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‘Trabalho escravo’ faz fiscal parar atividades 
 
Auditores de oito Estados alegam falhas técnicas na portaria do governo federal 
 
Lu Aiko Otta, O Estado de S.Paulo 
Fiscais do Trabalho de pelo menos oito Estados decidiram parar após a edição da portaria 
que modifica as regras de combate ao trabalho escravo. Eles afirmam não saber que 
norma aplicar: a que estava em vigor até o início desta semana ou a nova, que consideram 
insustentável pelas falhas técnicas e jurídicas que contém. 
 
A insegurança jurídica fez parar as fiscalizações em São Paulo, Espírito Santo, Bahia, 
Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul, de acordo com 
informações do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho (Sinait). O Ministério 
do Trabalho disse não ter recebido “nenhuma informação oficial sobre a paralisação de 
auditores.”  
 
Um dia após sua edição, era grande a pressão contra a Portaria 1.129. O Ministério 
Público e o Ministério Público do Trabalho recomendaram ao ministro do Trabalho, 
Ronaldo Nogueira, que revogue a norma. Segundo analisaram os procuradores, ela 
contraria leis como o Código Penal, duas convenções da Organização Internacional do 
Trabalho, decisões do Supremo Tribunal Federal e a decisão da Corte Interamericana de 
Direitos Humanos. 
 
Num choque com o comando da Pasta, o secretário substituto de Inspeção do Trabalho, 
João Paulo Ferreira Machado, orientou os auditores a, na prática, ignorar a portaria e 
informou que pedirá ao ministro sua revogação, dada a quantidade de falhas técnicas e 
jurídicas. 
 
Pelo menos dois projetos de decreto legislativo foram apresentados para revogar a 
portaria: um de autoria do deputado Alessandro Molon (Rede-RJ) e outro do deputado 
Roberto de Lucena (PV-SP). O senador Paulo Paim (PT-RS) disse que a Comissão de 
Direitos Humanos do Senado fará requerimento para que o ministro explique a portaria e a 
revogue. 
 
Apesar da reação, o presidente Michel Temer estava nesta terça-feira, 17, disposto a 
manter a portaria. Uma eventual revogação da medida poderia indispor Temer com a 
bancada ruralista, às vésperas da votação da denúncia contra ele na Câmara dos 
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Deputados. A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), que reúne deputados e 
senadores ruralistas, já afirmou que a norma vem ao encontro de pautas da bancada. 
Apesar disso, auxiliares reconheceram que a norma pode ser revogada, caso a pressão 
aumente. Recentemente, o presidente recuou da extinção da Reserva Nacional de Cobre 
e Associados (Renca). 
 
Um interlocutor do presidente comentou que a reação negativa decorre da 
“incompreensão” do que pretende a norma, que é dar mais segurança aos fiscais no 
exercício de suas funções. Em nota, o Palácio do Planalto afirmou que somente o 
Ministério do Trabalho se pronuncia sobre o teor da portaria. 
 
Retrocesso. A ministra dos Direitos Humanos, Luislinda Valois, afirmou que a portaria não 
pode passar por cima do Código Penal e da Constituição. “O trabalho escravo é destruidor 
e quem pratica esse tipo de crime não pode ficar impune”, disse. Afirmou que, se tivesse 
sido ouvida sobre a decisão, se posicionaria contra. “Não podemos retroceder em 
nenhuma área, muito menos na escravidão”, ressaltou. Luislinda afirmou que pretende 
conversar com Temer sobre a portaria. 
 
O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, divulgou na rede social uma nota de apoio à 
portaria, parabenizando o presidente e o ministro Ronaldo Nogueira. Segundo avaliou, a 
portaria dá critério às fiscalizações. Também a Câmara Brasileira da Indústria da 
Construção (Cbic) apoiou a portaria. Segundo a entidade, a norma fecha “brechas que 
induzem a má aplicação da legislação em vigor”.  
 
