
 

1 

Boletim 1331/2017 – Ano IX – 16/11/2017 
 

 
 

Trabalho escravo, crime e a Portaria 1.129/17  
 
Por Cesar Janoti e Thiago Sorrentino 
A novel conceituação de trabalho forçado, jornada exaustiva e condições análogas à de escravo 
estabelecida pela Portaria 1.129/17, do Ministério do Trabalho, reacendeu antigas contendas 
envolvendo trabalhadores, empresários, agropecuaristas, fiscais, parlamentares e juristas. Os 
defensores das medidas sustentam que o novo regramento extirpa os excessos procedimentais 
inexequíveis tanto aos fiscais quanto aos fiscalizados, além de assegurar aos empregadores o 
direito à ampla defesa antes de serem inseridos na famigerada "lista suja" do trabalho escravo.  
 
Noutro giro, os opoentes alegam que a conceituação excessivamente restritiva presente no edito 
distancia-se sobremaneira da compreensão contemporânea sobre a escravidão laboral, que 
prescinde de constrangimentos exclusivamente físicos e se apresenta mais sutil e ardilosa do que 
as formas convencionais empregadas odiosamente no passado, além de violar tanto a legislação 
nacional quanto os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil - que há muito já dispõem 
de definições claras sobre o tema. O que acarreta um verdadeiro retrocesso no combate ao 
trabalho escravo. 
 
“Seja qual for o destino da norma é importante destacar que seus efeitos atingirão a esfera 
penal” 
 
Constituição Federal, Declaração Sociolaboral do Mercosul, Convenções 29 e 105 da Organização 
Internacional do Trabalho (internalizadas pelos Decretos 41.721/57 e 58.822/66, respectivamente), 
Pacto de São José da Costa Rica (Decreto nº 678/92), Protocolo Adicional à Convenção das 
Nações Unidas contra o crime organizado transnacional relativo à prevenção, repressão e punição 
do tráfico de pessoas e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Decreto nº 592/92) 
seriam exemplos de normas infringidas pela Portaria.  
 
Robustecendo as críticas, a reação mais forte ao nupérrimo disciplinamento veio do deferimento, 
pela ministra Rosa Weber, do pedido de liminar formulado por um partido político nos autos da 
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 489, para suspender os efeitos da 
Portaria Ministerial por compreendê-la como violadora das dimensões repressiva, pedagógico-
preventiva e reparativa das ações e políticas públicas brasileiras de combate ao trabalho escravo.  
 
Em resposta, o senhor ministro do Trabalho manifestou acatamento à decisão da Suprema Corte, 
mas ressalvou que os peculiares rumos apontados pela Portaria são irreversíveis. Importante frisar 
que essa obediência não se confunde com revogação da portaria, circunstância que traria 
desdobramentos diferentes à questão. A propósito, a Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH nº 
4/2016 (regulamentação anterior parcialmente revogada pela Portaria 1.129 e que não dispõe de 
conceitos restritivos sobre o trabalho escravo) volta a reger a matéria, ao menos provisoriamente. 
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Seja qual for o destino da controvertida norma regulamentadora, é importante destacar que os 
seus efeitos se espraiarão para além dos âmbitos político e trabalhista, e atingirão a esfera penal.  
 
Lembremo-nos, pois, de que o crime de redução à condição análoga à de escravo, previsto no art. 
149 do Código Penal, consuma-se mediante a ocorrência ao menos de uma das situações 
descritas abertamente no tipo penal (submissão a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, 
sujeição a condições degradantes de trabalho ou restrição da liberdade de locomoção em razão de 
dívida contraída com o empregador ou preposto), cuja constatação frequentemente origina-se de 
fiscalizações trabalhistas lastreadas nos parâmetros estabelecidos pelas normas oriundas do 
Ministério do Trabalho que dão o verdadeiro sentido à norma penal, complementando-a. Ora, como 
o direito penal é essencialmente fragmentário, ultima ratio e deve (ria) ser minimamente 
interventivo, não poderá incidir sobre situações desimportantes a outros ramos do direito.  
 
