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RESUMO 

 

Referência: SOUZA, Ilan Fonseca de. Efetividade dos termos de ajuste de conduta 

firmados pelo ministério público do trabalho: uma análise empírica. 2016. 163 f. 

Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade Católica de Brasília, Brasília. 2016. 

 

 

Os termos de ajuste de conduta (TACs) têm sido o principal instrumento de atuação utilizado 

pelo Ministério Público do Trabalho. Por este motivo, esta pesquisa tem por objetivo aferir a 

sua efetividade, em outras palavras, saber se estão sendo cumpridos. Após revisão da 

bibliografia que exalta as vantagens deste instrumento extrajudicial, foi realizada crítica 

quanto aos argumentos utilizados, e premissas foram apresentadas para que os TACs tenham 

um maior índice de cumprimento. A fim de testar estes pressupostos teóricos, além da revisão 

de investigações preexistentes em alguns setores e regiões brasileiras, realizou-se pesquisa 

empírica no Estado de São Paulo (procuradorias regionais do trabalho da 2ª e 15ª região) e foi 

constatado um alto índice de evasão às obrigações previstas nos TACs, beirando a 60% de 

descumprimento, mesmo com pouco tempo de vigência, reduzido número de cláusulas, e com 

fiscalizações superficiais dos acordos. Identificados todos os TACs firmados neste Estado em 

2013, o conteúdo dos mesmos foi analisado utilizando sistema interno do Ministério Público 

do Trabalho intitulado “MPT Digital”. Concluiu-se por uma incapacidade da dinâmica atual 

dos TACs em atingir seus objetivos, e por um padrão de recalcitrância dos empregadores 

diante dos ajustes. 

 

 

Palavras-chave: Termo de ajuste de conduta. Ministério Público do Trabalho. Legislação 

trabalhista. CLT. Descumprimento. 
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ABSTRACT 

 

 

The terms of conduct adjustment (TACs) have been the main performance instrument used by 

the Labour Prosecutors. For this reason, this research aims to assess its effectiveness, in other 

words, whether they are being met by employers. After review of the literature that extols the 

advantages of extrajudicial instrument, perform critical of the arguments used, and we present 

premises for the TACs have a higher rate compliance. In order to test these theoretical 

assumptions, in addition to the review of pre-existing investigations in some sectors and 

regions of Brazil, we conducted empirical research in São Paulo (Attorney Labor Regional of 

the 2nd and 15th Region) and found a high dropout rate to obligations set out in TACs, 

verging on 60% of noncompliance determined, even at short term, few clauses, and surface 

inspections of the agreements. Identified all TACs executed in this state in 2013, we analyze 

their content using internal system of work of the prosecution entitled "Digital MPT". We 

concluded by an inability of the current dynamics of the TAC to achieve their goals, and a 

pattern of recalcitrance of employers before adjustments. 

 

 

Keywords: Term of conduct adjustment. Labour Prosecutor Office. Labor law. Dropout. 
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INTRODUÇÃO 

 

O objetivo da dissertação é analisar, através de argumentos teóricos e dados empíricos, 

como a utilização dos termos de ajuste de conduta (TAC) pelo Ministério Público do Trabalho 

(MPT), nos moldes atuais, influencia os comportamentos delitivos na seara laboral. A 

pesquisa utiliza-se de categorias e métodos de análise da sociologia do Direito, e apresenta 

revisão da literatura jurídica. Será dado, ainda, um enfoque de análise comportamental do 

Direito para explicitar premissas que podem incrementar a efetividade dos TACs, ou seja, a 

maior correspondência entre as normas e os fatos (CARDOSO; LAGE, 2007, p. 18). 

Essa vinculação entre aspectos teóricos, normativos e empíricos dará a tônica desta 

dissertação. A condução de pesquisas com dados empíricos permite a utilização de 

informações para, por exemplo, prever condutas a partir de determinado quadro ou para 

analisar se certa norma está alcançando os resultados pretendidos e indagar, como no caso 

dessa dissertação, se as políticas públicas institucionalizadas são adequadas ou merecem 

revisão. Uma vantagem da apresentação de dados empíricos é a possibilidade de sua 

refutação, ou seja, o caminho por nós percorrido pode ser testado por outro pesquisador, a fim 

de aferir a veracidade ou falsidade de nossas afirmações (TEIXEIRA, 2012, p. 89). 

Uma vez que o Direito, por regra, se baseia na ideia de solidariedade visando à 

manutenção do grupo social, o que transforma uma norma social (econômica ou moral) em 

jurídica é o fato de que a sanção material contra sua violação pode ser socialmente organizada 

pelo emprego da coerção (GRAU, 2011). A noção de regra de Direito, por sua vez, implica a 

existência do Estado, somente cabendo a este impor a coerção (DUGUIT, 1927, p. 101).
1
 

A utilização do termo de ajuste de conduta sem coerção viola, de forma peculiar, o 

sistema jurídico trabalhista que tem, em seu código genético, a finalidade de proteção do 

trabalhador hipossuficiente. Isto é agravado pelo fato de a principal causa para o cometimento 

das infrações trabalhistas constituir-se no interesse empresarial em economizar recursos 

(LANGILLE, 2005, p. 11). Com efeito, instrumentos estatais que não imponham sanções 

pecuniárias terão pouca eficácia estratégica, uma vez que o cerne da evasão às leis trabalhistas 

é o aspecto econômico. 

Como adiantado, discutir a efetividade do TAC é o objetivo desta pesquisa. 

Especificamente, o objetivo consiste em aferir o comportamento das empresas após o ajuste 

                                                           
1
 “Or, on ne comprendrait, pas qu’il le fut si le droit était une creation exclusive de l’Etat, si la regle de droit 

n’existait que lorsq’une regle economique ou morale est formulée ou acceptée par l’Etat” (DUGUIT, 1927, p. 

101). 
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da conduta com o Ministério Público do Trabalho, mediante coleta e análise dos fatos à luz do 

referencial teórico; buscou-se também identificar qual é a atitude mais comum do MPT diante 

do descumprimento das avenças firmadas.  

A hipótese testada é que a lacuna de responsabilização nos referidos instrumentos 

contribui para a sua baixa efetividade e, por conseguinte, para a violação generalizada do 

ordenamento jurídico trabalhista hoje verificada. 

O tema se mostra relevante porquanto o modus operandi do MPT consiste na 

priorização do TAC, sob o argumento de sua maior efetividade.
2
 Em 2015, foram firmados 

9.947 ajustes por 782 procuradores; em 2014, foram firmados 11.746 TACs por 757 

procuradores (CNMP, 2015, 2016), enquanto, em 2013, foram firmados 12.172 TACs em 

oposição a 2.936
3
 ações judiciais (CNMP, 2014, p. 326). Comparativamente, o Ministério 

Público Federal,
4
 por meio dos seus 1.080 procuradores, firmou em 2014 e 2015, 

respectivamente, apenas 368 e 131 ajustes em todo o Brasil (CNMP, 2015, 2016). No entanto, 

apesar de amplamente adotado na área trabalhista, não há comprovação empírica da eficiência 

dos acordos. 

Tem-se negligenciado os efeitos da regulação trabalhista sobre o grau de efetividade 

da lei, ou seja, a sua vigência real ou facticidade (CARDOSO; LAGE, 2007; YEUNG; 

AZEVEDO, 2011). A par disso, buscar-se-á evidenciar que a política pública do TAC sem 

punição, aqui chamado de TAC convencional,
5
 parece estar prejudicando o caráter 

pedagógico que as sanções devem ter sobre o conjunto da sociedade. 

Há um consenso de que se vive um problema de falta de efetividade das normas 

trabalhistas (KREIN; BIAVASCHI, 2007, p. 19; CARDOSO; LAGE, 2007, p. 99; 

FILGUEIRAS, 2012, p. 142; CARELLI, 2010, p. 13). Mesmo o presidente do Tribunal 

Superior do Trabalho corrobora o fato de que tem havido excessivo descumprimento de 

normas trabalhistas claras, que não dependem de interpretação por parte do Judiciário, o que 

resulta em milhares de ações que devem ser julgadas pela Justiça do Trabalho (MARTINS 

FILHO, 2016). Outro problema do Direito do Trabalho é a falta de efetividade da tutela 

                                                           
2
 Visa-se, aqui, cobrir a lacuna apontada por Filgueiras (2012, p. 314), quanto à inexistência de uma base de 

dados global sobre os seus procedimentos para aferir o TAC como indicador do incentivo ao descumprimento 

das normas. Buscamos construir um índice amplo (ainda que não geral) de cumprimento de TAC e 

reincidência. 
3
 Nosso levantamento próprio encontrou 2.625 ações civis públicas ajuizadas no período no Brasil. 

4
 O foco da atuação do Ministério Público Federal é o criminal. No entanto, há ainda um amplo espaço para a 

tutela coletiva em defesa do meio ambiente, defesa do consumidor, direito indígena, proteção de pessoas com 

deficiência etc. 
5
 Rodrigues (2011, p. 73) chama de marco convencional a atuação do Parquet na tutela judicial dos direitos 

trainsindividuais. No caso do MPT, o marco convencional sempre foi o extrajudicial. 
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jurisdicional trabalhista, que torna vantajoso para grande número de empregadores descumprir 

as mais elementares obrigações, criando uma cultura do inadimplemento, em verdadeira 

concorrência desleal (PIMENTA, 2004, p. 341). Diante da fixação de direitos sem a pretensão 

de efetivá-los,
6
 a concretização dos direitos constitucionais sempre foi o maior desafio da 

praxis jurídica (RODRIGUES, 2011, p. 15). 

É pressuposto, entretanto, que o MPT tenha como missão institucional garantir a 

efetividade destas normas trabalhistas, e não apenas o seu cumprimento pontual ou 

passageiro, sendo plausível supor que a estratégia que melhor atenda a esta finalidade deva ser 

aquela mais utilizada. Por outro lado, formas de atuação que se mostrem inefetivas, ou que 

podem precarizar as relações de trabalho, devem ser afastadas. 

Por política pública, entende-se toda a atuação do Estado com determinados objetivos, 

cobrindo todas as formas de intervenção do Poder Público na vida social, sendo que o próprio 

Direito, neste quadro, passa a se manifestar como política pública (GRAU, 2011, p. 28). O 

TAC é um instrumento formal de natureza administrativa que tem por finalidade colher o 

compromisso do empregador faltoso fixando obrigações para corrigir as irregularidades 

constatadas que, se não cumpridas, devem ensejar o pagamento de multas pecuniárias 

(BRITTO PEREIRA, 2011, p. 43). 

Nas últimas décadas, o MPT adotou a política pública consubstanciada no uso 

sistemático do TAC (FILGUEIRAS, 2012, 2013; SOUZA, 2014; ARTUR, 2016). Pesquisas 

demonstram que o TAC convencional, ordinariamente celebrado, contém poucas cláusulas, 

abrangendo os aspectos mais básicos da legislação e com multas de baixo valor 

(FILGUEIRAS, 2012; SOUZA, 2013, 2014; RIBEIRO JR.; FILGUEIRAS, 2015). É fato 

reconhecido pelos procuradores a concessão de prazos para adequação à lei (PEREIRA, 2010, 

p. 323), e a ausência de punições nos TACs, pois mesmo quando as infrações são 

comprovadas no inquérito civil, inexistem sanções pecuniárias pelos ilícitos cometidos. 

Filgueiras (2012, p. 252) evidenciou que os termos de ajuste de conduta não costumam 

contemplar indenização do dano moral coletivo em sua quase totalidade (97,5%), e quando a 

contemplam, seus valores são baixos e não conseguem persuadir o infrator. Em 90% dos 

termos firmados no sul da Bahia, no setor da construção civil, não houve qualquer previsão de 

indenização social (SOUZA, 2014) e, no Amazonas, neste idêntico setor, em 100% dos casos 

não houve previsão de pagamento prévio de valores (SOUZA, 2013). A falta de punição pelas 

infrações legais perpetradas é prática comum que costuma ter várias motivações, como, por 

                                                           
6
 Insinceridade legistativa, na expressão de Luís Roberto Barroso. 
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exemplo, a preocupação de que a imposição de perdas pecuniárias ao empregador possa 

atrapalhar sua atividade econômica e, com isso, gerar redução de postos de trabalho. 

Nos últimos anos, seguidas investigações têm apurado a inefetividade do TAC como 

política pública para a promoção da efetividade da legislação trabalhista (FILGUEIRAS, 

2012, 2013; SOUZA, 2013, 2014, 2015; RIBEIRO JR.; FILGUEIRAS, 2015). Mesmo assim, 

a literatura jurídica especializada defende a primazia do TAC, em contraposição ao 

ajuizamento da ação civil pública, ressaltando as vantagens do referido instrumento e 

questionando a eficácia das ações coletivas, pelo risco de improcedência e longa duração. 

Entretanto, se a pouca utilidade da ação civil pública trabalhista fosse verdadeira, os infratores 

não firmariam TACs, porque, em teoria, com o litígio judicial, teriam maiores chances de 

vitória, ou de procrastinação das punições. O efeito prático do argumento da debilidade da 

ACP estimularia o litígio trabalhista e desestimularia o TAC: o Direito in off, decorrente do 

realismo fático jurídico, prescreveria a recusa frequente aos termos de ajuste de conduta. 

Na prática, os procuradores costumam apresentar às empresas a ação civil pública 

como forte instrumento sancionatório, enquanto elemento de barganha para a assinatura do 

TAC, cujo objeto seria menos invasivo ao patrimônio do investigado. O foco é convencer o 

compromissário, ressaltando o enfocerment da ACP, induzindo-o a firmar consensualmente 

um TAC, sendo que o MPT tem obtido bastante êxito em conseguir o consentimento dos 

infratores para o ajuste de conduta, como se infere dos dados obtidos junto ao Conselho 

Nacional do Ministério Público (2013, 2014, 2015, 2016). Há um evidente paradoxo entre os 

adjetivos emprestados à ação civil pública pelos juristas no plano teórico e pelos procuradores 

nos casos concretos. 

Por sua vez, a defesa à política do termo de ajuste de conduta não é privilégio apenas 

dos membros do Ministério Público do Trabalho, uma vez que a Confederação Nacional da 

Indústria, entidade que, na salvaguarda dos seus associados, na condição de infratores da 

legislação trabalhista, elogia abertamente o instrumento pelo fato do seu caráter educativo 

sobrepor-se ao caráter repressor (CNI, 2012, p. 128). 

Compatibilizar estes discursos não é tarefa fácil, tendo esta pesquisa a pretensão de 

evidenciar inconsistências nos raciocínios apresentados. Se a retórica dos procuradores fosse 

vazia, em relação ao caráter aversivo das ações coletivas, os investigados não optariam pela 

conciliação administrativa. Por conta da racionalidade empresarial e dos frequentes casos de 

condenações, as ações civis públicas têm se mostrado um risco ao empresariado. A despeito 

desta aversão, a política pública de ajuizamento de ações continua marginal, sendo utilizada 

apenas em última hipótese (MELO, 2002, p. 74). 
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A importância e a justificativa da presente pesquisa consistem no aprofundamento da 

análise da efetividade do TAC como política pública adequada ao Direito do Trabalho.
7
 A 

inédita extensão do estudo de casos mostra-se relevante para traçar um panorama real, em 

determinado período de tempo, do Ministério Público do Trabalho. A circunstância de 

integrarmos a própria instituição analisada foi um fator decisivo para possibilitar esta 

pesquisa, uma vez que pesquisadores externos dificilmente teriam acesso a estes dados e, 

ainda que o tivessem, a compreensão das informações seria diferenciada. 

Definidos o objetivo e a hipótese, esclarece-se que o objeto específico da dissertação 

consiste na pesquisa empírica de todos os termos de ajuste de conduta firmados no ano de 

2013, pelo Ministério Público do Trabalho no Estado de São Paulo, abrangendo duas grandes 

procuradorias regionais do trabalho (2ª região, com sede em São Paulo, e 15ª região, com sede 

em Campinas). Foram construídas tabelas compilando os dados destas procuradorias regionais 

(Anexo I – Procuradoria Regional de São Paulo, Anexo II – Procuradoria Regional de 

Campinas), bem como um anexo contemplando os despachos e relatórios citados ao longo do 

texto, com numeração indicada no texto através de algarismos romanos (Anexo III – 

Despachos e Relatórios). Ressalta-se que esta unidade da federação foi selecionada pelos 

seguintes motivos: a) grande quantitativo de procuradores do trabalho, representando 19% de 

todos os membros do MPT, com diferentes tempos de serviço na carreira; b) localização em 

São Paulo de parte das maiores e mais relevantes empresas do País, de todos os setores 

econômicos, envolvendo pequenos, médios e grandes empregadores, em municípios dos mais 

diferentes tamanhos; c) referidas procuradorias responderam por 15% de todos os TACs 

firmados no Brasil naquele ano, tendo por objeto infrações de pequena, média ou grande 

complexidade. 

