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I NOTICIAS
AG. SENADO- Senadores querem explicações de Pazuello e Guedes sobre enfrentamento à pandemia.
AG. CÂMARA- Projeto prioriza pessoas com deficiência, professores e policiais na vacinação contra Covid-19.
AG. CÂMARA- Projeto prioriza pessoa com deficiência e mãe de família monoparental na vacinação contra Covid-19.
AG. CÂMARA- Câmara instala comissão que vai revisar leis de combate ao racismo; acompanhe.
AG. CÂMARA- Ministro descarta problemas diplomáticos com China e Índia no atraso de insumos e vacinas para o
Brasil.
AGÊNCIA BRASIL- EUA se juntarão à Covax, que busca distribuir vacinas a países pobres.
AGÊNCIA BRASIL- Instituto Serum: não haverá perda de vacinas com incêndio em fábrica.
AGÊNCIA BRASIL- Brasil registra 1.340 mortes por covid-19 em 24h.
AGÊNCIA BRASIL- Ao vivo: ImunizaSUS capacitará profissionais de saúde para vacinação.
AGÊNCIA BRASIL- Museu da Imigração comemora aniversário de São Paulo.
AGÊNCIA BRASIL- INSS: prova de vida de aposentados é suspensa até fevereiro.
AGÊNCIA BRASIL- Pesquisa da Conab indica queda na produção de café nacional em 2021.
JUS BRASIL-Guarda compartilhada dos filhos, divergência entre pais sobre o retorno à escola durante a pandemia.
JUS BRASIL- Projeto proíbe governo de transferir ao cidadão responsabilidade pela vacina contra Covid-19.
JUS BRASIL- Gastos com tratamento de dependente com autismo possibilita saque do FGTS.
STF- Adicional de interiorização para militares estaduais do Pará é inconstitucional.
STF- PCdoB solicita continuidade do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda.
STF- Ministra nega seguimento a HC de acusado de liderar roubo de veículos no RS.
STJ- Terceira Seção vai fixar tese sobre uso de condenações passadas no cálculo da pena.
STJ- Presidente do STJ convocará reunião do Pleno, em fevereiro, para definir sessão que formará lista tríplice para o
novo ministro do tribunal.
STJ- Segunda Turma reconhece direito à nomeação por reclassificação de candidata originalmente excedente.

CNJ- RS: Justiça Militar realiza treinamento para ferramenta de videoconferência.
CNJ- Justiça do Rio de Janeiro cria comitê de promoção da igualdade de gênero.
CNJ- Tribunal de MT assegura direitos de pessoas presas durante pandemia.
CONJUR- Jovens advogados sugerem à OAB modernização de regras de publicidade.
CONJUR- Nota de subprocuradores contra Aras gera mal-estar no Ministério Público Federal.
CONJUR- Princípio da insignificância não foi recepcionado pela lei penal, diz TJ-SP.
CONJUR- STF manda Anvisa informar sobre estágio de aprovação da vacina russa.

