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Condenado, Lula ainda enfrenta quase uma dezena de processos na Justiça 

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), em Porto Alegre 

(RS), ampliou por unanimidade a pena do ex-presidente Lula para 12 

anos e 1 mês de prisão, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem 

de dinheiro, no processo que apura o uso de um apartamento triplex 

no Guarujá (SP) como propina, em troca do favorecimento da 

empreiteira OAS em contratos com a Petrobras. 

Essa foi a primeira vez que um ex-presidente da República foi 

condenado em segunda instância por crime comum no Brasil. No 

entanto, pode não ser a única. Isso porque Lula responde a outros 

nove processos na Justiça, tendo se tornado réu em sete deles.  

Leia mais 

0 

Cervejaria pagará a vendedor gastos com manutenção de veículo particular usado no trabalho 

 

A 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou Agravo de 

Instrumento da Cervejaria Petrópolis S.A., de Goiânia (GO), que 

pretendia rediscutir sua condenação ao ressarcimento dos custos de 

manutenção e desgaste do veículo utilizado por um vendedor em 

benefício da Cervejaria. 

Por unanimidade, a Turma afastou as alegadas violações legais e 

constitucionais apontadas pela empresa, o que inviabiliza o exame do 

mérito do recurso.  

Leia mais 

Eleição não atrapalha Reformas, diz Temer em Davos 
Em jantar organizado pelo Fórum Econômico Mundial, nesta quarta (24 

de janeiro), em Davos, na Suíça, para debater as mudanças em curso no 

Brasil, o presidente Michel Temer afirmou aos convidados - 

empresários, acadêmicos, executivos e políticos— que não há a "menor 

possibilidade" de as eleições deste ano atrapalharem a recuperação do 

Brasil. 

A pergunta tem sido recorrente em apresentações do governo 

brasileiro.  

Leia Mais 
 

Idosos a partir de 60 anos já podem sacar o Pis/Pasep 

 

Segundo o calendário de retiradas divulgado pelo Ministério do 

Planejamento, os beneficiários que não possuem conta em Banco, 

podem sacar o dinheiro disponível desde a quarta-feira desta semana (24 

de janeiro). 

Tem direito aos recursos do Fundo o trabalhador do setor público ou 

privado que tenha contribuído para o PIS ou Pasep, até 4 de outubro de 

1988, e que não tenha feito o resgate total do saldo.  

Leia mais 

 

Dívida pública federal brasileira aumenta em 2018 

A dívida pública federal poderá alcançar quase R$ 4 trilhões, em 2018, encerrando o ano passado, em R$ 3,5 
trilhões, informou o Tesouro Nacional. O Brasil é um país, com dívida pública muito elevada, em relação a 

seus pares de padrões econômicos similares. 
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