Por conseguinte, toda e qualquer conduta que fora considerada tipicamente adequada ao crime do 
art. 149 do Código Penal com base em conceitos estabelecidos em atos normativos anteriores à 
Portaria 1.129 e que nesta não mais encontrarem equivalentes correm o risco de serem reputados 
fatos atípicos.  
 
A portaria, por exemplo, condiciona a caracterização da retenção coercitiva do trabalhador no local 
de trabalho em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto ao isolamento geográfico 
decorrente do cerceamento do uso de meios de transporte pelo trabalhador, à presença de 
segurança armada ou à contenção de documentos pessoais do trabalhador. Deste modo, qualquer 
forma de retenção distinta daquelas citadas não serão suficientes à configuração do crime de 
redução à condição análoga à de escravo, o que contraria frontalmente o conteúdo material das 
normas nacionais e internacionais repressivas ao trabalho escravo.  
 
Raciocínio idêntico é observado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconhece os 
parâmetros estabelecidos pelas Portarias nº 75 e nº 130/2012 do Ministério da Fazenda como 
suficientes à aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho (e.g. HC 126.191, 
relator ministro Dias Toffoli), e, ainda, no notório reconhecimento da abolitio criminis temporária em 
relação ao cloreto de etila (entorpecente conhecido como "lança-perfume"), que foi excluído por um 
período de oito dias - supostamente por descuido - da lista de substâncias psicotrópicas de uso 
proibido no Brasil editada pela Anvisa (vide HC 120.026, da relatoria do ministro Celso de Mello). 
Aguardemos o posicionamento definitivo do Supremo quando do julgamento de mérito da ADPF nº 
489, sendo certo, contudo, que os poucos dias de vigência da Portaria nº 1.129/17 podem ter 
causado uma ruptura na definição de determinadas condutas caracterizadoras do crime de 
redução à condição análoga à de escravo.  
 

Cesar Janoti e Thiago Sorrentino são, respectivamente, sócios do Joaquim Barbosa Advocacia, 
mestrando e doutorando em ciências jurídicas Este artigo reflete as opiniões do autor, e não do jornal 
Valor Econômico.  
 

O jornal não se responsabiliza e nem pode ser responsabilizado pelas informações acima ou por 
prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso dessas informações 
 
 

 
(Fonte: Valor Econômico – 16/11/2017) 
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Crise eleva desemprego entre negros na região de São Paulo 
 
São Paulo - Estudo da Fundação Seade e do Dieese mostra que, entre 2015 e 2016, a 
taxa de desemprego dos negros em São Paulo subiu de 14,9% para 19,4%, enquanto a 
dos não negros avançou de 12% para 15,2%. 
 
Ou seja, a diferença entre negros e não negros, que era de 2,9 pontos percentuais (p.p.) 
em 2015, aumentou para 4,2 p.p. no ano passado. E já foi de 1,9 p.p., em 2014, início da 
crise. A taxa de desemprego das mulheres negras (16,3%, em 2015, e 20,9%, em 2016) 
continua sendo superior à dos homens negros (13,7% e 18,0%, respectivamente). 
 
O total de ocupados na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) diminuiu 4%, em 
2016. O fechamento de postos de trabalho afetou mais a população negra, cuja 
participação no contingente de ocupados passou de 40% em 2015, para 38,3%. 
 
Entre esses últimos anos , o rendimento médio real por hora da população negra ocupada 
diminuiu de R$ 9,59 para R$ 9,10 (-5,1%), enquanto o dos não negros passou de R$ 14,17 
para R$ 13,41 (-5,3%). 
 
Assim, segundo o estudo, os negros receberam, em média, 67,8% do rendimento dos não 
negros, "como resultado da maior inserção dos negros em segmentos em que 
tradicionalmente os rendimentos são mais baixos (construção, trabalho autônomo e 
doméstico) e menor incorporação em outros, que costumam pagar salários mais altos 
(indústria, alguns ramos dos serviços, setor público e o agregado que reúne empresários e 
profissionais universitários autônomos, entre outros)." 
 
