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Planalto recebeu com alívio decisão do STF sobre trabalho 
escravo  
 
Por Murillo Camarotto e Cristiane Bonfanti  
A suspensão, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), da portaria que estabeleceu novas 
regras para fiscalização do trabalho escravo foi recebida com alívio no Palácio do Planalto.  
 
Preocupado com o grande desgaste causado pela medida, o presidente Michel Temer viu 
na decisão da ministra Rosa Weber a melhor saída para a polêmica.  
 
Com o veto à portaria, o presidente se livra das críticas e ainda ganha uma boa desculpa 
para os deputados aliados que defendem as medidas: a decisão é do Supremo.  
 
Temer não deve incentivar a Advocacia-Geral da União (AGU) a recorrer da liminar do 
STF, que seria o caminho natural caso realmente estivesse interessado em manter a 
portaria.  
 
Apesar disso, defende que as regras para a fiscalização do trabalho escravo sejam 
modernizadas, porém com debate mais amplo.  
 
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 da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT).  
 
Além de afirmar que a divulgação da "lista suja" deve ocorrer por "determinação expressa" 
do ministro, o ato normativo define que, para que seja caracterizada 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 federal havia admitido apenas alterar pontos 
específicos da portaria, como a conceituação do delito, mas não revogá-la como um todo.  
 
Na terça-feira, a ministra Rosa Weber suspendeu os efeitos da portaria do Ministério do 
Trabalho até que seja julgado o mérito de uma ação impetrada pela pelo partido Rede 
Sustentabilidade.  
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Na ação, o partido sustentou que o ato normativo viola princípios constitucionais como o 
da dignidade da pessoa humana e representa um retrocesso social.  
 
Ontem, em mais um desdobramento da polêmica em torno da política de combate ao 
trabalho escravo, o Ministério Público do Trabalho (MPT) da 10ª Região ajuizou um pedido 
para que o Ministério do Trabalho cumpra a determinação de publicar a "lista suja", que 
traz os empregadores condenados administrativamente por submeter trabalhadores a 
condições de trabalho análogas à escravidão.  
 
Além de requerer a publicação, o MPT pediu na Justiça que a União e o ministro do 
Trabalho, Ronaldo Nogueira, sejam citados a pagar, no prazo de 48 horas, multa no valor 
de R$ 320 mil em função do atraso na publicação da lista.  
 
Geralmente, explicou o MPT, esses recursos são destinados ao Fundo de Amparo do 
Trabalhador (FAT).  
 
A decisão da Justiça do Trabalho do Distrito Federal que determinou a publicação da lista 
suja transitou em julgado em 27 de setembro, o que significa que não cabem recursos 
contra a determinação.  
 
Os procuradores do Trabalho argumentam que, diante do prazo de seis meses para a 
atualização da lista, o ministério está em atraso com sua obrigação desde 24 de setembro.  
 
A última publicação havia ocorrido em 23 de março deste ano em função de uma decisão 
judicial. Antes disso, o governo havia publicado a última lista em 2014.  
 
Agora, afirma o Ministério Público, em vez de divulgar a nova listagem, o Ministério do 
Trabalho publicou portaria determinando que esse ato deve ocorrer por "determinação 
expressa" do ministro, e não mais por uma deliberação da área técnica.  
 
Os procuradores viram no ato normativo uma forma de driblar a regra de publicação, entre 
outras ofensas à lei.  
 
No pedido de execução de sentença, o MPT explica que a decisão que fixa a multa é 
passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o 
levantamento do valor depois que todos os recursos contra a ação estiverem esgotados. 
 

 
 
(Fonte: Valor Econômico – 26/10/2017) 
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Desemprego em S. Paulo é alto 
 
- A Pesquisa de Emprego e Desemprego, realizada pela Fundação Seade e pelo Dieese, 
mostra que a taxa de desemprego total na Região Metropolitana de São Paulo passou de 
17,9%, em agosto, para 17,8%, em setembro. 
 
Segundo as componentes, a taxa de desemprego aberto manteve-se estável em 14,5% e 
a de desemprego oculto variou de 3,4% para 3,3%. 
 
O contingente de desempregados foi estimado em 1,988 milhão de pessoas, igual número 
do mês anterior. Esse resultado deveu-se ao aumento da ocupação (geração de 60 mil 
postos de trabalho, ou 0,7%) na mesma magnitude da expansão da População 
Economicamente Ativa - PEA (60 mil pessoas entraram na força de trabalho, ou 0,5%).  
 
O nível de ocupação elevou-se em 0,7% e o contingente de ocupados foi estimado em 
9,18 milhões de pessoas. 
 