Assim, entende-se que o universo
8
 paulista pode apresentar indicadores significativos 

de um padrão de atuação do Ministério Público do Trabalho e dos seus investigados. O ano de 

2013 foi escolhido de forma deliberada por permitir um tempo razoável para que os termos de 

ajuste de conduta fossem fiscalizados. Além do mais, a partir de setembro de 2014, as 

investigações do Ministério Público do Trabalho passaram a contar com documentos 

integralmente digitais, de forma que toda a documentação produzida nos inquéritos está 

acessível no próprio sistema, em seu banco de dados, dando mais agilidade à pesquisa, e 

permitindo uma ampliação da quantidade de inquéritos analisados. Esse intervalo temporal 

                                                           
7
 O estudo de Rodrigues (2011, p. 235), por exemplo, envolveu a efetividade de 71 termos de ajuste de conduta 

(dentre 291, ao todo). 
8
 Trata-se de uma amostra em relação ao quantitativo total de termos de ajuste de conduta nacionais, mas em 

relação às Procuradorias de São Paulo e de Campinas, corresponde ao universo. 
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(2013) mostrou-se importante porque neste ano a inefetividade dos termos de ajuste de 

conduta já havia sido debatida internamente,
9
 permitindo, assim, a realização de eventuais 

correções de rota na dinâmica dos TACs. Como se trata de uma amostra recente, evidencia o 

retrato mais atualizado do perfil do Ministério Público do Trabalho, não sendo, portanto, uma 

pesquisa anacrônica. Como será visto detalhadamente no capítulo 3, a pesquisa empírica 

possui, teoricamente, um significativo viés em favor do cumprimento dos termos de ajuste de 

conduta,
10

 pelo fato da amostra envolver ajustes recentes (firmados há menos de três anos), 

submetidos a poucas aferições de controle, contendo poucas cláusulas, e, ainda, monitorados 

por fiscalizações formais e superficiais. 

Enxergamos o Direito como indutor de comportamentos socialmente desejáveis, com 

base no redesenho das contingências sociais incidentes sobre o comportamento dos 

indivíduos, nas circunstâncias visadas pelas normas jurídicas (AGUIAR, 2013, p. 166). A 

política pública que privilegia o TAC mostra-se inadequada se não atinge, nos casos 

concretos, a finalidade de induzir estas condutas almejadas. Do ponto de vista 

comportamental, aqui representado pela Microeconomia, é a probabilidade de aplicação 

efetiva da sanção (expectativa) que governa o comportamento do empregador. Nesse sentido, 

o TAC, como qualquer contrato,
11

 por si só, não garante o seu efetivo cumprimento, a não ser 

pela possibilidade de imposição coativa de seus termos. Isto é o que se poderia chamar de 

regra básica da teoria econômica dos contratos,
12

 e são com estas premissas que iremos 

trabalhar nesta dissertação. Partimos, assim, da constatação teórica de que o argumento oficial 

é, a priori, incorreto, mostrando-se equivocado porquanto contrapõe o que, na realidade, são 

etapas de um contínuo processo de imposição coercitiva da norma. A previsão de que o TAC, 

na ausência de um nível adequado de imposição coercitiva – dependente da participação do 

Judiciário – tende a ser ineficaz é um ponto de partida ou uma hipótese para esta pesquisa 

empírica. Trata-se de uma importante questão teórica pois, do ponto de vista empírico, a 

afirmação de ineficácia do TAC é justamente o que precisa ser comprovado. 

Diante desse quadro, aparecem várias questões: é possível efetivar a legislação, e 

consequentemente, proteger os trabalhadores, sem punir os infratores da legislação 

trabalhista? Há mecanismos jurídicos efetivos que não estejam lastreados na sanção? De 

                                                           
9
 Filgueiras (2012), Souza (2013), Carelli, (2011), Cardoso e Lage (2007). 

10
 Ou impeditivo da comprovação do descumprimento. 

11
 Contrato aqui não é utilizado no sentido técnico jurídico. Os contratos, em geral, são assinados antes da 

execução das relações jurídicas, ao passo que o termo de ajuste de conduta, enxergado como um contrato, 

estaria sendo aplicado após a violação à lei. 
12

 Teoria econômica do Direito que tem por objeto central a questão de como o Direito afeta o comportamento 

dos indivíduos. 
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acordo com doutrinas jurídicas que enxergam o Direito como coativista (BOBBIO, 2006), e 

de acordo com a análise econômica do Direito, isto não é possível. 

Esta dissertação pretende desvendar a interação entre o Ministério Público do 

Trabalho e os empregadores, em uma perspectiva crítica, tendo sido dividida em três 

capítulos, sendo o primeiro uma discussão da bibliografia, onde serão esboçados o referencial 

normativo e literário, especificamente sobre os termos de ajuste de conduta, bem como o 

contexto fático e normativo em que a dinâmica do TAC está inserida, abordando, brevemente, 

ainda conceitos como relação de emprego, função social do Direito, interesses e direitos 

metaindividuais, interesse público, dano moral coletivo e o papel resolutivo e demandista do 

Ministério Público do Trabalho. Serão explicitados, igualmente, os fundamentos utilizados 

para a aplicação dos termos de ajuste de conduta, passando-se à refutação destes argumentos, 

com base em princípios do próprio ordenamento jurídico e dos fenômenos rotineiros 

verificados na relação institucional entre o MPT e os infratores. O capítulo 1 enquadrar-se-ia 

em uma perspectiva jurídica. 

Em seguida, no capítulo 2, será estudado o TAC sob a ótica da análise comportamental 

do Direito, apresentando sugestões para o aprimoramento da atuação institucional, revelando 

perspectiva que, em tese, serve para prever um maior índice de efetividade dos TACs. 

No capítulo 3, passar-se-á ao quadro fático, com enfoque sociológico, apresentando 

dados nacionais e regionais do MPT, para, enfim, abordar os TACs firmados em São Paulo no 

ano de 2013, com maior detalhamento da metodologia por nós utilizada. A validação empírica 

(pressupostos factuais) funciona também como um critério de crítica, passando-se, ao final, à 

exposição da conclusão. 

Feita esta introdução, serão vistos a partir de agora os pressupostos normativos e o 

contexto onde está inserida a atuação do Ministério Público do trabalho, visando a efetivação 

dos direitos fundamentais dos trabalhadores. 
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CAPÍTULO 1 – CONTEXTO FÁTICO E NORMATIVO 

 

1.1 O TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA FIRMADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO TRABALHO 

 

A sociedade brasileira adota o regime de produção capitalista, que tem como 

características a busca pela maximização das riquezas e a formalização das relações de troca. 

O Estado brasileiro reconhece e legitima o capitalismo em sua Constituição, através de muitos 

dispositivos, tais como o artigo 1º (ao tratar dos valores sociais da livre iniciativa), o artigo 5º, 

caput (ao assegurar o direito de propriedade), e, especialmente, o artigo 170, que trata da 

ordem econômica (GRAU, 2014, p. 70). Qualquer atividade econômica, entretanto, deve ser 

guiada pelo princípio da dignidade da pessoa humana, o que se faz mais evidente na regulação 

da relação de emprego. 

Mesmo no sistema capitalista, um padrão jurídico de direitos é assegurado aos 

trabalhadores, sendo os mais destacados um piso remuneratório através de salário mínimo, 

sistema previdenciário, normas de prevenção a acidentes de trabalho, direito a férias, entre 

outros. O Estado deve providenciar uma legislação que assegure aos trabalhadores salários 

compatíveis para a satisfação de suas necessidades, duração do trabalho adequada e 

disposições que resguardem o meio ambiente de trabalho, dentre outras providências 

(BRITTO PEREIRA, 2016, p. 150). A Constituição brasileira quer o capitalismo, mas 

também quer a redução da desigualdade entre classes (art. 3º III) e, para esta finalidade, a 

consagração de direitos sociais, entre eles, principalmente, os direitos fundamentais 

trabalhistas do art. 7º, é um dos meios mais contundentes para se atingir justiça social. O que 

se pretende com o Direito do Trabalho é, pois, garantir a dignidade do trabalhador, por meio 

da imposição de patamares civilizatórios para reequilíbrio de uma relação social naturalmente 

díspar (CARELLI, 2011, p. 39). A finalidade do Direito do Trabalho, pois, seria aproximar a 

força de trabalho da dignidade humana, afastando-a do seu caráter de simples mercadoria. 

Em sendo pressupostos do liberalismo econômico o direito de propriedade e a 

liberdade contratual, os contratos de trabalho devem ser respeitados não apenas por força de 

lei, mas sim para o bom funcionamento e eficiência dos mercados, competindo ao Estado 

tutelar as instituições básicas do comércio jurídico (GRAU, 2011, p. 117). O Direito do 

Trabalho, no Brasil, pode encontrar fundamento, portanto, na própria liberdade dos contratos, 

uma vez que, na realidade atual, nem mesmo o quanto acordado com os obreiros costuma ser 

respeitado. 
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Neste regime econômico, a relação de assalariamento assume papel fundamental, 

porque sem esta relação sociojurídica o capitalismo não consegue sobreviver enquanto 

sistema, ou seja, sem a separação entre os detentores dos meios de produção e os 

trabalhadores, competindo aos primeiros a gestão da mão de obra e do capital, e consequente 

apropriação da riqueza, e aos últimos a prestação de serviços e percepção de parcela das 

riquezas, o regime do capital não se completa. O Direito do Trabalho busca solucionar  

conflitos coletivos de trabalho para que o sistema capitalista funcione com o menor risco de 

interrupção ou ruptura possível, pois, apesar da produção ser coletiva, a sua apropriação é 

privada e individual (MANDL, 2013, p. 35), configurando-se este ramo do Direito como um 

mecanismo civilizatório vital e legitimador ao próprio sistema capitalista de produção 

(DELGADO, 2012, p. 16; CARELLI, 2011, p. 42).  

Para constituir e preservar o modo de produção, certas premissas de existência 

contínua devem ser realizadas, como a proteção do sistema de mercado contra efeitos 

secundários autodestrutíveis; o Direito, enquanto nível da própria realidade, é elemento 

constitutivo do modo de produção social; sendo, assim, um instrumento de que se vale o 

Estado para defender o capitalismo dos capitalistas (GRAU, 2011, p. 122; 21; 129). 

A relação de emprego ou assalariamento
13

 é uma relação jurídica disciplinada pela 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), entre outros textos legais esparsos. Caracteriza-se 

como um contrato ou acordo de vontades entre as partes, com a finalidade de prestação de 

serviços mediante remuneração. A relação jurídica, que tem por forma de expressão o 

contrato, tem um conteúdo, portanto, determinado pela própria relação econômica (GRAU, 

2011, p. 62). É uma relação contendo dois sujeitos de direito, formalmente iguais, onde um 

vende sua força de trabalho para outro que a compra, recebendo, em troca, um salário 

(MANDL, 2013, p. 34). Sua peculiaridade decorre do fato de que o objeto do Direito do 

Trabalho e, por consequência, da relação de emprego, é igualmente a pessoa humana, 

submetida a uma subordinação ou dependência em uma relação com seu empregador 

(WERNECK VIANNA, 1951, p. 26, apud CARELLI, 2011, p. 41). 

A legislação trabalhista incide sobre uma relação de natureza contratual que se 

estabelece entre empregado e empregador que a ela se vinculam livremente;
14

 como os riscos 

do negócio correm por conta do empregador, a ordem jurídica lhe reconhece um poder 

diretivo e disciplinar que gera, para o empregado, um estado de subordinação jurídica que 

                                                           
13

 Aqui fazemos uma aproximação grosseira entre os conceitos, pois como explica Filgueiras (2012, p. 76), nem 

todo trabalho assalariado possui as características do regime de emprego, sendo fenômeno mais amplo. 
14

 Dadas as severas restrições de sobrevivência que os locatários de mão de obra se submetem para reprodução. 
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coincide, via de regra, com o seu estado de dependência econômica, tornando este vulnerável 

às imposições do patrão e acarretando a necessidade de estabelecimento de parâmetros – 

normas de ordem pública – que garantem a integridade física e mental do empregado, sua 

dignidade e a possibilidade de sua reprodução (CARDOSO; LAGE, 2007, p. 54). Temos, 

portanto, como elementos da relação de emprego: subordinação, pessoalidade, não-

eventualidade e onerosidade, todos previstos na CLT. 

É sobre relações de emprego que a atribuição do MPT, enquanto órgão de vigilância 

do Estado, incide prioritariamente, buscando aferir se os preceitos da legislação estão sendo 

respeitados pelos empregadores. Assim, quando direitos fundamentais do trabalhador são 

violados de forma intensa transparece o dever de atuação do Ministério Público do Trabalho. 

Trata-se, portanto, de uma interferência estatal, autorizada pelas leis e pela 

Constituição, numa relação social preexistente entre particulares. Esta interferência estatal se 

dá diuturnamente, inclusive porque é “da natureza” do Direito do Trabalho, de caráter 

intrinsecamente distributivo, ser constantemente testado pelos agentes de produção 

(CARDOSO; LAGE, 2007, p. 18), valendo frisar que, no aspecto coletivo, o Direito do 

Trabalho é ainda mais conflituoso, por envolver interesses transindividuais. 

Assim, uma relação social que deveria ser regulada, a princípio, pelos próprios sujeitos 

envolvidos,
15

 é regulada pelo Estado por intermédio de leis, decretos, termos de compromisso 

e sentenças, com vistas a assegurar um padrão civilizatório mínimo para os trabalhadores, 

acreditando os países que adotam a socialdemocracia que a ausência de regulação pode 

ensejar condições aviltantes de labor, face à desigualdade econômica existente entre as partes. 

A efetividade da constitucionalização dos direitos fundamentais trabalhistas permite, portanto, 

uma maior equanimidade da distribuição de renda no País, e em certa medida, justiça social 

(DELGADO, 2012, p. 16). Em uma frase, cabe ao Direito do Trabalho ser o guardião das 

pessoas (SINZHEIMER, 1910, apud CARELLI, 2011, p. 68). 

A reestruturação produtiva
16

 ocorre em um ambiente debilmente regulado pela 

legislação trabalhista, que não se revelou, na prática, empecilho de monta às decisões 

empresariais, em parte porque as empresas decidiram, simplesmente, deixar de cumprir a lei 

(CARDOSO; LAGE, 2007, p. 40), pouco importando o quão avançada é a regra vigente, se 

não há ações norteadas para o seu respeito (FILGUEIRAS, 2012, p. 141). 

                                                           
15

 Estamos fazendo uma generalização. Como bem observou Filgueiras (2012, p. 64), a própria relação de 

assalariamento requer a interferência do Estado, definindo quem é o proprietário dos meios de produção. 
16

 Envolvendo o sistema just in time, terceirização, flexibilização de mão de obra. 
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Pressupondo que portamos um arsenal jurídico suficiente de proteção aos 

trabalhadores, o que explica a evasão da legislação laboral no contexto do capitalismo 

brasileiro? Ricardo Antunes reporta que iniciativas empresariais vêm buscando 

desregulamentar o Direito do Trabalho, sob a roupagem de flexibilizar, franqueando ao 

capital a total liberdade para demitir, redefinir horários e jornadas de trabalho, implementar 

salários flexíveis e variáveis, substituir empregados efetivos por temporários e terceirizar 

todas as suas atividades (DRUCK, 2007, p. 529), ou seja, governar o trabalho humano por leis 

do mercado, focando-se na redução da dependência da força de trabalho, ampliação da 

subordinação e diminuição dos custos de contratação (KREIN, 2007, p. 5 apud 

FILGUEIRAS, 2012, p. 46). 

Porém, a alteração legislativa dos padrões jurídicos trabalhistas com a finalidade de 

baratear custos de produção de bens e serviços é uma forma de resistência empresarial que se 

depara com muitas dificuldades. O meio mais rápido e fácil de atingir esta finalidade vem a 

ser a simples desobediência ao ordenamento jurídico. Conforme Krein e Biavaschi (2007, p. 

13), violar a lei é flexibiliza-la na prática. Em sendo a punição, entretanto, um corolário do 

descumprimento da lei trabalhista, a inexistência de perdas pecuniárias impostas pelas 

instituições de vigilância do trabalho em face dos empregadores faltosos pode explicar esta 

inefetividade das normas trabalhistas. Se o quantum punitivo é percebido como insuficiente 

pelos ofensores para desestimular o comportamento contrário ao Direito, a norma não 

concretiza a proteção dos sujeitos que visa resguardar (ANTUNES, 2009, p. 181-182). Como 

sintetiza Tabak (2015, p. 327), as sanções legais costumam alterar a estrutura de incentivos, 

facilitando a cooperação entre os indivíduos de uma sociedade. Uma vez identificada a causa 

dessa violação massiva ao normativo trabalhista, torna-se mais fácil para o operador do 

Direito construir políticas públicas eficazes. Tipificado este nexo de causalidade entre a 

motivação do transgressor e o ato de infração, os agentes do Estado podem adotar medidas 

mais eficientes e adequadas para a obtenção de suas metas. 

A atuação preferencial e preponderante do Ministério Público trabalhista para atingir 

sua meta social foi materializada no TAC (ASSIS, 2010, p. 188; CORREIA; SALVADOR, 

2010, p. 334), instrumento que vem a ser “o ato jurídico pelo qual a pessoa, reconhecendo 

implicitamente que sua conduta ofende interesse difuso ou coletivo, assume o compromisso 

de eliminar a ofensa mediante adequação de seu comportamento às exigências legais” 

(CARVALHO FILHO, 2001, p. 4 apud LEITE, 2006. p. 296). Segundo Britto Pereira (2016, 

p. 179), o termo de ajuste de conduta é importante mecanismo de resolução de conflitos para 
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promover a defesa dos interesses
17

 que competem ao Ministério Público do Trabalho, com 

espaço para a participação dos interessados, suprindo deficiências do sistema tradicionalmente 

consagrado, ou atuando de forma complementar. 

Quanto à sua natureza jurídica, alguns enxergam no ajuste de conduta: um ato 

administrativo negocial, com alto grau de especificidade (MAZZILLI, 2005); um negócio 

jurídico híbrido, sujeito às normas de direito privado e público (CARNEIRO e CARVALHO 

FILHO);
18

 um negócio jurídico declaratório (RODRIGUES, 2011, p 131); ou mesmo um 

sucedâneo da sentença proferida em uma ação civil pública (BRITTO PEREIRA, 2016, p. 

