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Notícias 
 Dez notícias do Superior Tribunal de Justiça 

 STF julga inconstitucional dispositivo do Código Civil 

 STF limita em 6% ao ano juros de mora pagos pela União 

 Funcionária que faz inseminação artificial não pode ser demitida 

 Menino muda de sexo com apenas 12 anos 

 Empresas italianas não podem controlar e-mail e uso da internet 
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