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Liminar do Supremo suspende novas regras do trabalho 
escravo  
 
Por Cristiane Bonfanti e Luísa Martins 

A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu em decisão 
liminar a portaria do Ministério do Trabalho que alterou as regras de fiscalização e 
combate ao trabalho análogo à escravidão. Na decisão, a ministra acolheu um pedido do 
partido Rede Sustentabilidade, que, em ação impetrada no STF, sustentou que o ato 
normativo viola princípios constitucionais como o da dignidade da pessoa humana e 
representa um retrocesso social.  
 
A decisão vale até que o pedido da Rede Sustentabilidade seja analisado no Plenário do 
STF, ainda sem data marcada. Publicada semana passada, a portaria do Ministério do 
Trabalho alterou as regras de combate ao trabalho escravo e levantou fortes críticas do 
Ministério Público do Trabalho (MPT), do Ministério Público Federal (MPF) e até mesmo da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT).  
 
Além de afirmar que a divulgação da "lista suja" - com o nome das empresas autuadas 
pelo delito - deve ocorrer por "determinação expressa" do ministro, o ato normativo define 
que, para que sejam caracterizadas a jornada excessiva ou a condição degradante de 
trabalho, por exemplo, deve haver a privação do direito de ir e vir do trabalhador. Apesar 
da repercussão, o governo tem admitido alterar pontos específicos da portaria, como a 
conceituação do delito, mas não revogá-la como um todo.  
 
Segundo Rosa Weber, a portaria "tem como provável efeito prático a ampliação do lapso 
temporal durante o qual ainda persistirá aberta no Brasil a chaga do trabalho escravo, 
trazendo danos contínuos à dignidade das pessoas". Em sua decisão, a ministra afirmou 
que a definição proposta na portaria afeta as ações e políticas públicas do Estado 
brasileiro, no tocante ao combate ao trabalho escravo nas dimensões repressiva (ao 
repercutir nas fiscalizações), pedagógico-preventiva (ao disciplinar a inclusão de nomes na 
"lista suja") e reparativa (ao tocar na questão da concessão de seguro-desemprego ao 
trabalhador resgatado).  
 
A relatora considerou que essas definições conceituais são "sobremodo restritivas" e não 
se coadunam com o que exigem o ordenamento jurídico pátrio, os instrumentos 
internacionais celebrados pelo Brasil e a jurisprudência dos tribunais sobre a matéria.  
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Rosa Weber destacou que, com base na evolução do direito internacional, a escravidão 
moderna "é mais sutil, e o cerceamento da liberdade pode decorrer de diversos 
constrangimentos econômicos e não necessariamente físicos". "O ato de privar alguém de 
sua liberdade e de sua dignidade, tratando-o como coisa e não como pessoa humana, é 
repudiado pela ordem constitucional, quer se faça mediante coação, quer pela violação 
intensa e persistente de seus direitos básicos, inclusive do direito ao trabalho digno", disse.  
 
Em nota o Ministério do Trabalho disse que cumprirá a liminar, mas ressaltou que a 
decisão foi tomada de forma monocrática e "sem ouvir a parte contrária". "Embora se trate 
de uma decisão monocrática de caráter precário, concedida liminarmente sem ouvir a 
parte contrária por sua excelência a ministra Rosa Weber, o Ministério do Trabalho desde 
já deixa claro que cumprirá integralmente o teor da decisão", diz a nota.  
 
O Ministério do Trabalho afirmou ainda que a minuta do texto legal que originou a portaria 
tramitou na consultoria jurídica e teve a sua legalidade subscrita por um advogado público 
de carreira. Segundo o órgão, eventuais medidas jurídicas no curso da ação impetrada no 
STF a respeito do tema serão tratadas pela Advocacia-Geral da União (AGU).  
 
O ministério enfatizou também que não é a primeira vez que o tema da "lista suja" chega 
ao exame do STF e reiterou seu compromisso com o aprimoramento de ações de combate 
ao trabalho escravo no país. O órgão ressaltou que havia decidido aceitar as sugestões da 
procuradora-geral da República, Raquel Dodge, no sentido de aprimorar a portaria 
recentemente editada. 
 