184-186). Filgueiras, numa perspectiva sociológica, (2012) enxerga o termo de ajuste de 

conduta como uma conciliação com a infração. 

O ajustamento de conduta diferencia-se, normativamente, da ação civil pública 

porquanto esta possui assento constitucional, enquanto aquele está previsto na legislação 

ordinária (§ 6º do art. 5º, da Lei 7.347/85). Outro texto legal que faz breve referência ao TAC 

é a CLT em seu art. 876, ressaltando a sua natureza de título executivo extrajudicial.
19

 Ao 

prever que os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de 

ajustamento de conduta às exigências legais mediante cominações, que terá eficácia de título 

executivo extrajudicial, a Lei da Ação Civil Pública contemplou a possibilidade de os 

infratores adequarem a sua conduta. Com efeito, a mesma Lei nº 7.347/85 que fixou, 

expressamente, a possibilidade da coletividade ser moralmente indenizada em seu artigo 1º, 

autorizou a tomada do compromisso do ajustamento de condutas às exigências legais, 

permitindo-se concluir que são obrigações legais compatíveis. O dever de indenizar a 

sociedade atingida coexiste com o dever do infrator de ajustar sua conduta. 

Além da sua previsão legal já referida, o TAC está regulamentado pela Resolução de 

nº 69/2007 do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, e pela Resolução n. 

23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, com redação semelhante, in verbis: 

 

Art. 14. O Ministério Público do Trabalho poderá firmar termo de ajuste de conduta, 

nos casos previstos em lei, com o responsável pela ameaça ou lesão aos interesses ou 

direitos mencionados no artigo 1º desta Resolução, visando à reparação do dano, à 

adequação da conduta às exigências legais ou normativas e, ainda, à compensação 

e/ou à indenização pelos danos que não possam ser reparados (CSMPT).  

 

Como se percebe, a Resolução em tela disciplina o alcance dos termos de ajuste de 

conduta, utilizando-se de deveres cumulativos (e não alternativos) para o compromissário 

                                                           
17

 Tal como o autor, utilizaremos as expressões direitos e interesses sem distinções, no âmbito da tutela coletiva.  
18

 Apud Rodrigues (2011, p. 123). 
19

 A Lei nº. 8.069/90 também o prevê em seu art. 211, bem como a Lei nº. 8.884/94 e, ainda, a Lei nº. 9.605/98. 
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promover a adequação da sua conduta, mas, também, a reparação da lesão e compensação à 

sociedade prejudicada,
20 

ou, como afirma Rodrigues (2011, p. 199), a atividade de celebração 

do ajuste tem como objetivo a responsabilidade civil e/ou a prevenção de danos, sendo que a 

punição pelos ilícitos praticados pode se dar no próprio termo de ajuste de conduta, 

usualmente intitulada de indenização do dano moral coletivo prévio ou indenização social. 

Estes valores indenizatórios postulados administrativamente pelo MPT, por sua vez, não estão 

preestabelecidos em lei: são fixados de forma discricionária, ainda que levem em conta 

fatores como: a) gravidade da conduta (culpa ou dolo do ofensor
21

 e grau de reprovação social 

da prática), b) capacidade financeira do ofensor e da vítima, c) extensão ou repercussão da 

lesão (quantidade de trabalhadores prejudicados, lucro obtido com o ilícito, reiteração da 

conduta infratora, caráter distrital, regional ou nacional do ato lesivo), d) natureza do bem 

jurídico violado (pessoal e fundamental ou patrimonial), entre outros elementos (VENTURI, 

2006, p. 10). O processo de negociação do ajuste deve permitir, ainda, o conhecimento efetivo 

da situação a ser adequada, das causas que levaram ao ilícito, dos óbices que o 

compromissário precisa superar para ajustar sua conduta, da urgência em que a adequação à 

lei deve ser feita, e dos anseios da comunidade que se sente lesada pela transgressão da norma 

(RODRIGUES, 2011, p. 114). 

 

1.2  O PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO: VIGIAR E PUNIR. 

 

Como vimos na seção anterior, o objeto de nossa abordagem são os termos de ajuste 

de conduta firmados pelo Ministério Público do Trabalho, dentro de um sistema complexo de 

vigilância do trabalho, que tem um caráter repressivo e preventivo, inserindo-se na técnica de 

estimular a obediência à norma através de ações fiscalizadoras e aplicação de penalidades 

(CARDOSO; LAGE, 2007, p. 60). 

Vimos os contornos do que tem sido o principal instrumento de atuação do Ministério 

Público do Trabalho, e o contexto social e normativo em que está inserido,  mas é necessário 

avançarmos para estabelecer em que situações específicas o MPT deve agir. Segundo a 

Constituição de 1988: “Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à 

função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime 

                                                           
20

 Neste quesito, as indenizações fixadas nos termos de ajuste de conduta diferenciam-se daquelas contempladas 

nos autos de infração do Ministério do Trabalho, uma vez que estas têm nítido propósito puntivo, pois os valores 

não revertem para os trabalhadores prejudicados, nem para a sociedade moralmente atingida, mas sim aos cofres 

da União. 
21

 Elemento bastante mitigado na seara trabalhista. 
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democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”. Como se infere do texto 

constitucional, a utilização de conceitos juridicamente indeterminados permite concluir que o rol 

de atribuições e alcance do Parquet são gigantescos, especialmente no que diz respeito ao 

Ministério Público trabalhista, afinal, o Brasil possui mais de 5 milhões de empresas e outras 

organizações e 3,6 milhões de empreendimentos com até 4 empregados (IBGE, 2014).
22

 

O MPT, entretanto, atinge apenas cerca de 47 mil empresas anualmente (CNMP, 2016, 

p. 264),
23

 o que significa dizer que, do ponto de vista do conjunto do mercado de trabalho, a 

regulação do Direito do Trabalho pelo Estado é mais abrangente pelos efeitos indiretos do que 

pelos efeitos diretamente resultantes (FILGUEIRAS, 2012, p. 204; 222). Por esta razão, o 

MPT somente aborda infratores para tutelar interesses que possuam repercussão social. 

Trata-se do único ramo ministerial que não tem atribuição para promover ações penais 

(responsabilização criminal), focando-se, portanto, na responsabilização civil (patrimonial e 

extrapatrimonial). O Ministério Público do Trabalho surgiu como órgão oficiante junto à 

Justiça do Trabalho, pertencendo ao Poder Executivo até a Constituição de 1937, sendo que 

seu papel se restringia à seara processual, com a emissão de pareceres na Justiça do Trabalho 

até 1988. A partir da atual Constituição Federal, e especialmente com o surgimento das Leis 

n. 7.347/85, 8.078/90 e da Lei Complementar n. 75/93, passou a ter atribuição para promover 

ações na Justiça do Trabalho em face de empregadores que descumprem a legislação 

trabalhista. 

Por sua vez, de acordo com o próprio MPT, órgão que integra o Ministério Público da 

União: “Os procuradores do trabalho buscam dar proteção aos direitos fundamentais e sociais 

do cidadão diante de ilegalidades praticadas na seara trabalhista” (PGT, 2015). Definidas as 

metas prioritárias, buscou-se a articulação interna na instituição para uma atuação coordenada, 

tendo sido criadas oito coordenadorias nacionais temáticas de acordo com suas áreas de 

atuação. São elas o combate a exploração do trabalho da criança e do adolescente – 

COORDINFÂNCIA -, erradicação do trabalho escravo – CONAETE -, promoção da 

igualdade de oportunidades e eliminação da discriminação no trabalho – 

COORDIGUALDADE -, combate às fraudes nas relações de trabalho – CONAFRET -, 

combate às irregularidades trabalhistas na Administração Pública – CONAP -, defesa do meio 

ambiente do trabalho – CODEMAT -, trabalho portuário e aquaviário – CONATPA - , 

liberdade sindical – CONALIS - (BRITTO PEREIRA, 2016, p. 77), que têm por função, 
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 Filgueiras (2012) informa que são cerca de 3 milhões de empregadores com pelo menos um empregado, 

segundo dados do PNAD (2008). 
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 Considerando que cada inquérito civil instaurado pelo MPT refere-se a um investigado diferente. Enquanto 

isso a Inspeção do Trabalho abordou 350 mil empresas por ano (MTE, 2008 apud FILGUEIRAS, 2012). 
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grosso modo, uniformizar a atuação dos procuradores do trabalho, discutir temas de interesse 

coletivo, e desenvolver projetos nacionais (ARTUR, 2016, p. 176). 

O plano de atuação do Ministério Público difere daquele que envolve demandas 

individuais dos trabalhadores: por força de normas constitucionais e legais, sua atuação se dá 

quando há violação aos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, ou seja, 

quando configuram-se lesões de ampla repercussão à ordem jurídica. Citam-se, como 

exemplos, as atuações em face de trabalho degradante, acidente de trabalho fatal ou 

exploração sexual comercial de crianças. 

As investigações no âmbito do MPT são feitas através de procedimentos que podem 

ser do tipo inquérito civil, que demandam um maior tempo para colheita de provas das 

infrações trabalhistas, ou procedimentos preparatórios, com menor duração temporal, 

utilizados em geral para fiscalizações menos aprofundadas (BRITTO PEREIRA, 2016, p. 

173). O objetivo é investigar a materialidade dos fatos, potenciais ou efetivamente lesivos a 

direitos transindividuais, identificando os responsáveis pela sua prática (RODRIGUES, 2011, 

p. 75). Essa investigação ministerial permite a notificação de testemunhas para serem ouvidas, 

a convocação da empresa para apresentar documentos, a requisição de documentos aos órgãos 

públicos, a solicitação de ações fiscais aos auditores-fiscais do trabalho, a realização de 

inspeções pelos procuradores ou peritos nos estabelecimentos, entre outros mecanismos 

inseridos no rol dos poderes investigativos do Ministério Público, constantes do art. 8º da Lei 

Complementar nº. 75/93. 

Diante de infrações comprovadas às normas trabalhistas, praticadas por empresas, 

associações ou órgãos públicos, institucionaliza-se o conflito social, e três possibilidades 

válidas e legais se abrem como forma de resolução ao MPT: a) ajuizamento de ação civil 

pública contra o infrator, b) assinatura de termo de ajuste de conduta, c) arquivamento do 

procedimento (BRITTO PEREIRA, 2016, p. 177; SOARES, 2011, p. 340). Se a instituição 

concluir, porém, que tais infrações constituem uma lesão coletiva aos trabalhadores, apenas a 

via do ajuste de conduta ou da ação civil pública se apresentam (CARELLI, 2011, p. 161).
24

 

Em que pese somente haver estas possibilidades, deve ser dito que nenhuma lei impõe 

que o procurador adote qualquer uma das três condutas, tratando-se de um agir discricionário. 

As normas legais que regem a matéria, entretanto, implicitamente,
25

 buscam evitar que os 

procuradores arquivem procedimentos de forma arbitrária porque, nesta hipótese, o 
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 O ajuizamento de ACP ou assinatura de TAC não demanda como condição para realização a instauração de 

inquérito civil (FILGUEIRAS, 2012, p. 196). 
25

 Neste sentido temos a Lei n. 7.347/85 e a Resolução n. 69/2007 do CSMPT. 
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arquivamento será submetido ao aval da Câmara de Coordenação e Revisão (CCR), composta 

por outros três procuradores, com maior tempo na carreira, em regra (BRITTO PEREIRA, 

2016, p. 76; 177). A CCR é a defensora do princípio constitucional da unidade do Ministério 

Público, realizando a coordenação, a integração e a revisão do exercício funcional dos 

membros (art. 103 da Lei Complementar nº. 75/93). Além de resolver conflitos entre 

membros, realiza o chamado controle pela inação ou inércia dos procuradores, sendo 

responsável pela homologação das promoções de arquivamento em inquéritos e 

procedimentos investigatórios (CARELLI, 2011, p. 148). O arquivamento do inquérito só 

deve ocorrer, pois, quando não se vislumbrem elementos para a adoção de nenhuma medida 

judicial ou extrajudicial, ou após a realização de medidas extrajudiciais (RODRIGUES, 2011, 

p. 78). 

Como visto acima, em geral, o procurador age de forma discricionária, podendo 

validamente arquivar uma investigação, atendendo à sua independência funcional, desde que 

justifique o seu entendimento. Assim, individualmente, o procurador tem discricionariedade 

para agir ou não agir, de acordo com argumentos razoáveis, significando que, na sua atuação 

funcional, o membro do MP atua sem qualquer imposição superior, sem hierarquia funcional 

(BRITTO PEREIRA, 2016, p. 71). O Ministério Público, entretanto, enquanto órgão estatal, 

deve agir para a proteção destes direitos fundamentais na seara coletiva, conforme dispõe a 

Carta Política, definindo a fronteira entre o lícito e o ilícito no mercado de trabalho 

(FILGUEIRAS, 2012, p. 140). Como o constituinte não ofereceu à instituição a alternativa 

discricionária de promover o inquérito civil e a ação civil pública,
26

 em havendo violação a 

interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, a busca da responsabilização do 

infrator pela ação civil pública ou por outro mecanismo alternativo, é medida que se impõe, 

porquanto há manifesto interesse social em sancionar este comportamento delituoso, afinal, os 

poderes constituídos não podem tomar decisões que alterem o seu perfil constitucional 

(BRITTO PEREIRA, 2016, p. 67). 

Como conciliar a missão constitucional do Ministério Público com a independência 

funcional dos seus membros? No âmbito do Ministério Público do Trabalho, a resposta é 

simples: se o agir é discricionário no plano individual, o quadro jurídico não pode impor a 

determinado procurador uma atuação no caso concreto. No aspecto institucional, porém, esta 

atuação é vinculada, sob pena de adoção de entendimento constitucional equivocado, que 

enfraqueceria a própria atribuição do órgão. O interesse público será atendido e, por 
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 O constituinte foi claro quanto à estipulação do seu mister utilizando o verbo “promover”. 
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consequência, a missão constitucional do Parquet laboral será cumprida, se for buscada a 

efetividade dos direitos fundamentais dos trabalhadores numa perspectiva coletiva, sem que 

seja necessário violar-se a consciência do procurador oficiante.
27

 

O grande diferencial da atuação ministerial é que ela permite em tese a resolução de 

conflitos entre empregadores e empregados de forma coletiva (ou para situações 

especialmente graves, ainda que individuais), abrangendo uma gama de trabalhadores de 

determinada empresa ou de toda uma categoria. O MPT seria, assim, um advogado do 

coletivo de trabalhadores, permitindo representar, ao mesmo tempo, milhares de pessoas e de 

direitos, postulando valores pecuniários sem fixação prévia em lei (FILGUEIRAS, 2012, p. 

186; 202). 

O MPT pode ser impulsionado a agir por terceiros (sindicatos, trabalhadores ou 

SRTE) ou por iniciativa própria (denúncia apresentada por procuradores). A possibilidade de 

instauração de inquéritos por iniciativa própria permite, em tese, ao Ministério Público do 

Trabalho, um caráter mais proativo. Em seguida à denúncia, procede-se, via de regra, à 

distribuição mediante sorteio entre os procuradores com atribuição para investigar, com vistas 

a imprimir certo grau de imparcialidade no agir ministerial. 

O Ministério Público, órgão que possui legitimidade para negociar o ajuste de conduta, 

não titulariza os direitos transindividuais, mas age em nome da coletividade como se tivesse 

uma outorga de poderes, competindo-lhe defender os interesses sociais, sem que renuncie 

direitos indenizatórios personalíssimos da sociedade, por lesões ao ordenamento jurídico 

trabalhista. Somente os titulares do direito material violado é que podem transacioná-lo (a 

renúncia é proibitiva), conforme arts. 9º, 444 e 468 da Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT) e art. 103, parágrafo 1º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 

O elemento de distinção, pois, entre a atuação do Ministério Público do Trabalho e a 

de um trabalhador individualmente prejudicado vem a ser a amplitude da repercussão do agir 

ministerial, não focando sua conduta em casos específicos. O órgão intervém quando há uma 

tipificação de ilícitos que atingem um grupo de trabalhadores ou mesmo toda a sociedade 

(interesses metaindividuais). O Código de Defesa do Consumidor traz, em seu art. 81, o 

conceito legal desta modalidade de direitos metaindividuais. Analisando a definição legal, 

Medeiros Neto (2007, p. 107) esclarece que os denominados direitos coletivos lato sensu 

correspondem a modalidade dos interesses transindividuais, com a nota característica básica 

de se projetarem para além da esfera individual, posicionando-se na órbita coletiva, cuja 
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 Sucessivamente, outro procurador será designado para atuar no caso. 
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titularização repousa em um grupo, uma classe, uma categoria de pessoas ou mesmo em toda 

a coletividade. Rodrigues (2011, p. 44-45) aponta que uma das fundamentais decorrências da 

transindividualidade é a regra da impossibilidade de disposição destes direitos no âmbito 

coletivo, concluindo que não se pode admitir a renúncia aos direitos transindividuais, nem 

muito menos a transação. A solução extrajudicial de conflitos deve obedecer, assim, a duas 

ordens: ausência de renúncia ou concessão do direito em jogo (indenização social e/ou 

direitos trabalhistas), e a observância da garantia de que a vontade manifestada pelo 

compromitente do ajuste coincide com os interesses dos titulares do direito (RODRIGUES, 

2011, p. 44-45). 

