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Escopo do Comitê 

A Imprensa funcionará baseada na atualização dos moldes da prática 

jornalística, de forma mais dinâmica e com foco nas multimídias. As novas quatro 

editorias serão: BLOG (cujos textos serão divulgados nas mídias de forma unificada), 

MÍDIAS (Facebook e Instagram), TV (audiovisual) e, ainda, IMPRESSO (o qual tem 

notável relevância no contexto jornalístico e contará com revista e folhetins). A ideia é 

simular uma redação de jornal, desde os cargos dos diretores, no caso, editores, até as 

divisões editoriais. O treinamento, também, será reformulado para melhor atender às 

necessidades dos alunos. 

Produziremos o jornal online, na editoria Blog, plataforma na qual serão 

publicadas a maior parte das matérias sobre o evento. Os alunos que ficarem 

responsáveis por produzir conteúdo para atualizar o blog deverão cobrir as sessões dos 

comitês e redigir, com objetividade, textos adaptados para internet que serão postados 

durante o evento. Todos os comitês deverão ser cobertos e todos os alunos deverão 

escrever, pelo menos, um texto por sessão. Os textos serão avaliados em qualidade do 

conteúdo apresentado, coerência textual e gramática, formando uma nota individual do 

participante. Por fim, todas as notas individuais serão avaliadas para a formação da nota 

final do aluno. 

A editoria Mídias tem por objetivo dinamizar a produção de conteúdo para 

cobertura do evento. Serão utilizadas as mídias sociais Facebook e Instagram como 

plataformas para a divulgação das informações. Aos alunos pertencentes a esse grupo, 

serão distribuídas tarefas que os ajudarão a entender o funcionamento de um jornalismo 

online e multiplataforma, tendo, portanto, de lidar com adaptação de linguagem, 

métodos de escrita online, com a tarefa de abranger a maior quantidade de pessoas 

escrevendo na internet, além da produção de conteúdo instantâneo. Os participantes 

deverão também estar abertos a correções e edições de seus supervisores, demonstrando 

boa capacidade para receber feedbacks. 

A convergência digital também está inerente à comunicação na expressão 

imagética. Dessa forma, a equipe da Imprensa aderiu à editoria de TV, que ficará 

responsável por cobrir a conferência com produções audiovisuais voltadas ao 

jornalismo: boletins, reportagens e apresentação de um jornal televisivo por dia. Os 



alunos, então, serão alocados para produzirem notícias que complementam as outras 

editorias, mas no ramo de TV. Suas principais funções serão: desenvolver pautas com 

valores-notícia, apurar, entrevistar, escrever o roteiro de apresentação, tudo relacionado 

às imagens como complementação do produto. Ao total, durante cada dia, haverá uma 

matéria com cerca de 3 minutos sobre tudo que ocorreu no evento; três boletins, à 

princípio, sobre os principais debates dos comitês; um jornal que acople tudo que foi 

produzido durante o dia de evento, isso será função de um editor de vídeo. E, para o 

último dia de evento, um vídeo produzido reunirá os melhores momentos da 

conferência. 

No lugar do jornal Impresso, será produzida uma revista na editoria de Impresso. Por 

meio de produções contínuas e orientadas, apuração de fatos e colaboração nas pautas, 

os jornalistas desenvolverão textos não-factuais sobre toda a simulação, desde os 

treinamentos, até a noite cultural. A proposta é criar um novo produto que aceite novos 

gêneros textuais do jornalismo, como grandes reportagens, crônicas, entrevistas ou 

artigos de opinião. Além disso, a editoria impressa produzirá folhetins diários com 

informações rápidas que direcionam ao blog, canal principal de notícias. 

  



Como a nova definição de trabalho escravo foi noticiada em jornais 

com linhas editoriais distintas 

por Murilo Fagundes 

1.    Introdução 

O meio midiático possui uma função primordial na divulgação de cultura, ideias, 

novidades e padrões. Em oposição ao senso comum, a mídia não impõe pensamentos; 

porém, como explicaram Maxwell McCombs e Donald Shaw na Teoria do Agenda 

Setting, ela não te diz o que pensar, mas sobre o que pensar: a pauta para a opinião 

pública é determinada pela mídia, que ressalta alguns temas à medida que ignora outros. 

Chong e Druckman aprofundam ainda mais essa relação entre o público e a mídia 

quando trazem o conceito de enquadramento ou framings, que é o ato de, segundo 

Entman, 

Selecionar alguns aspectos de uma realidade percebida e fazê-los mais 

salientes no texto comunicativo de modo a promover uma definição 

particular de um problema, interpretação causal, avaliação moral e/ou um 

tratamento recomendado para o item descrito  

 Frente a isso, os meios de comunicação são pilares fundamentais na divulgação 

de pensamentos, ideias e valores. Contudo, a ética jornalística determina alguns limites 

e objetivos neste papel de divulgação: o respeito às leis, à diversidade, à pluralidade e 

aos Direitos Humanos. No Art. 6°, inciso I, do Código de Ética dos Jornalistas, por 

exemplo, fica expressamente firmado o dever do jornalista de "opor-se ao arbítrio, ao 

autoritarismo e à opressaõ, bem como defender os princípios expressos na Declaraçaõ 

Universal dos Direitos Humanos". Nesse viés, a mídia pode, portanto, de forma íntegra 

e ética, atuar para alcançar o progresso por meio do respeito aos Direitos Humanos e à 

diversidade, tema do XVII Sigma-Múndi. 

A atuação jornalística pode se dar pela luta por uma sociedade democrática, pelo 

respeito à sua ética e busca por uma sociedade mais igualitária que defende a liberdade 

de expressão e de comunicação, como pode, também, infelizmente, reproduzir padrões 

homogêneos preconceituosos, silenciar vozes marginais e minorias sociais e 

invisibilizar reivindicações de direitos. A forma como cada veículo compreenderá um 

fato alterar-se-á de acordo com os valores e as diretrizes de cada um deles. Esse 



conjunto de valores, paradigmas e afirmações forma uma política chamada de linha 

editorial, predeterminada pelo alto patamar ou por diretores que direcionam as ideias 

defendidas por um determinado veículo de comunicação. A linha editorial, ou política 

editorial, influencia decisivamente na formação da mensagem, instrui o modo como 

cada peça é produzida e define a hierarquia das matérias na edição final de um jornal. 

 Compreendido isso, buscaremos, no presente trabalho, analisar como veículos de 

comunicação nacional, de linhas editoriais distintas, tratam e interpretam o tema dos 

Direitos Humanos, mais especificamente, em relação às alterações da Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT) no que diz respeito ao trabalho escravo. Para isso, 

selecionamos dois veículos de circulação relevante no Brasil a fim de identificarmos e 

compararmos os enquadramentos feitos por eles sobre o tema.  

 O trabalho, portanto, visa a analisar a abordagem da revista Carta Capital e do 

jornal Estado de São Paulo, ambos na versão online. A análise será feita sobre as 

matérias que abordam as alterações da Portaria MTB nº 1129 de 13 de outubro de 2017 

em cada veículo.  

