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I NOTICIAS
AGÊNCIA BRASIL- Bancos não terão expediente durante feriado de carnaval.
AGÊNCIA BRASIL- Biden retira pedido de anulação da lei de saúde Obamacare.
JUS BRASIL- Justiça do Trabalho aplica "Teoria da perda de uma chance".
JUS BRASIL- ICMS não deve ser incluído na base de cálculo da contribuição ao PIS e da Cofins, diz juiz.
JUS BRASIL- STF Decide que Bem de Família de Fiador Não Pode Ser Penhorado em Contratos de Locação Comercial.
AG. CÂMARA- Câmara pode votar nesta terça novo marco legal do mercado de câmbio.
JUS BRASIL- Painel apresenta dados integrados sobre execução penal.
JUS BRASIL- Estado responde por Fraude em Concursos Públicos?.
JUS BRASIL- Atendimento digital passa a ser permanente no Judiciário.
JUS BRASIL- Dono de carvoaria no Pará é condenado por submeter trabalhadores à condição semelhante à de
escravo.
JUS BRASIL- Ministro nega HC de advogado acusado de triplo homicídio em São Gonçalo (RJ).
JUS BRASIL- Embargos de terceiro não são via adequada para impugnar ordem de despejo.
JUS BRASIL- Loja é condenada a pagar indenização por não montar móveis de cliente em área de conflito.
JUS BRASIL- Ação para cobrar parcelas de empréstimo consignado em folha de pagamento prescreve em cinco anos.
JUS BRASIL- Juiz não pode negar inclusão de devedor em cadastro negativo só porque credor tem condições de fazêlo.
STF- Mais quatro ministros votam em julgamento sobre direito ao esquecimento.
STF- Ministro veda ao MP determinar destinação de valores referentes a condenações penais e acordos.
STF- Ellen Gracie mediará primeiro processo submetido ao novo Centro de Mediação e Conciliação do STF.
STJ- Página de Repetitivos e IACs Organizados por Assunto inclui julgados sobre plano de saúde.
STJ- Humberto Martins recebe cidadãos, em 22 de fevereiro, para a 4ª edição do projeto Fale com o Presidente.
STJ- STJ autoriza retomada de licitação para revitalização da Avenida W3 Sul, em Brasília.

CNJ- Desastre de Mariana: Justiça amplia categorias indenizadas em Rio Doce (MG).
CNJ- Link CNJ debate judicialização da saúde nesta quinta-feira (11/2).
CNJ- Tribunal Federal da 2ª Região homologa mais de R$ 1 mi em acordos ambientais.
CONJUR- Morte e vida da autonomia do regime jurídico aduaneiro.
CONJUR- A tributação das vacinas no federalismo sanitário brasileiro.
CONJUR- Linha de crédito recebida por cooperativa junto ao BNDES é impenhorável, diz STJ.
CONJUR- Fabricantes contestam lei estadual sobre troca de produtos defeituosos.

