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Ministro Marco Aurélio defende segurança jurídica em seminário sobre Reforma Trabalhista 

O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal 

(STF), disse na segunda-feira desta semana (27 de novembro), no 

Seminário Reforma Trabalhista, realizado no Tribunal Superior do 

Trabalho, que a segurança jurídica é responsabilidade maior do 

Judiciário e que advogados, membros do Ministério Público e 

defensores públicos devem acreditar na dimensão possuída e fazer 

a sua parte para podermos deixar para gerações futuras o Brasil 

sonhado. 

Leia mais 
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Com a Reforma, aposentadoria de quem contribui por 15 anos cai de 85% para 60% 

 

As novas regras propostas estabelecem que, para se aposentar, os 

homens precisarão ter no mínimo 65 anos e as mulheres, 62 anos. 

Ambos devem ter contribuído pelo menos 15 anos com o INSS — para 

servidores públicos, serão pelo menos 25 anos de contribuição. 

A Reforma da Previdência está na Câmara dos Deputados. O governo 

espera que seja votada ainda este ano, para depois seguir para o 

Senado. Em busca do apoio de mais congressistas, enxugou a 

proposta. 

Leia mais 

Juiz não aplica Reforma Trabalhista e reverte demissão em massa 
Ao não aplicar a Reforma Trabalhista, que entrou em vigor no último 

dia 11, um juiz de São Paulo reverteu a demissão em massa de mais 

de 100 funcionários de um grupo hospitalar da capital paulista. 

O pedido foi feito pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), que 

ajuizou Ação Civil Pública, em outubro, após denúncias de que as 

dispensas em massa, sem negociação coletiva com o Sindicato da 

categoria, teriam sido causadas por um processo de terceirização 

ilícita. 

Leia Mais 

 

Anamatra revela ajuizamento em massa de Ações 

 

Está explicado porque, dias depois de a Reforma Trabalhista -  Lei 

13.467/17 - entrar e vigor o número de ajuizamento de Ações 

trabalhistas nos Tribunais Brasil afora caiu assustadoramente. A nova 

norma começou a vigorar no dia 11 de novembro. 

Acontece que o “receio da comunidade jurídica”, segundo a Associação 

Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, “faz disparar número 

de Ações trabalhistas às vésperas da entrada em vigor da Lei 

13.467/17”, revelou a entidade. 

Leia mais 

 
Renda de 1% da população mais rica é 36 vezes a da média da metade mais pobre 

A comparação faz parte das conclusões da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad 
Contínua), que o IBGE divulgou no dia 29 de novembro passado. 
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