Os direitos metaindividuais, na seara trabalhista, são consequência direta da existência 

de normas trabalhistas, muitas delas com assento constitucional. Dar efetividade a estes 

direitos metaindividuais laborais é o principal
28

 objeto de preocupação das instituições que 

defendem o Direito do Trabalho, como a Justiça do Trabalho, o Ministério do Trabalho e o 

Ministério Público do Trabalho, inclusive porque o cumprimento de normas trabalhistas 

básicas atende não apenas ao interesse dos trabalhadores, mas também ao interesse de todo o 

sistema capitalista que, para manter-se íntegro, precisa contar com mecanismos de igualdade 

concorrencial. 

O interesse público, categoria cujo conceito é juridicamente indeterminado, é a 

condição que desencadeia o agir ministerial, dependendo, porém, do caso concreto para 

análise da sua presença. No entanto, na seara trabalhista, grande parte desse conceito está 

previamente concebido no artigo 7º da Constituição e na legislação complementar, que 

estabeleceu as hipóteses de atuação do Ministério Público além daquelas expressamente 

previstas no artigo 129 da Constituição. Com a Constituição de 1988, o Parquet ficou livre 

para a defesa do interesse público primário, verdadeiro interesse da sociedade, representado 

pelos direitos fundamentais inseridos na Carta Política, vetores da vida em comunidade da 

República; por consequência, a missão institucional do Ministério Público se perfaz com a 

defesa dos direitos fundamentais (CARELLI, 2011, p. 133). O interesse público na 

efetividade das normas trabalhistas é evidente, uma vez que o cumprimento voluntário da 

legislação atende ao interesse de todos (trabalhadores, empregadores, Estado e sociedade) e 

não apenas ao interesse da categoria profissional protegida. Daí porque, quando estes 

interesses metaindividuais são violados, exsurge o dever de atuação ministerial. Se há 

                                                           
28

 Ministério do Trabalho e Justiça do Trabalho atendem demandas individuais dos obreiros, em larga escala, 

mas ainda assim é correto afirmar que violações a direitos metaindividuais costumam ser prioridade para estas 

instituições. 
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violação a direitos ou interesses difusos (metaindividual), haverá dano moral coletivo 

(damnum in res ipsa); e se há dano moral coletivo, há interesse público a ser tutelado pelo 

Ministério Público do Trabalho. 

Todo ato ilícito que engendra dano moral (extrapatrimonial) ou patrimonial enseja, 

ipso facto, para o ofendido, o direito a uma reparação sancionatória, silogismo que é válido 

não apenas para as hipóteses em que o ofendido é uma pessoa física, como um trabalhador, 

mas também quando este ofendido é uma coletividade de pessoas ou toda a sociedade 

(BITTAR FILHO, 1994, p. 54). Esta sanção decorre da necessidade de indenizar-se 

moralmente a coletividade prejudicada, sendo pacífico entre os juristas a possibilidade de 

indenização coletiva da sociedade atingida pelo prejuízo moral na esfera trabalhista, também 

intitulado de dano social (SOUTO MAIOR; MENDES; SEVERO, 2012, p. 23). 

O direito fundamental a uma indenização (sanção) pelo dano moral perpetrado tem 

suporte na Carta Política, ao determinar que a lei não pode excluir da apreciação do Poder 

Judiciário a lesão cometida a direito (inciso XXXV, art. 5º da CRFB), significando que a 

violação a um direito permite que uma ação seja promovida pelo seu titular, a fim de ver o seu 

pleito indenizatório atendido. Este direito de ação indenizatória, para tutela de direitos 

coletivos, no caso do Ministério Público, tem lastro em dois dispositivos da Carta Política, o 

art. 5º e o art. 129, representando, assim, um acesso qualificado, no dizer de Britto Pereira 

(2016). A Constituição Federal permite, ainda, que todo dano seja indenizado, em especial, o 

dano moral, no artigo 5º, inciso V, ao estabelecer que é assegurado o direito de resposta, 

proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. A 

responsabilização jurídica por danos é, assim, uma premissa do nosso sistema jurídico, o que 

é válido também para pessoas jurídicas e organismos sociais ofendidos. 

Com efeito, no caso dos direitos tutelados pelo MPT, a proteção do interesse público 

não é discricionária, mas mandatória. Se é verdade que o Ministério Público é quem decide se 

há ou não interesse público a ser tutelado (BRITTO PEREIRA, 2016, p. 120), não menos 

verdade é o fato de que, em havendo interesse público, a salvaguarda deste é obrigatória. 

Desta forma, compete ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático de direito e dos direitos sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da 

Constituição da República) e, em particular, compete ao Ministério Público do Trabalho a 

defesa dos interesses coletivos, quando desrespeitados os direitos sociais constitucionalmente 

garantidos (art. 83, III, da Lei Complementar n. 75/93). 
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Se agressões reincidentes e inescusáveis aos direitos trabalhistas geram um dano à 

sociedade (ANAMATRA, 2007),
29

 a necessidade de reparações financeiras pelos ilícitos já 

praticados é um corolário lógico. Acaso esta reparação não seja postulada através de uma ação 

judicial ressarcitória pelo Ministério Público, é possível que a indenização seja paga na esfera 

extrajudicial. O TAC pode, por certo, contemplar esta compensação do dano moral coletivo 

em suas cláusulas. Sem o dano, não há ilicitude civil, nem tampouco responsabilidade civil; 

mas se, por outro lado, existe dano transindividual, o ajuste de conduta, além de cumprir sua 

função tradicionalmente preventiva, deve prever a reparação deste de forma integral 

(RODRIGUES, 2011, p. 110). 

Em sendo o Ministério Público guardião da ordem jurídica, o dever de indenização 

(responsabilização) inerente ao sistema jurídico deve ser implementado, sob pena de não 

serem efetivados os dispositivos constitucionais referidos no artigo 7º, vistos, em maior ou 

menor grau, como direitos fundamentais dos trabalhadores (BRITTO PEREIRA, 2016, p. 

151). Se a atuação do Ministério Público não tiver caráter pedagógico, o que no sistema 

capitalista é feito, via de regra, através de compensações pecuniárias, não haverá como se 

emprestar eficácia aos direitos sociais previstos na Carta Magna. A renúncia às indenizações 

por danos morais coletivos pode significar o distanciamento da efetividade dos direitos 

sociais. Em uma frase, o Ministério Público do Trabalho tem o dever de responsabilizar os 

infratores da legislação trabalhista, de acordo com as regras vigentes do Direito. 

A atribuição do MPT é, portanto, fruto de uma construção social, assim como o é o 

próprio Direito. No dizer de Benedicto Campos, “o direito, como fenômeno social, não é 

produto da vontade do legislador e muito menos das entidades ou divindades. Não é uma 

criação do ‘espírito humano’ ou a projeção de uma ‘idéia eterna’ que existe fora da realidade 

concreta” (CAMPOS, 1985, p. 114-5, apud WOLKMER, 2003, p. 155). Mandl (2013, p. 22) 

assume abertamente que o Direito não é neutro, adotando uma forma de interpretação jurídica 

que representa, em última instância, uma forma de interpretar a sociedade. Visualizamos, 

assim, o Direito como técnica de cunho social, com a finalidade específica de impôr condutas 

através do aparelho do Estado, com a utilização de sanções e regulações. 
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 “4. “DUMPING SOCIAL”. DANO À SOCIEDADE. INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR. As agressões 

reincidentes e inescusáveis aos direitos trabalhistas geram um dano à sociedade, pois com tal prática 

desconsidera-se, propositalmente, a estrutura do Estado social e do próprio modelo capitalista com a obtenção 

de vantagem indevida perante a concorrência. A prática, portanto, reflete o conhecido “dumping social”, 

motivando a necessária reação do Judiciário trabalhista para corrigi-la. O dano à sociedade configura ato 

ilícito, por exercício abusivo do direito, já que extrapola limites econômicos e sociais, nos exatos termos dos 

arts. 186, 187 e 927 do Código Civil. Encontra-se no art. 404, parágrafo único do Código Civil, o fundamento 

de ordem positiva para impingir ao agressor contumaz uma indenização suplementar, como, aliás, já previam 

os artigos 652, “d”, e 832, § 1º, da CLT.” 
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A responsabilidade jurídica está fundada num postulado de equilíbrio econômico-

jurídico que deve ser preservado – por isto o ilícito danoso há de ser prevenido (neminem 

laedere) –, variando o conceito de responsabilidade de acordo com o tempo, e com a história 

dos povos onde está inserido (VENTURI, 2006, p. 12-3).
30

 O conceito de responsabilidade é 

fundamental para compreender o Direito. Tornar-se responsável por determinada conduta 

antijurídica deve implicar em sanção, isto é, na perda de um interesse juridicamente 

protegido. Teixeira (2012, p. 148) argumenta que, especificamente quanto a responsabilidade 

civil, isto significa a imposição judicial de restituição da vítima ao status quo ante, ou não 

sendo isto possível, do dever de indeniza-la. Com efeito, se descumprir normas sociais não 

implica a imposição de sanções estatais, a contragosto do infrator, o caráter jurídico de uma 

regra pode estar sendo afastado (SANTIAGO JR. 2014, p. 21). Para Rudolf von Jhering, a 

coação define o mundo do Direito e adquire existência pelo Estado. Direito, coação e Estado 

são, portanto, três elementos indissoluvelmente ligados (BOBBIO, 2006, p. 153). 

A noção de responsabilidade é central, do mesmo modo, para o Direito do Trabalho, 

como se infere da conjugação dos artigos 2º e 157 da CLT:  “Art. 2º. Considera-se 

empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade 

econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço” e “Art. 157. Cabe às 

empresas: I - cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho”. 

Verifica-se, portanto, que a assunção dos riscos por parte do empregador é a materialização da 

responsabilidade jurídica na seara trabalhista. 

A responsabilidade civil clássica deriva da agressão a um interesse eminentemente 

particular, sujeitando assim o infrator ao pagamento de uma compensação pecuniária à vítima, 

caso não possa repor in natura o estado anterior das coisas (GAGLIANO; PAMPLONA, 

2012, p. 37). É, assim, a reparação de danos injustos, resultantes da violação de um dever 

geral de cuidado, com a finalidade de recomposição do equilíbrio violado. Nesse sentido, 

afirma Martins-Costa (p. 29-52, apud VENTURI, 2006, p. 14), o sistema da reparação de 

danos repousa na noção de justiça, enquanto relação harmoniosa.
31
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 Justa seria assim a sociedade na qual não se deixam prosperar os danos causados à honra ou à propriedade 

(HIRONAKA, 2005, p. 24 apud VENTURI, 2006, p. 24). Evitar ou solucionar o conflito social engendra 

sentimento de justiça e, por consequência, paz. Não é por outra razão que os conceitos de justiça social e paz 

restam imbricados, consoante Preâmbulo da Declaração da Filadélfia (Constituição da Organização Internacional 

do Trabalho - OIT). 
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 O Direito busca a estabilidade (ou mitigação dos conflitos) por meio de normas de caráter estatal que 

interferem na conduta social por meio de sanções, valendo lembrar, porém, que o Direito pode (deve) atuar, 

também, como instrumento de mudança social (GRAU, 2011, p. 28). Como afirma Diniz, “o direito é o 

complexo de normas jurídicas que regem o comportamento humano, de modo obrigatório, prescrevendo uma 

sanção no caso de sua violação (jus est norma agendi)” (2009, p. 246). Ao tratar da responsabilidade, o grande 

teórico do Direito Natural Hugo Grotius estabelece que, entre os fundamentos a que se reduz o Direito encontra-
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Este entendimento se faz mais sensível na seara trabalhista, onde o Direito do 

Trabalho reconhece, a priori, a desigualdade entre empregador e empregado, sendo este 

considerado hipossuficiente na relação. Venturi (2006, p. 28), ao tratar da teoria do risco na 

responsabilidade civil, citando mais uma vez Martins-Costa, ressalta que novos fundamentos 

para a responsabilidade civil, no contexto histórico, surgiram justamente da ocorrência de 

acidentes de trabalho. 

Pelo sistema de responsabilidade civil, que é consagrado pela Carta Política, o termo 

de ajuste de conduta deve conter sanções pelos ilícitos já comprovadamente cometidos. Se o 

TAC somente deve ser celebrado após a delimitação do dano (MÔNACO, p. 88, apud 

RODRIGUES, 2011, p. 178), a evasão à legislação pelo infrator deve gerar a correspondente 

compensação. O MPT não deve, pois, ficar indiferente ao desrespeito consumado de direitos 

transindividuais trabalhistas, mesmo que o infrator adeque o seu comportamento no momento 

seguinte, porque isso configuraria verdadeira renúncia ao direito coletivo indenizatório pelos 

danos sofridos. 

Para Mordefroy (1999, apud BERTI, 2008, p. 343), a responsabilidade civil é 

essencialmente voltada para o tempo pretérito, preocupando-se com a obrigação de responder 

por atos próprios, em uma imputação causal dos atos já cometidos. Se o ramo civilista aponta 

que a tendência histórica da responsabilidade civil é no sentido de não deixar nenhuma vítima 

de dano sem a devida reparação (SANTOS, 2012), o Direito do Trabalho, com maior razão, 

deve trilhar igual caminho. 

Não se trata aqui de adotar uma visão maniqueísta de mundo, reduzindo à vala comum 

aqueles que desrespeitam alguma regra de interesse da coletividade, como se houvesse uma 

luta entre o bem e o mal (RODRIGUES, 2011, p. 116). Trata-se, ao contrário, de uma fuga ao 

casuísmo, e de uma busca pela responsabilização proporcional pelos ilícitos praticados; por 

consequência, uma busca por justiça. Como o elemento subjetivo dos infratores não poderá 

ser genuinamente apurado, ao operador do Direito do Trabalho compete exercer o seu mister 

na defesa da sociedade sem levar em conta este fator. A compreensão do fenômeno, o 

entendimento sobre suas causas, são importantes para a atuação do Ministério Público, mas 

não podem neutralizar as repercussões da lei, cuja efetividade é de interesse social. Absolver 

condutas ilícitas de ampla repercussão social, por certo, não se insere no rol expresso das 

atribuições do Ministério Público. 

                                                                                                                                                                                     
se o axioma de reparar o dano provocado por sua culpa. Para Pinho (2013, p. 144), com fundamento em Grotius, 

a pena serve para educar o ofensor, evitar a repetição do crime e desencorajar comportamentos semelhantes. 
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São requisitos para a responsabilidade civil o ato ilícito, a culpa ou dolo, o dano e o 

nexo causal. Enquanto a responsabilidade civil subjetiva irá buscar elementos focados na 

intenção do agente, como o dolo ou a culpa para a sua caracterização, a responsabilidade civil 

objetiva dispensa tais elementos, perquirindo tão somente acerca do dano, do nexo de 

causalidade e da ilicitude da conduta, sendo que, via de regra, está fundada na atividade de 

risco exercida pelo agente que dá causa ao dano, conforme parágrafo único do art. 927 do 

Código Civil. 

Outra distinção fundamental se dá entre a responsabilidade civil aquiliana e a 

responsabilidade civil contratual. No caso do contrato de trabalho, como entre as partes 

envolvidas (patrão e empregado) já existe uma norma jurídica contratual que as vincula e o 

dano, via de regra, decorre do descumprimento da obrigação fixada neste contrato, está-se 

diante de uma responsabilidade civil cuja culpa é presumida (quando o contratante assumiu a 

obrigação de alcançar um determinado resultado) ou até mesmo objetiva (quando a 

responsabilidade decorre do risco da atividade exercida pelo causador do dano), pelo que se 

extrai da previsão do artigo 2º da CLT  (GAGLIANO; PAMPLONA, 2012, p. 40-43). 

Trazendo o tema para a seara trabalhista, num exemplo elucidativo, quando um 

empregador atrasa salários dos seus empregados, de forma reiterada, comete ato ilícito,
32

 age 

com culpa presumida – tinha consciência de sua responsabilidade de quitar salários e ser 

precavido quanto a manter fluxo de caixa necessário para estes pagamentos – causando 

prejuízos a uma coletividade de trabalhadores (imagine-se, por exemplo, que os trabalhadores 

têm despesas de aluguel e contas pessoais a pagar). O nexo causal, por sua vez, está presente 

no liame entre a sua conduta omissiva e o prejuízo dos trabalhadores. Assim, todos os 

requisitos (ilícito, dano e nexo causal) estão presentes para que o Ministério Público do 

Trabalho, alçado pelo constituinte como guardião do ordenamento jurídico que tutela os 

trabalhadores, promova a responsabilização do infrator através da ação civil pública ou do 

termo de ajuste de conduta.
33

 

Toda a construção jurídica se dá sobre fatos ou atos jurídicos perpetrados, ou seja, 

sobre condutas humanas – ou da natureza – que tem repercussão para terceiros, atingindo o 

seu patrimônio. As sanções são previsões contempladas na lei que devem ser aplicadas 

quando ocorrem fenômenos tipificados na legislação (atitudes abstratamente previstas), 
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 CLT, art. 459: § 1º Quando o pagamento houver sido estipulado por mês, deverá ser efetuado, o mais tardar, 

até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido. 
33

 As sanções administrativas do Ministério do Trabalho têm outra natureza (punitiva, no sentido da classificação 

da responsabilidade civil), de forma que a a falta de sanção (compensação/reparação) no agir do Ministério 

Público do Trabalho deixaria indene a sociedade, mesmo a empresa já tendo sido autuada pelo MT. 
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caracterizando-se como consequências do legislador para comportamentos indesejados pela 

sociedade. 