Questionado sobre a recomendação do Ministério Público e da própria área técnica, o 
Ministério do Trabalho reafirmou sua posição sobre a portaria: que ela aprimora e dá 
segurança jurídica à ação do Estado no combate ao ilícito. / COLABORARAM LEONENCIO 
NOSSA, RAFAEL MORAES MOURA, TÂNIA MONTEIRO E CARLA ARAÚJO 
 
 
 

IBGE aponta queda no número de trabalhadores sindicalizados 
 
Taxa que era de 13,6% em 2012 recuou para 12,1% em 2016; demissões na indústria ajudam a 
explicar movimento 
 
Daniela Amorim, O Estado de S.Paulo 
RIO - O número de pessoas sindicalizadas encolheu no País nos últimos anos, segundo a 
Síntese da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) 
divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira, 18. 
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Em 2016, 16,9 milhões de pessoas ocupadas ou que anteriormente já tinham sido 
ocupadas estavam associadas a algum sindicato, o menor porcentual da série histórica, 
iniciada em 2012. A fatia de sindicalizados passou de 13,6% em 2012 para 13,4% em 
2014, recuando a 12,1% em 2016. 
 
"Houve uma queda dessa proporção de filiados a sindicatos ao longo do tempo", ressaltou 
Adriana Beringuy, analista da Coordenação de Trabalho e Rendimento do IBGE. 
 
Segundo Adriana, a redução mais aguda na sindicalização entre 2014 e 2016 está 
associada à extinção de vagas no mercado de trabalho. 
 
"Uma das atividades que mais dispensou foi a indústria, que tem uma ocupação muito 
masculina e sindicalização alta", completou a pesquisadora. 
 
Preferência. A sindicalização ainda é maior entre homens (13,1%) do que entre mulheres 
(11,2%), mas essa distância já foi maior em anos anteriores. Em 2012, 15,3% dos homens 
eram sindicalizados, contra apenas 11,9% das mulheres. Em 2014, essa fatia baixou para 
14,8% dos homens e manteve-se em 11,9% para as mulheres. 
 
As atividades com maior porcentual de sindicalizados foram educação, saúde, humanas e 
serviços sociais (concentrando 18,5% de todos os sindicalizados), indústria (15,2%), 
agricultura (15,1%), comércio (13,4%) e serviços prestados a empresas (12,8%). 
 
A pesquisa também identificou redução no total de filiados a cooperativas. Apesar do 
aumento de 11,3% no total de pessoas ocupadas como empregadores ou trabalhadores 
por conta própria entre 2012 e 2016, houve redução no porcentual de associados a 
cooperativas de trabalho ou produção, que recuou de 6,4% em 2012 para 5,9% em 2016. 
 
 
 

Com recessão, emprego migra da grande empresa para PME 
 
Em dois anos, participação de grande empresa no mercado de trabalho encolheu de 30,5% pra 26%; 
já pequeno empreendimento saltou de 46,6% para 51% 
 
Daniela Amorim, O Estado de S.Paulo 
RIO - Em meio à deterioração do emprego e à extinção de milhões de vagas, os pequenos 
empregadores ganharam ainda mais relevância no mercado de trabalho brasileiro, 
segundo os dados da Síntese da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 
(Pnad Contínua) divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta 
quarta-feira, 18. 
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Mais da metade das pessoas ocupadas no País em 2016, 50,1%, trabalhava em 
empreendimentos de pequeno porte, que possuíam de uma a até cinco pessoas 
empregadas. Em 2015, essa fatia era de 48,1%. Dois anos antes, em 2014, período pré-
crise, esse porcentual já era relevante, mas consideravelmente mais baixo, 46,6% dos 
ocupados estavam em pequenos empreendimentos. 
 
Ao mesmo tempo, a proporção de trabalhadores trabalhando em grandes 
empreendimentos, que empregavam 51 pessoas ou mais, encolheu de 30,5% em 2014 
para 29,0% em 2015, passando a 26,0% em 2016. 
 
"São os pequenos negócios que estão aumentando a sua participação, são as pessoas 
que estão se formalizando em empreendimentos de pequeno porte", apontou Adriana 
Beringuy, analista da Coordenação de Trabalho e Rendimento do IBGE. 
 
As empresas de grande porte enxugaram mais a força de trabalho durante a crise e 
perderam representatividade como empregadores em relação ao início da série histórica, 
em 2012, em todas as regiões do País. Por outro lado, os pequenos empreendimentos 
fizeram o movimento oposto, com crescimento em todas as regiões em 2016 ante 2012. 
 
Essa perda na importância de grandes empresas como empregadores de mão de obra 
pode ter explicação na redução da produção industrial, primeiro setor da economia a sentir 
os efeitos da crise. 
 
Na Região Sudeste, 36,2% dos trabalhadores ocupados diziam atuar em grandes 
empresas em 2012, enquanto que em 2016 esse porcentual caiu a 31,8%. 
 