Entre julho e agosto de 2017, reduziram-se os rendimentos médios de ocupados (-0,8%) e 
assalariados (-0,5%), passando a R$ 2.060 e R$ 2.125, respectivamente. /Agências 
 
 
 
 

Frente do Supersimples quer ampliar Refis e ameaça derrubar 
veto no STF 
 
Ao ser alertado sobre a exclusão na medida provisória 783, presidente Michel Temer havia prometido 
estudar uma solução compatível para o segmento da micro e pequenas empresas 
 

Brasília - Deputados da oposição e da base aliada, que integram a Frente Parlamentar da 
Micro e Pequena Empresa, vão cobrar do governo o cumprimento de promessas antigas 
em relação ao texto da medida provisória 783, a MP do Refis, que trata do programa de 
renegociação de débitos fiscais e foi sancionada na quarta-feira (24). 
 
De acordo com o texto publicado na edição de ontem (25) do Diário Oficial da União, o 
presidente Michel Temer vetou os benefícios às empresas optantes do Supersimples.Para 
aumentar a pressão parlamentar, o presidente da Frente, deputado Jorginho Mello (PR-
PR), anunciou ontem (25) que vai trabalhar para derrubar o veto presidencial. "O governo 
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atende os grandes e esquece dos pequenos", disse Mello ao DCI. "O Temer seguiu a 
orientação da Receita." 
 
Para justificar o veto, a assessoria do Ministério da Fazenda alegou que a medida somente 
poderia ser feita via projeto de lei complementar. Isso é exigido porque a cesta de oito 
tributos inseridos no Supersimples inclui um municipal (Imposto Sobre Serviços) e outro 
estadual (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). 
 
A Frente aponta que apenas os tributos federais do Supersimples seriam incluídos no 
Refis. A lei do novo Refis garantiu aos aliados, antes da votação da segunda denúncia, 
realizada ontem (25), benefícios no parcelamento de dívidas em até 145 meses, com 
descontos de até 90% em multas e juros, para as médias e grandes empresas. 
 
Há também, ainda em estudo, a possibilidade de a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) 
mover ação no Supremo Tribunal Federal (STF) exigindo a extensão do Refis para as 
empresas do Supersimples. 
 
Promessa 
 
Em evento no Palácio do Planalto para comemorar o Dia da Micro e Pequena Empresa, no 
dia 5, Temer prometera estudar uma solução para o segmento, ao ser alertado sobre a 
exclusão do Supersimples da MP 783.  
 
A extensão do Refis atenderia 550 mil micro e pequenas empresas ameaçadas de 
exclusão do regime especial do Supersimples, que reduz a carga fiscal em 40%. Elas 
devem um valor de R$ 27 bilhões à Receita Federal. 
 
A Frente reúne uma das maiores bancadas do Congresso, com 388 dos 513 deputados e 
33 dos 81 senadores. Desde 2006, quando foi promulgada a Lei Geral da Micro e Pequena 
Empresa, com a criação do Supersimples, a bancada já aprovou oito alterações na 
legislação por meio da aprovação de leis complementares. 
 
Lei Geral e MÉIS 
 
Um novo Refis para as micro e pequenas empresas também estará previsto na nova 
atualização da Lei Geral do segmento a ser apresentado em novembro pelo relator da 
matéria, deputado Otávio Leite (PSDB-RJ).  
 
"A Constituição prevê tratamento diferenciado para os pequenos negócios e não para as 
grandes empresas", comparou Leite, referindo aos artigos que estabelecem mais 
incentivos por parte do poder público aos empreendedores de pequenos negócios.  
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O relator disse ao DCI que está avaliando a inclusão de dispositivo na nova Lei Geral para 
criar um Refis aos microempreendedores individuais (MEIs). 
 
No mesmo dia em que o presidente Temer assinou a lei do novo Refis para médias e 
grandes empresas, o governo anunciou que poderá cassar os CNPJs de 1,4 milhão de 
inscritos como MEis, atualmente a maior categoria empresarial do país.  
 
Os CNPJs deles foram suspensos por 30 dias por dívidas e declarações em atraso. 
 
Se efetivada, a medida poderá cancelar o registro de quase 20% do total de 7,435 milhões 
de MEIs inscritos no Portal do Empreendedor desde 2009, quando começou a funcionar o 
sistema de registro on-line da categoria.  
 
Grande parte dos MEIs reúne trabalhadores por conta própria que antes estavam 
concentrados na chamada economia informal. 
 
O Comitê para Gestão da Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização 
de Empresas e Negócios (CGSIM) divulgou a listagem de MEI com Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica (CNPJ) suspensos por 30 dias. 
 
Trabalho escravo 
 
A bancada ruralista, que reúne cerca de 200 deputados favoráveis a Temer, também vai 
cobrar do presidente uma solução para repor a portaria assinada na semana passada pelo 
ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, que dificultou a fiscalização do trabalho escravo.  
 
