ANO IX Nº 1.478 2.3.2021
I NOTICIAS
AG. SENADO- Projeto de lei prevê eleições diretas para diretoria do Conselho Federal da OAB.
AG. SENADO- Oposição quer votar PEC Emergencial com auxílio e sem medidas fiscais.
AG. SENADO- Projeto que regulamenta o trabalho remoto já pode ser votado no Plenário.
AG. CÂMARA- Grupo sobre 5G ouve ministro das Comunicações.
AG. CÂMARA- Projeto autoriza empresas a deduzirem do IR doações feitas durante a pandemia de Covid-19.
AG. CÂMARA- Sancionada lei que altera regras do setor elétrico para conter tarifas.
AG. CÂMARA- Proposta anula decreto que muda gestão de previdência de servidores do Executivo.
AG. CÂMARA- Entra em vigor lei que autoriza acesso a consórcio de vacinas contra Covid-19.
AG. CÂMARA- Câmara pode votar nesta terça-feira MP que ampliou margem do crédito consignado para
aposentados.
AGÊNCIA BRASIL- Preços de gasolina, diesel e gás aumentam hoje nas refinarias.
AGÊNCIA BRASIL- PF e MPF cumprem mandados contra desembargadores do TRT do Rio.
AGÊNCIA BRASIL- Polícia combate furto de combustível de dutos da Petrobras.
AGÊNCIA BRASIL- MJ prorroga presença da Força Nacional na Terra Indígena Enawenê-Nawê.
JUS BRASIL- Herdeiro não depende de registro formal da partilha do imóvel para propor extinção do condomínio.
JUS BRASIL- União estável não impede penhora de imóvel dado como garantia em hipoteca.
STF- 1891 a 2021: STF celebra a história para concretizar o futuro.
STF- STF invalida regra da Constituição do RJ que prevê gratificação por tempo de serviço aos servidores.
STF- Ministro suspende bloqueio de verbas de Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares.
STJ- Página de Repetitivos e IACs Organizados por Assunto inclui incorporação de parcelas de quintos.
STJ- Descoberta de drogas com suspeito não autoriza polícia a entrar em sua casa sem consentimento.
STJ- Prazo para pedir danos morais por exposição ao DDT conta da ciência de seus malefícios pelo agente de saúde.

CNJ- Atividades presenciais seguem suspensas até 15/3 no Tribunal Militar gaúcho.
CNJ- Liminar impede uso da tese de legítima defesa da honra em feminicídios.
CNJ- Justiça eleitoral do Ceará institui grupo para prevenir e enfrentar assédio.
CONJUR- Parâmetros para o controle jurisdicional do processo legislativo.
CONJUR- OAB contesta decisão da PM-DF de nomear advogado dativo em processo militar.
CONJUR- STF julga constitucional lei que proíbe uso de fogos de artifício ruidosos em SP.
CONJUR- TV ConJur transmite lançamento de livro sobre proteção de dados pessoais.