"O Sudeste tem uma concentração muito grande de indústrias. É lá que estão todas as 
indústrias de maior porte, onde teve mais dispensa de trabalhadores", explicou Adriana. 
 
 
 

Trabalho formal por conta própria cresce em meio à crise 
 
De 2014 para 2016, 530 mil trabalhadores por conta própria obtiveram registro no CNPJ, aponta IBGE 
 
Daniela Amorim, O Estado de S.Paulo 
RIO - Apesar da queda no número de vagas com carteira assinada no País durante a 
crise, o número de trabalhadores por conta própria formalizados aumentou no período, 
segundo a Síntese da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad 
Contínua) divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta 
quarta-feira, 18. 
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Em 2012, 23,9% dos ocupados como empregadores ou trabalhadores por conta própria 
tinham registro no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). Esse porcentual 
aumentou ano a ano até alcançar 28,9% em 2016. 
 
No ano passado, 18,9% dos trabalhadores por conta própria tinham CNPJ, enquanto 
82,0% eram registrados. Dois anos antes, em 2014, quando o mercado de trabalho ainda 
estava a todo vapor, tinham CNPJ 17,3% dos ocupados por conta própria e 81,1% das 
empresas. 
 
Segundo o IBGE, a facilitação de registro do pequeno empregador, através do MEI 
(Microempreendedor Individual), pode ter estimulado esse crescimento mesmo em um 
momento de crise. 
 
"Ainda que o processo de crise iniba de certa forma a formalização, pode ser que a 
legislação tenha ajudado nesse crescimento do CNPJ", afirmou Adriana Beringuy, analista 
da Coordenação de Trabalho e Rendimento do IBGE. 
 
De 2014 para 2016, 530 mil trabalhadores por conta própria obtiveram registro no CNPJ, 
praticamente metade do contingente total de 1,078 milhão de ocupados que migrou para 
essa condição de trabalho no período. 
 
Em 2015, quando o mercado de trabalho ainda não tinha engatado deterioração 
acelerada, foram 413 mil novos CNPJs entre os ocupados por conta própria. Em 2016, 117 
mil a mais em relação a um ano antes. Desde o início da série da pesquisa, em 2012, o 
País ganhou 1,109 milhão de trabalhadores por conta própria com registro, o equivalente a 
um aumento de 39,0%. 
 
"Pode ser uma forma que esses trabalhadores por conta própria encontraram para prestar 
serviços que estariam enquadrados nesse tipo de exigência legal. Por exemplo, o 
eletricista que prestava serviço na minha casa agora tem MEI e pode virar o eletricista do 
condomínio", citou Adriana. 
 
Entre 2014 e 2016, obtiveram registro mais 392 mil empregadores, sendo 230 mil deles 
em 2015 e outros 162 mil em 2016. Desde o início da série, o País registrou um 
crescimento de 29,9% no total de empregadores com CNPJ, 806 mil a mais. 
 
Os setores que mais tiveram aumento na formalização de empregadores entre 2012 e 
2016 foram a Construção e o segmento de Alojamento e Alimentação. Entre os ocupados 
por conta própria, houve maior formalização nas atividades de Outros Serviços, 
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especialmente os serviços pessoais ligados à estética (como manicure, cabeleireiro, 
depiladora), além também de Construção e Alojamento e Alimentação. 
 

 
 
 
(Fonte: Estado de São Paulo – 18/10/2017) 
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OIT expressa preocupação por portaria sobre trabalho escravo 
no Brasil 
 
A OIT (Organização Internacional do Trabalho) manifestou preocupação pelas mudanças 
em torno da definição de trabalho escravo e da forma de fiscalização no Brasil, informou 
Antônio Rosa, representante da entidade em Brasília. "O Brasil, a partir de hoje, deixa de 
ser a referência no combate à escravidão que estava sendo na comunidade internacional", 
disse Rosa, que é coordenador do Programa de Combate ao Trabalho Escravo da OIT no 
país. Nesta segunda-feira (16), o Ministério do Trabalho divulgou uma portaria que 
modifica a definição de trabalho escravo e deixa nas mãos do ministro a inclusão de 
empresas na chamada "lista suja", que engloba aqueles que desrespeitam direitos 
trabalhistas. Segundo o texto, publicado no Diário Oficial da União, para que haja a 
identificação de trabalho forçado, jornada exaustiva e condição degradante, é preciso 
ocorrer "privação da liberdade de ir e vir" —o que não constava nas definições adotadas 
anteriormente—, como submissão do trabalhador sob ameaça de castigo, proibição de 
transporte obrigando ao isolamento geográfico, vigilância armada para manter o 
trabalhador no local e a retenção de documentos pessoais. 
 
