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Começa hoje o horário eleitoral:
PROPAGANDA ENGANOSA

A maioria dos ministros do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) votou contra os trabalha-
dores e trabalhadoras do país ao aprovar, 
por 7 a 4 votos, a constitucionalidade da ter-
ceirização da atividade-fim das empresas.

O julgamento no STF foi feito a partir das 
ações ajuizadas por empresários do agrone-
gócio e da indústria da celulose, que ques-
tionavam a Arguição de Descumprimento de 
Preceito Fundamental (ADPF) 324 e o Recur-
so Extraordinário (RE) 958.252 – que por sua 
vez, questionam a validade da Súmula 331 do 
Tribunal Superior do Trabalho (TST), de 2011.

A Súmula 331 proibia a terceirização das 
atividades-fim e estava sendo aplicada pela 
Justiça do Trabalho nos contratos que foram 
assinados e encerrados antes da Lei 13.429, 
sancionada em março de 2017, que liberou a 
terceirização para todas as atividades das em-
presas.

Votaram a favor dos patrões os ministros 
Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, relatores da 
ação, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Gil-
mar Mendes, Celso de Mello e a presidente da 
Corte Carmén Lúcia. Votaram contra a tercei-
rização irrestrita Edson Fachin, Rosa Weber, 
Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio Mello.

Do lado dos patrões, ministros do 
Supremo aprovam terceirização 

irrestrita
Desde o golpe de 2016, No governo ilegítimo 

de Michel Temer (MDB-SP), empresas estrangeiras 
participaram de  95% das operações de fusões no 
setor elétrico e foram as principais compradoras 
de ativos de geração, transmissão, distribuição e 
comercialização de eletricidade. 

Muitas são empresas que pertencem ao gover-
no de outro país, e, por isso, no geral, têm condi-
ções ainda mais favoráveis de financiamento, en-
tre outros incentivos, aponra um estudo da FGV.

A maior aquisição foi a compra da CPFL pela 
chinesa State Grid Corporation, em julho de 2016, 
pelo valor de R$ 40,6 bilhões. 

A secretária de Energia da Confederação Na-
cional dos Urbanitários (CNU), Fabíola Antezana 
questionoa “Por que aqui, Temer vende nosso pa-
trimônio, enquanto as empresas estatais da China, 
Itália e França estão se interessando por nossos 
ativos?”.

Empresas estrangeiras compraram 
R$ 80 bilhões em ativos do setor 

elétrico
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