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A Direção Colegiada do Sintsef/Ce marcou 
presença no segundo dia do Seminário 

que esclareceu dúvidas sobre o E-social. 
Realizado no auditório do Ministério da 
Fazenda, o evento ocorreu entre os dias 
27 e 28 de agosto, conforme notíciamos 

no dia 27. 

Se aprovar a terceirização, STF respaldará fim de direitos trabalhistas

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) retoma, nesta quarta-
feira (29), o julgamento 
sobre a constitucionalidade 
da terceirização na atividade-
fim, considerada a principal 
atividade de uma empresa. O 
placar da votação está 4 a 3 
a favor da ampliação desta 
forma de intermediação de 
mão de obra que precariza 
as condições de trabalho. 
Em comparação aos 
trabalhadores e trabalhadoras diretamente 
contratados pelas empresas, os terceirizados têm 
menos direitos, ganham menos, trabalham mais 
horas e são os mais vulneráveis a acidentes no 
local de trabalho por falta de segurança.

Os ministros Luís Roberto Barroso, Luiz Fux, 
Alexandre de Moraes e Dias Toffoli já votaram a 
favor da legalização desse retrocesso no direito 
trabalhista. Já Edson Fachin, Rosa Weber e Ricar-
do Lewandowski votaram contra. Devem votar 
nesta quarta, a presidente do STF, Cármen Lúcia, 
e os ministros Marco Aurélio Mello, Gilmar Men-

des e Celso de Mello.
“É impressionante que minis-

tros do Supremo desconheçam 
as diferenças de condições de 
trabalho entre terceirizados 
e trabalhadores contratados 
diretamente pela empresa”, cri-
tica a secretária de Relações do 
Trabalho da CUT, Graça Costa. 

Segundo dados do Dieese, 
Acidente de trabalho é maior 
entre os terceirizados, e ainda, 
Terceirizados ganham menos e 

trabalham mais.
“Se a maioria do STF votar pela terceirização 

irrestrita o que teremos no mercado de trabalho 
é mais situações como a da Latam, que anunciou  
no último 20 de agosto, que demitirá cerca de mil 
trabalhadores para terceirizar a mão de obra, 
precarizando as condições de trabalho e a quali-
dade do serviço”, afirmou o secretário de Assun-
tos Jurídicos da CUT, Valeir Ertle.

Romero Jucá deixa o Governo TemerSeminário e-social
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