Teoricamente, qualquer relação social que tenha por finalidade estimular condutas, 

com fundamento em regras previamente estabelecidas, deve trabalhar com um sistema de 

sanção ou prêmio. Como um contrato, o descumprimento do quanto pactuado deve engendrar 

sanções, para que tenha alguma perspectiva de efetividade. Neste sentido, atuações estatais 

que visam o cumprimento da lei, mas que renunciam sanções, tem alto potencial de se 

mostrarem incapazes de atingir suas finalidades. As normas jurídicas – contemplando 

condutas vedadas e sanções correlatas – não costumam abstrair o passado (fatos e atos 

jurídicos que se encaixam na moldura da norma) para punir somente a partir da constatação de 

nova infração. Pelo contrário, os dispositivos legais mantêm o alvo nas condutas pretéritas 

para que as sanções estipuladas sejam impostas e estimulem o cumprimento espontâneo da 

obrigação prevista em lei, pelo infrator e por terceiros. Absolver o passado significa esvaziar 

o interesse da coletividade, que tipificou condutas como ilícitas no intuito de sancioná-las face 

à sua reprovação, e anular o caráter jurídico de uma norma. No Direito do Trabalho, a 

absolvição de punições proporcionais aos danos mostrar-se-ia ainda mais grave, uma vez que 

a possibilidade de renúncia de direitos é vedada por princípios e regras inerentes a este ramo 

jurídico. O princípio da irrenunciabilidade, materializado no art. 9º da CLT, é válido tanto na 

esfera individual, quanto na esfera coletiva, onde o titular do direito (indenizatório) é a 

sociedade. Há, porém, uma priorização do termo de ajuste de conduta sem perdas pecuniárias 

(reparação/compensação) que perpassa a atuação da quase totalidade dos membros do 

Ministério Público do Trabalho, de forma bastante homogênea, o que pode ser evidenciado 

não apenas por pesquisas empíricas, mas também pela coletânea da doutrina consultada. 

Este é, portanto, o panorama normativo e institucional do termo de ajuste de conduta e 

do Parquet trabalhista. Na próxima seção, iremos abordar, especificamente, uma distinção 

muito presente na doutrina que separa um perfil demandista de outro resolutivo, na atuação do 

Ministério Público do Trabalho. 

 

1.2.1 Contradição aparente entre Ministério Público resolutivo e demandista 

 

Para que se entenda o atual perfil que o Ministério Público do Trabalho abraçou, é 

necessário que façamos um breve registro histórico do comportamento da instituição, bem 

como que tracemos a evolução dos demais ramos do Ministério Público nacional. 
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Um fato que parece consensual na literatura da sociologia jurídica do Ministério 

Público é a mudança do padrão da instituição, ocorrida após a Constituição de 1988, e, em 

especial, a partir da utilização de mecanismos de tutela coletiva, como a ação civil pública. 

Dentro de um panorama mais amplo, intitulado de judicialização da política,
34

 o Ministério 

Público brasileiro passou a adotar um modelo de comportamento mais ativo, ainda que sujeito 

a inúmeras críticas, como aquelas apontadas por Arantes (1999, apud FREITAS, 2011). Para 

referido autor, o Ministério Público estaria expropriando papéis da sociedade civil, 

bloqueando o empoderamento social. Em relação ao Ministério Público do Trabalho, 

Filgueiras (2012) defende que o órgão estaria contribuindo para a precarização do trabalho, 

nas últimas décadas, principalmente, pelo modo operatório consensual de suas instituições de 

vigilância. A adoção da postura conciliadora com as infrações, e não com o capital, sem 

impôr perdas financeiras, não diminuira o desrespeito às normas no mercado de trabalho, 

rebaixando as condições de contratação da força de trabalho (FILGUEIRAS, 2012, p. 449). 

Neste sentido, a despeito do consenso na alteração do paradigma institucional, os 

pesquisadores dividem-se entre os que enxergam essa mudança como corolário de fatores 

endógenos e egoísticos, impactando numa incapacidade da sociedade de fazer representar-se 

por si mesma (ARANTES, 2002, apud CARELLI, 2011), desempenhando o Ministério 

Público um papel paternalista que considera o cidadão como um hipossuficiente, ao passo que 

outros defendem que esta mudança foi motivada por fatores exógenos e altruístas, 

repercutindo no incremento da cidadania (maior aceitação das demandas relativas aos direitos 

difusos e coletivos que envolvem políticas públicas), com participação ativa da sociedade 

civil através de denúncias, culminando no ajuizamento de ações civis públicas (SADEK, 

2000; VIANNA; BURGOS, 2001, apud FREITAS, 2011, p. 252).
35

 Para Maciel (2006, p. 17, 

apud FREITAS, 2011, p. 255), o capital simbólico, político e social acumulado pelo 

Ministério Público, ao longo da redemocratização, permitiu que o órgão enfrentasse com 

sucesso oponentes dentre setores da comunidade jurídica e política. 

É neste quadro de diagnósticos contraditórios que surgem os conceitos de Ministério 

Público resolutivo ou demandista, cuja nomenclatura costuma ser mais aceita pelos estudiosos 

do Direito do que das Ciências Sociais. Referida distinção materializa uma ideologia 

institucional, a ponto de ser ensinada no curso de formação do Ministério Público do Trabalho 
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 O que envolve ativismo judicial, utilização de procedimentos judiciais pela sociedade civil e por outros 

Poderes, em suas relações sociais (FREITAS, 2011, p. 244) 
35

 Soares (2011, p. 336) aponta que 75,6% das atuações do Ministério Público Federal, no Rio de Janeiro, em 

matéria ambiental, decorreu de denúncias encaminhadas por agentes externos. 
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(ESMPU, 2012),
36

 elegendo o termo de ajuste de conduta como instrumento prioritário de 

uma atuação conciliadora, como tive oportunidade de testemunhar, ao ingressar na carreira. 

Recentemente, o Conselho Nacional do Ministério Público editou a Carta de Brasília, 

buscando o fomento à atuação resolutiva do MP brasileiro (CNMP, 2016), para 

implementação do sistema de acesso à justiça pela resolução consensual dos conflitos; para o 

órgão, a legitimação social pode ser ampliada através de um maior investimento em um 

modelo de Ministério Público resolutivo. 

Chamado a agir em novas áreas pela Constituição, o tipo novo de Ministério Público 

desgarrou-se do tradicional – que priorizava a ação penal, objetivando a tutela por 

adjudicação – comprometendo-se com a justiça social e o cumprimento da lei (FREITAS, 

2011, p. 257), desenvolvendo a experiência “fora do gabinete”, com a solução de problemas 

coletivos sem o recurso usual ao Poder Judiciário, mas sim a partir de acordos entre as partes 

em litígio, tornando, por consequência, a instituição conhecida e valorizada (SADEK, 2000). 

Este Parquet seria generalista (em comparação com o especializado), preventivo/ativo (em 

contradição ao punitivo/reativo), e atuaria em articulação com organismos governamentais e 

não-governamentais (CAVALCANTI, 2000). 

O MP resolutivo caracterizar-se-ia como aquele que atua na solução de conflitos 

sociais no âmbito da própria instituição, em parceria com a sociedade (intermediando a 

pacificação social), sem recorrer ao Poder Judiciário (BARCELOS, 2009; RODRIGUES, 

2011; MELO, 2004; GOMES, 2011). A expressão Ministério Público resolutivo diferencia, 

portanto, o órgão ministerial que busca resolver diretamente os conflitos sociais, fruto de uma 

insatisfação generalizada com o resultado de ações propostas para a defesa de interesses 

transindividuais (CAVALCANTI, 2000; BRITTO PEREIRA, 2016, p. 181), em 

contraposição ao Ministério Público demandista (focado no conflito judicial). Este padrão de 

atuação resolutivo, na seara trabalhista, seria, reconhecidamente, superior ao perfil 

demandista, porque envolve a busca de soluções conciliatórias, através da celebração de 

compromissos, alcançando alternativas que se ajustam à realidade e às condições da empresa 

empregadora, sem implicar no descumprimento da lei (GOMES, 2011). O perfil demandista, 

ao seu turno, seguiria uma lógica binária, enquanto o resolutivo, por ser mais flexível, 

atentaria para a realidade do caso concreto; enquanto o primeiro seria tradicional, 

encontrando-se falido, o segundo seria inovador e superior, em termos de eficácia. 
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 O termo de ajuste de conduta foi abordado em 4 módulos, dentre um total de 71. Apenas dois módulos 

visavam esclarecimentos sobre a tutela judicial. 
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Mesmo aqueles que concluem positivamente pela atuação deste novo Ministério 

Público (RODRIGUES, 2011),
37

 porém, reconhecem que houve dificuldades e equívocos no 

exercício destas atribuições constitucionais. A explicação mais corrente costuma atribuir esta 

imperfeição a um perfil individualista de muitos procuradores e promotores, parecendo haver 

uma tendência, na sociologia do Ministério Público, a atribuir eventuais falhas na efetivação 

dos direitos constitucionais a este tipo solitário e burocrático dos membros do MP. Para Lopes 

(2010, p. 15), por exemplo, a cultura institucional gerou um membro do MPT isolado em seu 

gabinete, sem objetivos, metas ou planejamento, mais preocupado em prestar contas à 

Corregedoria, do que com o resultado final do seu trabalho. Mais recentemente, Artur (2016, 

p. 182) concluiu que esta feição introvertida seria uma consequência da avaliação rígida da 

atuação dos procuradores pelo Conselho Nacional do Ministério Público, sem incentivos 

formais a uma atuação coordenada. Soares (2011, p. 349), com base em depoimentos dos 

procuradores da república, credita este padrão ao excesso de demandas encaminhadas ao 

Ministério Público, frente a um número limitado de membros, resultando na ocupação de 

quase todo tempo com atividades isoladas, dentro do gabinete. 

A independência funcional, conceito equivalente à soberania do magistrado, deveria 

ser fator a recrudescer a heterogeneidade de atuação voluntarista dos procuradores do 

trabalho, adicionada às vantagens do sistema de mérito e do concurso público. O fato dos 

procuradores do trabalho serem lotados em procuradorias de menor porte situadas no interior 

do Brasil,
38

 recém ingressos na carreira, distantes dos centros de poder (capitais do País onde 

se situam as sedes das procuradorias regionais) – longe da corporação e de sua organização – 

poderia fomentar virtudes individuais, construindo identidades para si mesmos, em uma 

composição plúrima (WERNECK VIANNA et all, 1997, p. 213). 

O elogiado fenômeno do voluntarismo político, realçado pelos pesquisadores da 

sociologia jurídica, não se verifica comumente no Ministério Público do Trabalho. Tampouco 

creditamos o insucesso na efetivação de direitos coletivos ao perfil solitário dos seus 

membros, pois, em realidade, a questão diz respeito muito mais a uma política institucional. 

Os expoentes da instituição parecem exercer alguma espécie de orientação firme no sentido de 

imprimir um caráter uniformemente conciliador na atuação ministerial, o que explicaria, a 

nosso ver, esta falha em sua missão. Como as pesquisas anteriores têm evidenciado (SOUZA, 
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 Rodrigues (2011) analisou a efetividade de 71 TACs firmados pelo Ministério Público Federal. 
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 “A partir do ano de 2001, iniciou-se o processo de interiorização do Ministério Público do Trabalho, abrindo-

se paulatinamente ofícios nas cidades mais importantes, totalizando atualmente 100 municípios onde foram 

instalados Procuradorias do Trabalho, com no mínimo um procurador em cada um deles” (CARELLI, 2011, 

p. 149). 
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2013, 2014, FILGUEIRAS, 2012), a despeito da independência funcional, o MPT não age 

como arquipélago: a unidade da sua atuação reflete-se na ausência de punições aos 

transgressores, sendo uma atitude quase monolítica (POULANTZAS, 2015, p. 157).
39

 Neste 

aspecto, discordamos, também, do magistério de Carelli (2011, p. 58), e das conclusões de 

Lopes (2010, p. 18), pois a heterogeneidade, se existente nos anos iniciais da carreira, acaba 

sendo sugada pela cultura “conciliacionista”,
40

 sendo incomum a identificação de 

comportamentos diferenciados. Existe um predomínio muito grande, quando não total, da 

defesa da postura conciliatória (FILGUEIRAS, 2012, p. 38), cujo padrão comportamental 

pode ser evidenciado pelas estatísticas da instituição, pela coletânea dos artigos acadêmicos 

dos seus doutrinadores, e pelas entrevistas realizadas com agentes do Ministério Público do 

Trabalho pelos cientistas sociais. 

Ainda que sob ponto de vista diverso do nosso, para Maciel (2002, apud SOARES, 

2011, p. 350), as instâncias superiores do MP exerceram um controle efetivo sobre os seus 

membros, capaz de disciplinar a heterogeneidade de percepções e de ações, tendo, por 

resultado, a contenção de iniciativas inovadoras e a “rotinização” das ações e decisões, 

acrescido a uma tendência de imitação do modo de agir (passivo e reativo a demandas 

individuais) típico do Poder Judiciário, o que explicaria este padrão uniforme. 

Discordamos, neste sentido, dos procuradores entrevistados por Artur (2016, p. 171-

172; 177): segundo estes, o perfil predominante focar-se-ia em denúncias individuais, 

seguindo parâmetros estritamente legais. A autora sugere, ainda, que as coordenadorias 

temáticas tentaram impingir um padrão uniforme no MPT (com projetos nacionais), no 

sentido de expansão de direitos e de efetividade. Como veremos, sequer os parâmetros legais 

(repetidos nos ajustes) estão sendo observados pelo MPT, ficando a padronização 

conciliatória, por outro lado, evidente.
41

 Na instituição, porém, ainda acredita-se que não há 

um modo de agir semelhante entre os procuradores.  

O que a amostra pesquisada irá apontar é que esta conciliação, que anistia sanções, 

com vistas a uma futura adequação, pende apenas para um lado, uma “conciliação pelo alto” 

no dizer de Marilena Chauí (2013), que vem a ser benéfica ao infrator, mas que, raramente, é 

vantajosa para a coletividade prejudicada. O alto grau de discricionariedade com que contam 
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 Em sua obra, o autor ressalta a inexistência de caracterização do pessoal do Estado como um bloco monolítico 

de poder, pois há fissuras e ideologias internas contraditórias dentro do aparelho estatal. Não discordamos 

desta premissa, porque ela se compatibiliza perfeitamente com um padrão homogêneo de atuação, no caso do 

MPT, quase monolítico, o que não impede a existência de comportamentos destoantes minoritários. 
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 Na expressão de Filgueiras (2012). 
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 Talvez a autora esteja correta quanto à uniformização do modo operatório, no entanto, pelos dados coletados, 

esta expansão de direitos – empiricamente não demonstrada – não pode ser facilmente imputada à atuação do 

MPT. 
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os procuradores não veio associado com mecanismos de controle social externo 

(accountability) (KERCHE, 2002 apud FREITAS, 2011, p. 257), acabando por ensejar um 

resultado de atuações homogêneas na seara trabalhista, fruto de uma hegemonia ideológica. 

Muito se fala entre o caráter contraditório existente entre estes diferentes perfis de 

Ministério Publico. Na própria nomenclatura utilizada fica implícito o juízo de valor dos 

doutrinadores: a composição extrajudicial “resolve”, ao passo que a atuação judicial 

“demanda”, não havendo nada de neutro ou científico nesta terminologia (FILGUEIRAS, 

2012, p. 42). Em verdade, os mecanismos alternativos e os tradicionais de resolução de 

conflitos não são antagônicos: eles subsistem e interagem para um desenvolvimento recíproco 

(BRITTO PEREIRA, 2012, p. 54; CARELLI, 2011, p. 145). Todo o argumento de que o 

Ministério Público do Trabalho deve ser resolutivo encaixa-se no perfil intitulado de 

demandista, não havendo, em essência, qualquer dicotomia. 

Inicia-se pela afirmação de que o Ministério Público resolutivo utiliza a ferramenta do 

diálogo social (ARTUR, 2016, p. 182). Ora, a democratização dos instrumentos de articulação 

social não é um aspecto inerente ao procedimento extrajudicial, podendo ser também – e 

usualmente o é – efetivada quando os conflitos são judicializados. O diálogo social – 

envolvendo a participação de diversos atores sociais no processo de tomada de decisões pelo 

MPT, o empoderamento da sociedade – através do fomento e qualificação de trabalhadores e 

suas representações -, o incremento da cidadania – por meio de audiências públicas para 

debate de questões que geram amplas consequências sociais -, a conscientização dos deveres 

sociais – através do convencimento dos infratores e da tomada de compromisso -, a resolução 

dos conflitos de forma célere com breve adequação à lei, a divulgação midiática de direitos e 

obrigações sociais; tudo isso pode ser buscado através de uma ação civil pública ou de um 

termo de ajuste de conduta. 