 
 

MPT quer execução de sentença que obriga publicar 'lista suja'  
 
Por Cristiane Bonfanti  

O Ministério Público do Trabalho (MPT) estuda ingressar na Justiça com um pedido de 
execução da sentença que determina a publicação periódica, por parte do Ministério do 
Trabalho, da chamada "lista suja do trabalho escravo", que relaciona os empregadores 
condenados administrativamente por submeter trabalhadores a condições de trabalho 
análogas à escravidão.  
 
Segundo o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, a decisão da Justiça do Trabalho 
do Distrito Federal que determinou a publicação da lista suja transitou em julgado em 26 
de setembro. Com isso, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, não pode mais recorrer 
da determinação.  
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A ação civil pública havia sido ajuizada pelo MPT da 10ª Região antes da publicação, na 
semana passada, da portaria que alterou as regras de fiscalização e combate ao trabalho 
escravo. Na ocasião, o MPT sustentou que o governo não cumpria determinação judicial 
que o obrigava a divulgar o cadastro. Antes da ação civil pública, o governo havia 
publicado a última lista em 2014.  
 
O coordenador nacional de erradicação do trabalho escravo do MPT, Tiago Muniz 
Cavalcanti, disse ao Valor que, no primeiro semestre, a lista foi publicada em março em 
razão de uma decisão judicial. Em setembro, afirmou, foram concluídos seis meses desde 
essa publicação. Em vez de divulgar a nova lista, o Ministério do Trabalho editou a portaria 
segundo a qual o documento será tornado público "por determinação expressa do 
ministro", e não mais por uma decisão da área técnica. "O fato de o Ministério do Trabalho 
não publicar a lista suja e, ainda, tentar alterar as regras para a sua divulgação por meio 
da nova portaria seria uma forma de descumprir a ação civil pública", disse o procurador.  
 
O Valor apurou que membros do Ministério Público analisam ingressar com uma ação de 
improbidade administrativa contra o ministro do Trabalho devido à publicação sobre o 
trabalho escravo. A medida pode ser tomada mesmo se o documento for revogado - o que 
foi recomendado pelo MPT e pelo Ministério Público Federal.  
 
Ontem, o procurador-geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, avaliou que a liminar do Supremo 
Tribunal Federal (STF) que suspende os efeitos da portaria sobre fiscalização do trabalho 
escravo confirma o entendimento do MPT no sentido da "flagrante ilegalidade" do ato 
normativo. "O Supremo traz de volta o Estado Democrático de Direito e faz justiça aos 
trabalhadores mais humildes, que seriam covardemente afetados por essa portaria", disse 
Fleury, em nota. 
 
 
 

Programa de concessões pode gerar 125 mil vagas  
 
Por Arícia Martins 

Os investimentos em infraestrutura são fundamentais não só para garantir maior 
crescimento à economia brasileira no longo prazo, mas também podem ajudar na reação 
já em curso da atividade. Segundo levantamento da consultoria The Boston Consulting 
Group (BCG) divulgado com exclusividade ao Valor, os projetos incluídos atualmente no 
portfólio de concessões do governo federal têm potencial para criar 124,8 mil empregos, 
sendo 41,9 mil destes diretos. As concessões mais atrativas considerando esse critério 
são as de rodovias e ferrovias, que podem gerar 20 mil e 17 mil postos de trabalho diretos, 
respectivamente. Colocando na conta as vagas indiretas, o número de ocupações que 
podem ser abertas sobe para 60 mil na primeira modalidade e 50 mil na segunda. 
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Esse não é o único enfoque que deve ser analisado para priorizar e selecionar projetos, 
diz Thiago Cardoso, diretor do BCG. Na atual situação econômica do país, porém, existem 
motivos para se atribuir uma importância maior ao potencial de geração de empregos. 
"Historicamente, muitos projetos foram escolhidos com vieses políticos, pouco 
transparentes. Propomos uma priorização mais objetiva", diz.  
 
