
 
BOLETIM INFORMATIVO Nº 119 | 21 de Novembro de 2017 

Edição: Assessoria de Comunicação Social da FENAVENPRO 

Jornalista responsável: Tania Maria de Oliveira / Reg. 19198 JP 

Designer Gráfico: Tathiana Marceli / Jorge Paulo Espindola 
  

Fim da obrigação sindical pela Reforma Trabalhista é questionada no STF 

Foram ajuizadas no Supremo Tribunal Federal (STF) mais de quatro 

Ações Diretas de Inconstitucionalidades contra os dispositivos da 

Reforma Trabalhista (Lei 13.467/17) que passam a exigir autorização 

prévia dos trabalhadores para ocorrer o desconto da contribuição 

sindical. 

Nas ADIs 5.810, 5.811, 5.813 e 5.815, entidades representativas de 

várias categorias profissionais questionam as alterações inseridas na 

CLT relativas ao recolhimento da contribuição sindical. 

Leia mais 
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Trabalhadores ainda desconhecem nova CLT   

 

“Tem aquele trabalho intermitente, em que a gente não sabe a hora 

de ir para casa”, exemplifica o porteiro Eder Soares, de 31 anos, ao ser 

questionado sobre o que deve mudar com a Reforma Trabalhista, em 

vigor desde o dia 11 de novembro. 

A mudança na legislação é uma das vitrines do presidente Michel 

Temer. Aprovadas em julho, as regras foram anunciadas pelo governo 

como uma modernização para diminuir a insegurança jurídica nas 

relações entre patrão e empregado e estimular negociações. 

Leia mais 

Governo estuda exigir 44 anos de contribuição para ter direito ao teto da Previdência 
O trabalhador brasileiro terá de contribuir por 44 anos para ter direito 

ao teto da aposentadoria, de acordo com a fórmula de cálculo que está 

sendo estudada pelo governo para a Reforma Previdenciária. 

A fórmula pretende compensar a redução da economia com as 

mudanças na Reforma. Parada desde maio na Câmara, a proposta será 

desidratada para conseguir os 308 votos necessários para aprovação 

ainda em 2017. 

Leia Mais 

 

Antiga Lei trabalhista 'impedia a criação de novos empregos' 

 

Afirmou Michel Temer na abertura da Semana Global de 

Empreendedorismo do Sebrae, em 16 de novembro passado, na sede da 

entidade, em Brasília. O presidente disse ainda que governo propôs 

'modernização' da CLT para estimular empreendedorismo. 

Temer elogiou as alterações na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). 

A iniciativa acontece anualmente em, ao menos, 150 países. 

Leia mais 

 

Reforma Trabalhista em debate no Senado nesta semana 

A MP 808/17 que ajusta a Reforma Trabalhista (Lei 13.467/17) está sendo discutida pelo plenário do Senado. 
O prazo para apresentação de Emendas ao texto se encerra nesta terça-feira (21 de novembro). 
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