
 

SCRN 706/707 Bloco B - Número 12 - Cep: 70740-620 - Brasília-DF Fones: (61) 3347-8833 / 3349-1606 / 3349-1656 - Fax: 3447-9446  sticmb@sticmb.org.br 

EDIÇÃO NÚMERO 15 
 

Brasília, 19 de janeiro de 2018 
 

REFORMA TRABALHISTA 

'Parlamento vota as leis, 
Executivo sanciona e Judiciário 
interpreta', diz Anamatra 

Daqui a três semanas, o Tribunal Superior 
do Trabalho (TST) vai discutir a revisão de 34 
súmulas, para adequação à Lei 13.467, de 
"reforma" da legislação. Um debate que o 
presidente da Associação Nacional dos 
Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), 
Guilherme Feliciano (foto), considera precipitado.  

"A lei é discutível em diversos aspectos 
que vão além da legalidade", observa, referindo-
se a normas da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) e princípios contidos na 
Convenção Americana de Direitos 
Humanos, como já apontou a própria 
Anamatra. Ele também reage a quem diz que o 
Judiciário trabalhista tentará "boicotar" as 
mudanças. "Como funciona o modelo 
republicano? O Parlamento vota as leis, o 
Executivo sanciona e o Judiciário interpreta e 
aplica. Não há nada de ideológico nisso." 

CONTRATOS ANTIGOS - Um desses 
aspectos refere-se à validade da nova lei para 
contratos anteriores a 11 de novembro, quando o 
texto entrou em vigor. A Medida Provisória (MP) 

808, editada para regulamentar a 13.467, fala 
que a lei se aplica aos contratos vigentes. Mas, 
para o presidente da Anamatra, deve-se 
considerar o princípio da condição mais benéfica. 
"O TST já tinha uma tendência a entender que 
incidência da lei nos contratos em vigor teria 
certos limites. Mas o que é direito adquirido?", 
questiona, vendo pouca clareza no termo. 

 

REFORMA DA PREVIDÊNCIA 
CONTRICOM reforça a luta em 
defesa das aposentadorias 

O presidente da CONTRICOM, Altamiro 
Perdoná, informou que a entidade “pretende se 
somar aos demais segmentos do movimento 
sindical para reforçar a luta no sentido de impedir 
a aprovação da PEC que promove a chamada 
‘reforma’ da Previdência”. 

Segundo o dirigente sindical, “a categoria 
da construção civil e outras que representamos 
serão muito prejudicadas caso essa reforma seja 
aprovada em razão do aumento da idade mínima 
e do tempo de contribuição para se aposentar”.  

E justificou: “nossos trabalhadores, pela 
natureza do mercado de trabalho começam a 
trabalhar muito cedo e em condições de trabalho 
muito desfavoráveis, até pelas características da 
atividade que desenvolvem, o que praticamente 
inviabiliza a aposentadoria aos 65 anos de idade, 
no caso dos homens, que compõem a grande 
maioria de nossa categoria - o que se agrava com 
o aumento do tempo de contribuição para 40 
anos, pois a rotatividade do trabalho em nosso 
segmento é muito elevada”. 

Altamiro argumentou que “no caso de 
nossa categoria e de outras muito penalizadas 
por condições muito desfavoráveis de trabalho, o 
certo seria pensar numa aposentadoria 
diferenciada para garantir que nossos 
trabalhadores, fundamentais para o 
desenvolvimento do país, consigam se aposentar 
e viver com dignidade os últimos anos de suas 
vidas.”. 

http://www.redebrasilatual.com.br/trabalho/2017/10/reforma-trabalhista-e-incompativel-com-normas-da-oit-apontam-juizes
http://www.redebrasilatual.com.br/trabalho/2017/10/reforma-trabalhista-e-incompativel-com-normas-da-oit-apontam-juizes


 

SCRN 706/707 Bloco B - Número 12 - Cep: 70740-620 - Brasília-DF Fones: (61) 3347-8833 / 3349-1606 / 3349-1656 - Fax: 3447-9446  sticmb@sticmb.org.br 

STICOMBE ORGANIZA 
ASSEMBLEIA EM FEVEREIRO 
PARA INICIAR NEGOCIAÇÕES 
COM O SINDUSCON 
 O STICOMBE estará realizando ainda 
em fevereiro, em data a ser definida, uma 
Assembleia Geral com o objetivo de iniciar 
o processo de negociações com o 
SINDUSCON (Construção Civil do Distrito 
Federal). 
 Nessa assembleia, deverá ser eleita 
uma Comissão de Negociação encarregada 
de dar os primeiros passos para construir 
a Convenção Coletiva de 2018, com base 
na pauta de reivindicações que será 
definida pela categoria, também em 
assembleia.  
 Segundo o secretário-geral do 
Sindicato, Milton Alves de Oliveira, "será o 
primeiro grande desafio de nossa entidade 
no âmbito do Distrito Federal após a 
aprovação da reforma trabalhista que 
ameaça retirar direitos dos trabalhadores. 
Por isso, acrescentou - estamos nos 
preparando para essa nova etapa, sempre 
no sentido de não permitir retrocessos, 
defender as conquistas da categoria e, se 
possível, ampliá-las”.  
 
 

 
CONTATO: (61) 3349.2165 

Sindicato constata 
irregularidade em obra  
na Rodoviária de Brasília 
 Os diretores do STICOMBE Milton Alves 
de Oliveira, secretário-geral, e Ademar 
Fernandes Almeida, 1º tesoureiro, visitaram as 
obras que estão em andamento na Rodoviária 
de Brasília, onde cerca de 50 trabalhadores 
desenvolvem suas atividades (foto). 
 Na ocasião, foi constatado que a 
empresa responsável pela obra não estava 
assegurando o Vale-Transporte aos operários 
conforme a Convenção Coletiva vigente. Diante 
do fato, os responsáveis pela empresa foram 
contatados e asseguraram o reembolso do 
valor descontado indevidamente dos 
trabalhadores.  
 

SOL NASCENTE CONTINUA 
AGUARDANDO FISCALIZAÇÃO 
Na última semana, o Sindicato, ao  identificar 
uma série de irregularidades no pagamento 

dos trabalhadores das empresas terceirizadas 
que atuam na construção unidades 

habitacionais do programa Minha Casa, 
Minha Vida, fez a denúncia à 

Superintendência Regional do Trabalho. No 
entanto, até o momento, a fiscalização ainda 

não compareceu ao local das obras para 
tomar as providências cabíveis e assegurar os 
direitos daqueles operários que ali trabalham. 


