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I NOTICIAS
AG. SENADO- Projeto regulamenta empreendimentos em terrenos municipais sem uso.
AG. SENADO- Baixo volume de recursos deve levar votação do Orçamento para abril, avalia IFI.
AG. CÂMARA- Projeto agrava penas para abandono de incapaz e maus-tratos de idoso.
AG. CÂMARA- Frente Contra a Corrupção promove novos debates com candidatos à presidência da Câmara;
acompanhe.
AG. CÂMARA- Comissão Externa do Coronavírus se reúne para tratar da situação do Amazonas.
AGÊNCIA BRASIL- Caixa paga hoje R$ 248 milhões do auxílio emergencial.
AGÊNCIA BRASIL- MPT recebe mais de 6 mil denúncias de escravidão e tráfico de pessoas.
AGÊNCIA BRASIL- Auschwitz faz cerimônia virtual para marcar aniversário de libertação.
AGÊNCIA BRASIL- IGP-M acumula inflação de 25,71% em 12 meses, revela pesquisa da FGV.
JUS BRASIL- Passageiro com necessidades especiais deve ser indenizado em R$ 4 mil por atraso do voo.
JUS BRASIL- Marceneiro deve indenizar cliente em R$ 7 mil por não concluir serviço parcialmente pago.
JUS BRASIL- Decisão concede rescisão indireta por transferência de empregado da zona norte para a zona sul da
capital.
JUS BRASIL- Projeto garante legítima defesa a morador que usa meio letal contra invasor de imóvel.
JUS BRASIL- Períodos sem contribuição para o INSS e o trabalho em atividades insalubres ainda contam para a
aposentadoria.
JUS BRASIL- Em meio à pandemia, Paraná bate recorde de divórcios em cartório em 2020.
STF- Ministra Cármen Lúcia pede informações ao governo sobre privatização da ECT.
STF- Governador da Bahia questiona fim de prisão disciplinar de policiais e bombeiros militares.
STF- OAB questiona decreto presidencial sobre compartilhamento de dados dos cidadãos.
STJ- Restabelecida decisão que decretou perda de delegação de serventia pela retenção de valores de terceiros.
STJ- STJ atualiza tabela de custas judiciais a partir de 1º de fevereiro.
STJ- STJ alerta sobre envio de e-mails falsos em nome do tribunal com tentativas de phishing.

CONJUR- Reincidência só pode ser reconhecida se foi debatida no Tribunal do Júri, diz STJ.
CONJUR- Lewandowski nega liminar para incluir PCDs nas prioridades para vacina contra Covid.
CONJUR- Após atuação da OAB, advogado hospitalizado consegue adiar audiência.
CONJUR- Juiz condena mercado a indenizar cliente ameaçado com facão por funcionário.
CONJUR- A garantia da paridade após a reforma da Previdência (EC 103/2019).
CONJUR- O princípio da proporcionalidade na vacinação pelas empresas.
CONJUR- Falta de intimação do credor leva à anulação da habilitação do crédito.