Quanto ao aspecto central de distinção – resolução dos conflitos coletivos – segundo 

Brito Pereira (2016, p. 161) a ação civil pública, mediante cominação de multa e indenização, 

também costuma ser importante instrumento para impedir a renúncia de direitos trabalhistas, 

não sendo um privilégio exclusivo da atuação extrajudicial. A class action da Lei n. 7.347/85 

possui vantagens peculiares no sentido de estimular o empregador a cumprir a legislação 

trabalhista. A primeira delas é a perda pecuniária decorrente da necessidade de contratação de 

honorários advocatícios para efetivação da defesa do transgressor, que, na seara coletiva, não 

costumam ser módicos, levando em conta o tamanho da condenação requerida, o porte da 

empresa acionada, e a quantidade de atos praticados pelos advogados. 
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Filgueiras (2012) demonstra que a ação civil pública, por si só, já estimula o infrator, 

que tem interesse em ganhar a ação, a praticar comportamentos socialmente desejados. Com o 

ajuizamento de uma ação civil pública que contenha pedido de condenação em obrigações de 

fazer ou não-fazer, é comum o advogado do réu recomendar ao acionado que adote todas as 

providências necessárias a fim de sanar as irregularidades apontadas, demonstrando boa 

vontade em colaborar com a Justiça. Em nossa experiência profissional, há depoimentos de 

procuradores do trabalho confirmando que houve a regularização, após o ajuizamento da ação 

civil pública, de obrigações de fazer postuladas nas ações coletivas, tais como a correção das 

instalações sanitárias dos trabalhadores ou implementação das proteções coletivas em 

canteiros de obras.
42

 Filgueiras relata, ainda, casos empíricos (empresa petroquímica e 

empreendimento rural) em que a conduta dos infratores foi ajustada tão logo a ação foi 

ajuizada, mesmo sem pedido de antecipação de tutela, evidenciando como as ações coletivas 

podem ter caráter resolutivo imediato. A antecipação da tutela, por sua vez, permite uma 

efetividade instantânea dos direitos fundamentais dos trabalhadores, seja ela concedida 

através do deferimento da tutela de urgência, ou como obrigação de fazer na sentença de 

primeiro grau, uma vez que, no processo do trabalho, é admitida a execução provisória desta 

decisão, consoante art. 899 da CLT.
43

 A resolutividade do Ministério Público na esfera 

judicial pode ser obtida, assim, com a simples propositura da demanda, com o deferimento da 

tutela antecipada, ou com a execução provisória da sentença. 

Filgueiras (2012) acrescenta, também, que o “promotor de gabinete”, que ajuiza ações, 

não é incompatível com aquele “promotor dos fatos”,
44

 podendo ambos realizar inspeções 

enquanto a ação judicial tramita, como autoriza a legislação. 

Em caso de vitória em primeira instância, a interposição de recursos na Justiça do 

Trabalho impõe, via de regra, o pagamento de custas no montante de 2% sobre o valor da 

condenação prevista na sentença, além do depósito recursal que, para o recurso ordinário é R$ 

8.959,63 e, para o recurso de revista, no valor cumulativo de R$ 17.919,26,
45

 constituindo 

outro estímulo à resolução das lides. Embora a condenação possa demorar anos para ser 

efetivamente cumprida, isso já ocasiona responsabilização imediata. 

                                                           
42

 Isto não decorre de bondade empresarial, mas de uma estratégia processual visando a extinção do processo por 

acatamento da preliminar de perda do objeto, que pode ser arguida em contestação, prevista no artigo 485, 

inciso IV do CPC (perda superveniente do interesse de agir). Há um consenso, porém, de que a perda do 

objeto não se configura, já que o objeto da ACP foi delimitado em sua inicial. Trata-se, em verdade, de 

confissão extrajudicial ou de reconhecimento jurídico do pedido, ensejando a total procedência da demanda. 
43

 No que tange às obrigações de fazer e não fazer, especificamente, mais do que execução provisória, estas 

possuem cunho mandamental. 
44

 A que se refere Maciel (2006 apud FREITAS, 2011). 
45

 Consoante Ato SEGJUD.GP Nº 326/2016 do Tribunal Superior do Trabalho. 
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Outro mecanismo de estímulo para os transgressores empresariais, especialmente 

aqueles constituídos sob a forma de sociedade anônima, é o fato de que a Lei nº 6.404/76 

(parágrafo 4º, do art. 157 e inc. I, do art. 184) exige a inscrição no balanço social de todos os 

fatos relevantes do ponto de vista da gestão do empreendimento: uma ação coletiva que 

postula, exemplificativamente, uma indenização milionária, a título de danos morais 

coletivos, deve ser inscrita no balanço contábil da empresa, deixando em estado de alerta os 

acionistas que tomam conhecimento da possibilidade iminente de uma condenação judicial. 

Por sua vez, potenciais acionistas ficam desestimulados a investir capital na referida empresa, 

pela possibilidade futura de perdas, repercutindo, em tese, no preço nominal das ações. 

Se é correto afirmar-se que toda e qualquer conduta sancionatória deve servir de 

estímulo aos demais membros do corpo social, o ajuizamento de uma ação civil pública tem 

forte caráter pedagógico para os demais empregadores, posto que a notícia do seu 

ajuizamento, quando veiculada nos meios de comunicação social, já funciona como 

constrangimento para o empresariado em geral, servindo de estímulo para que este fique mais 

atento ao cumprimento das normas trabalhistas. No que tange ao próprio acionado, sua 

imagem pode ser arranhada publicamente pelo simples ajuizamento da ação (RODRIGUES, 

2011, p. 116), servindo, assim, como punição imediata, incrementando as chances de 

resolução do conflito coletivo. O ingresso, na qualidade de réu, em uma ação coletiva, não 

representa qualquer benefício ao empregador faltoso. Todas as medidas acima explicitadas 

implicam em possíveis resultados mais benéficos à sociedade, de forma mais célere, pelo 

receio de perdas pecuniárias, que os TACs comumente não oferecem. Não estamos aqui 

promovendo o louvor da via judicial – que também tem seus deméritos, por certo –, mas sim 

realçando que esta também possui importantes mecanismos resolutivos. 

A informação de que a Justiça do Trabalho é extremamente conservadora e que as 

ações demoram para serem julgadas (SOARES, 2011, p. 346), utilizada como fatalismo para a 

opção pelo termo de ajuste de conduta, principal ferramenta utilizada pelo Ministério Público 

resolutivo, não é baseada em dados estatísticos, significando, quando muito, expressão do 

senso comum, extraído de experiências particulares, que não podem ser generalizadas. Freitas 

(2011, p. 258-259), por exemplo, indica que o número de processos envolvendo dissídios 

coletivos (ações movidas por sindicatos) na Justiça do Trabalho entrou em trajetória 

declinante, desde meados da década de 90, antes mesmo da severa restrição de acesso à 

justiça por parte dos sindicatos, implementada pela EC nº. 45/20014, o que nos permite supor 

que o congestionamento do Poder Judiciário não parece tão evidente. Em realidade, como 

veremos no capítulo 3, a via judicial nunca foi testada com intensidade pelo Ministério 
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Público do Trabalho. Segundo a Associação dos Magistrados do Trabalho do Tribunal 

Regional do Trabalho da 21ª Região, na prática, a instituição ministerial acionou timidamente 

o Judiciário, com uma média trienal (2013, 2014 e 2015) de pouco mais de 40 ações civis 

públicas em todo o Rio Grande do Norte (AMATRA 21, 2015).
46

 

De acordo com pesquisa realizada no Estado do Amazonas, envolvendo todas ações 

civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público do Trabalho no ano de 2013, 80% das 

liminares requeridas foram concedidas pelo Poder Judiciário, o que constitui um percentual 

bastante favorável: dentre 56 ações coletivas em que houve tal pedido, em 47 delas houve 

deferimento da antecipação da tutela pelo Poder Judiciário (SOUZA, 2015). Dentre as 

sentenças proferidas naquele Estado – com ou sem exame do mérito – 87% das ações foram 

julgadas total ou parcialmente favoráveis às teses do MPT, índice este que chegou a 97% 

quando foram examinadas apenas as sentenças que aprofundaram o exame do mérito da ação. 

A alegação de que as ações civis públicas têm uma tramitação morosa também não 

possui evidência empírica, sendo que, no Amazonas, para um total de 65 ações coletivas 

ajuizadas em 2013, observou-se que em 55 hipóteses houve algum resultado conclusivo até 

2015, fosse este uma sentença (julgando o mérito ou não), ou um acordo judicial obtido pelo 

consenso entre as partes (84% dos casos) (SOUZA, 2015). 

Carelli, Casagrande e Perissé (2007), por sua vez, verificaram que o tempo de duração 

para que uma ação civil pública trabalhista no Rio de Janeiro terminasse o rito ordinário (1º e 

2º graus) era de 3 anos e 15 dias, em larga pesquisa envolvendo 416 ações ajuizadas entre 

1992 e 2003, apontando, igualmente, que 78,7% das sentenças proferidas era total ou 

parcialmente favorável às teses do MPT, quando analisado o mérito da demanda. 

Segundo o documento “Justiça em números” (CNJ, 2016, p. 11), o tempo médio de 

prolação da sentença de conhecimento em 1º grau na Justiça do Trabalho é de 7 meses; em 

segundo grau, o recurso leva em média 4 meses para ser analisado; e, no Tribunal Superior do 

Trabalho, havendo recurso de revista, dura cerca de 1 ano. Se não houver pagamento 

espontâneo da condenação judicial por parte do devedor, o prazo de conclusão é de 3 anos e 7 

meses,
47

 intervalo temporal que, no nosso sentir, não chega a ser aversivo, especialmente 

                                                           
46

 Disponível em <http://blogdobg.com.br/amatra-21-emite-nota-sobre-declaracoes-do-chefe-do-mpt-rn-em-

entrevista/#ixzz4QTTqpQ9B> acesso em 19.11.2016. 
47

 Sem prejuízo do pagamento prévio do depósito recursal, das custas processuais, dos honorários advocatícios, 

da publicidade negativa, entre outros fatores de aversão empresarial. 

http://blogdobg.com.br/amatra-21-emite-nota-sobre-declaracoes-do-chefe-do-mpt-rn-em-entrevista/#ixzz4QTTqpQ9B
http://blogdobg.com.br/amatra-21-emite-nota-sobre-declaracoes-do-chefe-do-mpt-rn-em-entrevista/#ixzz4QTTqpQ9B


43 
 

 

quando comparado ao tempo necessário para a celebração de um termo de ajuste de conduta e 

sua respectiva fiscalização.
48

 

Existem centenas de ações civis públicas com decisões judiciais favoráveis, bastando 

uma consulta diária aos sítios da internet da Procuradoria Geral do Trabalho ou do Tribunal 

Superior do Trabalho, para termos evidências de que as ações civis públicas são julgadas 

favoravelmente e chegam ao fim. 

Ainda que fosse demonstrável a afirmação de que as ações civis públicas têm um rito 

vagaroso no Poder Judiciário, tomamos por premissa o fato de que todo processo demanda um 

tempo razoável para chegar ao seu final, inserindo-se este tempo de espera no risco da 

atividade institucional do MPT, razão pela qual não há fundamento para evitá-lo. Quando 

observa-se a existência de procedimentos de investigação do Ministério Público do Trabalho 

com duração de uma década, sem qualquer tipo de efetivação de direitos, percebe-se que a 

preocupação com o tempo de duração do processo judicial não se aplica igualmente para a 

esfera extrajudicial. Desta forma, o gasto público, que se pretende evitar com o acesso ao 

Poder Judiciário, ocorre também na esfera ministerial, sequer havendo demonstração objetiva 

de que o Poder Judiciário é mais caro que o Ministério Público. 

Mais importante do que isso, o julgamento célere dessas ações depende, em grande 

medida, do comportamento proativo dos membros do Ministério Público do Trabalho, pois o 

monitoramento constante da ação, a cobrança de realização de atos processuais pelas 

secretarias das varas do trabalho, a conversa com juízes solicitando o atendimento de tutelas 

de urgência, a interposição de recursos sistemáticos contra decisões desfavoráveis, são 

medidas simples, amplamente adotadas por advogados, que potencializam o encurtamento da 

marcha processual e as chances de vitória nas causas coletivas. Em outras palavras, é também 

papel de uma instituição mudar o comportamento de outras instituições, com quem se 

relaciona e depende, se isto gera impactos em sua missão constitucional. Sendo o Poder 

Judiciário uma instituição que tem o poder de impor condutas, independentemente da vontade 

da parte, a defesa da sociedade implementada pelo Ministério Público deve ser feita perante 

este Poder, em maior ou menor grau. Para atingir resultados mais favoráveis, é razoável que o 

MPT tente modificar posturas e interpretações da magistratura do trabalho, para que faça 

menos conciliações prejudiciais aos trabalhadores, fazendo parte do jogo democrático estas 

tensões decorrentes de um embate respeitoso, fruto de concepções distintas do ordenamento 

jurídico (BRITTO PEREIRA, 2016, p. 80). 
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 Veremos no capítulo 3, que cerca de 40% dos ajustes firmados em São Paulo no ano de 2013 ainda não 

haviam sido fiscalizados no ano de 2016. 
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Cabe lembrar, afinal, que as ações coletivas, por força de lei, têm um trânsito em 

julgado diferenciado (art. 103 da Lei nº. 8.078/90), de forma que, havendo total 

improcedência da demanda, isto não prejudica o direito dos trabalhadores individualmente 

considerados, nem tampouco prejudica o direito dos demais legitimados coletivos – 

sindicatos, Defensoria Pública e outros entes públicos – de também proporem demandas 

coletivas, se o pedido for julgado improcedente por falta de provas, mesmo adentrando no 

mérito. Nem o próprio ente coletivo que ajuizou a ação fica impedido de agir, podendo 

reingressar com a demanda, se tiver novas provas, o que não é difícil de ocorrer numa relação 

jurídica de trato sucessivo, como é a relação de emprego,
49

 tudo a evidenciar como é frágil o 

argumento de que não se deve judicializar demandas para evitar precedentes desfavoráveis 

dos tribunais. 

Aliás, precedentes negativos já foram comprovadamente modificados pela Justiça do 

Trabalho, especialmente com relação à Corte Superior, modificando a rejeição inicial ao 

fenômeno da tutela coletiva (ARAÚJO; CASAGRANDE; BRITTO PEREIRA, 2006, p. 59). 

Cabe lembrarmos a mudança do posicionamento jurisprudencial em matérias como a 

legitimidade do MPT para o ajuizamento da ação civil pública, a possibilidade de indenização 

por dano moral coletivo, a competência da Justiça do Trabalho local para julgar a ACP 

(Orientação Jurisprudencial nº. 130), ocorridas na década de 90. Houve resistência do Poder 

Judiciário trabalhista, no primeiro momento, às ações civis públicas, mas, passado algum 

tempo, foram aceitas as ações ajuizadas (BRITTO PEREIRA, 2016, p. 59; 229; 234), 

admitindo o Tribunal Superior do Trabalho, hoje em dia, a legitimidade do MPT até mesmo 

para a defesa de interesses individuais homogêneos, como a percepção do adicional de 

periculosidade dos trabalhadores ou de direitos trabalhistas rescisórios. 

O MPT, por si só, é incapaz de impor obrigações aos infratores. A instituição depende 

da vontade do infrator não apenas para formalizar o ajuste mas também para contar com o seu 

cumprimento. Na medida em que a atuação do MPT depende da vontade do investigado para 

ser plena, acaba por desconsiderar o fato de que entre cumprir a lei trabalhista e o seu 

desrespeito não pode haver um meio termo, uma vez que a norma trabalhista já representa um 

piso que não pode ser rebaixado. A CLT é um patamar mínimo existente para assegurar 
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 Isto ocorreu, por exemplo, com o notório episódio envolvendo a empresa Arcos Dourados (razão social da 

marca Mc’Donalds no Brasil). A empresa investigada, antes de formalizar acordo judicial, havia logrado êxito 

em duas ações civis públicas intentadas pelo Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul, que foram 

sentenciadas de forma desfavorável ao Parquet Trabalhista, tendo por objeto a jornada variável. Em uma ação 

civil coletiva posterior, foi realizada uma conciliação, ficando acertada a extinção da jornada móvel naquele 

empreendimento. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2013-mar-22/acordo-poe-fim-jornada-movel-

variavel-mcdonalds-estipula-indenizacao>. Acesso em 15.09.2016. 
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existência digna aos trabalhadores, sem graves conflitos entre patrões e empregados. Conciliar 

ou buscar o caminho do meio entre o cumprimento da lei e a sua violação é inconcebível do 

ponto de vista legal, já que a própria ideia que subjaz a formação do Direito do Trabalho é a 

segurança jurídica de um marco civilizatório (um caminho estatal mediano diante de 

interesses conflitantes) àqueles cuja única renda vem da venda de sua força de trabalho. Se a 

resolução extrajudicial depende do consentimento empresarial para a modificação das 

condições de trabalho, o TAC, em si mesmo, é um documento que nada resolve, porque 

representa apenas uma promessa de adequação futura, dependente de uma nova aferição do 

seu cumprimento (I). Descumprido o ajuste, somente resta ao Ministério Público do Trabalho 

a propositura da ação de execução, cuja dificuldade de satisfação plena das obrigações 

aparenta ser notória (RODRIGUES, 2006, p. 117-119 apud SANTOS NETO, 2012). Com 

efeito, não há como fugir do Judiciário, já que o TAC descumprido será executado na mesma 

Justiça do Trabalho que se pretende evitar. Se a execução judicial do TAC enfrentará 

percalços nas Varas do Trabalho, então o caminho mais racional talvez seja tentar mudar a 

postura do Judiciário, para que seja menos refratário. 

Como esclarece Carelli (2011), o renascimento do MPT se deu a partir da Constituição 

de 1988, cuja missão consiste na defesa da sociedade, pelo resguardo dos direitos 

fundamentais dos trabalhadores por meio da tutela coletiva judicial ou extrajudicial. Se é 

correto afirmar que sua missão consiste na redução dos ilícitos praticados pelos empregadores 

à ordem jurídica trabalhista, há dúvidas quanto ao atingimento concreto desta meta. 