Para execução do trabalho, será feita uma análise de conteúdo, que terá por 

objetivo levantar termos e posicionamentos escolhidos pelos veículos para abordar o 

assunto. Dessa forma, analisaremos os enquadramentos ou framings de cada um, assim 

como citado anteriormente, com o objetivo de comparar formas diversas de 

interpretação por meio dos jornais sobre o mesmo assunto.   

 

2.    Metodologia 

A fim de analisar os framings desenvolvidos pelo jornal Estado de São Paulo e a 

revista semanal Carta Capital, optou-se por fazer, primeiramente, um levantamento de 

dados que será tabulado para que se possa comparar as semelhanças e diferenças. 

Portanto, selecionaremos termos e vieses utilizados nos textos e, então, estes serão 

usados para embasar e desenvolver uma análise acerca dos respectivos veículos. Será 

levada em consideração a linha editorial de cada um. Com o propósito de compreender 

diferentes interpretações, uma vez que é necessária a diversidade de opiniões para um 

desenvolvimento saudável e plural da sociedade, pois entende-se que pessoas diferentes 



pensam diferentemente, e a mídia tem papel fundamental na divulgação dessa 

diversidade.  

Ademais, as principais metodologias utilizadas para concretizar tal missão serão 

a análise de conteúdo e a análise comparativa. A primeira, na qual, a partir da 

categorização, da descrição e interpretação, chega-se a uma constatação. E a segunda, 

em que colocar-se-ão os dois veículos jornalísticos antes citados em comparação com 

foco nas linhas editoriais de ambos. 

 

2.1.       Análise de conteúdo 

Surgida no fim do século passado, a denominada análise de conteúdo (AC) é um 

tipo de metodologia de análise de informações e dados qualitativos, que se apresenta 

como uma sequência de passos baseada na categorização, descrição e na interpretação 

de documentos e textos. Tal análise tem função de reunir compreensões além do senso 

comum e, a partir do levantamento de dados, propor uma investigação mais 

aprofundada. Por ser uma metodologia de pesquisa amplamente utilizada, a AC tem 

diversas vertentes e neste artigo utilizaremos a proposta por Bardin. 

 Em relação ao método e às técnicas para desenvolvimento da AC, Bardin (2009, 

p. 121) aponta as três etapas do processo: pré-análise; exploração do material; 

tratamento dos resultados: inferência e interpretação. A pré-análise torna a 

sistematização mais objetiva, a fim de que o analista consiga conduzir as etapas 

seguintes. Nessa etapa, a principal função é a escolha dos documentos que serão 

analisados e a formulação da hipótese a ser testada; a partir desta, elaboram-se 

indicadores para interpretação final. Na fase seguinte, delimitar-se-á o corpus, 

pesquisará sobre o objeto em si, com propósito de compreendê-lo como tal - no nosso 

caso, a linha editorial, os posicionamentos já tomados pelos veículos, o histórico deles 

etc. Ainda aqui, elaborar-se-ão as categorias que classificam os elementos estudados. A 

última etapa trata-se da percepção do analista sobre os elementos analisados. 

Produzir inferências sobre o texto objetivo é a razão de ser da análise de 

conteúdo; confere ao método relevância teórica, implicando pelo menos uma 



comparação onde a informação puramente descritiva sobre o conteúdo é de 

pouco valor. 

O autor fala justamente sobre a subjetividade que há nas mensagens, no texto. O 

texto não se limita apenas ao que está escrito, senão a todo contexto que ele se insere. A 

interpretação, os resgates da memória que o texto traz produz efeitos diversos no leitor.  

A matéria-prima da análise de conteúdo é constituída por materiais advindos de 

comunicação verbal ou não-verbal, como cartas, cartazes, jornais, revistas, gravações, 

entrevistas, fotografias, vídeos, entre outros. Nosso material de trabalho é, dessa 

maneira, as publicações online selecionadas dos veículos Estado de São Paulo e Carta 

Capital. Contudo, as fontes, que chegam ao pesquisador em estado bruto, necessitam, 

desse modo, serem interpretadas para facilitar a inferência a que é pilar da análise de 

conteúdo.  

A captação da coletânea dos dois jornais é a primeira fase da AC no presente 

trabalho, o que pode ser definida como pré-análise. Vale frisar que os caráteres 

descritivo e opinativo das matérias selecionadas foram essenciais e, nesse sentido, 

algum elemento textual deve ficar evidente para justificar a escolha. No caso específico, 

o tópico central foi a proximidade à linha editorial dos veículos.  

Por conseguinte, a exploração do material se configura a partir da fragmentação 

do corpo textual e dos elementos do texto, como, por exemplo, o lide, o título, os termos 

adjetivos, não-comuns em produções jornalísticas, entre outros. Também, nesse ponto 

da análise de conteúdo, é essencial relacionar as produções às linhas editoriais, 

constatando (ou não) a convergência ideológica entre a elaboração do jornalista e a do 

jornal. 

A partir dessa reunião e leitura de documentos, pretende-se concretizar um 

processo de codificação, que busca identificar cada elemento da amostra dos textos de 

forma detalhada. Então, com essa finalização, consegue-se alcançar a inferência e a 

interpretação das ideias estudadas, etapa subjetiva - mas estratégica - da análise de 

conteúdo.  

 



2.2.       Análise comparativa 

Junto à análise de conteúdo das matérias dos jornais previamente selecionados, 

será realizada uma análise comparativa a fim de colocar em evidência as diferenças e 

semelhanças de cada linha editorial. 

Ademais, segundo SCHNEIDER e SCHIMITT, algumas questões podem ser 

levantadas acerca da operacionalização do método comparativo: 

 O método comparativo tem sido empregado das mais diversas maneiras no 

campo das ciências sociais. Os distintos usos da comparação refletem 

diferentes posições acerca das relações existentes entre as teorias gerais e as 

explicações locais, os quadros conceituais e as técnicas de pesquisa, a 

formulação de hipóteses e sua validação. 

A comparação constitui-se um método capaz de estabelecer uma universalidade 

de perspectivas e abordagens, e tal simultaneidade de fatos e fenômenos não 

necessariamente complementares mostra-se uma importante ferramenta de entender 

linhas divergentes de pensamento, o que é o caso no presente artigo, em que se têm dois 

veículos com políticas editoriais discrepantes. 

Neste artigo, serão comparadas, além das matérias escolhidas dos diferentes 

jornais, as linhas editoriais de ambos e a motivação ideológica das produções da Carta e 

do Estadão. Além da análise de conteúdo, a análise comparativa é essencial para a 

completude do que se quer concretizar: a noção inicial do panorama jornalístico de 

vertentes editoriais diferentes acerca de um tema específico. 

 

3.    Contexto 

A fim de contextualizar a pergunta de pesquisa do presente artigo, faz-se 

necessário traçar dois cenários: primeiramente o da alteração da Consolidação das Leis 

do Trabalho (CLT) no Governo Temer e posteriormente o cenário da atual conjuntura 

da imprensa no Brasil, com foco nos dois veículos escolhidos. 