Com base em metodologia desenvolvida para um projeto em vários países da África, a 
estrutura proposta pela consultoria tem dois eixos principais para orientar a prioridade 
dada aos investimentos. O primeiro deles é seu impacto na sociedade, que avalia a 
população afetada, a capacidade de criação de postos de trabalho e de contribuição 
positiva para o desenvolvimento social. Ainda nesse quesito, são observados também o 
efeito de desafogamento dos projetos, seu impacto no PIB, a possível redução de custos 
para os usuários e, ainda, o potencial de contribuição para as receitas do governo.  
 
No segundo enfoque - chamado pela consultoria de "viabilidade" - são considerados a 
sustentabilidade financeira dos projetos e a viabilidade de implementação, que é 
influenciada pela facilidade de realização e o interesse dos potenciais investidores. "Em 
geral, o peso de cada critério irá variar de acordo com o contexto de cada país. Por 



 

5 

exemplo, na atual situação econômica do Brasil, há motivos para se atribuir uma 
importância maior ao potencial de geração de empregos", aponta o BCG no estudo.  
 
Aplicando a abordagem criada para concessões de ferrovias, a construção ao acesso ao 
Porto de Santos, a conclusão do projeto do Ferroanel, em São Paulo, e da Ferrogrão, 
ferrovia concebida para escoar a safra de grãos do Mato Grosso para os portos da região 
Norte, deveriam ser priorizados em função de seus impactos sociais e econômicos. De 
acordo com a consultoria, esses três projetos podem gerar um número estimado de 20 mil 
postos de trabalho.  
 
Outro aspecto mencionado pelo BCG no estudo é o número de ocupações que podem ser 
abertas por bilhão investido. Nessa análise, os investimentos mais eficientes seriam em 
portos marítimos, que têm potencial para gerar 5,1 mil vagas por R$ 1 bilhão gasto, 
seguidos de hospitais (4,5 mil vagas), óleo e gás (4,2 mil vagas), aeroportos (3,9 mil 
vagas).  
 
É preciso considerar, ainda, a qualidade dos postos de trabalho gerados por cada projeto. 
Em artigo publicado no início do ano, o BCG e a CG/LA Infraestructure concluíram que 
portos marítimos, hospitais e aeroportos são os investimentos mais vantajosos sob esse 
aspecto, uma vez que geram empregos mais duradouros, como a operação e manutenção 
do ativo durante seu tempo de vida útil. Já no caso de rodovias e ferrovias, que têm maior 
capacidade de criação de vagas, a sustentabilidade desses empregos é mais reduzida, 
aponta o BCG. "A maioria da força de trabalho é demitida após a conclusão do projeto de 
construção, que exige menos pessoas para sua operação e manutenção", afirma o estudo.  
 
Se os projetos com maior índice de empregabilidade fossem priorizados, certamente a 
taxa de desemprego - que era de 12,6% nos três meses encerrados em agosto, segundo a 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, do IBGE - diminuiria, diz 
Cardoso. Levantamento da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) 
mostra que a construção civil e a infraestrutura respondem por aproximadamente 10% dos 
empregos no Brasil, destaca. "Nosso apelo é que as decisões nesses investimentos não 
podem ser precipitadas. É preciso uma metodologia de seleção mais robusta", resume o 
diretor. O Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) do governo federal trouxe 
vantagens porque deu maior transparência ao processo e abriu um diálogo maior com o 
setor privado, afirma, mas seu foco é apenas em projetos de curto prazo.  
 
"O hiato de infraestrutura no Brasil é tão grande que precisamos fazer projetos urgentes, 
mas a dúvida que fica é como será o planejamento de longo prazo nessa área. Aí, o 
governo vai precisar ter uma metodologia de seleção", disse Cardoso. 
 
