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I NOTICIAS
AG. SENADO- Marco regulatório das ferrovias deve ser votado em breve, acredita relator.
AG. SENADO- Líderes definem distribuição das relatorias do Orçamento para 2021.
AG. SENADO- Conta de energia pode ficar mais barata com novo marco regulatório do setor.
AG. SENADO- Congresso volta a debater projeto para evitar endividamento da população.
AG. CÂMARA- Proposta define regra para atuação do verificador de fatos na internet.
AG. CÂMARA- Para Lira, instituições são permanentes e maiores que qualquer indivíduo.
AG. CÂMARA- Revisão do programa nacional de direitos humanos divide deputados.
AG. CÂMARA- Proposta proíbe a exigência de foto em currículo para vaga de emprego.
AGÊNCIA BRASIL- Imunidade pós-vacina pode demorar semanas, dizem especialistas.
AGÊNCIA BRASIL- Prazo para verificar integridade dos sistemas eleitorais termina hoje.
AGÊNCIA BRASIL- Austrália: projeto obriga Facebook a pagar conteúdo jornalístico.
AGÊNCIA BRASIL- IGP-M acumula taxa de inflação de 28,64% em 12 meses, diz FGV.
AGÊNCIA BRASIL- Saúde: mais 230,7 milhões de doses de vacina serão entregues até julho.
JUS BRASIL- Porte ou Posse de Arma de de Uso Permitido não é Considerado Crime Hediondo.
JUS BRASIL- Rés que venderam empresa omitindo falta de certificação devem arcar com custos para sua obtenção.
STF- Lei do DF que regula corte de energia e telefonia por falta de pagamento é inconstitucional.
STF- Fux afasta decisão que suspendeu efeitos da reforma da previdência de São José dos Campos (SP).
STF- Julgamento sobre cobrança para instalação de antenas de telefonia prossegue nesta quinta (18).
STJ- Fraude à licitação é tema de súmula aprovada pela Terceira Seção.
STJ- Notificação frustrada pelo motivo “ausente” não constitui em mora o devedor fiduciante.
STJ- Nomeação de filho como interino em cartório no lugar de pai falecido caracteriza nepotismo póstumo, decide
Primeira Turma.

CNJ- Justiça Eleitoral comemora 29 anos de instalação no estado do Amapá.
CNJ- Colégio de Corregedores dos Tribunais de Justiça tem nova composição.
CNJ- Grandes julgamentos: vedação ao nepotismo no Judiciário completa 15 anos.
CONJUR- Lei do CE que proíbe corte de internet após consumo da franquia é inconstitucional.
CONJUR- Compensação por alteração ilegal de foto prescreve em 3 anos, diz STJ.
CONJUR- É possível reverter condenação por improbidade em embargos de declaração.
CONJUR- Imunidade absoluta de promotores é questionada nos EUA.