No dia 11 de julho de 2017, o texto-base da Reforma Trabalhista apresentado 

pelo Governo Michel Temer foi aprovado no Senado Federal, segunda casa pela qual 



passou. A reforma alterou as leis trabalhistas e mudou várias definições antes praticadas 

na relação entre empregado e empregador, entre elas o estabelecimento de férias, a 

quantidade de horas da jornada de trabalho, a contribuição sindical, o plano de cargos e 

salários, entre outras. 

Indiretamente, nesse contexto político, no dia 16 de outubro de 2017, o 

Ministério do Trabalho modificou o conceito de trabalho escravo por meio de uma 

norma publicada no Diário Oficial da União. A Portaria MTB Nº 1129/2017 altera 

principalmente a avaliação de conceitos como "trabalho forçado, jornada exaustiva e 

condições análogas à de escravo" e, de acordo com a norma, o artigo 149 do Código 

Penal é contrariado. O artigo determina que qualquer um desses elementos caracteriza 

prática de trabalho escravo. Com a Portaria de outubro, entretanto, é necessário 

restringir a liberdade do trabalhador para que a jornada excessiva ou a condição 

degradante seja caracterizada como trabalho escravo. 

Ambos os fatos foram noticiados pela grande imprensa, de maneiras distintas a 

depender das linhas editoriais dos veículos. Para que se entenda o viés jornalístico das 

publicações, é interessante haver uma análise da atual situação da imprensa no Brasil, 

que se destaca, principalmente, pela interferência das novas mídias nas publicações 

noticiosas. Todavia, neste artigo serão consideradas principalmente as mudanças de eixo 

temático dos jornais nas últimas décadas.  

Ademais, a professora da Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de 

Brasília Ana Carolina Kalume, no livro O jornalista brasileiro, afirma que: 

O jornalismo oriundo do impresso e praticado segundo os seus fundamentos, 

apesar de estar na defensiva, ainda é base do jornalismo em todas as 

plataformas, ao passo que as plataformas digitais ainda não provaram serem 

sustentáveis e autônomas no que se refere à atividade jornalística 

 Logo, o jornal impresso ainda tem impacto expressivo na realidade do país e, 

por isso, merece ser estudado com mais afinco. 

No dia  1º de  junho  e  10  de  setembro  de  1808,  respectivamente, nasciam  os 

primeiros  jornais brasileiros,  o Correio  Braziliense e  a Gazeta  do  Rio  de  Janeiro. No 

século XIX, ainda, a ideia de jornalismo como quarto poder surge na sociedade 



democrática a fim de conferir à profissão o dever de fiscalizar e denunciar desvios e 

falhas dos outros três poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário). Em um lapso 

temporal, há dez anos, o UOL já era um dos grandes portais de notícias do Brasil, e a 

Globo começava a apostar na internet, com a fundação do G1, no final de 2006. Apesar 

disso, nos jornais tradicionais, o impresso continuava com força. 

 Uma característica traçada na evolução da linha do tempo, portanto, faz-se 

fulcral para compreender a análise feita posteriormente: a decadência do jornalismo 

opinativo e a ascensão do jornalismo informativo. No contexto pré-Independência, os 

jornais eram essencialmente opinativos. Se havia divergências entre os defensores da 

independência, elas se materializavam nas páginas dos jornais, com polêmicas e insultos 

aos adversários. A opinião, característica principal do início da imprensa brasileira deu 

lugar ao jornalismo puramente informativo, fato que pressupõe uma troca do modelo 

europeu para o estilo estadunidense, de hard news.  

É importante entender essa transição principalmente o que é chamado de viés ou 

inclinação no jornalismo. A partir da adoção de um modelo mais dinâmico e factual e 

menos opinativo e crítico, pretende-se atingir a imparcialidade, a objetividade e a 

neutralidade, conceitos polêmicos na formação jornalística. E, nesse sentido, situa-se a 

linha editorial de um veículo, a qual guia o periódico para a concordância ou 

discordância dessas máximas. 

 

4.    Descrição dos veículos 

Como já mencionado anteriormente, os dois veículos analisados neste artigo 

serão a Carta Capital e o Estado de São Paulo, ambos na versão online. Não há 

alterações significativas em relação à versão impressa (revista e jornal impresso, 

respectivamente), haja vista a linha editorial se manter a mesma. Além do conceito de 

linha editorial, propriamente, faz-se essencial o entendimento de outros conceitos 

básicos do universo das teorias da comunicação para que se compreenda a análise 

holisticamente. A seguir, apresentam-se alguns dos termos com definições estipuladas 

de forma breve e concisa: 



 Lide: o termo é aportuguesado do inglês lead, que significa conduzir, 

liderar. De acordo com a Folha, o lide introduz, no primeiro parágrafo, o 

leitor no texto e prende sua atenção. Há dois tipos básicos de lide: o 

noticioso, que responde às questões principais em torno de um fato (o 

quê, quem, quando, como, onde, por quê), e o não-factual, que lança mão 

de outros recursos para chamar a atenção do leitor. 

 Valor-notícia: é a avaliação de potencial noticiabilidade, que determina 

a importância que um fato ou acontecimento tem para poder, depois de 

analisado, ser ou não ser notícia.  Incluem-se, por exemplo, de acordo 

com o manual da Secretaria de Comunicação do Senado Federal, 

ineditismo (+ inédito = + importante), probabilidade (- provável), 

interesse (+ pessoas afetadas), apelo (+ curiosidade), empatia (+ pessoas 

que se identificam), proximidade (+ proximidade geográfica). 

 Agendamento ou agenda-setting: teoria que discute o fato de que os 

veículos midiáticos determinam quais assuntos farão parte das conversas 

dos consumidores de notícias. 

 Gatekeeper: o gatekeeper ou porteiro é o editor das redações de jornais, 

aquele que seleciona o que será ou não publicado nos veículos. 

 

4.1. Carta Capital 

Surgida após a redemocratização, mais especificamente em 1994, a revista Carta 

Capital, interage com a ideologia de centro-esquerda e, geralmente, argumenta de forma 

favorável ao controle estatal da economia, à igualdade e tem posição definida em 

relação a fatores culturais e morais. Mas a política editorial da revista, que 

posteriormente se tornou portal, não fica bem definida e delimitada. O manifesto, 

disponível no site, é curto e comunica o seguinte: 

As tecnologias mudam os meios, não a mensagem. O jornalismo vigia a 

fronteira entre a civilização e a barbárie. Fiscaliza o poder em todas as suas 

dimensões. Persegue incansavelmente a verdade factual. Respeita a 

inteligência de quem lê, ouve ou assiste. Está a serviço da democracia e da 

diversidade de opinião, contra a escuridão do autoritarismo do pensamento 

único, da ignorância e da brutalidade. CartaCapital pratica jornalismo em sua 



essência, crítico e transparente, desde a sua fundação, em 1994. Pois não há 

esperança de sobrevivência humana sem homens e mulheres dispostos a dizer 

o que acontece, e o que acontece porque é.  

