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MPT diz que Reforma Trabalhista é inconstitucional 
Estudo realizado pelo Ministério Público do Trabalho, divulgado 

no último dia 24 de janeiro, aponta que as mudanças na legislação 

trabalhista propostas pelo Governo Federal são inconstitucionais.  

As alterações contrariam a Constituição Federal e as Convenções 

internacionais firmadas pelo Brasil, geram insegurança jurídica, 

têm impacto negativo na geração de empregos e fragilizam o 

mercado interno.  

 

Leia mais 
 

FGTS: trabalhador quer investir dinheiro sacado 

 

A partir de março, os trabalhadores poderão sacar os saldos de 

contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço de 

empregos antigos, dos quais os mesmos pediram demissão ou dos 

quais foram desligados por justa causa. Mas, de acordo com uma 

pesquisa feita pelo Guiabolso, nem a crise fará com que essas 

pessoas usem o dinheiro para pagar dívidas. 
 

Leia mais 

Janot rejeita pedido de interrupção da Reforma da Previdência no Congresso 
O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, posicionou-se 
contra a interrupção da Reforma da Previdência, que foi enviada 
pelo governo ao Congresso no início de dezembro e se encontra 
em tramitação na Câmara dos Deputados.  
Janot se manifestou em uma ação proposta no Supremo Tribunal 
Federal (STF) pela Confederação Nacional de Trabalhadores da 
Indústria Química (CNTQ) e mais dois Sindicatos que pediam ao 
Judiciário a suspensão imediata da tramitação da Proposta de 
Emenda Constitucional (PEC) que visa a alterar as regras da 
aposentadoria. 

 
Leia Mais  

Boleto vencido deverá ser pago em qualquer Banco 

 

Quem perder o prazo para pagar algum boleto poderá procurar 

qualquer instituição financeira ou correspondente bancário que 

tiver aderido à nova plataforma de pagamento a ser implementada 

a partir de março, segundo previsões da Federação Brasileira de 

Bancos (Febraban). 

 

Leia mais 

 Reforma Trabalhista 

O Ministério Público do Trabalho condenou completa ou parcialmente os Projetos de Lei que compõem a 
Reforma Trabalhista. 
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