Em 2016, o tempo médio de estudo dos ocupados com 25 anos e mais era de 10,2 anos, 
mas os negros registraram uma média menor (9,2 anos) do que a dos não negros (10,8 
anos). Do total de ocupados negros, conforme avaliação das entidades, apenas 10,6% 
completaram o ensino superior, enquanto os não negros eram mais que o dobro desse 
percentual: 25,6%. 
 
Da redação 

 
 
(Fonte: DCI – 16/11/2017) 
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Reforma trabalhista inibe ações ‘aventureiras’ 
 
Com mudanças na lei, autor de reclamação na Justiça que não se sustenta com provas terá de pagar 
encargos do processo 
 
Douglas Gavras , O Estado de S.Paulo 
A entrada em vigor da reforma trabalhista no último sábado deve diminuir a abertura das 
chamadas ações “aventureiras” – em que o reclamante acionava a Justiça, mesmo 
sabendo que seu pedido não se sustentava. 
 
Com a alteração da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o empregado que acionar 
na Justiça a empresa onde trabalhava e perder a ação passa a arcar com as custas do 
processo.  
 
Se perder a disputa, ele também passará a pagar a chamada sucumbência – os 
honorários do advogado da empresa. Esse custo pode corresponder a até 15% do valor da 
sentença. 
 
Para Flávia Azevedo, sócia do escritório de advocacia Veirano, a mudança deve ajudar a 
barrar ações infundadas, porque antes o autor da reclamação considerava que não teria 
maiores prejuízos se perdesse a ação.  
 
“De forma geral, acabou a tentativa grátis. O autor de uma ação podia agir de má-fé ao 
exigir o que já foi pago pelo empregador, na esperança de que a empresa não fosse 
recorrer.” 
 
Ela lembra que mesmo quem já tenha aberto uma ação com essas características pode 
desistir dela, caso saiba que a reclamação não se sustenta. 
 
No sábado, uma sentença proferida por um juiz do trabalho na Bahia já tomava como base 
a nova legislação.  
 
O funcionário de uma empresa havia entrado na Justiça reivindicando indenização de R$ 
50 mil por ter sido assaltado a caminho do trabalho. Ele também reclamava o não 
recebimento de hora extra.  
 
O magistrado decidiu contra o trabalhador e o condenou a pagar R$ 8,5 mil pelas custas 
do processo, pela sucumbência e por litigância de má-fé – já que a reclamação do não 
pagamento de hora extra não se sustentava. 
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O intuito do legislador foi desestimular condutas temerárias, de quem entrava com a ação 
para ver no que vai dar, analisa a professora da PUC-SP Carla Romar. “Um efeito colateral 
negativo é que muita gente pode evitar acionar a Justiça em um primeiro momento, com 
medo de ter de pagar pela custa.  
 
Eles podem decidir esperar para ver como os magistrados irão interpretar as primeiras 
ações.” 
 
“Pela minha experiência, são poucas as ações completamente sem fundamento abertas 
na Justiça do Trabalho. Mas existe um pouco de exagero em alguns processos. Muitas 
vezes, o autor tem direito a cinco questões que estão sendo cobradas, mas coloca mais 
duas na ação, só para ver no que dá”, diz Carla.  
 
O juiz do Trabalho Raphael Brolio, do TRT da 2.ª Região, diz que as dúvidas sobre a 
reforma trabalhista se explicam, em partes, pelo pouco tempo de maturação entre a 
aprovação e a entrada em vigor da nova CLT.  
 
“Além de o nível de discussão com a sociedade ter sido muito baixo, seria preciso pelo 
menos um ano para a mudança. Há magistrados contrários e a favor das novas regras, 
mas o tema merecia mais discussões. Nem é uma questão de o juiz não aplicar a nova lei, 
mas de interpretá-la como julgar melhor.” 
 