 
 
 
 

 
(Fonte: Valor Econômico – 25/10/2017) 
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Ciesp aponta para recuperação da economia 
 
Entidade alerta, no entanto, que retomada do crescimento, com a ampliação de investimentos, está 
obrigatoriamente atrelada à conclusão das reformas além da contenção do déficit público 

 
Campinas - As empresas associadas ao Centro das Indústrias do Estado de São Paulo 
(Ciesp) regional Campinas registraram 150 demissões no mês de setembro, no entanto, 
esse número é bem menor se for comparado às demissões para o mês de setembro 
desde o ano de 2015. 

Em 2016, foram 900 demissões e em 2015 foram 650 postos de trabalho fechados. No 
acumulado de janeiro a setembro de 2017, temos um saldo positivo de 350 vagas. 
Seguindo uma tendência dos meses, alternando com contratações e demissões 
independente do quadro dos próximos meses de outubro, novembro e dezembro, 
certamente o nível de emprego industrial fechará numa situação muito melhor do que foi 
registrado em 2016 com cerca de 5.750 demissões e em 2015 quando foram fechados 
9.400 postos de trabalho. 

A avaliação é do diretor do Ciesp Campinas, José Nunes Filho. A tendência, projeta Nunes 
Filho, é de encerrar 2017 num ritmo mais positivo. "Nós queremos é chegar no final do ano 
com estabilidade no emprego, ou seja, com nível de emprego próximo do zero ou acima 
do zero, o que nos dá já uma tranquilidade em relação aos dois anos anteriores", diz. 

Para o economista e professor da Faculdades de Campinas (Facamp) José Augusto Ruas, 
o nível de emprego em 2017 segue um quadro mais positivo que nos dois últimos anos. 
"Se você olhar sobre a perspectiva anual, é um ano extremamente positivo. A gente olhar 
e ver que parou de cair é algo a ser comemorado. Ficar no zero seria ótimo porque a gente 
parou de cair", avalia. 

Recuperação 

A pesquisa de sondagem industrial elaborada pelo Centro de Pesquisas Econômicas da 
Facamp junto às associadas do Ciesp Campinas mostra que houve uma melhora no nível 
da capacidade instalada das empresas, o que reflete um ligeiro aumento de produção. 

Para Nunes Filho, os dados refletem que a situação econômica está melhorando e 
demonstrando um certo nível de reação. "Estamos recuperando a capacidade ociosa a 
princípio e, depois, devemos passar para um aumento da capacidade que seria a compra 
de novas máquinas, aumento da produção e mais contratação. Os sinais são muito 
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positivos." Para que ocorra por parte dos empresários um nível maior de investimento, o 
diretor do Ciesp reconhece, entretanto, que são fundamentais pontos como a conclusão 
das reformas e a contenção do déficit público. "Se o governo realmente conseguir terminar 
as reformas e conseguir conter o déficit público nós vamos ter um 2018 bom", argumenta. 

José Nunes Filho disse que comércio exterior teve pontos bem positivos em setembro com 
um comércio internacional mais vigoroso, com um aumento de 29,1% na corrente de 
comércio. "Houve um aumento expressivo das importações, o que demonstra que as 
empresas da região de Campinas estão produzindo mais porque estão importando mais 
componentes e matérias primas." Para ele, mostra um maior vigor na economia e uma 
recuperação dessas empresas com a diminuição da capacidade ociosa. "Significa que logo 
vamos entrar na área de investimentos, então eu vejo com muito otimismo. Os números 
são bons e são favoráveis. A gente espera que se mantenham", finaliza Nunes Filho. 

Milton Paes 

 

Dados da ACIC trazem crescimento de vagas 
 

Campinas - Estudo realizado pela Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC) 
mostra que na Região Metropolitana de Campinas (RMC) foram gerados em setembro de 
2017, 1.763 postos de trabalho, 288,56% acima dos 935 postos que foram eliminados em 
setembro de 2016. O estudo mostra ainda que no acumulado do ano, de janeiro a 
setembro, foram gerados 7.859 postos. Houve um crescimento de 151,03% em relação ao 
mesmo período de 2016 quando foram eliminados 15.400 postos de trabalho. No 
acumulado dos últimos 12 meses, foram eliminados 7.529 postos de trabalho. As 
informações levam em conta os dados do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego para Campinas e região. 
 
