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I NOTICIAS
AG. SENADO- Ação de cobrança pode ser julgada em cartório de protesto, prevê projeto.
AG. SENADO- Dia da Internet Segura é debatido na Rádio Senado.
AG. SENADO- Projetos tratam da digitalização de dados de saúde.
AG. CÂMARA- Projeto anula limite fixado por governo para importação de bens científicos com isenção fiscal.
AG. CÂMARA- Projeto prevê o plantio de árvores em homenagem a vítimas da Covid-19.
AG. CÂMARA- Câmara pode votar nesta terça novo marco legal do mercado de câmbio.
AG. CÂMARA- Grupo que acompanha 5G ouve presidente da Anatel.
AGÊNCIA BRASIL-Conselho recomenda vacinação de presos e servidores de presídios.
AGÊNCIA BRASIL- Estudo reúne pesquisas sobre educação na pandemia.
AGÊNCIA BRASIL- Construção civil tem maior taxa de inflação em 8 anos, diz IBGE.
AGÊNCIA BRASIL- Inflação do aluguel é de 25,71% em 12 meses, diz FGV.
AGÊNCIA BRASIL- Preço fixo em estacionamento de shopping não viola direito do consumidor.
AGÊNCIA BRASIL-Myanmar: autoridades tentam conter protestos com balas de borracha.
JUS BRASIL- Justiça socorre consumidora sufocada por dívidas com juros escorchantes acima de 800%.
JUS BRASIL- Trabalhador que negar vacina pode ser demitido por justa causa, diz MP.
STF- Privatização da Casa da Moeda e de outras estatais dispensa autorização por lei específica.
STF- Vacinas: ministro determina que governo detalhe ordem de preferência em grupos prioritários.
STF- Ministro anula decisão que declarou ilícita terceirização de concessionária de telefonia.
STJ- Decisão do presidente do STJ e do CJF facilita resgate de precatórios e RPVs por advogados.
STJ- “Sem advogado não há Justiça e sem Justiça não há cidadania”, diz Humberto Martins em palestra a jovens
advogados de MT.
CNJ- Ouvidoria do TJDFT celebra 21 anos com palestras sobre integridade.

CNJ- Justiça Federal da 1ª Região analisa revisão do Plano de Logística Sustentável.
CNJ- Governança garante mais transparência nas contratações da Justiça de MT.
CNJ- 13ª Vara do Trabalho de Fortaleza (CE) promove acordos pelo WhatsApp.
CONJUR- Para MPF, retroatividade do ANPP não pode ocorrer se já há coisa julgada.
CONJUR- TJ-SP confirma decisão que condena Estado a indenizar por desvio de função.
CONJUR- Encerramento de contas por iniciativa do banco não é abusivo, diz TJ-SP.
CONJUR- Justiça do Trabalho e dignidade do trabalhador sem vínculo de emprego.