 

Com nova lei, trabalhador intermitente pode ficar sem 
benefícios do INSS 
 
Salário de empregados que atuam apenas quando são convocados pode ficar abaixo do mínimo, 
fazendo com que empregadores não recolham o piso da contribuição ao INSS e ao FGTS 
 
Fernando Nakagawa, O Estado de S.Paulo 

BRASÍLIA - Trabalhadores contratados sob o novo regime intermitente criado pela reforma 
trabalhista que tiverem remuneração inferior ao salário mínimo poderão ficar sem direito à 
aposentadoria e benefícios da Previdência.  
 
O problema é reconhecido pelo governo e, para tentar contornar a situação, a Medida 
Provisória 808 cria a possibilidade de recolhimento previdenciário adicional a ser pago pelo 
próprio trabalhador. Sindicatos prometem pressão para que o Congresso mude a regra. 
 
A MP 808 editada na terça-feira detalhou o funcionamento da Previdência para os 
trabalhadores intermitentes. Esse tipo de contrato não prevê carga horária mínima e o 
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empregado atua apenas quando é convocado. Segundo especialistas, a modalidade deve 
ser usada em categorias com demanda irregular por mão de obra na semana, como 
garçons. Pela lei, esses empregados devem receber pela hora ou dia pelo menos o valor 
proporcional ao salário mínimo: R$ 4,26 pela hora ou R$ 31,23 pelo dia de trabalho. 
 
Por essas características, é possível que um empregado com carteira assinada na 
modalidade intermitente termine o mês com renda inferior ao salário mínimo. Como o valor 
do contracheque é base de cálculo para os encargos sociais, o empregador recolherá, 
nesses casos, menos que a atual contribuição mínima ao INSS e ao Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS). 
 
A situação tem potencial de criar um limbo na seguridade social. Para contornar o risco, a 
MP prevê que trabalhadores que “receberem remuneração inferior ao salário mínimo 
poderão recolher a diferença” entre o valor do contracheque e a contribuição exigida para 
quem ganha o salário mínimo. 
 
Quem não recolher o adicional por conta própria, cita a MP, “não será considerado para 
fins de aquisição e manutenção de qualidade de segurado do Regime Geral de 
Previdência Social nem para cumprimento dos períodos de carência para concessão dos 
benefícios previdenciários”. Ou seja, não terá acesso à aposentadoria nem concessões 
como licença médica. “Quem receber menos de um salário mínimo dificilmente vai ter 
capacidade de pagar o extra.  
 
A medida parece ainda mais preocupante com a reforma da Previdência que exigirá mais 
tempo de contribuição”, diz o secretário-geral da Força Sindical, João Carlos Gonçalves. O 
presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB), Antonio dos Santos Neto, usa o 
mesmo tom. “Teremos trabalhadores com carteira assinada, mas à margem do regime 
previdenciário.” 
 
Diante do problema, sindicalistas preparam ações para convencer o Congresso a mudar a 
MP. Uma das ideias é propor contribuição adicional das empresas para completar o 
mínimo exigido pelo INSS. “As empresas poderiam completar esse valor previdenciário por 
sua função social”, diz o secretário da Força Sindical. 
 
O advogado trabalhista James Siqueira, sócio da Augusto Siqueira Advogados, avalia que 
esse trecho da MP esclarece responsabilidades do empregador e trabalhador sobre os 
custos do INSS. “Quem está no mercado informal poderá ser intermitente com segurança 
jurídica para contribuir com a Previdência.” / COLABOROU LUCI RIBEIRO 
 
 
(Fonte: Estado de SP – 16/11/2017) 
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Trabalhador teria de contribuir 44 anos para ter teto da 
aposentadoria 
 
LAÍS ALEGRETTI, GUSTAVO URIBE, BRUNO BOGHOSSIAN, DE BRASÍLIA 
A nova proposta de reforma da Previdência, apesar de facilitar o acesso à aposentadoria 
em relação à versão anterior, pode vir com uma regra que reduz o valor do benefício de 
quem ganha acima do salário mínimo.  
 
