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I NOTICIAS
AG. SENADO- Após SP, CoronaVac começou a ser aplicada em outros estados na segunda.
AG. SENADO- Reforma administrativa será um dos grandes temas em discussão em 2021.
AG. SENADO- Projeto que inclui discriminação como agravante em crimes aguarda votação da Câmara.
AG. CÂMARA- Projeto define crime de pedofilia no Código Penal.
AG. CÂMARA- Projeto cria Política Nacional de Atenção à Oncologia Pediátrica.
AG. CÂMARA- Proposta proíbe criação de subsidiárias da Petrobras apenas para venda.
AG. CÂMARA- Projeto institui uso de pequenas barragens como política pública para recuperação de bacias
hidrográficas.
AG. CÂMARA- Projeto prevê punição para o repasse indevido de salário de funcionários de agentes políticos.
AG. CÂMARA- Projeto torna obrigatório o pagamento de honorários periciais em ações populares.
AGÊNCIA BRASIL- China enfrenta pior surto de covid-19 desde março de 2020.
AGÊNCIA BRASIL- Alemanha deve ampliar lockdown até meados de fevereiro.
AGÊNCIA BRASIL- Covid-19: Brasil passa das 210 mil mortes causadas pela pandemia.
AGÊNCIA BRASIL-Copom inicia primeira reunião do ano para definir juros básicos.
JUS BRASIL- A importância de uma anamnese completa na defesa de ações judiciais.
JUS BRASIL- Proposta obriga que redes sociais assegurem identificação correta e completa de usuário.
STF- Esclarecimento sobre decisões do STF a respeito do papel da União, dos estados e dos municípios na pandemia.
STF- Nota do gabinete do ministro Luiz Edson Fachin ao “Estadão”.
STF- AGU presta informações sobre medidas para normalizar atendimento à saúde em Manaus (AM).
STJ- Entender Direito: podcast do STJ aborda a teoria da perda de uma chance.
STJ- Contrato de aluguel é válido mesmo que apenas um dos coproprietários tenha locado o imóvel.
STJ- Sexta Turma nega liberdade a homem preso ao transportar 870 kg de maconha no Paraná.

CNJ- Justiça de Minas Gerais elimina quase 7 milhões de processos físicos.
CNJ- Justiça Federal da 5ª Região julgou quase 17 mil processos sobre auxílio emergencial.
CNJ- 1º Grau em Mato Grosso do Sul julgou mais de 292 mil processos em 2020.
CONJUR- Pet shop terá de indenizar dona de cachorro ferido em banho e tosa.
CONJUR- Incorporação da Ambev não muda execução de R$ 109 mi por dívida de IPI.
CONJUR- Prazo para impugnar cumprimento de sentença não se altera com depósito.
CONJUR- Aluno que não comprova excelência acadêmica perde direito a financiamento.

