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Em defesa dos trabalhadores da Eletrobras! 
Informe 099/18 

 

Mais uma vitória jurídica! 

 

“Não há dúvidas de que o referido procedimento de inexigibilidade de contratação 
e o negócio jurídico dele resultante são inquinados de ilegalidade e estão a 
merecer sanção judicial!” 

Com essa afirmação, o Exmo. Juiz da 5ª Vara Federal de Belém/PA, Dr. Jorge Ferraz de 
Oliveira Junior, concedeu ontem, 04/07, uma liminar para suspensão imediata do 
contrato da Eletrobras com RP Brasil Comunicações (FSB Comunicação), contratada sem 
licitação por mais de R$ 3 milhões (entre Contrato e Termo Aditivo) para manipular a 
sociedade sobre o processo de privatização da Eletrobras. 

Nesta ação, o Sintergia/RJ foi representado pelos advogados contratados através da 
organização dos trabalhadores e trabalhadoras.  

A campanha difamatória encomendada pelo MME e pelo presidente da Eletrobras 
produziu peças publicitárias depreciativas aos trabalhadores e trabalhadoras e com 
dados errados sobre a Empresa com a clara intenção de influenciar a opinião pública em 
favor do processo de privatização.  

Após reação das Entidades de Representação as peças publicitárias foram retiradas das 
redes sociais e do site do MME. 

Essa é mais uma vitória jurídica dos trabalhadores e trabalhadoras contra a privatização 
e os desmandos do senhor Wilson PINTO JUNIOR. Um exemplo que a luta jurídica e o 
empenho dos envolvidos, inclusive financeiro, são eficazes!  

Não é de hoje que denunciamos as contratações sem licitação na Empresa, 
contratações estas que aumentaram muitíssimo na gestão do senhor PINTO JUNIOR 
(veja aqui).  

Se a Justiça acha “ilegal” contratações sem licitação/por inexigibilidade como esta da 
FSB, o que diria das firmadas com a BTG Pactual, Sousa Sescon, Barrieu & Flesh 
Sociedade de Advogados, Roland Berger (3 vezes) e Kienbaum (2 vezes)? 

A AEEL e os demais sindicatos da Base Rio estão na luta! 

  

Compartilhem este informe com os colegas. 

Juntos somos muito mais fortes! 

  ASSOCIE-SE A AEEL (clique aqui) OU AO SINDICATO DE CLASSE (links nas logos abaixo) 

 

A Diretoria, em 5 de julho de 2018. 

      

http://www.aeel.org.br/data/files/informe_028_boletim_cne.pdf
http://www.aeel.org.br/fichainscricao.php?op=VZFcHllaKJlUspFRXxmVhN2aKVVVB1TP
http://www.sintergia-rj.org.br/sidicalize.htm
http://www.administradores.org.br/afiliacao/index.php
https://www.sengerj.org.br/pages/22-por-que-se-associar
http://www.sinserj.com.br/filia--o