A fórmula de cálculo em estudo pelo governo e pela Câmara, à qual a Folha teve acesso, 
exigirá 44 anos de contribuição previdenciária para o trabalhador receber o valor máximo 
do benefício. 
 
A regra prevê que o benefício para quem completar idade mínima e 15 anos de 
contribuição seja equivalente a 50% da média salarial do trabalhador.  
 
A mudança não afeta quem tem direito a um salário mínimo, que tem o valor integral 
garantido. 
 
Após os 15 anos de contribuição, a fórmula prevê o aumento de um ponto percentual por 
ano de 16 a 25 anos de contribuição; 1,5 ponto de 26 a 30 anos; 2 pontos de 31 a 35 anos 
e 2,5 pontos a partir de 36 anos de contribuição, com limite de 100%. 
 
O texto já aprovado pela comissão especial na Câmara exige 40 anos de contribuição para 
ter acesso ao valor máximo do benefício.  
 
O relatório do deputado Arthur Maia (PPS-BA) reduziu os 49 anos previstos na proposta 
original do governo.  
 
Agora uma nova proposta está sendo elaborada para compensar a redução de economia 
prevista para os próximos anos com a flexibilização da reforma. 
 
Arthur Maia anunciou, na semana passada, que ele e o governo negociam com líderes da 
base uma nova versão da reforma.  
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Ele adiantou que vai retirar a exigência de 25 anos de contribuição e manter os atuais 15 
anos. Afirmou, ainda, que manterá a proposta de idade mínima de 65 anos (homem) e 62 
(mulheres). 
 
A expectativa é que mudanças na aposentadoria rural e no benefício assistencial pago a 
pessoas com deficiência e idosos de baixa renda também sejam retiradas. 
 
Nesse contexto, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, declarou que a redução da 
proposta não pode ser superior a 50% da economia prevista originalmente.  
 
O texto do governo previa cerca de R$ 800 bilhões de ganho com a reforma, mas o 
relatório aprovado na comissão prevê 75% da economia original. 
 
'OSSO' 
 
Em entrevista à Folha, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou nesta terça-feira 
(14) que não é possível fazer mais flexibilizações na reforma previdenciária e que ela "já 
chegou no osso". 
 
Segundo ele, não haverá redução na idade mínima para mulheres, de 62 para 60 anos, 
apesar da pressão da base.  
 
"O governo cumpriu seu papel quando aceitou fazer flexibilizações, agora é hora do 
Congresso votar." 
 
A mudança na idade mínima tem sido reivindicada por deputadas e senadoras 
governistas.  
 
No governo, há assessores que consideram a redução como uma carta na manga caso a 
proposta enfrente resistências no plenário. 
 
A tramitação da reforma da Previdência parou em maio, após a aprovação do texto em 
comissão especial.  
 
Para entrar em vigor, a proposta depende de aprovação dos plenários da Câmara e do 
Senado, em dois turnos, e com o apoio de pelo menos três quintos dos parlamentares em 
cada Casa.  
 
 
 
(Fonte: Folha de SP – 16/11/2017) 
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DECISÕES 
 

 
 

Reforma autoriza uso de seguro para recurso  
 
Por Adriana Aguiar 
As empresas ganharam uma nova alternativa para reduzir seus custos com os processos 
trabalhistas. A partir de agora, poderão oferecer o chamado seguro-garantia para recorrer, 
em vez de terem que depositar valores em dinheiro. A novidade está prevista na Lei nº 
13.467, que instituiu a reforma trabalhista, em vigor desde sábado.  
 
A apólice, que deve partir de R$ 250, cobre o valor do depósito no caso de a empresa 
perder a causa e não honrar o pagamento determinado. Até então, a Justiça do Trabalho 
somente admitia o oferecimento do segurogarantia para execuções trabalhistas 
provisórias.  
 
A quantia do depósito para que se admita o recurso é calculada com base na condenação. 
Para recorrer aos Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs), por exemplo, vale a o valor 
estipulado pelo juiz de primeira instância. Mas existe um limite estabelecido pelo Tribunal 
Superior do Trabalho (TST), de R$ 9.189 para recurso ordinário (aos TRTs) e de R$ 
18.378 para recursos aos tribunais superiores.  
 