Então, nota-se que a verdade e a essência crítica são características manifestadas 

de forma mais incisiva pela Carta no lugar de afirmar alguma vertente político-

partidária. Nesse cenário, um artigo da Sociedade Brasileira de Estudos 

Interdisciplinares da Comunicação (Intercom) publicado em 2015 sugere que há ligação 

editorial da publicação com posicionamentos políticos:   

 

A revista foi criada como uma alternativa às revistas dominantes no mercado à época, Isto é e 

Veja. Em termos de vendas, a Carta Capital naõ superou suas concorrentes. Hoje, assume uma postura de 

maior análise crítica. Possui uma equipe pequena, de 11 jornalistas e procura dar sempre uma visão 

diferente da apresentada pela grande mídia. Por isso, muitas vezes é acusada de realizar jornalismo 

partidário pró-governo petista. A linha editorial da revista é assumidamente esquerdista. 

 

4.2. Estado de São Paulo 

Em 4 janeiro de 1875, nasceu o periódico Província de São Paulo, fundada por 

um grupo de militantes republicanos, sob a liderança de Manoel Ferraz de Campos 

Salles e Américo Brasiliense. A missão deles era concretizar um periódico diário com 

notícias voltadas ao combate à monarquia e à escravidão, presentes à época. Entre os 

proprietários estavam Américo de Campos e Francisco Rangel Pestana. Em 1 de janeiro 

de 1890, após a proclamação da República, o jornal alterou o nome para O Estado de S. 

Paulo. Aliado inicial dos produtores de café paulistas, o jornal era republicano, 

adversário implacável de Getúlio Vargas e conspirou contra João Goulart. Além disso, 

foi aliado do regime militar instalado em 1964, com quem rompeu quando o 

autoritarismo tomou lugar das promessas democráticas. O Estado, depois desse 

episódio, sofreu forte censura, abrigou perseguidos políticos em sua redação e, durante 

muitos anos, foi considerado o jornal mais importante do país. 

Ainda, de acordo com o Relatório de Responsabilidade Corporativa do Grupo 

Estado, de 2005, a política editorial afirma o seguinte:  



O Grupo Estado é uma empresa que apura, processa e difunde informação 

com rigorosa obediência às exigências profissionais e éticas. Mantemos o 

nosso compromisso histórico com a integridade da informação, a 

independência editorial e a permanente busca da verdade. 

 

 

 

5.    Levantamento de informações 

Como discutido anteriormente, a metodologia a ser utilizada neste artigo seguirá 

três etapas do processo metodológico da AC: pré-análise; exploração do material; 

tratamento dos resultados: inferência e interpretação. Além disso, todas as informações 

levantadas nesta parte servirão para compor a análise comparativa. 

A pré-análise da AC é a seleção inicial dos documentos. Serão utilizadas duas 

publicações online de cada veículo, as quais têm elementos suficientes para serem 

definidas como matérias factuais, isto é, puramente informativas. Uma das intenções é 

analisar, portanto, como os veículos divulgam alterações objetivas (se há 

contextualização, opinião ou elementos além-fato). Já nesta etapa também é possível 

perceber que a simples listagem de publicações de jornais distintos pressupõe uma 

comparação. Iniciam-se, portanto, a análise de conteúdo e a análise comparativa. As 

reportagens estão listadas a seguir: 

 

Nº Veículo Título da matéria Data de 

publicação 

Link 

I  

Carta 

Capital 

O fim do enfrentamento ao 

trabalho escravo 
 

18 de outubro 

de 2017 

 

goo.gl/nHZGXv 

 



II  

Carta 

Capital 

Quanto vale um escravo para o 

governo Temer? 

 

 

30 de outubro 

de 2017 

 

goo.gl/4c71Lw 

 

III  

Estadão 

Regra dificulta pena por trabalho 

escravo 
 

16 de outubro 

de 2017 

 

goo.gl/fXgQUG 

IV  

Estadão 

Sob pressão, governo pode recuar 

em pontos da portaria de trabalho 

escravo 

 

20 de outubro 

de 2017 

 

goo.gl/vysuJQ 

A exploração do material bruto será realizada a partir de elementos visuais e 

temáticos. Esses últimos já foram tratados quando os veículos foram descritos a partir 

de suas linhas editoriais. Logo, faz-se necessário aqui pontuar palavras-chave, 

fragmentos textuais, o lide das matérias, os valores-notícias, entre outros. Comecemos 

pelo lide de cada um: 

Nº Título da matéria Lide 

I O fim do 

enfrentamento ao 

trabalho escravo 

Na contramão da história e do que preconiza a 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), o 

Ministério do Trabalho publicou a portaria nº 1129/2017 

que praticamente inviabiliza o enfrentamento ao 

trabalho escravo no Brasil. 

https://www.cartacapital.com.br/politica/reforma-trabalhista-viola-convencoes-da-oit
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/reforma-trabalhista-dificulta-combate-ao-trabalho-escravo


II Quanto vale um 

escravo para o 

governo Temer? 

 

Rejeitado por 77% dos brasileiros e aprovado por 

míseros 3%, segundo a última rodada do Ibope, o 

presidente mais impopular desde o fim da ditadura 

pagou caro para salvar o próprio pescoço, embora não 

tenha colocado a mão no bolso para pagar a fatura. 

III Regra dificulta pena 

por trabalho escravo 
O governo baixou norma que dificulta a punição de 

empresas que submetem trabalhadores a condições 

degradantes e análogas à escravidão. Portaria publicada 

nesta segunda-feira, 16, no Diário Oficial determina 

que, a partir de agora, só o ministro do Trabalho pode 

incluir empregadores na Lista Suja do Trabalho 

Escravo, esvaziando o poder da área técnica responsável 

pela relação. A nova regra altera a forma como se dão as 

fiscalizações, além de dificultar a comprovação e 

punição desse tipo de crime.  

IV Sob pressão, governo 

pode recuar em pontos 

da portaria de 

trabalho escravo 

O presidente Michel Temer já admite a interlocutores 

próximos que pode fazer ‘ajustes’ na portaria que 

modifica as regras de combate ao trabalho escravo. No 

entanto, as alterações só serão feitas após a votação, na 

Câmara dos Deputados, da segunda denúncia contra ele 

por obstrução de Justiça e formação de quadrilha. 

Usualmente, o lide jornalístico responde às seguintes questões no primeiro 

parágrafo: O quê, quem, quando, onde, como, por que. Nota-se, portanto, que somente 

os lides do Estado de São Paulo cumpriram com esse papel do jornalismo objetivo e 

direto. Vale ressaltar mais uma vez que não se pretende neste artigo apontar um 

espectro correto e outro incorreto do jornalismo, mas, sim, pontuar de forma detalhada 

os elementos que seguem ou não a linha editorial de cada publicação. 

Nos lides da Carta Capital, fica clara a reprovação dos autores da matéria em 

relação à postura do Ministério do Trabalho na publicação da Portaria e, além da 

https://www.cartacapital.com.br/politica/camara-barra-segunda-denuncia-e-salva-temer-pela-segunda-vez
https://www.cartacapital.com.br/politica/camara-barra-segunda-denuncia-e-salva-temer-pela-segunda-vez
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,servidor-e-exonerado-apos-queixa-de-falta-de-verbas,70002038042
about:blank


negação da medida em si, nota-se o reforço da rejeição do presidente Michel Temer. O 

Estadão busca ser mais direto, apresenta as informações do episódio de alteração e situa 

o leitor em relação à denúncia de Temer, sem firmar um posicionamento. 

