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CLAUDINHO: “REVOGAR A ULTRATIVIDADE É RETIRAR
CONQUISTAS DOS TRABALHADORES”

Claudio da Silva Gomes: não
aceitaremos retirada de direitos

O

Presidente da Conticom/CUT destaca que Súmula 277 do TST
permite um maior equilíbrio nos processos de negociação

O ministro Gilmar Mendes, do Su-
premo Tribunal Federal (STF), con-
cedeu no dia 14 de outubro uma

liminar para suspensão de todos os pro-
cessos em andamento na Justiça do Tra-
balho que discutam a aplicação da ultra-
tividade em acordos e convenções coleti-
vas (súmula 277), regra que garante ao
trabalhador direitos de acordos coletivos
já vencidos.

A súmula 277 do Tribunal Superior do
Trabalho (TST) garante que as cláusulas
normativas dos acordos ou convenções
coletivas, que integram os contratos indi-
viduais de trabalho, só poderão ser modi-
ficadas e suprimidas mediante negocia-
ção coletiva de trabalho. Além disso, ga-
rante que as cláusulas do acordo fiquem
incorporadas ao contrato de trabalho in-
dividual até uma nova convenção, mesmo
que o contrato esteja vencido. Isso é cha-
mado de princípio da ultratividade.

ORIENTAÇÃO - As súmulas servem
para orientar o julgamento dos juízes do
trabalho sobre determinada questão.

Para Claudio da Silva Gomes, presi-
dente da Conticom, “revogar a ultrativida-
de é retirar conquistas dos trabalhadores.
Quando uma das partes não concordava,
o acordo anterior continuava vigente até
um novo acordo, ou seja, os direitos não
cessavam. O que o Gilmar Mendes pro-
põe é que terminado o prazo do acordo

os trabalhadores voltam apenas para os
direitos da CLT. Em outras palavras, volta
para a estaca zero as garantias conquis-
tadas nas convenções anteriores, como
café, almoço, plano de saúde, estabilida-
de específica dos setores para aposentar”.

DESPROPORÇÃO - A ultratividade
está em vigor desde 2012, pois foi identi-
ficado que historicamente há uma visível
desproporção de benefícios entre traba-
lhadores e patrões (em favor destes) nas
negociações coletivas. Este princípio foi
um importante avanço para as relações
de trabalho, pois permitiu maior equilíbrio
nos processos de negociação, já que as
partes negociavam tendo como referên-
cia o acordo ou convenção anterior.

Mas para Gilmar Mendes, “trata-se de
lógica voltada para beneficiar apenas os
trabalhadores. Da jurisprudência trabalhis-
ta, constata-se que empregadores preci-
sam seguir honrando benefícios acorda-
dos, sem muitas vezes, contudo, obter o
devido contrabalanceamento”.

PREOCUPAÇÃO - Para Claudinho,
embora esta seja uma decisão provisó-
ria, “só pelo fato de Gilmar Mendes ter
cedido essa liminar nos causa uma preo-
cupação muito grande, com a desculpa
de ‘modernizar’ a legislação, eles estão
retirando direitos dos trabalhadores”.

As centrais informaram que vão solici-
tar audiência conjunta com o ministro.

CUT mantém a resolução de sua
direção de mobilizar suas bases para
a greve geral. Em reunião com as
centrais sindicais este propósito foi
reafirmado. De acordo com o
calendário de lutas encaminhado no
encontro, já no próximo dia 11 de
novembro acontecerá o “Dia Nacional
de Greve e Paralisação”.

PREPARAÇÃO - Ato contínuo, as
centrais irão começar a preparar a
organização das manifestações do dia
25 de novembro, que irão fortalecer o

processo de
acúmulo de
forças para a
definição da
greve geral. O
secretário-geral
da CUT, Sérgio

Nobre, explicou os motivos para a
paralisação.

