
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Procuradoria de Santo Ângelo (RS)

TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA N.º   1914/201  1  
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO – PROCURADORIA DO TRABALHO NO 

MUNICÍPIO  DE  SANTO  ÂNGELO,  por  seu  órgão,  Procurador  do  Trabalho 
VELOIR DIRCEU FÜRST, toma o presente TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA, nos 
autos do PP 000232.2011.04.003/9, com fulcro no art. 5º, § 6º, da Lei 
n.º  7.347/85,  de  CALÇADOS  CORREA  LTDA, pessoa  jurídica  de  Direito 
Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 12.149.049/0001-90, estabelecida na 
Avenida Costa e Silva, 2455, Pavilhão A – FEICAP, em Três Passos/RS, 
neste  ato  presentada  pelo  Sr.  Charles  Micael  da  Fonseca  Corrêa, 
brasileiro,  solteiro,  sócio-proprietário,  CPF  nº  008.806.310-07,  e 
José Roque Soares Correa, diretor industrial, CPF nº 547.954.270-20, 
assumindo, sob as penas da lei, as seguintes obrigações: 

I - DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS

1. ABSTER-SE de admitir e/ou permitir que menores de 18 
(dezoito)  anos  trabalhem  em  situações  de  risco  (trabalho  noturno, 
perigoso, insalubre ou penoso), conforme disposto no art. 7°, inciso 
XXXIII,  da  Constituição  da  República  c/c  art.  67,  inciso  II,  do 
Estatuto da Criança e do Adolescente e art. 405 da CLT; 

2. ABSTER-SE de,  quando  a  atividade  não  se  caracterizar 
como de risco nos moldes do item 1 supra, admitir e/ou permitir o 
trabalho de pessoas menores de 16 (dezesseis) anos (art. 7°, inciso 
XXXIII, da Constituição da República), salvo na condição de aprendiz a 
partir dos 14 (quatorze) anos de idade. 

3.  ANOTAR os  contratos  de  trabalho  de  todos  os  seus 
empregados nas respectivas Carteiras de Trabalho e Previdência Social, 
na forma e prazo do art. 29 e parágrafos da CLT, bem como EFETUAR o 
registro destes na forma preconizada no artigo 41 da CLT, sempre que 
constatada  a  pessoalidade,  não-eventualidade,  subordinação  e 
onerosidade na prestação do serviço;

4. CONSIGNAR em  registro  mecânico,  manual  ou  sistema 
eletrônico,  os  EFETIVOS horários  de  entrada,  saída  e  períodos  de 
repouso  praticados  pelos  trabalhadores,  nos  estabelecimentos  que 
contem com mais de 10 (dez) empregados, consoante dispõe o §2º do art. 
74 da CLT;

5. RECOLHER, nos prazos e forma da Lei 8.036/90, o FGTS 
relativo aos empregados, mensalmente, bem como os valores em atraso;  

6.  FORNECER  aos  empregados,  gratuitamente,  mediante 
comprovante de entrega, Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) 
adequados  ao  risco  e  em  perfeito  estado  de  conservação  e 
funcionamento,  bem  como  FISCALIZAR  E  ORIENTAR a  sua  utilização, 
conforme  artigo  166  da  CLT  e  NR-6  da  Portaria  n.º  3.214/78  do 
Ministério do Trabalho e Emprego, observando, ainda, o disposto no 
respectivo Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA);

7. SUBMETER o trabalhador admitido, antes que ele assuma 
suas  atividades,  ao  correspondente  exame  médico  admissional,  nos 
termos do item 7.4.3.1 da NR-7 da Portaria n.º 3.214/78 do Ministério 

Rua  Antunes Ribas, 1.888 – CEP 98.803-230 – Santo Ângelo/RS – Fone: (55) 3314 0091 – Fax: (55) 3314 2140
prt4.ptm003@mpt.gov.br

mailto:prt4.ptm003@mpt.gov.br


MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Procuradoria de Santo Ângelo (RS)

do Trabalho e Emprego;

8. GARANTIR que os compressores de ar (vasos de pressão) 
possuam,  no  estabelecimento  onde  estiverem  instalados,  a  seguinte 
documentação  devidamente  atualizada,  nos  termos  do  item  13.6.4  da 
NR-13  da  Portaria  n.º  3.214/78  do  MTE:  a)  "Prontuário  do  Vaso  de 
Pressão" a ser fornecido pelo fabricante; b) "Registro de Segurança" 
em conformidade com o subitem 13.6.5; c) "Projeto de Instalação" em 
conformidade com o item 13.7; d) "Projeto de Alteração ou Reparo" em 
conformidade  com  os  subitens  13.9.2  e  13.9.3;  e)  "Relatórios  de 
Inspeção" em conformidade com o subitem 13.10.8. (Prazo: 30 dias);

