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I NOTICIAS
AG. SENADO- Novo presidente do Senado defende harmonia entres os Poderes.
AG. CÂMARA- Comissão de juristas sobre racismo define plano de trabalho nesta manhã.
AG. CÂMARA- Projeto altera a lei de proteção à fauna silvestre para regulamentar caça de javalis.
AG. CÂMARA- MP autoriza Funai a criar barreiras contra Covid-19 em áreas indígenas.
AG. CÂMARA- Câmara realiza hoje nova eleição para vice-presidentes, secretários e suplentes da Mesa.
AG. CÂMARA- Arthur Lira é eleito presidente da Câmara dos Deputados em 1º turno, com 302 votos.
AG. CÂMARA- Lira defende neutralidade na presidência e diálogo com parlamentares.
AGÊNCIA BRASIL- IPC-S: inflação recua nas sete capitais pesquisadas em janeiro.
AGÊNCIA BRASIL- China prende mais de 80 suspeitos de vender vacinas falsas.
AGÊNCIA BRASIL- PF faz ação contra suspeitos de compra de votos em São Gonçalo.
AGÊNCIA BRASIL- Deputados de Myanmar estão em prisão domiciliar.
AGÊNCIA BRASIL- Resultado da pré-seleção para o Fies será publicado hoje.
AGÊNCIA BRASIL- CNI: reformas são grande desafio para presidentes da Câmara e Senado.
JUS BRASIL- Agente comunitária que faz visitas domiciliares não tem direito a adicional de insalubridade.
JUS BRASIL- Empresa não poderá negativar nome de clientes por cobrança de atualização de saldo financiado.
STF- Luiz Fux afirma que STF atua por segurança jurídica e coordenação em meio à pandemia.
STF- STF pede providências sobre comercialização de dados de ministros.
STF- Mantida prisão de acusado de fraudes e invasões de sistemas de dados bancários.
STJ- Programa de Aulas Magnas com grandes juristas mundiais inicia atividades na Enfam.
STJ- Primeira Seção discutirá teto para base de cálculo de contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros.
STJ- Violação de direitos individuais homogêneos não gera dano moral coletivo, entende a Quarta Turma.

CNJ- Tribunal paraense lança manual de rotinas em casos de violência doméstica.
CNJ- PR: Justiça Eleitoral reduz despesa com energia elétrica em 45% em 2020.
CNJ- Justiça do Trabalho do Ceará institui política de proteção de dados pessoais.
CONJUR- Acesso aos celulares dos presos pelos policiais: da licitude à ilicitude.
CONJUR- Negociado sobre o legislado: mais um passo a caminho da liberdade sindical.
CONJUR- O desafio da harmonização entre publicidade e proteção de dados pessoais.
CONJUR- A inadimplência do poder público nem sempre requer precatório para pagamento.