Para alguns, como Lopes (2010, p. 18), a finalidade do MPT tem sido atingida, por 

entender que nos últimos anos o MPT se saiu muito bem, ampliando sua atuação como órgão 

agente.
50

 Carelli (2011, p. 217), em perspectiva também otimista, através de estudo de casos, 

evidenciou que o Ministério Público do Trabalho atua fundamentalmente sob a ótica da defesa 

dos direitos humanos. Filgueiras (2012), entretanto, entende que a tímida atuação ministerial 

parte da premissa de que o Estado não deve se impor, para evitar prejudicar os próprios 

trabalhadores. Souto Maior, Mendes e Severo (2012, p. 91) advertem que a legitimidade 

conferida ao Ministério Público do Trabalho não tem sido satisfatória para a correção da 

realidade nos casos de reparação social. Também enxergamos, na instituição, a existência de 

um componente de checks and balances, como mediadora de conflitos, ao invés do exercício 

de uma função de instância de substituição da sociedade civil, contribuindo, neste aspecto, 
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 Na visão de Rodrigues (2011, p. 64), referindo-se ao Parquet federal, em geral, o Ministério Público tem 

respondido aos anseios da sociedade. 
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para a flexibilização da legislação e para uma baixa efetividade das suas ações (SOARES, 

2011, p. 352-353). 

Feita esta tentativa de afastar ideias preconcebidas do “novo” Ministério Público, 

através da qual os argumentos foram trazidos um pouco mais para a realidade – o MPT 

resolutivo não tem conseguido implementar a transformação social –, em seguida, iremos 

analisar criticamente os fundamentos que justificam a priorização dos termos de ajuste de 

conduta, principal instrumento utilizado pelo Ministério Público do Trabalho resolutivo. 

 

1.3  CRÍTICA AOS ARGUMENTOS FAVORÁVEIS AOS TERMOS DE AJUSTE DE 

CONDUTA  

 

Nos últimos anos, a tentativa de modificar as condições de trabalho no Brasil foi 

operacionalizada através dos termos de ajuste de conduta, instrumento amplamente justificado 

pelo Ministério Público do Trabalho resolutivo para uma regulação do trabalho eficaz. 

O modus operandi da instituição que resulta na conclusão do TAC pode ser assim 

descrito: as irregularidades trabalhistas chegam ao conhecimento do MPT através de uma 

denúncia do trabalhador, do sindicato profissional, ou de autos de infração do Ministério do 

Trabalho. Uma vez comprovadas as irregularidades, o MPT convoca o infrator para realizar 

uma audiência administrativa, a fim de propor-lhe um termo de ajuste de conduta, como 

sucedâneo de uma ação civil pública. Se há recusa expressa do empregador ou se este demora 

para apresentar uma resposta, o MPT solicita novas investigações, o que acaba por prorrogar 

o inquérito civil.
51

 Mesmo com a recusa do infrator em oficializar o TAC, a ação civil pública 

raramente é proposta. O mais comum, porém, é que os empregadores concordem com a 

assinatura do ajuste, uma vez que os TACs não contemplam perdas financeiras imediatas nem 

perdas significativas futuras.
52

 Se o TAC é firmado, requisita-se uma nova fiscalização a fim 

de verificar se o investigado está cumprindo o ajuste. Se em qualquer fase da investigação, 

com ou sem ajuste, houver provas da correção das irregularidades, arquiva-se o 
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 Em 2013, aproximadamente 13 mil inquéritos continuaram tramitando nesta condição. Mais de 50 mil 

inquéritos foram instaurados em 2013, culminando em mais de 12 mil TACs para um total de cerca de 3 mil 

ações judiciais. Em 2013, houve mais de 22 mil arquivamentos (CNMP, 2014). 
52

 No Amazonas, 80% dos convites para assinatura de um TAC foram aceitos pelos empregadores da construção 

civil, enquanto na Bahia este percentual foi de 72% (SOUZA, 2013, 2014) para o mesmo setor. O baixo valor 

das multas também é fundamental para a firmatura do TAC serem prontamente aceitos. Não é a toa que não é 

raro depararmos com execuções de TACs cujo valor da multa é irrisório (até em face de empresas de grande 

porte). Se os parâmetros de ajuizamento fosse, por ex., os da Fazenda Nacional, muitas execuções sequer 

seriam ajuizadas (pois inferiores a 20 mil reais, mesmo com todos os itens do TAC descumpridos).  
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procedimento,
53

 o que é autorizado pelo Precedente de n. 12 do CSMPT. A tendência maior é 

que o TAC seja violado pelo compromissário. Verificado o seu descumprimento, a cobrança 

das multas decorrentes provavelmente será flexibilizada. 

Na literatura jurídica especializada, porém, tem-se adotado um discurso que valoriza o 

termo de ajuste de conduta, reivindicando a defesa dos interesses dos trabalhadores e do 

cumprimento da lei como motivação para atuação ministerial. A retórica em prol do TAC tem 

desconsiderado as premissas que norteiam a dinâmica do sistema capitalista. Conforme 

Pimenta (2004, p. 341), se a ótica empresarial é movida essencialmente por considerações de 

natureza econômica (maximização do custo-benefício), os operadores do Direito incidirão em 

erro quando nada fizerem para inverter essa equação, tornando-a desvantajosa na prática, 

mediante a rigorosa aplicação de todas as sanções legalmente previstas. 

As empresas – mais do que os sujeitos individualmente considerados – são agentes 

racionais maximizadores de suas vantagens e minimizadores dos seus custos. Para Cardoso e 

Lage (2007, p. 71-72), do ponto de vista da gestão do negócio, cumprir ou não a legislação 

trabalhista é uma decisão racional: se o empregador considera que os custos trabalhistas são 

muito altos, ele pode decidir correr o risco de não pagá-los, risco este que é uma 

probabilidade de ser apanhado burlando a lei e da sanção em que incorrerá. A estrutura de 

oportunidades do empregador pode ser apreendida no quadro a seguir. Na linha, encontra-se o 

risco de ser apanhado burlando a lei e de ser efetivamente sancionado (risco alto ou baixo), 

enquanto na coluna tem-se o montante relativo (custos de não se cumprir a lei) da pena que 

lhe será aplicada (alto ou baixo também): 

 

“Estrutura de oportunidades de cumprimento da legislação trabalhista 

 

Montante relativo da sanção 

     Alto   Baixo 

 

Risco de ser apanhado Alto 1. Cumprir  3. Não cumprir 

e sofrer sanção Baixo 2. Não cumprir  4. Não cumprir” 

(CARDOSO; LAGE, 2007, p. 72) 

 

A estratégia dominante é o não-cumprimento da legislação, pois empresários 

racionais, defrontados com custos do trabalho considerados altos, tenderão a não assumi-los, a 

menos que as sanções sejam maiores do que esse custo e que a probabilidade de ser pego e 

sancionado seja suficientemente elevada: qualquer outra combinação de fatores será um 
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 O que se chama de arquivamento resolutivo (CNMP, 2016B). Aduz a norma do Precedente nº 12 do CSMPT 

que “nos casos de procedimentos investigatórios onde restar comprovada a correção ou a inexistência das 

irregularidades denunciadas, atestadas pelo Procurador Oficiante, poderá o Conselheiro relator homologar, 

por despacho, a promoção de arquivamento, devolvendo os autos à origem”. 
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incentivo ao não-cumprimento da lei (CARDOSO; LAGE, 2007, p. 71-72). Ou seja, cabe ao 

Ministério Público do Trabalho – e aos demais agentes de regulação – estimular os 

empregadores ao cumprimento da legislação através de prováveis sanções aversivas. 

A transformação do chão da fábrica em um espaço de relações sociais democráticas é, 

por premissa, o que a atuação do MPT deveria estar buscando (CARELLI, 2011, p. 63). É 

farto o embasamento teórico para legitimar a opção do órgão em favor do compromisso 

extrajudicial apto a operar esta transformação. O foco da visão da doutrina favorável ao TAC 

inicia por apontar sua característica de possibilitar a correção do ilícito (FERREIRA, 2011, p. 

192; CAMARGO, 2014, p. 139). Melo (2004, p. 56) ressalta que com o TAC, objetivo mais 

nobre do inquérito civil trabalhista, obtém-se a tutela jurisdicional de forma imediata. O mais 

importante é a realização de um compromisso para adequação de condutas, porque resolve-se 

o conflito, consoante depoimento de procurador entrevistado por Filgueiras (2012, p. 413).
54

 

A assinatura do termo de ajuste de conduta traria vantagens para a coletividade 

trabalhista (CAMARGO, 2014, p. 139). A composição extrajudicial seria mais benéfica para 

os trabalhadores – do que uma ação civil pública, que nenhum benefício imediato traria –, 

porque o compromissário, de forma deliberada, já passaria, imediatamente, a ajustar sua 

conduta em prol dos empregados. Este instrumento desafogaria o Poder Judiciário, reduzindo 

suas lides individuais,
55

 face à resolução administrativa do conflito trabalhista (CAMARGO, 

2014, p. 139; RODRIGUES, 2011, p. 103; FERREIRA, 2011, p. 109). Neste ponto, as 

desvantagens da ação judicial são realçadas, como o longo tempo de espera para a sua 

efetivação (PINHO; CABRAL, 2011, p. 92; FARIAS; PINHO, 2009, p. 32) e o risco de 

decisões judiciais desfavoráveis, advogando-se a fuga do Judiciário, com a solução 

extrajudicial das pendências trabalhistas. O acordo administrativo aliviaria o funcionamento 

das estruturas de acesso à justiça, conforme prognóstico de Pereira (2010, p. 323). A 

judicialização de demandas coletivas em tempos recentes não teve boa receptividade por parte 

do Poder Judiciário (o grau de confiança das respostas oficiais desgastou-se), gerando 

frustração no Ministério Público que, diante disso, enxergou no TAC uma alternativa para a 

efetividade das leis, tornando o Judiciário desnecessário (ou marginalmente utilizado), com a 
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 Ou, consoante despacho proferido em um dos inquéritos por nós pesquisado: “Vale ressaltar que a lavratura de 

termo de ajustamento de conduta, abrangendo o objeto da investigação é razão suficiente para arquivamento 

do procedimento investigatório, de vez que a lei não exige, em condutas de abstenção da espécie, a 

fiscalização ad eternum do termo lavrado, mas tão somente a execução quando não cumpridas as suas 

disposições” (Inquérito civil de nº. 4331.2012/SP). 
55

 Como o quantitativo de ações coletivas é ínfimo, não são as ações civis públicas que estão afogando o Poder 

Judiciário.  
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tentativa de resolução das macrolesões diretamente com os infratores (CAMARGO, 2014, p. 

138). 

Com efeito, houve influência do pensamento de autores alienígenas, tais como 

Capelleti e Garth (1988, p. 51), que desde a década de 70 já diagnosticavam a crise do Poder 

Judiciário. Diante de uma evidente crise de efetividade de direitos fundamentais e de acesso à 

justiça (terceira onda) no Brasil, culminando em um sentimento de impotência ministerial, um 

dos mecanismos utilizados pelo Ministério Público como alternativa ao Judiciário foi o termo 

de ajuste de conduta. 

O TAC ocupa uma posição central no ordenamento jurídico e deve ser priorizado em 

detrimento da ação judicial porque a ação governamental não foi bem-sucedida neste 

desiderato (BRITTO PEREIRA, 2016, p. 86; CAMARGO, 2014, p. 138; RIBEIRO JR., 2011, 

p. 137). Diante desse panorama pessimista, o ajuizamento da ação coletiva pelo Ministério 

Público do Trabalho não seria aconselhável, mas sim um ato discricionário, cujos custos e 

benefícios devem ser sopesados, especialmente em face de empresas menores, como ensina o 

Manual de Atuação da Aprendizagem Profissional do MPT (ESMPU, 2010): 

 

Por sua vez, quando se trata de empresas menores, ou quando há alguma dúvida 

sobre a viabilidade de aprendizagem no caso concreto, dever-se-á estudar a 

conveniência de formular pedido de tutela antecipada e de indenização por dano 

moral. 

[...] 

Evidenciado, porém, que não está sendo observado o mínimo legal, prosseguir-se-á 

no procedimento ministerial visando ao adimplemento dos parâmetros de 

contratação fixados na Lei de Aprendizagem, sugerindo-se, sucessivamente, as 

seguintes condutas:  

1) Solução do litígio por meio de celebração de termo de compromisso de ajuste de 

conduta;  

1) Preposição de ação civil pública para imposição de tutela específica de 

contratação de aprendizes cumulada com tutela ressarcitória por dano moral 

coletivo.  

 

A Carta de Brasília (CNMP, 2016B, p. 10; 12), por sua vez, orienta os membros do 

Ministério Público a utilizar o Poder Judiciário de forma racional, devendo os procuradores 

analisar se, realmente, a judicialização é o caminho mais adequado e eficiente para o caso, 

com o esgotamento das alternativas de resolução extrajudicial dos conflitos. 

Em tese, é possível a imposição de uma punição, através de uma indenização a ser 

paga pelo infrator, por infrações cometidas (dano moral coletivo), no próprio termo de ajuste 

de conduta. A indenização do dano moral coletivo não se confunde com as multas pecuniárias 

previstas nos TACs, intituladas de astreintes, porquanto aquela somente se impõe pelas 

irregularidades já praticadas (sanção imediata), ao passo que estas incidem em caso de 

resistência do compromissário em obedecer ao ajuste (promessa de punição) (FERREIRA, 
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2011, p. 329; SANTOS NETO, 2012, p. 23). Os TACs não demandarom, porém, indenização 

por danos morais coletivos quando as infrações cometidas não tenham ampla repercussão, ou 

seja, não violem direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos. Se a adequação futura 

da conduta for obtida, a punição pode ser deixada de lado, pois o que interessa à sociedade é a 

fruição dos direitos trabalhistas, e não que a empresa seja penalizada, e o direito não seja 

fruído (CARELLI, 2007, p. 124). 

Outra vantagem inerente à realização dos termos de ajuste de conduta seria a formação 

de um título executivo extrajudicial, dispensando um longo processo judicial, cheio de 

revezes, encurtando o caminho entre as fases administrativa e jurisdicional (SILVA, 2004, p. 

53-54; PEREIRA, 2010, p. 323). Verificada a violação do ajuste, após a sua fiscalização, cabe 

a execução imediata de suas obrigações de fazer e das multas, o que seria mais vantajoso para 

a efetividade das normas trabalhistas. Para tanto, a doutrina afirma o imperativo de 

fiscalização constante dos TACs após sua assinatura, como pré-requisito para esta eventual 

execução forçada (LIMA, 2004, p. 69; ARTUR, 2016, p. 181). 

Quem advoga em favor do ajuste de conduta reconhece que não se trata da política 

pública ideal na seara trabalhista, mas seria a melhor política pública possível. Como afirmam 

os procuradores entrevistados por Filgueiras (2012, p. 417) ou por Soares (2011, p. 347): 

“Não é o ideal, mas é muito bom porque eu posso perder tudo na sentença”. A realização do 

compromisso extrajudicial só deve ocorrer quando se revelar a melhor solução para a tutela 

dos direitos transindividuais (RODRIGUES, 2011, p. 100). 

O consenso do infrator, decorrente de uma aproximação natural entre as partes – de 

forma pacífica e com menor desgaste psicológico –, seria outro elemento a favorecer o 

cumprimento da legislação (CAMARGO, 2014, p. 145). O Ministério Público deve 

complementar o conteúdo do interesse coletivo, compatibilizando-o com as condições 

materiais do investigado, e valorizando a espontaneidade daquele que se compromete a um 

ajuste de conduta (PEREIRA, 2010, p. 322). Para Rodrigues (2011, p. 115), o sucesso da 

justiça consensual depende do grau de participação do compromissário na formação da 

decisão: seu ponto de vista deve ser considerado, o que pode ser fundamental para que não 

viole o acordo extrajudicial. O elemento subjetivo do infrator deve ser analisado porque 

permite a indução de condutas adequadas (BONFANTE, 2013, p. 320), devendo o procurador 

ter percepção acurada para prever se o compromissário vai respeitar (ou não) a ordem jurídica 

(ARTUR, 2016, p. 179). 

Para situações de menor potencial ofensivo, o termo de ajuste de conduta teria um 

caráter pedagógico mais efetivo, apresentando-se como meio adequado para a solução 
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extrajudicial de conflitos cuja repercussão não seja tão grave (BONFANTE, 2013, p. 320). As 

situações apresentadas no curso dos inquéritos civis devem ser analisadas pelos membros do 

MPT de forma casuística (CAMARGO, 2014, p. 142), preferindo a busca de soluções 

alternativas que se ajustem à realidade e às condições dos empregadores (GOMES, 2011, p. 

280). Dessa forma, as infrações à ordem jurídica podem ser melhor solucionadas sem a 

necessidade de acionamento judicial, de forma espontânea, rápida, econômica e justa 

(SAVAGET, 2000, p. 124; RODRIGUES, 2006, apud SANTOS NETO, 2012, p. 117-8). 

Não apenas vozes do Ministério Público do Trabalho defendem o termo de ajuste de 

conduta, mas também uma das maiores entidades patronais do País, como a Confederação 

Nacional da Indústria (2012, p. 128): 

 

O objetivo dos instrumentos de compromisso é o de adequar a empresa à legislação 

vigente. Ao prestigiar a negociação e estimular a regularização da infração, ganha a 

empresa, que cumpre suas obrigações legais e sociais gerando emprego e boas 

condições de trabalho; ganham os empregados, que têm seus direitos respeitados e 

garantidos; e ganha o próprio Estado, que diminui os custos com a fiscalização. O 

caráter educativo deve se sobrepor ao caráter repressor do Estado. 