9.  REALIZAR a  análise  ergonômica  do  trabalho,  com  a 
finalidade de estabelecer os parâmetros que permitam a adaptação das 
condições  de  trabalho  às  características  psicofisiológicas  dos 
trabalhadores, de forma a contemplar conforto, segurança e desempenho 
eficiente dos empregados, consoante preconizado pela NR-17 da Portaria 
n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, IMPLEMENTANDO, nos 
prazos eventualmente dispostos na referida análise e/ou no PPRA, as 
medidas/recomendações  apontadas  na  análise  ergonômica,  bem  como 
OBSERVANDO, ainda, o disposto nos itens 17.3.1 e 17.3.2 da apontada NR 
(Prazo: 60 dias);

10. CONCEDER pausas para descanso de, no mínimo, dez minutos 
cada,  e  em  número  não  inferior  a  duas,  para  os  trabalhadores  nas 
atividades cuja realização seja feita em pé,  DISPONIBILIZANDO, para 
tais atividades, assentos para descanso em locais nos quais possam ser 
utilizados  por  todos  os  trabalhadores  durante  as  pausas,  tudo  nos 
termos dos itens 17.3.5 e 17.6.3 da NR-17 da Portaria n.º 3.214/78 do 
Ministério do Trabalho e Emprego; (Prazo: imediato);

11. SUBMETER as instalações sanitárias a permanente processo 
de higienização que as torne limpas e desprovidas de odores durante 
toda a jornada de trabalho, bem como MANTER os banheiros em bom estado 
de conservação, asseio e higiene, conforme preceituam o art. 157, I, 
da CLT, e itens 24.1.3 e 24.1.11, “a”, da NR 24 da Portaria n.º 
3.214/78 do MTE;

12. PROVER  os lavatórios de material para limpeza, enxugo 
ou secagem das mãos, proibindo-se o uso de toalhas coletivas, conforme 
art. 157, inciso I, da CLT c/c o item 24.1.9 da NR-24 da Portaria n.º 
3.214/78 do MTE; 

13. MANTER, nos estabelecimentos em que a atividade exija a 
troca de roupas, local apropriado para vestiários dotado de armários 
individuais, observada a separação de sexos, nos termos do item 24.2.1 
da NR-24 da Portaria n.º 3.214/78;(Prazo: 60 dias);

14.  ABSTER-SE de  submeter ou permitir ou tolerar que seus 
empregados  sejam  submetidos  a  assédio  moral,  resguardando-os  de 
humilhações  e  constrangimentos,  de  atos  ou  proibições  vexatórios, 
intimidatórios, ofensivos, agressivos ou privativos da satisfação das 
suas  necessidades  fisiológicas,  bem  como  de  qualquer  tipo  de 
perseguição, garantindo-lhes, enfim, tratamento digno e compatível com 
sua  condição  humana,  com  sua  dignidade,  com  seus  direitos  de 
personalidade e com o fim social do contrato de trabalho;

Rua  Antunes Ribas, 1.888 – CEP 98.803-230 – Santo Ângelo/RS – Fone: (55) 3314 0091 – Fax: (55) 3314 2140
prt4.ptm003@mpt.gov.br

mailto:prt4.ptm003@mpt.gov.br


MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Procuradoria de Santo Ângelo (RS)

Parágrafo  único.  Considera-se  descumprida  a  obrigação 
contida  no  caput  a  proibição,  o  controle  ostensivo  ou,  enfim,  a 
obstaculização por qualquer forma das idas dos empregados ao banheiro 
ou para beber água durante o horário de trabalho;

15.  ABSTER-SE de  exigir,  orientar,  induzir,  incitar  ou 
coagir  seus  empregados  ou  postulantes  a  vaga  de  emprego  para  que 
assinem quaisquer documentos em branco, especialmente no que se refere 
à cláusula de prorrogação de contrato temporário;

16.ANEXAR e MANTER cópia deste Termo de Ajuste de Conduta ao 
Livro de Inspeção do Trabalho. (Prazo: imediato);

17.A título de dano moral coletivo a empresa recolherá o 
valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo R$ 3.000,00 (três mil 
reais)  ao  Fundo  de  Amparo  ao  Trabalhador,  devendo  o  valor  ser 
recolhido até 15 de janeiro de 2012, e o valor correspondente a R$ 
5.000,00 (cinco mil reais) em bens a serem indicados pelo Hospital de 
Caridade  de  Três  Passos,  a  serem  entregues  ao  Hospital  até  15  de 
janeiro de 2012.
Parágrafo único.  No caso de mora da obrigação em epígrafe incidirá 
multa de 40% (quarenta por cento).