Em alguns casos, é necessário realizar múltiplos depósitos em uma única ação, quando se 
tratam de diversas empresas processadas. Grandes companhias chegam a gastar 
milhares de reais para assegurar a possibilidade de recorrer nos processos.  
 
Com a nova lei, o seguro-garantia passa a ser expressamente previsto nos artigos 882 e 
899, parágrafo 11, da Consolidação das Leis do Trabalho (TST).  
 
Alguns juízes permitiam o uso da modalidade apenas nas execuções trabalhistas com 
base na aplicação subsidiária do Código de Processo Civil (CPC). Em 2016, o TST chegou 
a publicar a Orientação Jurisprudencial nº 59 admitindo o seu uso nessas execuções, com 
base no novo CPC, mas não autorizava para depósitos recursais.  
 
Ainda assim, existem decisões judiciais recentes que não permitem o seguro para 
execuções. "Se antes ainda existiam dúvidas sobre a possibilidade do uso do seguro-
garantia e da carta de fiança, com a reforma não há mais qualquer controvérsia" , diz o 
advogado Rafael Henrique Wüthrich, sócio do escritório Souza e Damasceno. 
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A utilização do seguro-garantia nas execuções trabalhistas já representou um grande 
avanço para a administração financeira das empresas, segundo o advogado. "A partir da 
reforma, o benefício da gestão financeira das empresas é ainda maior, diante da 
possibilidade de também substituir o depósito recursal por seguro-garantia ou fiança 
bancária" , diz Wüthrich. "Traz um alívio bem-vindo, especialmente em momento de grave 
crise econômica."  
 
Para que o seguro seja aceito, porém, é necessário que a apólice represente um 
acréscimo de 30% sobre o valor do depósito, de acordo com o advogado. Isso porque a 
exigência, prevista no artigo 835 do CPC, deve continuar valendo, já que a nova redação 
do artigo 899 da CLT é omissa com relação ao tema.  
 
A Seguradora J Malucelli começou a emitir as apólices exclusivamente pelo sistema on-
line com acesso a todos os corretores parceiros, segundo Ricardo Trunci, diretor comercial 
(nacional) do Grupo Segurador JMalucelli. A quantia a ser cobrada dependerá do porte e 
do rating de cada empresa.  
 
Na prática, a partir de R$ 250 já é possível ter acesso ao produto, de acordo com o diretor 
comercial " É uma apólice simples sem a necessidade de análise técnica para que haja 
emissão paras as empresas já cadastradas", diz.  
 
A diretora de Garantia da corretora JLT Brasil, Stephanie Zalcman, afirma que a reforma 
trouxe uma grande mudança ao admitir essa possibilidade do depósito recursal. "Já havia 
uma aceitação considerável de segurogarantia nas execuções provisórias apresentadas 
de face, sem que haja a substituição de outras garantias. Agora deve haver uma grande 
demanda na área dos depósitos recursais, já que as empresas poderão economizar nos 
valores despendidos em recursos", afirma.  
 
Apesar dos valores de garantia serem pequenos, o mercado deve valer a pena para as 
seguradoras, segundo Stephanie Zalcman, já que há um volume grande de recursos 
trabalhistas e isso deve pulverizar os riscos das companhias.  
 
Adriano Almeida, diretor de Produtos Financeiros da consultoria e corretora de seguros 
Aon Brasil, afirma que a área trabalhista na Aon já representa, ao oferecer o seguro 
garantia nas execuções, cerca de 30% do mercado e a tendência é que haja um novo 
aumento agora. "O uso do seguro-garantia judicial, em todas as esferas, tem crescido 
cerca de 20% ao ano" , diz. "Como o volume de processos trabalhistas é muito grande, as 
corretoras devem desenvolver maneiras mais automáticas para atender esse mercado." 
 
 
 
(Fonte: Valor Econômico – 16/11/2017) 


