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ATA DE AUDIÊNCIA

Às 14 horas do dia 19 de junho de 2011, na sede do 
Ministério Público do Trabalho da 4ª Região, perante a Coordenadoria 
de  Primeiro  Grau  de  Jurisdição,  em  audiência  presidida  pelo 
Procurador do Trabalho Ivo Eugênio Marques, a Dra. Georgine Simões 
Visentini, OAB/RS 35275, Coordenadora das Assessorias Jurídicas da 
Administração  Direta  e  Indireta,  e  o  Dr.  Marcelo  Gougeon  Vares, 
OAB/RS  27355,  Coordenador  Adjunto  da  Procuradoria  Trabalhista, 
representando a Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul; o 
Sr. José Mariano da Silva Mello, RG 5025483701, a Sra. Marta Beatriz 
Kroth, RG 1036726287, e a Dra. Maria Cícera da Silva Nascimento, 
OAB/RS 59107, assessora jurídica, representando a emissora Fundação 
Cultural Piratini – Rádio e Televisão - TVE.

As  partes, após o esclarecimento de inúmeras dúvidas, 
alteraram a redação originalmente sugerida para a minuta de acordo e 
chegaram ao seguinte texto:

“Excelentíssima Senhora Juíza do Trabalho:
O Ministério Público do Trabalho e a Fundação Cultural 

Piratini – Rádio e Televisão resolveram compor o presente litígio, 
nos seguintes termos:

1.  A  fundação  executada  reconhece  a  procedência  dos 
pedidos formulados na presente ação de execução (CPC, artigo 269, 
II),  inclusive  quanto  às  multas  e/ou  penalidades  cominadas, 
comprometendo-se a imediatamente adotar todas as medidas necessárias 
ao cumprimento de todas as obrigações contidas no título executivo 
extrajudicial, a fim de que estejam integralmente finalizadas até 
31/12/2011.  Na  execução  das  medidas  necessárias  ao  adequado 
cumprimento de tais obrigações a executada observará as impugnações 
lançadas  na  presente  ação  pelo  Analista  de  Medicina  do 
Trabalho/Perito Dr. Luís Carlos Fujii nos pareceres juntados pelo 
Ministério Público do Trabalho.

2.  Considerando-se  a  virtual  impossibilidade  de 
pagamento  das  multas  decorrentes  do  pretérito  descumprimento  dos 



compromissos objeto do título executivo extrajudicial por parte da 
executada, fundação que exerce relevante papel social, na medida em 
que  os  valores  já  consolidados  alcançariam  somas  possivelmente 
superiores ao orçamento anual da fundação, colocando em risco a sua 
própria existência, decidem as partes transigir (CPC, artigo 269, 
III)  e  estabelecer  que  a  multa  devida  será  de  R$  226.300,00 
(duzentos e vinte e seis mil, e trezentos reais), nada mais sendo 
devido a título de multa pelo descumprimento do termo de compromisso 
de ajustamento de conduta firmado por quaisquer violações, objeto ou 
não desta execução, que tenham ocorrido até a presente data.

3.  O  pagamento  da  multa  será  feito  mediante  a 
veiculação, pela TVE e pela FM Cultura, de campanhas publicitárias 
criadas sob a responsabilidade do Ministério Público do Trabalho, 
voltadas à conscientização da sociedade a respeito dos direitos dos 
trabalhadores. O conteúdo de vinhetas de TV e spots de rádio será 
fornecido  pelo  exequente  diretamente  à  executada.  Por  ocasião  do 
fornecimento  do  material  pelo  MPT  à  executada,  será  informada  a 
extensão  da  veiculação  desejada  para  aquele  material.  O  custo 
unitário estipulado para cada spot de rádio veiculado na FM Cultura 
será  de  R$  68,00  (horário  das  10  às  23h).  O  custo  unitário 
estipulado  para  cada  inserção  de  vt  de  30s  será  de  R$  520,00 
(horário das 10 às 23h). Na medida em que forem sendo realizadas as 
veiculações,  a  executada  deduzirá  do  valor  total  da  multa  aqui 
fixada  o  valor  pertinente,  observados  os  parâmetros  monetários 
definidos.  Os  valores  tanto  da  multa  fixada  quanto  dos  custos 
unitários de veiculação não sofrerão reajuste.