Setores 

Em setembro de 2017, os segmentos que geraram mais postos de trabalho foram a 
Indústria, Serviços, Comércio e Administração Pública, que juntos, criaram 1.856 postos; 
os que eliminaram foram a Construção Civil e Agropecuária, que juntos, eliminaram 48 
postos. Avaliando os números dos municípios da RMC, os que geraram mais postos foram 
as cidades de Campinas, Paulínia, Sumaré e Pedreira, que juntos, criaram 1.167 postos; e 
os que mais eliminaram foram: Cosmópolis, Indaiatuba e Engenheiro Coelho, que juntos, 
eliminaram 94 postos. Em Campinas foram gerados em setembro de 2017, 504 postos de 
trabalho, 157,34% acima dos 879 postos eliminados em setembro ano passado. No 
acumulado de janeiro a setembro foram gerados 1.073 postos. Um crescimento de 
109,62%, quando no mesmo período de 2016 foram eliminados 11.159 postos de 
emprego. No acumulado dos últimos 12 meses foram eliminados 2.754 postos. 
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Em Campinas, em setembro de 2017, a Administração Pública e Agropecuária eliminaram 
juntas 40 postos, e a Indústria, Serviços, Comércio e Construção Civil, geraram juntos, 537 
postos. O economista da ACIC Laerte Martins acredita que, ao final de 2017 serão aferidos 
resultados positivos. "Frente a esses números, em Campinas e Região observa-se uma 
geração positiva de empregos neste 2º semestre, que deve provocar uma queda na taxa 
de desemprego até 1,5 pp, chegando a 11% em Campinas e Região", diz Martins. "Junto 
com a melhora nos indicadores econômicos até aqui (inflação, juros, créditos e poder de 
compra), apontam que o consumo deverá promover uma melhora nas vendas, neste final 
de ano, que deverá ser bem acima das vendas do ano passado", avalia. 

Milton Paes 

 
 

STF pode declarar inconstitucionais alguns trechos da reforma 
trabalhista 
 
Juízes e professores entendem que a interpretação das mudanças na CLT baterá de frente com os 
princípios constitucionais e responsabilidade pela aplicação das regras ficará a cargo do Supremo 

 

São Paulo - O Supremo Tribunal Federal (STF) pode ser obrigado a decidir se são ou não 
aplicáveis as mudanças promovidas pela reforma trabalhista. Para diversos juízes da 
primeira e segunda instâncias, algumas das novas normas são inconstitucionais, dizem 
especialistas. A juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2), Thereza 
Nahas, acredita que apesar de apenas um dos artigos da reforma afrontar diretamente a 
Constituição Federal, a interpretação de diversos trechos da lei pode entrar em conflito 
com a princípios constitucionais. "Em um primeiro momento, a reforma não vai reduzir 
litígios, ela deve incrementá-los, e muitos irão parar no STF". 

Logo após a aprovação da reforma trabalhista na Lei 13.467/2017, que instituiu uma série 
de alterações na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a Procuradoria-Geral da 
República (PGR), entrou com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), que 
questiona diversos pontos como a prevalência do negociado sobre o legislado e a 
possibilidade de se revogar o benefício do acesso gratuito à Justiça. No começo do mês, 
seguindo esse questionamento, a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do 
Trabalho (Anamatra) junto com juízes, membros do Ministério Público do Trabalho (MPT), 
auditores e advogados, também fecharam oposição a alguns itens da reforma trabalhista. 
Não houve, contudo, questionamento formal via ADI porque, de acordo com o presidente 
da associação, Guilherme Feliciano, o STF não entende que a Anamatra tenha 
legitimidade para tal ação. Para Feliciano, são inconstitucionais a possibilidade do 
empregado fazer jornada de 12 horas trabalhadas por 36 de descanso sem pagamento de 
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adicional pelo trabalho na décima primeira e décima segunda horas, a negociação coletiva 
para enquadramento e horas extras em insalubridade, a negociação individual, a 
terceirização da atividade-fim, o dano moral tarifado e a flexibilização da gratuidade 
judiciária. 

