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I NOTICIAS
AG. SENADO- Pagamento de auxílio não depende de PEC Emergencial, diz Alessandro Vieira.
AG. SENADO- Startups do Centro-Oeste, Nordeste e Norte poderão ter crédito especial.
AG. SENADO- Governo edita MP que libera R$ 2,8 bilhões para combate à pandemia.
AG. CÂMARA- Medida provisória dispensa meta de exportação em ZPE para ampliar oferta de oxigênio.
AG. CÂMARA- Frente discute inclusão do Ano Novo Chinês no calendário de datas comemorativas brasileiro.
AG. CÂMARA- CMO discute regras para emendas de bancada.
AGÊNCIA BRASIL- Contribuinte pode baixar programa da declaração do IR a partir de hoje.
AGÊNCIA BRASIL-Bolsonaro entrega à Câmara PL que permite privatização dos Correios.
AGÊNCIA BRASIL- Pequim: homem é condenado a indenizar a mulher por trabalho doméstico.
AGÊNCIA BRASIL- Opas diz que impacto de vacinas na pandemia vai levar meses.
AGÊNCIA BRASIL- Câmara aprova admissibilidade de PEC sobre imunidade parlamentar.
AGÊNCIA BRASIL- Bolsonaro sanciona projeto que dá autonomia ao Banco Central.
AGÊNCIA BRASIL- Fiocruz desenvolve teste que identifica variantes do novo coronavírus.
JUS BRASIL- "Toque de restrição": restringe a circulação de pessoas das 23h a 5h em SP.
JUS BRASIL- Aplicativo de transporte de passageiros é condenado a indenizar por cobrança indevida.
STF- Supremo determina que Governo Federal elabore plano de combate à Covid-19 para população quilombola.
STF- STF lança marca para celebrar seus 130 anos na Era Republicana.
STF- Pauta de julgamentos do Plenário do STF para esta quinta-feira (25).
STJ- Para Terceira Turma, bem de família oferecido como caução em contrato de aluguel é impenhorável.
STJ- Desconsideração da personalidade jurídica não atinge herdeiro de sócio minoritário que não participou de
fraude.
STJ- Após decisão do STF, STJ adequa tese sobre incorporação de quintos pelo exercício de funções comissionadas.

CONJUR- Juntada de documentos, preclusão e busca da verdade da material na visão do Carf.
CONJUR- Estabelecer ICMS de vendas remotas no estado de destino é inconstitucional.
CONJUR- O Supremo Tribunal Federal e os efeitos da sentença coletiva.
CONJUR- Empresas dos EUA começam a exigir "contratos de amor" no trabalho.
CONJUR- Ex-mulher deve pagar aluguel por permanecer em imóvel comum após divórcio.
CONJUR- Sucessão trabalhista em operações de fusões e aquisições.
CONJUR- Autonomia municipal em tempos de crise da Covid-19.