5. O MPT solicitará a veiculação por correspondência 
dirigida diretamente à fundação, que disporá do prazo mínimo de 72 
horas para veicular o material, desde que entregue de acordo com as 
especificações técnicas exigidas. Caso o material apresente algum 
problema técnico, a fundação imediatamente comunicará o MPT sobre o 
fato, a fim de que seja providenciada a sua substituição. A fundação 
comprovará  a  veiculação  mediante  a  apresentação  de  documentos 
fiscais idôneos, observada a legislação fiscal aplicável, em petição 
protocolada na Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região, que 
faça referência ao Processo Administrativo PAJ 002857.2008.04.000/2, 



tão logo haja a emissão dos documentos pertinentes (notas fiscais 
e/ou documentos afins).

6.  Caso  haja  alguma  dúvida  sobre  a  validade  da 
comprovação,  o  MPT  requererá  ao  juízo  que  intime  a  fundação 
executada para a apresentação da documentação pertinente, no prazo 
de 10 dias, sob pena de incidência de multa diária (“astreintes”) de 
R$ 100,00 (cem reais). A mesma multa diária incidirá caso a fundação 
deixe de veicular material entregue a ela para tal fim que atenda as 
especificações  técnicas  ou,  caso  não  as  atenda,  se  disto  não 
comunicar o MPT como previsto no item anterior do presente acordo.

7. Caso a fundação eventualmente tenha dúvidas técnicas 
a  respeito  da  execução  das  medidas  necessárias  ao  adequado  e 
contínuo cumprimento das obrigações assumidas, poderá consultar o 
MPT, em petição direta, a ser protocolada na Procuradoria Regional 
do Trabalho da 4ª Região, com referência ao Processo Administrativo 
PAJ  002857.2008.04.000/2.  O  Ministério  Público  do  Trabalho 
responderá as dúvidas tão logo seja possível, atendida a necessidade 
de serviço. Em tal hipótese, e em atenção ao princípio da boa-fé, 
somente  incidirá  eventual  multa  caso,  intimada  do  resultado  da 
consulta técnica, a fundação não adote a medida cabível e indicada 
em  prazo  a  ser  definido  pelo  Ministério  Público  do  Trabalho  na 
intimação, em qualquer caso não inferior a 30 dias, exceto quando a 
situação  objeto  da  consulta  puder  colocar  em  risco  imediato  a 
integridade de trabalhadores da fundação.

8. Homologado o presente acordo, a fundação executada 
comprovará nos autos da presente ação, em 10 dias, as medidas já 
adotadas  para  o  cumprimento  das  obrigações  objeto  do  título 
executivo, inclusive com a observância das impugnações lançadas na 
presente ação pelo Analista de Medicina do Trabalho/Perito Dr. Luís 
Carlos  Fujii  nos  pareceres  juntados  pelo  Ministério  Público  do 
Trabalho.  Caso  as  medidas  adotadas  não  estejam  a  contento,  o 
Ministério Público do Trabalho explicitará eventuais correções a fim 
de que a fundação executada possa adotá-las.

9. A fundação executada fica responsável pelas custas e 
demais despesas processuais, requerendo a dispensa do recolhimento 
correspondente.  Na  hipótese  de  não  ser  deferida  a  dispensa  do 



pagamento  dos  honorários  periciais,  a  fundação  executada  requer 
sejam  os  mesmos  fixados  em  valores  compatíveis  aos  habitualmente 
praticados.

Termos  em  que  as  partes,  respeitosamente,  pedem  e 
esperam deferimento.

Porto Alegre, 19 de julho de 2011.”
A minuta foi assinada em três vias pelo Procurador do 

Trabalho  e  pelos  demais  nela  indicados,  e  foi  levada  pelos 
representantes  da  PGE  a  fim  de  serem  colhidas  as  assinaturas 
faltantes,  a  fim  de  que  o  documento  possa  ser  apresentado  na 
audiência judicial designada para o dia 21/07/2011.

Nada mais havendo, foi encerrada a audiência, e lavrada 
a presente ata em três vias de igual teor e forma.

Ivo Eugênio Marques
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