C A M I N H A N D O - “ E s t a m o s
caminhando para a greve geral.
Qualquer trabalhador tem motivos para
ir às ruas nesse país, para paralisar
seus postos de trabalho. O que a CUT
quer é impedir que essa tragédias das
reformas previdenciária e trabalhista
aconteçam”, afirmou Nobre.

CUT ORGANIZA DIA
NACIONAL DE GREVE E
PARALISAÇÃO CONTRA
REFORMAS DE TEMER

O Sindicato dos
Trabalhadores da
Construção de
Campo Grande
(Sintracom CG)
participou na
semana passada
de um ciclo de
debates sobre
Democracia e
Fortalecimento do
Projeto Político-
Organizativo da
CUT.

DIÁLOGO - O objetivo foi dialogar sobre a conjuntura política nacional e estadual
e os cenários e desafios para a organização sindical da central nos dias atuais.
Realizado na sede da FETEMS (Federação dos Trabalhadores em Educação de
Mato Grosso do Sul), o evento também ofereceu assessoria técnica em organização
sindical e aprovou a pauta da greve geral, convocada pela direção nacional da CUT.

SINTRACOM CG PARTICIPA DE CICLO DE DEBATES
SOBRE DEMOCRACIA E ORGANIZAÇÃO DA CUT/MS

José Abelha Neto: fortalecer ação desde a base
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OPERÁRIOS DA SELCO PARAM NOVAMENTE EM CAMPO GRANDE

C. erca de 50 trabalhadores
da Selco Engenharia fize-
ram um protesto na última

sexta-feira (21) em frente ao es-
critório da empresa em Campo
Grande/MS. A Selco é uma das
empresas contratadas pela pre-
feitura para fazer o serviço de
tapa-buraco na capital.

DANO RECORRENTE - Os
operários estão sem receber o sa-
lário do mês de setembro, que de-
veria ter sido pago no começo de outubro.
“Nos últimos meses, esta é uma situação
recorrente. A Selco atrasa salários e colo-
ca a culpa na prefeitura dizendo que o

Mais uma vez empresa contratada pela prefeitura da capital do Mato Grosso do Sul dá calote nos trabalhadores

município não fez o repasse das verbas.
Independentemente disso, é obrigação da
empresa pagar em dia os funcionários”,
afirma Walter Vieira dos Santos, presiden-

te do Sindicato dos Trabalhado-
res da Construção Pesada do
Mato Grosso do Sul (Sinticop/
MS).

PRAZO - Segundo Walter, a
empresa ficou de regularizar a si-
tuação na próxima semana. “Nós
já comunicamos a Procuradoria
Regional do Trabalho para tomar
as providências cabíveis. A Sel-
co já tem 51 autos de infração
no Ministério do Trabalho e mes-

mo assim foi recontratada pela prefeitu-
ra”, diz o presidente do SINTICOP. A pre-
feitura de Campo Grande alega que o re-
passe de verbas foi feito para a Selco.

Trabalhadores protestam em frente à empresa

SINTRACOM CONCÓRDIA-SC
REALIZA FESTANÇA FAMILIAR NO
4  BINGÃO DO TRABALHADOR

O Sindicato dos Trabalhadores da Construção do Alto
Uruguai Catarinense (Sintracom Concórdia) promoveu no dia 9
de outubro o 4º Bingão do Trabalhador, que é realizado todo o
ano pelo sindicato.

Para o presidente Vilmar Barro, “o evento busca reunir os
trabalhadores do setor e seus familiares para uma
confraternização e descontração junto com os dirigentes, sendo
uma maneira de aproximar o sindicato ainda mais dos
trabalhadores”. “Este ano tivemos uma ótima participação de
filiados e familiares, reunindo em torno de 900 pessoas”.

Os participantes foram premiados com seis jogos de mesa
“Canto Alemão”, seis televisores 32 polegadas e outros prêmios
menores, além do prêmio principal: uma moto Honda 125.