Por conseguinte, alguns fragmentos serão listados em tabela para serem 

analisadas: 

Nº Título da matéria Fragmentos 

I O fim do enfrentamento ao 

trabalho escravo 
Na contramão da história, (...) 

a portaria ignora que o Estado deve zelar(...) 

Em um País no qual a escravidão vigeu por mais de 

350 anos, em que mesmo após a abolição, negros e 

negras seguiram excluídos, causa espécie que o 

governo Temer tome esta atitude. 

desconsiderando que a correlação de forças entre 

capital e trabalho pende para o lado do empregador 

Quem poderá dizer que a mulher que ganhava um 

salário de R$ 550; (...) ligada ao grupo Riachuelo, 

não trabalhava em condições degradantes?  

* Maria do Rosário é deputada federal (PT-RS) 

II Quanto vale um escravo 

para o governo Temer? 

 

Rejeitado por 77% dos brasileiros e aprovado por 

míseros 3% (...) 

[Temer] pagou caro para salvar o próprio pescoço, 

embora não tenha colocado a mão no bolso para 

pagar a fatura. 

A pressão do agronegócio, atividade campeã em 

acusações de trabalho escravo, ocorria (...) 

https://www.cartacapital.com.br/blogs/outras-palavras/por-que-falar-da-escravidao-do-brasil-em-quadrinhos-3271.html


III Regra dificulta pena por 

trabalho escravo 
A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), que 

reúne deputados e senadores ruralistas, afirmou, em 

nota (...) 

contraria resolução das Nações Unidas(...) 

O Ministério Público do Trabalho (MPT) acusou o 

governo de dar os “braços” às empresas que 

escravizam. 

IV Sob pressão, governo pode 

recuar em pontos da 

portaria de trabalho 

escravo 

A substituta de Rodrigo Janot no comando da PGR, 

(...), fez duras críticas à medida(...) 

No primeiro texto, da Carta Capital, vários fragmentos pressupõem 

posicionamentos editoriais da Carta Capital em relação à alteração da definição de 

trabalho escravo pela pasta. Como o espaço é cedido e assinado por Maria do Rosário, 

deputada do Partido dos Trabalhadores (PT), espera-se que as ideologias contidas no 

texto tenham, então, convergência às ideias petistas. E é o que ocorre. Por meio de 

exemplos reais, jogos de palavras mais fortes, a autora do texto confronta o governo 

vigente na publicação online da Carta.  

Já no segundo texto, agora escrito por jornalistas, o confronto com o governo é 

mais sutil, mas ainda fica explícita a caracterização da política editorial já mencionada. 

Tal constatação se dá pelo uso de metáforas, termos coloquiais, apostos e dados que 

confirmam a rejeição do presidente. 

Os textos III e IV tendem a se afastar da opinião explícita dos autores, o que não 

deixa de expor um posicionamento. A diferença está na pessoa que se posiciona. 

Enquanto os textos da Carta exprimem a condição ideológica de quem escreve, os do 

Estadão transferem a opinião a especialistas, órgão públicos, parlamentares, entre 

outros. 

  

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,ministerio-do-trabalho-constata-trabalho-escravo-entre-domesticas-trazidas-das-filipinas,70001917544


6.    Conclusão 

Diante do exposto, fica notável a discrepância entre as linhas editoriais da Carta 

Capital e do Estado de São Paulo. O primeiro veículo opta por um jornalismo mais 

crítico e com posições delimitadas. O segundo, por sua vez, prefere transferir a 

informação de forma burocrática e objetiva ao leitor. Como citado anteriormente no 

contexto da imprensa brasileira, o jornalismo teve início com o jornalismo opinativo e 

crítico e, depois, com a aproximação do jornalismo estadunidense, a notícia de forma 

mais factual, apelidada de hard news, foi incorporada e ascendeu no cenário 

jornalístico. Então, não há lados corretos e incorretos, desde que os princípios éticos e 

jornalísticos não sejam feridos.  

É importante citar que o Estadão não deixa de exprimir sua opinião 

independente, mas geralmente essa tarefa é direcionada aos blogs de opinião, os quais 

direcionam o posicionamento ao nome do jornalista profissional que assina a coluna. O 

editorial é o local no jornal em que há as opiniões defendidas pela alta cúpula da 

empresa e que, consequentemente, reflete o viés do veículo. Na Carta, os dois tipos de 

produção jornalística se misturam, mas o caráter crítico se destaca. 

Outro pilar a ser lembrado a partir dos elementos destacados nesta análise é a 

inclinação ou não dos dois veículos para a defesa dos Direitos Humanos, tópico tratado 

anteriormente. O respeito às leis, à diversidade, à pluralidade e aos Direitos Humanos 

são pontos muito importantes na conduta ética jornalística, mas percebe-se que não é a 

temática de maior relevância em nenhuma das quatro publicações listadas. Enquanto o 

Estadão prende-se na simples e pura apresentação factual, a Carta prefere criticar o 

governo vigente de forma direta, sem estabelecer um foco na Portaria que altera as 

definições de trabalho escravo. Quando isso acontece na Carta Capital, alguma ligação 

com o cenário político é feita, o que não se configura como uma atitude equivocada, 

porém é dever do jornalismo assegurar e reforçar a importância da integridade humana 

em suas produções, acima de qualquer direcionamento político. 

Com a finalidade de divulgar as informações de forma precisa e correta, é dever 

dos jornalistas, segundo o Código de Ética da profissão, divulgar as informações de 

forma precisa e correta e é dever dos meios de comunicação cumprir tal tarefa de forma 

independente de sua natureza jurídica - se pública, estatal ou privada - e da linha política 



de seus proprietários ou diretores. Ambos os veículos apresentam os fatos, com linhas 

editoriais distintas, e trazem ao leitor uma diversidade de abordagens, o que enriquece o 

cenário de produção noticiosa. 

 

   

 

 

7. Apêndice: textos analisados 

O fim do enfrentamento ao trabalho escravo 

por Maria do Rosário — publicado 18/10/2017 14h20 

A portaria 1129/2017, publicada pelo Ministério do Trabalho, praticamente inviabiliza 

o combate ao trabalho análogo à escravidão no Brasil 

inShare 

MPT/Fotos Públicos 

 

Trabalhadora encontrada em condição análoga à escravidão 



Na contramão da história e do que preconiza a Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), o Ministério do Trabalho publicou a portaria nº 1129/2017 que praticamente 

inviabiliza o enfrentamento ao trabalho escravo no Brasil. 

Reduz o escopo do conceito de trabalho escravo que parte de quatro situações: jornada 

exaustiva, servidão por dívida, trabalho forçado e condições degradantes no ambiente 

laboral. 

Ao inserir a necessidade de impedimento do direito de ir e vir para a caracterização do 

crime, a portaria ignora que o Estado deve zelar pela liberdade das pessoas num sentido 

amplo e por sua dignidade. 

Em um País no qual a escravidão vigeu por mais de 350 anos, em que mesmo após a 

abolição, negros e negras seguiram excluídos, causa espécie que o governo Temer tome 

esta atitude. 