A portaria estabelece um conceito "condicionado à situação de liberdade, e não é assim no 
mundo, a escravidão moderna não é caracterizada assim", lamentou Rosa. "É uma 
interpretação da norma bastante restritiva, o que acaba por mudar seu sentido, 
impossibilitando na prática as operações de combate ao trabalho escravo em todo o país", 
considerou o auditor fiscal do Trabalho, Renato Bignami. 
 
A portaria, que atende aos interesses da bancada ruralista, foi duramente criticado pelo 
Ministério Público do Trabalho, assim como pela oposição no Congresso, que vê na 
medida uma ação política do presidente Michel Temer, que aguarda a discussão de uma 
segunda denúncia contra ele pelo Congresso. "Temer parece desconhecer qualquer limite. 
Sepultar o combate ao trabalho escravo em troca de salvação na Câmara é escandaloso", 
avaliou em comunicado o deputado Alessandro Molon (Rede-RJ). "A nossa preocupação é 
que de fato não exista nenhum tipo de condução das políticas de luta contra violação de 
direitos humanos em benefício de algum grupo", disse Rosa. 
 
A Secretaria de Inspeção do Ministério de Trabalho rejeitou também o conteúdo da 
portaria em um comunicado interno divulgado nesta segunda-feira e esclareceu que não 
participou de sua elaboração. O documento afirma que "foram detectados vícios técnicos e 
jurídicos" e aspectos que atentam contra a Constituição, a Convenção 81 da OIT e o 
Código Penal brasileiro.  
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Pequenas empresas derrubam produtividade brasileira, diz Ipea 
 
TAÍS HIRATA DE SÃO PAULO 
As pequenas empresas são as principais responsáveis pela baixa produtividade brasileira, 
segundo estudo do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada). A pesquisa constatou 
que há uma lacuna grande entre o nível de produtividade das grandes e médias 
companhias e o das de pequeno porte. A razão entre o desempenho das empresas 
maiores e das menores era de 1,73 até 2012, indicam os dados mais recentes obtidos pelo 
estudo. 
 
O período de crise econômica, não contemplado na pesquisa, poderá ter agravado a 
situação, avalia Mauro Oddo, pesquisador do Ipea responsável pelo estudo. O aumento da 
informalidade nos últimos anos é um dos fatores que pode ter reduzido ainda mais a 
produtividade das companhias menores.  
 
"O universo informal não é contemplado por políticas públicas, não oferece qualificação 
aos trabalhadores nem utiliza linhas de crédito. Isso reduz a possibilidade de a empresa 
inovar e desenvolver seus processos internos." 
 
Mesmo as empresas regularizadas apresentam um alto grau de informalidade –o que o 
estudo chama de semiformalidade. É o caso das companhias que fazem caixa dois ou não 
assinam a carteira de seus funcionários. Outro problema do setor é que, embora existam 
muitos programas e entidades governamentais voltadas às pequenas empresas, falta 
direcionamento aos projetos e há uma escassez de dados para analisar o segmento.  
 
"Há uma heterogeneidade grande entre as MPEs. As necessidades de uma birosca no 
interior são muito diferentes de uma companhia incubada. Temos uma miríade enorme de 
políticas públicas, mas com baixa eficácia porque não sabem aonde querem chegar." 
 
Por conta dessa diversidade, o estudo constata que, mesmo entre as pequenas, há 
empresas com nível de competitividade e de inovação equivalente ao das grandes e ao de 
países desenvolvidos.  
 
Entre 2009 e 2012, 53% dos lançamentos de produtos inovadores vinham de companhias 
de pequeno porte. Uma saída interessante para que as PMEs consigam expandir sua 
competitividade é um maior investimento em inovação direcionada ao mercado interno, 
avalia Oddo. "A inovação não precisa ser algo necessariamente de alta tecnologia. Faltam 
soluções que atendam às necessidades nacionais."  
 
 
(Fonte: Folha de São Paulo – 18/10/2017) 


