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STF recepciona Medida Cautelar a ADI que questiona pontos da Reforma Trabalhista 

Boa notícia para o mundo do trabalho. O Supremo Tribunal Federal 

recepcionou, na quinta-feira passada (31 de agosto), Medida 

Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5766, 

apresentada pela Procuradoria Geral da República (PGR). A ADI 

questiona pontos da Lei 13.467/17, que trata da Reforma 

Trabalhista. 

Conforme decisão do ministro Luís Roberto Barroso, as restrições 

na nova Lei violam as garantias constitucionais de amplo acesso à 

jurisdição e a assistência judiciária integral aos necessitados. 

Leia mais 

 

Petrobras prorroga Acordo Coletivo de Trabalho até novembro 

 

O ACT valerá até início da Reforma Trabalhista, que flexibiliza os 

horários de trabalho e algumas restrições, reduzindo os custos 

para as empresas. 

A Petrobras vai prorrogar o atual Acordo Coletivo de Trabalho 

com os Sindicatos até novembro, quando a Reforma Trabalhista 

entra em vigor, informou a estatal neste domingo (3 de 

setembro). 

Leia mais 
 

Governo perdeu força e não tem votos hoje para Previdência, diz Maia 
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou ontem 

(4de setembro) que a expectativa de uma nova denúncia contra 

o presidente Michel Temer debilita sua força no Congresso e 

ameaça a votação de Reformas econômicas. 

Sobre a Reforma da Previdência, Maia afirmou que, "na Câmara, 

o problema não é data, é ter voto". "Hoje tem menos voto do que 

tinha, do que tinha... quando tinha 280 votos. Hoje não tem 280 

votos." 

Leia Mais 
 

Fufuca agenda Reforma Política 

 

Semana política curta em razão do feriado de 7 de Setembro - Dia 

da Independência - na próxima quinta-feira.  O presidente 

interino da Câmara, André Fufuca (PP-MA), pautou as propostas 

de Emenda à Constituição (PEC) que tratam da Reforma Política – 

77/03 e 282/16. 

A PEC 77 trata de mudança de sistema eleitoral, “distritão”, em 

2018, e distrital misto, em 2020. A PEC 282, que colide com a PEC 

77, trata fim das coligações para eleições proporcionais, 

instituição de federação de partidos e cláusula de barreira. 

 Leia mais 

 58% das famílias do País estão endividadas 

Neste percentual alcançado, em agosto, - 24,6% inadimplentes e 10,1% sem condições de pagar as 
dívidas- inclui quem tem parcelas a pagar no cartão de crédito. A pesquisa é da CNC. 
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