Ao flexibilizar o conceito de trabalho forçado a portaria limita a situação de escravidão 

ao trabalho sem consentimento, desconsiderando que a correlação de forças entre capital 

e trabalho pende para o lado do empregador, e que o fato deste ter aceitado trabalhar em 

um determinado local não significa que ele acatou previamente as condições em que ele 

se encontra. 

Opressão ignóbil que poderá recair de maneira ainda mais atroz sobre a vida das 

mulheres pobres, que com o aumento do desemprego e cortes veem a fome voltar aos 

seus lares e suas condições de vida se deteriorar. 

 

Quem poderá dizer que a mulher que ganhava um salário de R$ 550; era submetida a 

metas como a colocação de 500 elásticos em calças por hora ou a costura de 300 bolsos 

no mesmo período; e medicada com analgésicos na enfermaria da confecção ligada ao 

grupo Riachuelo, não trabalhava em condições degradantes? Quem poderá dizer que ela 

tinha escolha? Tanto não tinha que a confecção foi condenada pelo Tribunal Superior do 

Trabalho. 

No trabalho doméstico, que carecia de regulamentação de direitos trabalhistas até 2013, 

e no qual a lógica de jornadas exaustivas e ausência do descanso semanal se mantêm, e 

https://www.cartacapital.com.br/politica/reforma-trabalhista-viola-convencoes-da-oit
https://www.cartacapital.com.br/politica/reforma-trabalhista-viola-convencoes-da-oit
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/reforma-trabalhista-dificulta-combate-ao-trabalho-escravo
https://www.cartacapital.com.br/blogs/outras-palavras/por-que-falar-da-escravidao-do-brasil-em-quadrinhos-3271.html


no ramo da confecção, em que nos últimos anos foram encontrados inúmeros casos de 

trabalho análogo à escravidão, as mulheres são maioria. 

Vivenciam essas situações não apenas no interior do país, mas em cidades como São 

Paulo, sem grilhões de ferro, mas sob o domínio provocado por dívidas, ameaças ou 

mesmo pela pobreza extrema, sua e de seus filhos que busca desesperadamente 

alimentar. 

Foi para dizer não a esse retrocesso que apresentamos um Projeto de Decreto 

Legislativo que visa sustar essa portaria. Não podemos aceitar caladas que os direitos 

humanos sejam ainda mais vilipendiados no Brasil. 

O governo Temer, que se caracteriza pela destruição de políticas públicas voltadas ao 

desenvolvimento e direitos, com essa medida coloca-se ainda mais como responsável 

por essas violações de direitos humanos. Fere compromissos internacionais e despreza a 

Constituição Federal. 

* Maria do Rosário é deputada federal (PT-RS) 

 

  

https://www.cartacapital.com.br/sociedade/crise-levou-1-4-milhao-de-brasileiros-para-a-pobreza-extrema-diz-ipea


Quanto vale um escravo para o governo Temer? 

por Miguel Martins e Rodrigo Martins — publicado 30/10/2017 00h30, última 

modificação 27/10/2017 18h57 

 

A salvação do peemedebista dependeu da investida do ministro do Trabalho contra o 

combate ao trabalho análogo ao da escravidão 

Sérgio Carvalho/MTE 

 

Maggi admitiu a manobra para salvar Temer 

Rejeitado por 77% dos brasileiros e aprovado por míseros 3%, segundo a última rodada 

do Ibope, o presidente mais impopular desde o fim da ditadura pagou caro para salvar o 

próprio pescoço, embora não tenha colocado a mão no bolso para pagar a fatura. 

Apenas nos últimos dois meses, Michel Temer liberou quase 1 bilhão de reais em 

emendas parlamentares para sepultar na Câmara a segunda denúncia apresentada pela 

Procuradoria-Geral da República contra o peemedebista, por obstrução da Justiça e 

formação de quadrilha. 

 

https://www.cartacapital.com.br/politica/camara-barra-segunda-denuncia-e-salva-temer-pela-segunda-vez


Além de leiloar cargos no segundo escalão, o governo ampliou ainda as concessões a 

empresas no programa de refinanciamento de dívidas com a União, abrindo mão de 2,4 

bilhões de reais. A conta também inclui as mudanças que inviabilizam o combate ao 

trabalho análogo à escravidão, antiga reivindicação da bancada ruralista. “Não troco 

votos por escravos”, diziam os solitários cartazes empunhados por deputados da 

oposição. 

Diante da recusa do governo em rever a portaria que altera os conceitos que definem o 

trabalho escravo no Brasil, o Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH) 

decidiu, na quarta-feira 25, pela primeira vez em sua história, instaurar uma 

investigação contra o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, por prática atentatória à 

dignidade humana. 

Suspensa por decisão liminar da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, a 

portaria reduz a caracterização de uma relação escravagista às situações em que há 

restrição à liberdade dos trabalhadores. Afasta-se, assim, a possibilidade de enquadrar 

os empregadores que os submetem a jornadas exaustivas e a condições degradantes, o 

que diminui o alcance das políticas de prevenção, repressão e reparação às vítimas. 

 

Nogueira está na mira do Conselho Nacional dos Direitos Humanos (Foto: Fabio 

Rodrigues Pozzebom/ABr) 

http://justificando.cartacapital.com.br/2017/10/16/temer-faz-agrado-bancada-ruralista-e-altera-conceitos-de-trabalho-escravo/
https://www.cartacapital.com.br/politica/rosa-weber-do-stf-suspende-portaria-do-trabalho-escravo


 

O artigo 149 do Código Penal prevê de 2 a 8 anos de reclusão para quem reduzir alguém 

à condição análoga àquela do escravo, “quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a 

jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer 

restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o 

empregador ou preposto”. 

A portaria do Ministério do Trabalho, de natureza infralegal, usurpa a prerrogativa do 

Congresso Nacional de mudar o texto, observa Ângelo Fabiano Farias da Costa, 

presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (artigo à pág. 30). 

Não bastasse, o novo regramento transfere da Divisão de Fiscalização para Erradicação 

do Trabalho Escravo (Detrae) para o gabinete do ministro a atribuição de publicar a 

chamada “Lista Suja”, cadastro de empregadores flagrados na prática do crime. 

Em nota, a Organização Internacional do Trabalho disse que a portaria ameaça 

“interromper uma trajetória de sucesso que tornou o Brasil uma referência e um modelo 

de liderança mundial no combate ao trabalho escravo”. 

Para Antonio Carlos de Melo, coordenador do Programa de Combate ao Trabalho 

Forçado da OIT no Brasil, a interpretação restritiva do crime fragiliza ainda mais os 

trabalhadores em situação de extrema pobreza, sobretudo em um contexto de elevado 

desemprego. 

“Quando bate o desespero, ele pode aceitar qualquer condição imposta para ter alguma 

fonte de renda. Os exploradores de mão de obra escrava desejam lucro fácil e rápido, 

não hesitam em reduzir custos em detrimento da dignidade humana.” Desde 1995, mais 

de 52 mil cidadãos foram libertados de situações de trabalho análogo à escravidão. 

“Cerca de 80% dos casos dizem respeito à submissão de trabalhadores a jornadas 

extenuantes e condições degradantes de trabalho”, afirma Adílson Carvalho, 

coordenador-geral da Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo 

(Conatrae). 

