
 
BOLETIM INFORMATIVO Nº 139 |01 de março de 2018 

Edição: Assessoria de Comunicação Social da FENAVENPRO 

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

Designer Gráfico: Tathiana Marceli / Jorge Paulo Espindola 
  

“Se há conflito, Constituição prevalece sobre a Lei”, diz novo presidente do TST 

Na cerimônia de posse da direção do Tribunal Superior do Trabalho 

(TST), Michel Temer teve de escutar críticas à Lei 13.467, de “reforma" 

da legislação trabalhista. 

Já o novo presidente da Corte, João Batista Brito Pereira, disse que a 

administração "não sonha com unanimidade, mas com unidade". Ele 

afirmou que a Lei será cumprida, mas acrescentou que cabe ao 

Judiciário aplicá-la. “Se e quando a lei estiver em conflito com a 

Constituição, prevalece a Constituição”.  

Leia mais 
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Dirigentes sindicais expõem ao novo presidente do TST críticas à Reforma Trabalhista 

 

No primeiro dia após a posse na presidência do Tribunal Superior 

do Trabalho (TST),na terça-feira desta semana (27 de fevereiro), o 

ministro João Batista Brito Pereira recebeu representantes de 

Centrais, Confederações, Federações e Sindicatos. 

Os dirigentes entregaram documento em que mostram sua 

insatisfação com a Lei 13.467, da Reforma Trabalhista, e esperam 

que a nova gestão esteja mais aberta ao diálogo que a anterior. 

Leia mais 

Reforma Trabalhista: Congresso instala comissão mista da MP 808/17 
Editada pelo governo em novembro, a MP 808/17, que altera pontos 

da Reforma Trabalhista, configurada na Lei 13.467/17, terá sua 

Comissão Mista instalada na próxima terça-feira (6 de março). Com a 

instalação do colegiado deverão ser eleitos o presidente (senador) e 

vice-presidente (deputado) dos trabalhos, e, ainda serem designados 

o relator (deputado) e relator-revisor (senador) da proposta. 

O movimento sindical deverá, a despeito das dificuldades de atuação 

para alterar a Lei acelerada no Congresso, manter firme posição contra 

o desmonte da estrutura sindical via asfixia financeira. 

Leia Mais 

 

Empresas aéreas podem ter que reembolsar passageiros por bilhetes não utilizados 

 

O prazo estipulado é de sete dias. Projeto aprovado na quarta-feira desta 

semana (28 de fevereiro) pela Comissão de Fiscalização, Controle e 

Defesa do Consumidor (CTFC) do Senado determina que o consumidor 

deverá receber o valor pago pela passagem, corrigido monetariamente. 

Se não houver recurso, a Proposta segue para análise da Câmara dos 

Deputados. 

Leia mais 

 

Pesquisa revela que Brasil tem 12,7 milhões desempregados 

A taxa de desemprego ficou em 12,2% no trimestre encerrado em janeiro, o que representa 12,7 milhões de 
pessoas desocupadas e 91,7 milhões empregadas no país. A pesquisa é do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). 
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