
                   MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
     Procuradoria de Santo Ângelo (RS)

PP 000232.2011.04.003/2
TERMO DE AUDIÊNCIA

Aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e onze, às 
10h20min, na sede da Procuradoria do Trabalho no Município de Santo 
Ângelo, situada na Rua Antunes Ribas, nº 1.888, Santo Ângelo/RS, sob a 
Presidência do Dr. MARCELO GOULART, Procurador do Trabalho, compareceu a 
empresa  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,  em  Três  Passos/RS,  e-mail 
calcados_correa@hotmail.com,  neste  ato  presentada  pelo  Sr.  Charles 
Micael da Fonseca Corrêa, sócio-proprietário, CPF nº 008.806.310-07, e o 
Sr. José Roque Soares Correa, diretor industrial, CPF nº 547.954.270-20.
Pelo  representante  da  empresa  foi  dito:  que  a  empresa  iniciou  suas 
atividades em 10 de agosto do ano passado com sede na FEICAP; que os 
proprietários residiam em Dois Irmãos e de lá conheciam o prefeito Cleri 
Camilotti; que este convidou os depoentes para instalarem uma empresa de 
facção de calçados na cidade de Três Passos; que a prefeitura fornece 
todo maquinário; que a matéria-prima é entregue na sede da empresa pela 
empresa Malu Calçados; que a Malu Calçados tem sede em Crissiumal; que 
não registrava os empregados pois a empresa não tinha capital de giro; 
que quando faltava dinheiro para o pagamento da folha de salários, o 
prefeito pagava o restante; que o dinheiro era dado pelo prefeito sem 
qualquer devolução; que a folha normalmente dá o valor aproximado de R$ 
25.000,00; que a empresa banca os produtos químicos relativos à cola, 
líquido, etc.; que tais gastos são de aproximadamente R$ 7.000,00 por 
mês; que o prefeito dá a “ajuda de custos” em dinheiro diretamente à 
empresa; que tal valor é de aproximadamente R$ 10.000,00 mensal; que 
acha que o prefeito ajuda a empresa por motivos políticos para ajudar a 
cidade; que o maquinário fornecido pelo município vale R$ 126.000,00; a 
empresa firma TAC, com previsão de pagamento de dano moral coletivo que 
deverá, em parte, ser recolhido ao FAT mediante o preenchimento    de 
guia DARF – Documento de Arrecadação de Receitas Federais, Código de 
Receita  2877,  Número  de  Referência  –  campo  5  –  3800165790300849-6. 
Determina o Procurador Oficiante as seguintes providências: 1) Junte-se 
aos autos a presente ata, os documentos apresentados e o TAC firmado; 2) 
Façam-se  os  autos  conclusos.  Nada  mais,  encerrou-se  às  11h15min  a 
presente audiência do que, para constar, foi lavrado o presente Termo, 
em duas vias, que após lidas e achadas conformes, vão assinadas pelos 
presentes. Eu, Maíra Jardim Alfaro, secretariei a presente audiência.
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