 

“Já tivemos casos de pessoas que morreram de exaustão no corte de cana-de-açúcar, 

após trabalharem muitas horas sem descanso debaixo do sol intenso”, afirma. “Da 

https://www.cartacapital.com.br/politica/temer-quer-garantir-seu-mandato-em-troca-de-trabalho-escravo
https://www.cartacapital.com.br/politica/temer-quer-garantir-seu-mandato-em-troca-de-trabalho-escravo
https://www.cartacapital.com.br/revista/972/o-brasil-no-fundo-do-poco


mesma forma, vemos muitos casos de empregados obrigados a dormir ao lado de 

animais, dividindo o mesmo abrigo, a mesma água não tratada, sem acesso a banheiro, 

alimentando-se com comida contaminada.” 

Desde que tomou posse, após o afastamento de Dilma Rousseff pela Câmara, Nogueira 

tem imposto obstáculos para a divulgação da Lista Suja, além de promover cortes 

orçamentários que levaram à interrupção das atividades de fiscalização, critica o 

advogado Darci Frigo, presidente do CNDH. “Essa portaria é apenas o último ato de 

uma política de desmonte da área dedicada ao combate desse crime”, lamenta. 

Nomeado em 12 de maio de 2016, no mesmo dia que Temer assumiu interinamente a 

Presidência, Nogueira tentou, desde cedo, intervir no trabalho da Detrae, chefiada por 

André Roston, remanescente da administração anterior. 

Nas semanas seguintes à deposição da petista, o ministro passou a se reunir com a 

equipe da divisão com o objetivo de impedir a divulgação da Lista Suja. Diversos 

organismos ligados à luta contra a prática, entre eles o Ministério Público do Trabalho e 

representantes da Conatrae, acionaram a Justiça em defesa da divulgação. 

Em dezembro de 2016, o juiz Rubens Curado Silveira, da 11ª Vara do Trabalho de 

Brasília, ordenou, em decisão liminar, que o ministro voltasse a publicar a lista. O 

governo tentou recorrer da decisão no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região e 

no Tribunal Superior do Trabalho, mas não logrou êxito. 

 

Maggi admitiu a manobra para salvar Temer (Foto: Alan Santos/PR) 

https://www.cartacapital.com.br/politica/dilma-rousseff-compravam-votos-no-impeachment-e-continuam-a-comprar
https://www.cartacapital.com.br/politica/trabalho-escravo-justica-determina-divulgacao-de-lista-suja


Diante do revés, o governo divulgou, em março, uma lista com 85 empregadores 

escravagistas. Duas horas depois da publicação no site do Ministério do Trabalho, 17 

nomes foram retirados, sob alegação de que houve erro por parte da instituição. 

A justificativa era a de que os nomes retirados ainda não tinham esgotado todos os seus 

recursos na Justiça contra as acusações. Entre as empresas que foram retiradas da 

relação está a Citrosuco, produtora de suco de laranja. À CartaCapital interlocutores 

relataram uma reunião entre representantes da empresa e do ministro Nogueira nos dias 

que antecederam a divulgação da Lista Suja. 

A pressão do agronegócio, atividade campeã em acusações de trabalho escravo, ocorria 

de forma mais direta entre deputados da bancada ruralista e Nogueira. Em entrevista à 

GloboNews, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, admitiu que a portaria entrou nas 

negociações para preservar o mandato de Temer. 

 

“Temos um momento confuso e a classe produtora resolveu levar essa reivindicação ao 

presidente. Ele atendeu, e nós só temos a comemorar.” O agronegócio não era, porém, o 

único setor interessado. Os corredores do Ministério do Trabalho costumavam ser 

frequentados por representantes da construção civil e do setor têxtil, também alvos 

relevantes das denúncias. 

https://www.cartacapital.com.br/politica/temer-distorce-acao-de-resgate-de-escravos-ao-justificar-nova-portaria
https://www.cartacapital.com.br/politica/aviao-com-cocaina-ia-para-a-cidade-de-ex-assessor-de-blairo-maggi


Em agosto, Roston participou de uma audiência pública no Senado, em que apresentou 

dados oficiais sobre a falta de recursos para apurar as denúncias de trabalho escravo. 

Originalmente, Nogueira foi convidado pelos senadores para a audiência, mas a tarefa 

recaiu sobre o chefe da divisão de fiscalização. 

Para Carlos Fernando da Silva Filho, presidente do Sindicato Nacional dos Auditores 

Fiscais do Trabalho, o servidor, exonerado do cargo no início de outubro, agiu 

corretamente ao expor a asfixia financeira. 

“Há uma queda progressiva do orçamento e das ações de inspeção do trabalho desde 

2012, mas neste ano houve uma pane seca. O governo cortou cerca de 70% dos recursos 

previstos e boa parte das atividades de fiscalização foi suspensa em meados de julho. 

Somente após muita pressão o governo liberou 5 milhões de reais, valor insuficiente 

para a demanda e para cobrir os prejuízos das operações abortadas.” 

  

https://www.cartacapital.com.br/revista/963/o-combate-ao-trabalho-escravo-esta-em-declinio-no-brasil


Regra dificulta pena por trabalho escravo 

Portaria do Ministério do Trabalho muda conceitos do Código Penal e modo de 

fiscalização em empresas; bancada ruralista apoia medidas 

Leonencio Nossa e Igor Gadelha, O Estado de S.Paulo, 16 Outubro 2017 | 14h10 

 

O governo baixou norma que dificulta a punição de empresas que submetem 

trabalhadores a condições degradantes e análogas à escravidão. Portaria publicada nesta 

segunda-feira, 16, no Diário Oficial determina que, a partir de agora, só o ministro do 

Trabalho pode incluir empregadores na Lista Suja do Trabalho Escravo, esvaziando o 

poder da área técnica responsável pela relação. A nova regra altera a forma como se dão 

as fiscalizações, além de dificultar a comprovação e punição desse tipo de crime.   

A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), que reúne deputados e senadores 

ruralistas, afirmou, em nota, que a norma vem ao “encontro” de pautas da bancada. A 

mudança ocorre às vésperas da votação da denúncia contra o presidente Michel Temer 

na Câmara.  

 

Mudança aprovada no Brasil contraria resolução das Nações Unidas sobre trabalho 

forçado. Foto: SERGIO CASTRO/AE 

 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,servidor-e-exonerado-apos-queixa-de-falta-de-verbas,70002038042
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http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,bancadas-boi-bala-e-biblia-ampliam-pedidos-ao-governo,70001915350


Na maior mudança na área desde a implantação do programa de combate ao trabalho 

escravo em 1995, a portaria 1.029, assinada pelo ministro Ronaldo Nogueira, do PTB, 

contraria resolução das Nações Unidas ao prever que o trabalho forçado só será 

caracterizado sem consentimento do trabalhador. Antes, poderia se considerar que um 

trabalhador estivesse em regime análogo à escravidão, mesmo que ele aceitasse a 

proposta de trabalho só por comida.  

