarial tem pessimismo moderado para o 1º semestre.
AGÊNCIA BRASIL- FGV diz que inflação medida pelo IPC-S fecha 2020 em 5,17%.
AGÊNCIA BRASIL-Mercado prevê que inflação pelo IPCA ficará em 4,38% em 2020.
JUS BRASIL- Cobrança indevida de consumidor contrária à boa-fé gera devolução em dobro.
JUS BRASIL- Juíza condena empresa que cobrou cliente de forma indevida: "tirou a paz e o sossego".
STF- STF irá decidir validade de compartilhamento de dados fiscais sem autorização judicial para apurar doações
eleitorais.
STF- STF invalida norma do Ceará que criou fundo da saúde com parte de recursos dos municípios.
STF- Município não pode criar proibição a torres de transmissão.
STJ- Para Segunda Seção, coparticipação em internação psiquiátrica superior a 30 dias por ano não é abusiva.
CNJ- Maranhão realiza audiências de custódia por videoconferência.
CNJ- Vara de Várzea Grande (MT) realiza primeira audiência do Juízo 100% Digital.

CNJ- Justiça Eleitoral lança obra que narra luta feminina por direitos políticos no Brasil.
CNJ- Tribunal do Ceará é o 9º mais produtivo em sentenças e acórdãos durante pandemia.
CNJ- Serviços do Protetivas On-line funcionam durante recesso forense no MS.
CONJUR- Herdeiro recebe seguro de vida mesmo sem previsão contratual, diz STJ.
CONJUR- Modernização de regras de publicidade para advogados dependerá da vacina.
CONJUR- Projeto de lei busca priorizar reparação dos danos na destinação de fiança.
CONJUR- Empresa de call center deve indenizar por excessivas ligações de cobrança.