Na terça (24), a ministra Rosa Weber, do STF, suspendeu a portaria, até julgamento do 
mérito pleno da Corte. 
 
Ela entende que a portaria fere a dignidade humana ao deixar de caracterizar como 
trabalho escravo condições degradantes e jornada exaustiva. 
 
Ontem, o Ministério Público do Trabalho também apresentou decisão contra a portaria 
determinando à pasta a divulgação da "lista suja". 
 
Abnor Gondim 
 
 
 
(Fonte: DCI – 26/10/2017) 
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Reforma trabalhista e investimentos 
 
Ameaça de alguns juízes de não cumprir as regrs da lei é um banho frio na segurança das relações 
de trabalho 
 
José Pastore *, O Estado de S.Paulo 

Uma vez aprovada a Lei 13.467/2017, entidades empresariais e laborais passaram a 
promover seminários e a produzir documentos para explicar aos seus públicos as novas 
regras.  
 
Afinal, a nova lei trouxe importantes inovações no campo da segurança das relações do 
trabalho. 
 
Para os investidores, essa segurança é fundamental, pois ninguém investe ao saber que 
as regras de uma lei podem não valer no dia de amanhã.  
 
É isso que foi dito por membros da Justiça do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho 
e do quadro de auditores fiscais.  
 
Em reunião da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), 
eles lançaram um balde de água fria na almejada segurança. Os 125 enunciados recém-
publicados esterilizam a Lei 13.467/2017 do começo ao fim.  
 
E mais: os juízes presentes ameaçaram não aplicar as regras daquela lei, argumentando 
que “a norma não é a lei, e sim o que se extrai da lei”.  
 
Como ninguém sabe o que os juízes extrairão da lei no dia de amanhã, não há como 
garantir aos investidores que as regras explicitadas na Lei 13.467/2017 regerão seus 
negócios depois da interpretação daqueles magistrados. 
 
Essa ameaça é grave. Investidor, no mundo inteiro, foge da insegurança jurídica 
provocada por autoridades que têm poder para anular acordos e aplicar penalidades. 
 
O argumento mais recorrente é o de que muitas regras da nova lei violam a Constituição 
federal. Uma das principais violações residiria no fato de a Lei 13.467/2017 admitir que o 
negociado prevalece sobre o legislado.  
 
Segundo os críticos citados, isso só vale quando o negociado for mais favorável aos 
trabalhadores. 
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Para quem milita há décadas no campo trabalhista e acompanha centenas de negociações 
entre empregados e empregadores, surge a pergunta: quem decide o que é mais favorável 
para os trabalhadores? Os fiscais, os promotores e os juízes ou os próprios trabalhadores?  
 
Se estes são os detentores dos direitos, nada mais lógico do que dar a eles a liberdade 
para decidir o que é mais útil para si em cada situação concreta. 
 
O que há de errado com empregados que concordam com redução de salário para manter 
seus empregos no momento da recessão? Ou dos que concordam em deslocar o dia 
feriado na semana (para evitar as longas “pontes”) em troco de uma gratificação? Ou 
daqueles que preferem caprichar no seu desempenho para merecer um prêmio? 
 
Na discussão do mais favorável é imprescindível levar em conta a opinião dos 
trabalhadores. Por que só fiscais, promotores e juízes podem opinar sobre sua vida? 
 
A reforma trabalhista seguiu o salutar princípio de abrir liberdade, mantendo proteção.  
 
Assim, se empregados e empregadores quiserem negociar coletivamente reduzir o horário 
de almoço, isso pode ser feito e será respeitado – é a liberdade –, mas, se não quiserem, 
continuarão com os 60 minutos estabelecidos na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 
atual – é a proteção.  
 
E assim ocorre com todos os direitos: as partes ganharam liberdade e mantiveram 
proteção.  
 
Foi o princípio adotado na reforma trabalhista da França: empregados e empregadores 
podem negociar uma jornada de trabalho semanal de 40 ou 44 horas.  
 
Mas, se não quiserem, a jornada continuará sendo de 35 horas – como prevê a lei 
francesa. Está aí: liberdade com proteção. O que há de errado nisso? 
 
Felizmente, o ministro Ives Gandra Martins Filho, presidente do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST), acredita que a maioria dos juízes aplicará a lei como aprovada pelo 
Congresso Nacional. Oxalá assim seja. Isso atrairá investimentos e criará empregos. Tudo 
o que o Brasil precisa. 
 
* PROFESSOR DA USP, É PRESIDENTE DO CONSELHO DE EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO 
DA FECOMÉRCIO-SP E MEMBRO DA ACADEMIA PAULISTA DE LETRAS 
 
 
(Fonte: Estado de São Paulo – 26/10/2017) 