Segundo o professor da faculdade de direito de São Bernardo do Campo, Gilberto Maistro 
Jr., não há uma resistência das primeiras instâncias contra as mudanças da CLT, mas 
uma diferença de interpretações. "Hoje não adianta resistir. O que se discute é a 
interpretação da lei, que é a função dos juízes. E essa legislação tem vários pontos cujas 
interpretações podem ser inconstitucionais", avalia ele. "O resultado dessa interpretação 
desagrada o empresariado, de modo que se divulga a ideia de que os juízes não vão 
aplicar [a lei], mas o que os juízes não podem fazer é ter uma interpretação meramente 
gramatical da reforma, sem o controle sobre se aquilo é constitucional ou não", diz Maistro. 

Faltou diálogo 

Na opinião do juiz titular da 13ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, Ricardo Georges 
Affonso Miguel, as posições das associações não necessariamente representam o que 
cada magistrado pensa. "Seria uma quebra do juramento do juiz dizer que ele não vai 
aplicar uma lei por não concordar com ela", observa. De acordo com ele, não serão os 
juízes de primeira e segunda instância que vão analisar a constitucionalidade das 
alterações na lei trabalhista, mas o STF. "Alguns pontos da reforma precisam ser 
analisados, mas eu não vejo inconstitucionalidades, quem tem competência para ver isso 
é o Supremo", ressalta. 

Ricardo Georges lamenta que o diálogo com a sociedade no caso da reforma trabalhista 
tenha sido tão escasso da parte do Congresso apesar das audiências públicas que foram 
realizadas em Brasília (DF), porém aponta que as regras devem trazer benefícios 
principalmente em relação à celeridade dos processos. "Na parte de direito material há 
problemas, mas no que se refere a direito processual [a reforma] beneficia o trabalhador 
com uma tramitação mais rápida", destaca. Já juíza Thereza Nahas chama a atenção para 
o fato de que apesar de toda a propaganda envolvida, dificilmente a reforma trabalhista 
será tão eficiente na geração de empregos como foi alardeado. "Não adianta vir uma 
reforma desacompanhada de outras medidas eficientes para fomentar o emprego e a 
redução da desigualdade", ressaltou a magistrada durante palestra na Fenalaw, feira 
jurídica, na capital paulista. 

Ricardo Bomfim 

 
 
(Fonte: DCI – 25/10/2017) 
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Produção de calçados cresce, mas não impacta emprego 
 

A produção física de calçados cresceu 4,5% no acumulado de janeiro até agosto, em 
relação ao mesmo período de 2016, segundo a Abicalçados (associação da indústria) e o 
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O resultado, porém, não representa 
um sinal claro de retomada, afirma Heitor Klein, presidente-executivo da entidade setorial. 
Além da base fraca de comparação, a percepção é que picos de fabricação de alguma 
empresa grande possam ter influenciado o resultado. 
 
Em abril e agosto, praticamente não houve crescimento, enquanto em março e maio a alta 
foi de dois dígitos. "Quando há um aumento geral na produção, há também no nível de 
emprego, e não foi o caso. Em agosto de 2016 eram 303 mil pessoas na indústria de 
calçados, e, em setembro de 2017, são 299 mil", afirma Klein. O setor não tem uma 
projeção para este ano, mas a tendência é de ligeira melhora. "Há uma percepção de 
aquecimento do mercado doméstico por causa do Natal, que deverá ser melhor. E um 
quadro semelhante, um pouco mais positivo, deverá ocorrer nas exportações", diz ele. 
 
De janeiro a setembro, houve uma melhora de 1,7% no número de pares de calçados 
brasileiros vendidos, enquanto, em dólares, o crescimento foi de 13%. "Houve uma 
aceleração do preço médio, o que proporciona uma receita maior, mas a médio prazo esse 
encarecimento diminui a competitividade do produto brasileiro." 
 

 
 
(Fonte: Folha de São Paulo – 25/10/2017) 