II – DA VIGÊNCIA
O presente ato produzirá efeitos legais a partir de sua 

celebração, vigendo por prazo indeterminado e podendo ser revisto a 
qualquer   tempo,  a  critério  do  Ministério  Público  do  Trabalho, 
vigorando,  inclusive,  na  hipótese  de  sucessão  de  empregadores,  em 
consonância com o disposto nos arts. 10 e 448 da CLT, sendo aplicável 
a todos os estabelecimentos da empresa presentes e/ou futuros.

III – DA MORA
A  Compromissária  fica  constituída  em  mora, 

independentemente  de  qualquer  ato  notificatório,  a  partir  do 
descumprimento de qualquer obrigação ora assumida.

IV - DA MULTA
1. O descumprimento do presente Termo de Ajuste de Conduta 

resultará  na  aplicação  das  multas  abaixo  arroladas,  por  cláusula 
descumprida,  e  a  cada  oportunidade  na  qual  se  verificar  o 
descumprimento do pactuado:

a) R$ 3.000,00 (três mil reais) por trabalhador prejudicado 
em relação ao descumprimento das obrigações contidas nas cláusulas 1, 
2, 3, 4, 5, 6 e 7 do item I; 

b) R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelo descumprimento das 
obrigações contidas nas cláusulas 8, 9, 10, 11, 12 e 13 do item I;

c)  R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo descumprimento 
das obrigações contidas na cláusula 14 do item I;

d) R$ 10.000,00 (dez mil reais) por trabalhador prejudicado 
em relação ao descumprimento das obrigações contidas na cláusula 15 do 
item I;
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e)  R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelo descumprimento das 
obrigações contidas na cláusula 16 do item I;

2. A multa incidente será, a critério do Ministério Público 
do Trabalho, convertida em obrigação de dar bens, observado o valor 
equivalente,  a  órgãos  públicos  que  atuem  na  proteção,  direta  ou 
indireta, dos direitos sociais dos trabalhadores, ou nos termos de 
regulamentação  superveniente  editada  pelo  Conselho  Superior  do 
Ministério Público do Trabalho;

3. Da especificação dos bens e da identificação do órgão 
público  receptor,  objeto  da  obrigação  referida  em  2,  será  o 
compromissário notificado por ocasião da cobrança da multa;

4. A critério do Ministério Público do Trabalho o valor da 
multa poderá ser revertido ao FAT - Fundo de Amparo ao Trabalhador, 
quando  será   atualizada  pelos  índices  de  correção  dos  débitos 
trabalhistas;

5. O montante da multa poderá ser reduzido, a critério do 
Ministério  Público  do  Trabalho,  observadas  as  características  da 
conduta  faltosa  do  Compromissário,  suas  condições  econômicas  e  os 
reflexos do desembolso nos interesses sociais dos trabalhadores;

6.  A  satisfação  da  multa  ou  obrigação  alternativa  não 
desonerará o Compromissário das obrigações de fazer e não fazer;

V - DA FISCALIZAÇÃO
O  cumprimento  do  presente  COMPROMISSO  estará  sujeito  à 

fiscalização, a qualquer tempo, pelos órgãos competentes. 

VI - DA EXECUÇÃO
As  partes  reconhecem  ao  presente  instrumento  eficácia  e 

força de título executivo extrajudicial, nos termos do disposto nos 
arts. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85, e 876 da CLT, estando cientes de 
que  o  não  cumprimento,  parcial  ou  total,  do  presente  COMPROMISSO 
ensejará  sua  execução  forçada  perante  a  Justiça  do  Trabalho,  em 
conformidade  com  o  disposto  nos  arts.  876  e  877-A  da  CLT, 
relativamente a todas as obrigações descumpridas e à multa.

E por estarem assim ajustadas, as partes assinam o presente 
termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Santo Ângelo/RS, 17 de novembro de 2011.

MARCELO GOULART
Procurador do Trabalho

Charles Micael da Fonseca Corrêa      José Roque Soares Correa
Calçados Correa Ltda              Diretor Industrial
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