A nova norma acaba com a autonomia dos fiscais do Ministério do Trabalho. Os grupos 

de fiscais terão de atuar sempre em companhia da polícia, que deverá fazer um boletim 

de ocorrência. No interior, sindicatos afirmam que os agentes policiais temem o poder 

de desmando de políticos e grandes grupos econômicos e, dificilmente, aceitam 

acompanhar fiscais do trabalho ou registrar BOs.  

Pela portaria de Nogueira, as inspeções só serão válidas se o empregador autuado 

assinar o recebimento do relatório de fiscalização. Também estabelece que a inspeção 

dependerá da comprovação de existência de segurança armada no local. A portaria 

modifica os conceitos de trabalho análogo à escravidão definidos no Código Penal. O 

artigo 149 do código, por exemplo, prevê penas de dois a oito anos para escravagistas 

que impõem jornada exaustiva, trabalho forçado, trabalho em condições degradantes e 

servidão por dívidas. Segundo a portaria, essas quatro situações têm de estar associadas 

à restrição de liberdade dos empregados.  

Braços dados. O Ministério Público do Trabalho (MPT) acusou o governo de dar os 

“braços” às empresas que escravizam. O coordenador nacional de Erradicação do 

Trabalho Escravo (Conaete) do MPT, Tiago Muniz Cavalcanti, avaliou que a portaria 

viola tanto a legislação nacional quanto compromissos internacionais firmados pelo 

Brasil. “O governo está de mãos dadas com quem escraviza. Não bastasse a não 

publicação da lista suja, a falta de recursos para as fiscalizações, a demissão do chefe da 

Divisão de Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo (Detrae), agora o 

ministério edita uma portaria que afronta a legislação vigente e as convenções da OIT. 

O Ministério Público do Trabalho tomará as medidas cabíveis”, afirmou.  

Em nota, o Ministério do Trabalho afirmou que a Lista Suja, deve “coexistir” com os 

“princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório”. Procurada pela 

reportagem, a assessoria do ministro disse que nada tinha a dizer além da nota.  

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,ministerio-do-trabalho-constata-trabalho-escravo-entre-domesticas-trazidas-das-filipinas,70001917544


O deputado oposicionista Alessandro Molon (Rede-RJ) disse que apresentará nesta 

terça-feira, 17, um projeto de decreto legislativo para sustar a mudança proposta pelo 

governo. “Temer parece desconhecer qualquer limite. Sepultar o combate ao trabalho 

escravo em troca de salvação na Câmara é escandaloso, além de brutal com milhares de 

brasileiros”, afirmou, em nota.  

Integrante da bancada ruralista, o líder do PSD na Câmara, deputado Marcos Montes 

(MG), disse que a portaria era uma “demanda antiga” do setor. “O decreto constrói uma 

questão mais clara sobre a definição do que é trabalho escravo. A lista não vai mais 

poder ter excessos.” A FPA destacou em nota que a portaria “diminui” a “subjetividade” 

de análise de trabalho escravo, mas ressaltou que não participou de discussões com o 

ministério. A ministra dos Direitos Humanos, Luislinda Valois, que participou de 

discussões sobre a questão, não se pronunciou. 

  



Sob pressão, governo pode recuar em pontos da portaria de trabalho escravo 

Críticas à medida ganharam o reforço da Procuradora-Geral da República e fizeram 

Temer cogitar mudanças que só devem ser feitas após votação da denúncia contra ele na 

Câmara 

Carla Araújo e Felipe Frazão, O Estado de S.Paulo, 20 Outubro 2017 | 05h00 

BRASÍLIA - O presidente Michel Temer já admite a interlocutores próximos que pode 

fazer ‘ajustes’ na portaria que modifica as regras de combate ao trabalho escravo. No 

entanto, as alterações só serão feitas após a votação, na Câmara dos Deputados, da 

segunda denúncia contra ele por obstrução de Justiça e formação de quadrilha.  

A decisão foi tomada ontem depois de reunião com o ministro do Trabalho, Ronaldo 

Nogueira. Segundo fontes próximas ao presidente, o ministro fez uma defesa da 

portaria, apresentou seus argumentos e relatou a conversa que teve na quarta-feira com a 

Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge.  

 

Ronaldo Nogueira, ministro do Trabalho, teria defendido portaria do trabalho escravo 

para Temer Foto: Werther Santana/Estadão 

A substituta de Rodrigo Janot no comando da PGR, que foi indicada por Temer, fez 

duras críticas à medida. Ela classificou a portaria como um ‘retrocesso à garantia 

constitucional de proteção à dignidade da pessoa humana’ e pediu oficialmente dez dias 

para que o governo se pronuncie e revogue a medida.  

about:blank
http://inread-experience.teads.tv/


A nova norma determina, entre outros pontos, que só o ministro do Trabalho pode 

incluir empregadores na Lista Suja do Trabalho Escravo, que dificulta a obtenção de 

empréstimos em bancos públicos. A nova regra altera também a forma como se dão as 

fiscalizações, além de dificultar a comprovação e punição desse tipo de crime.  

De acordo com auxiliares de Temer, o presidente designou que o ministro faça uma 

avaliação concreta de quais pontos podem ser alterados para que uma decisão seja 

tomada.  

A principal preocupação do presidente é acertar eventuais alterações com a bancada 

ruralista – que tem 230 deputados e 24 senadores. O governo precisa desses votos não 

só para derrubar a denúncia, mas também para retomar sua agenda no Congresso.  

'Sem subjetividade'. O presidente da Frente da Parlamentar da Agropecuária (FPA), 

deputado Nilson Leitão (PSDB-MT), disse ao Estadão/Broadcast que não sabia da 

possibilidade de o governo rever a portaria sobre o trabalho escravo. Ele defendeu a 

medida e disse que o ministério criou apenas um conceito sobre o trabalho escravo 

“para não deixar espaço para subjetividade”.  

O tucano negou que a FPA tenha feito exigências ao ministério e afirmou que os votos 

da bancada ruralista na segunda denúncia contra Temer não podem ser condicionados à 

portaria. O Palácio do Planalto não quis se manifestar e disse que é o ministério do 

Trabalho que trata desse assunto.  

Outra medida que gerou repercussão negativa e acabou sendo revogada pelo presidente 

foi a que extingue a Reserva Nacional de Cobre e Associados (Renca). Agora, 

entretanto, mesmo diante da polêmica o presidente reiterou a auxiliares a disposição em 

manter a decisão publicada até a votação da denúncia, no dia 25 de outubro 

 

 

 

 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,meu-trabalho-e-exaustivo-mas-nao-e-escravo-diz-gilmar-mendes,70002052511


8.     Bibliografia 

A Teoria do Agendamento ou Agenda Setting, 2014. Disponível em: 

<https://goo.gl/ZnJ4WG>. Acesso em: mar, 2018. 

ALMEIDA, Vitor Pereira de. Análise do conteúdo jornalístico da revista Carta Capital. 
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http://fenaj.org.br/wp-content/uploads/2014/06/04-codigo_de_etica_dos_jornalistas_brasileiros.pdf
http://fenaj.org.br/wp-content/uploads/2014/06/04-codigo_de_etica_dos_jornalistas_brasileiros.pdf
https://www.cartacapital.com.br/editora/cartacapital
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