ANO IX Nº 1.472 4.2.2021
I NOTICIAS
AG. SENADO- Eleito 1º secretário da Mesa, Irajá promete racionalizar uso de recursos do Senado.
AG. CÂMARA- Projeto aumenta o prazo para realização de projetos beneficiados pela Lei Aldir Blanc.
AG. CÂMARA- Parlamentares debatem edital da internet 5G com conselheiro da Anatel.
AG. CÂMARA- Parlamento Amazônico elege vice-presidentes nesta quinta.
AGÊNCIA BRASIL- Movimento global lança desafio no Dia Mundial do Câncer.
AGÊNCIA BRASIL- Metade dos restaurantes do Rio demitiu desde o início da pandemia.
AGÊNCIA BRASIL- Anvisa retira obrigação de fase 3 no Brasil para autorizar vacina.
AGÊNCIA BRASIL- Ensaio no Reino Unido estuda "mistura" de vacinas.
AGÊNCIA BRASIL- Edital prevê internacionalização de universidades brasileiras.
JUS BRASIL- Propostas prorrogam Auxílio Emergencial de R$ 600 até junho.
JUS BRASIL- STJ: Pesquisa Pronta aborda temas como honorários advocatícios e verificação de legítima defesa via
habeas corpus.
JUS BRASIL- Preço fixo em estacionamento de shopping não viola direito do consumidor.
JUS BRASIL- Paciente que sofreu queimadura durante procedimento cirúrgico deve ser indenizada.
JUS BRASIL- Ingresso em residência para flagrante de investigado por tráfico dispensa ordem judicial.
JUS BRASIL- Pela perda da chance, advogado que entrou com embargos fora do prazo é condenado a indenizar
cliente.
STF- Direito ao esquecimento: julgamento de recurso com repercussão geral prossegue nesta quinta-feira (4).
STF- Fux cancela ponto facultativo e marca sessões de julgamento na semana do Carnaval.
STF- No Congresso Nacional, Fux defende diálogo entre Poderes para o fortalecimento da democracia.
STJ- Tribunal ultrapassa marca de 559 mil decisões durante o trabalho remoto.
STJ- Aumentada para R$ 220 mil indenização a paciente que perdeu mamas após diagnóstico errado de câncer.
STJ- Corte Especial prorroga por um ano afastamento de magistrados investigados na Operação Faroeste.

CNJ- Intercâmbio acadêmico “Por dentro do Supremo” recebe 250 inscrições.
CNJ- Judiciário maranhense lança nova edição do Boletim de Precedentes.
CNJ- Tribunal mineiro fortalece atuação para proteção de dados no Judiciário.
CONJUR- Sistemas prisional e socioeducativo já acumulam mais de 65,4 mil casos de Covid-19.
CONJUR- Permuta de imóveis não deve ser tributada, decide Carf.
CONJUR- Servidora pode ter dois cargos se houver compatibilidade de horários.
CONJUR- DF é impedido de suspender estágio de servidora que estava de licença médica.

