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TST reúne-se hoje para discutir jurisprudência pós-Reforma Trabalhista 

O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho reúne-se hoje, (6 de fevereiro), a 

partir da 14h, para discutir as alterações de sua jurisprudência, em função 

das mudanças na CLT introduzidas pela Reforma Trabalhista. 

“Não há dúvidas, de que, a partir da entrada, em vigor, da Lei 13.467/17, em 

11 de novembro de 2017, muitas Súmulas precisam ser revistas”, afirma o 

presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho. 

Leia mais 
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Cartórios poderão emitir identidade e passaporte 

 

Os cartórios brasileiros iniciaram o processo de emissão do registro de 

identidade e de passaporte. A medida foi publicada no último dia 26 de 

janeiro pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

Ainda não há data para a medida entrar em vigor nos Estados e detalhes 

do processo de emissão. 

Leia mais 

Maia quer engavetar texto da Reforma da Previdência 
Sem previsão de que o governo conseguirá os votos necessários para 

aprovar a Reforma da Previdência, o presidente da Câmara, Rodrigo 

Maia (DEM-RJ), pretende engavetar o projeto e transferir o ônus da 

derrota para o Palácio do Planalto. 

Maia não deve agendar nova data para a apreciação da proposta caso não 

haja apoio de 308 dos 513 deputados para aprová-la em 20 de fevereiro, 

para quando está prevista a votação em plenário. 

Leia Mais 

 

Eike Batista cria canal no YouTube e fala sobre seu “legado” 

 

O empresário que responde a processo por corrupção ativa, lavagem de 

dinheiro e organização criminosa está de volta, pelo menos nas redes 

sociais. 

Eike criou um canal no YouTube e uma conta no Instagram, para “falar da 

minha visão do que vai acontecer no Brasil como um todo, no Rio de Janeiro 

e minha leitura do fenomenal crescimento do petróleo pré-sal, que vai ser 

um grande motor do desenvolvimento do Brasil”. 

Leia mais 

 

Mercado de TV por assinatura teve queda de 5% em 2016 

Segundo a Anatel, desde o início da crise, em 2014, para cá, 2 milhões de casas excluíram o serviço. As 
famílias que perderam renda cortaram TV por assinatura, mas continuam com internet. 
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