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I NOTICIAS
AG. SENADO- Senadores defendem prisão para quem furar fila da vacina.
AG. SENADO- Congresso avalia Lei Orçamentária e 24 vetos na volta do recesso.
AG. SENADO- Projeto altera lei de licitações e obriga prova de adoção de práticas inclusivas.
AG. CÂMARA- Projeto estabelece metas no PNE para valorizar professor da escola pública.
AG. CÂMARA- Projeto prevê diretrizes de atenção às pessoas com doença renal.
AGÊNCIA BRASIL- Pacientes com covid-19 são transferidos de Rondônia para Curitiba.
AGÊNCIA BRASIL- Máscaras e isolamento continuam essenciais, dizem especialistas.
AGÊNCIA BRASIL- Mortes por covid-19 chegam a 217,6 mil no Brasil.
AGÊNCIA BRASIL- Premiê italiano renuncia; presidente iniciará consultas.
AGÊNCIA BRASIL- Governo federal aprova auxílio emergencial para 196 mil pessoas.
AGÊNCIA BRASIL- Custo da construção sobe 0,93% em janeiro, anuncia a FGV.
AGÊNCIA BRASIL- Confiança do consumidor cai pelo quarto mês consecutivo.
AGÊNCIA BRASIL- Prévia da inflação oficial fica em 0,78% em janeiro.
JUS BRASIL- STJ estabelece que empresa vendedora culpada pela rescisão do contrato deve devolver a comissão de
corretagem.
JUS BRASIL- Nova lei de trânsito entra em vigor em abril. Saiba quais serão as novas regras.
STF- Lewandowski determina abertura de inquérito policial contra Eduardo Pazuello.
STF- Mantida prisão de empresário acusado de fraudes tributárias de mais de R$ 1 bi.
STF- OAB questiona decreto presidencial sobre compartilhamento de dados dos cidadãos.
STJ- Pesquisa Pronta destaca improbidade administrativa e planos de saúde.
STJ- STJ atinge 557 mil decisões desde o início do trabalho remoto.
STJ- Terceira Seção revisará tese sobre extinção de punibilidade pelo cumprimento da pena sem pagamento da multa.

CNJ- Justiça alcança indenização de milhares de vítimas do desastre de Mariana.
CNJ- Iniciativa de juíza que integra Observatório do CNJ é finalista de prêmio de lideranças negras.
CNJ- SEEU chega a 30 tribunais otimizando gestão da execução penal em todo o país.
CONJUR- Netflix não precisa tirar do ar documentário sobre Mizael Bispo dos Santos.
CONJUR- TST manda shopping de Porto Alegre fornecer creche para empregadas das lojas.
CONJUR- Reclamante consegue anular sentença por não ser ouvido na fase de instrução.
CONJUR- PagSeguro deve ressarcir vítima de golpe.