 

Com efeito, o compromisso mostra-se válido para situações em que o empregador ou 

desconhece a lei, ou não tem condições de cumprí-la, ou, ainda, quando a infringe de boa fé 

(PEREIRA, 2010, p. 322), afinal, os infratores querem cumprir a lei, e se não o fazem, é por 

ignorância, impossibilidade material ou descuido. 

Em síntese, estes são os argumentos apresentados pela doutrina para justificar a 

priorização dos termos de ajuste de conduta, nas últimas décadas. 

Devemos ressaltar, inicialmente, que do ponto de vista legal somente haverá resolução 

integral se o TAC se voltar para o passado (retroação de direitos e compensação pecuniária) e 

para o futuro (prevenção de ilícitos). A tutela ressarcitória restará atendida se a atuação 

administrativa restaurar e reintegrar os direitos violados. Imagine-se, por exemplo, que uma 

grande empresa está inadimplente com o salário dos seus empregados: restaurar o status quo 

ante consiste em assegurar o pagamento do salário dos obreiros e, cumulativamente, 

compensar os danos morais causados à coletividade de trabalhadores. O ajuste será 

considerado resolutivo se promover a efetiva responsabilização da empresa, impondo-lhe o 

dever de pagar os salários em atraso, além de uma indenização social; mas para que isto 

aconteça, é necessário dispêndio de recursos por parte do infrator, exigência que não costuma 

ser aceita pelo empresariado. A tutela inibitória, por sua vez, de cunho eminentemente 

preventivo, destina-se a impedir a prática de um ilícito, sua continuação ou repetição 

(MARINONI, 1999, p. 112-114). A tutela inibitória restará atendida se o TAC impuser ao 
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compromissário o dever de não mais atrasar o salário dos seus funcionários, sob pena de 

multas em valores suficientemente aversivos à empresa. Como os termos de ajuste de conduta 

só costumam prever deveres inibitórios, a correção do ilícito está sendo claramente 

incompleta. 

Ademais, falar em resolução extrajudicial (preventiva) sem dados empíricos que 

demonstrem o cumprimento das obrigações inibitórias dos TACs é algo temerário. No 

máximo, o que se pode afirmar é que a política pública consubstanciada no TAC consiste 

numa promessa de resolução. Conforme pesquisas anteriores, estes acordos vêm sendo 

descumpridos, não se podendo falar em resolução sequer neste sentido. Rodrigues (2011, p. 

261; 262), por exemplo, indica que dentre 71 TACs firmados pelo Ministério Público Federal, 

24 deles foram cumpridos;
56

 35 ainda estavam sendo monitorados; e 12 ajustes haviam sido 

violados, de forma que 66% dos ajustes ou não haviam sido fiscalizados ou haviam sido 

desrespeitados.
57

 No Estado do Amazonas, 78% dos TACs firmados com empresas do setor 

da construção civil restaram violados (SOUZA, 2014). O estudo analisou 43 inquéritos civis 

instaurados entre 1996 e 2012, e 17 termos de ajuste de conduta; dentre estes, 12 ajustes 

foram violados. Na Bahia, 80% dos ajustes formalizados foram descumpridos neste setor 

econômico, sem a cobrança das multas devidas (SOUZA, 2013). Esta pesquisa investigou 73 

inquéritos instaurados entre 2005 e 2013, culminando em 17 TACs celebrados com 

empreiteiras, sendo que, dentre 10 acordos monitorados, 8 foram descumpridos. Pesquisa 

realizada por Filgueiras (2012, p. 315), sem discriminar a atividade empresarial, apontou que 

100% dos TACs fiscalizados foram formalmente desrespeitados (18 ajustes) em setores 

econômicos diversos; estudo de casos empreendido no setor sucroalcoleiro, em Sergipe e na 

Bahia, também evidenciou o descumprimento dos TACs (RIBEIRO JR.; FILGUEIRAS, 

2015). 

Mesmo num plano teórico, não se pode afirmar que o termo de ajuste de conduta traz 

vantagens para o coletivo de trabalhadores. Quando há violação reiterada à legislação 
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 O que é válido para o MPF parece não ser válido para o Ministério Público do Trabalho. Como deixa claro 

Rodrigues (2011, p. 244), 54% dos ajustes naquele ramo ministerial envolviam a matéria meio ambiente de 

trabalho, sendo que a maior parte se referia à adequação de obras, com reparação de danos ocasionados (cujo 

caráter é nitidamente reparatório, e não preventivo). O meio ambiente deteriorado por eventual obra já seria 

objeto da atuação ministerial instantânea através do ajuste: no MPT, este tipo de cláusula estabeleceria que 

futuras obras deveriam se adequar às normas. A atividade empreendida pelos investigados do MPT também é 

diversa, pois os empregadores têm sempre, ou quase sempre, propósito de lucro, ao passo que a maior parte 

dos investigados do Parquet federal são entes públicos (RODRIGUES, 2011, p. 248). O tipo de ilícito 

também é diferente: via de regra, os ilícitos trabalhistas geram repercussão financeira que deve ser reparada. 
57

 Como a autora considerou que a falta de fiscalização do ajuste significava o mesmo que o seu cumprimento, o 

percentual de efetividade encontrado foi alto, de 83% (59 dentre 71). Dos 12 ajustes descumpridos, 3 deles 

não ensejaram a adoção de nenhum medida judicial, ao passo que os demais motivaram ação civil pública ou 

execução (2011, p. 265). 
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trabalhista, os principais prejudicados são os trabalhadores da empresa, mas eventualmente 

toda a categoria profissional; também, o Estado que, por vezes, tem que arcar com os custos 

decorrentes do ilícito (v.g., acidentes de trabalho ou flagrante de trabalho análogo ao de 

escravo, reclamações trabalhistas);
58

 os demais empregadores cumpridores da lei, pela 

diminuição das suas margens de lucro frente à concorrência desleal; e a sociedade, pela 

desonra que determinadas condutas ilícitas impõem ao corpo social. De logo, percebe-se que 

não há vantagens para o conjunto da sociedade se o termo de ajuste de conduta disser respeito 

exclusivamente aos trabalhadores prejudicados, sendo que a categoria profissional sequer 

costuma ser consultada para esta finalidade. Nem mesmo há evidências concretas de que os 

trabalhadores atingidos estão sendo beneficiados pelos TACs, tratando-se de premissa não 

comprovada e que pode significar, quando muito, mitigação de prejuízos mais nefastos, pois 

os TACs não costumam exigir restauração ao status quo ante com retroação dos direitos. 

A presumida satisfação imediata da legislação pode ser alcançada, sem o consenso do 

infrator, pelo instituto da tutela de urgência, presente no direito processual brasileiro desde 

1994 (CPC), amplamente aceita na Justiça do Trabalho. No caso da ação civil pública, os 

artigos 4º e 12º da Lei nº 7.347/85 já previam, desde então, a possibilidade de ação cautelar, 

de cunho nitidamente inibitório, e de concessão de medida liminar.
59

 

A resistência da Justiça do Trabalho, em tempos atuais ou recentes, às teses do 

Ministério Público do Trabalho, por sua vez, é afirmação que não possui lastro fático. Tal 

argumento, ao menos nos Estados do Amazonas e do Rio de Janeiro, já foi por nós 

confrontado e afastado empiricamente, na seção anterior. Pelo que se percebe, a razão pela 

qual o MPT opta por fugir do Poder Judiciário é a mesma razão que leva os trabalhadores a 

renunciarem direitos em reclamações trabalhistas. Diante da demora e incerteza dos processos 

judiciais, a expectativa de condenação é baixa, o que faz com que o Ministério Público 

ingresse num palco de barganhas com o infrator, negociando um acordo extrajudicial 

amplamente desfavorável (sem perdas pecuniárias, com suspensão da vigência de direitos 

fundamentais, e com renúncia aos direitos trabalhistas). 

Não apenas a atuação extrajudicial desafoga o Poder Judiciário. A finalidade dos 

instrumentos de tutela coletiva, dentre eles, a ação civil pública, foi justamente permitir a 

concentração da defesa dos interesses transindividuais em uma só demanda, sem a 

necessidade de multiplicação de dissídios individuais, permitindo uma solução coletiva. 
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 Tais como pensões previdenciárias, auxílios-doença, parcelas de seguro-desemprego, e custas processuais. 
59

 Em verdade, a opção pela judicialização de demandas coletivas jamais iria prejudicar os trabalhadores 

individualmente considerados, por força de lei, pelos seus efeitos secundum eventum probationis e erga 

omnes secundum eventum litis.  
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Como se percebe, nos moldes atuais, o que se chama de resolutividade extrajudicial é 

a assinatura de um compromisso que depende do consenso do infrator. O investigado decide 

sobre o ajuizamento da ação – se assina o TAC, a ação não é ajuizada -; se irá pagar alguma 

indenização; e, ao fim, se irá cumprir as obrigações estabelecidas. Diante de um Ministério 

Público que, por força de lei, não tem poder de impor condutas, e diante de um Poder 

Judiciário que tem essa prerrogativa, mas frequentemente não a exerce, tem-se o ambiente 

propício para o macroilícito trabalhista no Brasil. Se o ato ilícito deve gerar uma sanção, a 

aplicação dessa sanção – e a consequente efetividade do Direito do Trabalho – 

tendencialmente não será atingida com o consentimento do infrator (BOBBIO, 2006, p. 152). 

A regularização da infração exige um preço, ou seja, tem um custo para a sociedade. 

Este payback para a adesão dos infratores é a renúncia ao direito de indenização pelos ilícitos 

cometidos, uma vez que, se esta compensação for exigida, dificilmente haverá concordância 

dos infratores aos termos do compromisso, perdendo-se a chance de condenação (pela via 

judicial) pela promessa da adequação (na via extrajudicial) (PINHO; CABRAL, 2011, p. 77). 

A reparação de danos, de nítido viés repressivo, seria, em muitos casos, inviável, como afirma 

Rodrigues (2011, p. 101). 

Se é verossímil a tese de que o TAC se ajusta melhor às situações de pequeno 

potencial ofensivo, a circunstância de o Ministério Público do Trabalho ter priorizado o termo 

de ajuste de conduta, nas últimas décadas, significa dizer que a instituição elegeu atuar, 

preferencialmente, em questões de pequena repercussão. Porém, os casos considerados, a 

priori, como menos relevantes, sem lesão a direitos fundamentais, não deveriam exigir a 

atuação ministerial (SOARES, 2011, p. 344). Esta ação do Ministério Público deveria ser 

seletiva, competindo aos procuradores a identificação da presença do interesse público, em 

todas as questões relevantes, com alguma margem para analisar a conveniência e 

oportunidade (BRITTO PEREIRA, 2016, p. 118; 79). Neste sentido, o Precedente de nº. 17 

do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho realça a necessidade de análise da 

conveniência social (ou inconveniência) no momento da instauração dos inquéritos.
60

 

Em realidade, o privilégio na utilização dos TACs não se deu para questões de menor 

repercussão social, pois o acordo extrajudicial foi utilizado para todo tipo de conflito coletivo 
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 “VIOLAÇÃO DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS – ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO TRABALHO –DISCRICIONARIEDADE DO PROCURADOR OFICIANTE. DJ-18/10/2005, Aprovado 

na 129ª Seção I, PÁG. 671. Extraordinária do CSMPT, em Sessão 11/10/2005. Mantém-se, por despacho, o 

arquivamento da Representação quando a repercussão social da lesão não for significativamente suficiente 

para caracterizar uma conduta com conseqüências que reclamem a atuação do Ministério Público do Trabalho 

em defesa de direitos individuais homogêneos. A atuação do Ministério Público deve ser orientada pela 

“conveniência social”. Ressalvados os casos de defesa judicial dos direitos e interesses de incapazes e 

população indígena.” 
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trabalhista, mesmo os mais graves. As maiores empreiteiras do País possuem termos de ajuste 

de conduta firmados com o MPT, versando sobre as obrigações trabalhistas mais básicas, 

conforme sítio eletrônico do Portal da Transparência (PGT, 2015).
61

 Por outro lado, a 

tramitação de inquéritos contendo infrações menos graves (envolvendo pequenos 

empregadores) não é um fenômeno comum, uma vez que estes procedimentos costumam ser 

sumariamente arquivados. Em 2015, por exemplo, o MPT arquivou mais de 40 mil 

procedimentos, e, no ano de 2014, arquivou mais de 10 mil procedimentos (CNMP, 2016 A, 

2015), sendo plausível supor que a maior parte destes arquivamentos se deu em questões sem 

repercussão social. Aliás, a hipótese do microempresário que comete pequenas infrações não 

costuma ser objeto de atenção estatal (CARDOSO; LAGE, 2007, p. 93). 

A despeito da possibilidade legal de fixação de indenização por dano moral coletivo 

no termo de ajuste de conduta, os dados colhidos mostram o contrário, ou seja, a regra é que 

os TACs não contenham qualquer valor indenizatório. Em 90% dos TACs firmados no sul da 

Bahia, no setor da construção civil, não houve qualquer previsão de indenização coletiva 

(SOUZA, 2014). No Amazonas, identicamente neste setor, em 100% dos casos não houve 

previsão de pagamento prévio de valores (SOUZA, 2013). Em pesquisa abrangente, realizada 

por Filgueiras (2012), abarcando 517 acordos extrajudiciais de todo o Brasil, constatou-se que 

apenas 13 deles previam indenização do dano moral coletivo prévio, o que correspondeu a 

2,5% das hipóteses. 

A falta de punição imediata nos compromissos extrajudiciais não estimula outros 

empregadores a respeitarem a legislação trabalhista. Para o compromissário, esta conciliação 

é vantajosa pois cancela ou suspende penalidades. A sociedade trabalhista não se beneficia 

com este modus operandi, pois o termo de ajuste não concede, em contrapartida, vantagens 

sociais. O termo de ajuste de conduta poderia conviver com a imposição de penalidades pelos 

ilícitos já cometidos, sem prejuízo da assunção de compromissos obrigacionais futuros, sob 

pena de novas multas, após um monitoramento sistemático do acordo extrajudicial, mas esta 

não é uma prática corrente. O costume é permutar-se a indenização, em troca de uma 

promessa de ajuste, flexibilizando-se direitos trabalhistas. 

O TAC sem indenização (punição imediata) gera consequências maléficas (estímulos) 

para os demais destinatários da atuação ministerial. Como veremos no capítulo 2, há uma 

tendência de preservação da conduta infratora por parte das demais empresas até a 
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 Apenas dez obrigações trabalhistas correspondem a cerca de 80% de todas as infrações trabalhistas detectadas 

pelo Ministério do Trabalho no período de 1996 a 2008 (FILGUEIRAS, 2012, p. 179); a maioria das 

reclamações trabalhistas não envolve questões complexas (SOUTO MAIOR, 2007). 
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convocação do Parquet para adequação da sua conduta, o que, por si só, já é extremamente 

grave. A ausência de responsabilização de empregadores que violaram as normas trabalhistas 

afrontaria o sistema normativo que impõe a responsabilidade jurídica dos infratores, como 

vimos na seção 1.2, além de retirar a possibilidade de futura adequação da norma trabalhista 

através de um efeito-demonstração, seja pelo empregador investigado (que irá esperar a 

convocação estatal para outras obrigações não contempladas no TAC), seja por terceiros, em 

relação a qualquer ilícito. 

Se o Direito do Trabalho não admite a disposição de direitos individuais, a redução de 

direitos transindividuais (indenização social) deveria ser ainda mais proibitiva; mas inverte-se 

a lógica para admitir-se que os interesses difusos podem ser objeto de transação, quando o 

Direito Trabalho, no bojo da relação de emprego, em seu aspecto individual, não permite 

negociação. Para que o TAC, enquanto instrumento de política pública, tenha alguma 

pretensão de eficácia, a sua visão deve ser tanto prospectiva quanto retrospectiva, 

contemplando sanções pelos ilícitos cometidos e que, necessariamente, já reduziram custos 

para o ofensor. 

Pode-se imaginar que os termos de ajuste de conduta contemplam astreintes vultosas, 

com maior capacidade de forçar o agente infrator a adequar a sua conduta. Com efeito, 

inobstante o MPT abra mão da reparação integral dos danos sociais, a imposição de 

penalidades mais elevadas representa uma condição mais vantajosa para a atuação ministerial. 

A pesquisa realizada por Filgueiras (2012, p. 253), entretanto, aponta que os valores 

estipulados nos termos de ajuste de conduta costumam ser baixos, levemente superiores aos 

valores das multas do Ministério do Trabalho, previstas em lei. Conforme Portaria de n. 290 

de 1997/MTE, as multas administrativas deste órgão, desatualizadas há quase 20 anos, 

possuem valores entre R$ 7,56 e 7.565,00 – com exceção das multas por fraude ao seguro-

desemprego, falta de comunicação da RAIS e não contratação de pessoas com deficiência, 

cujo valor gira em torno de R$ 40.000,00 – não servindo de mecanismo de incentivo para os 

infratores (CARDOSO; LAGE, 2007, p. 76).
62

  

Além das multas para violações futuras serem baixas, existe autorização interna do 

Ministério Pùblico do Trabalho permitindo a anistia destas penalidades. A Orientação de nº. 8 

da CCR dispõe que é faculdade do procurador aceitar proposta de redução ou isenção da 
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 Somente em casos gravíssimos, e para empresas de grande porte, a multa por descumprir normas de segurança 

do trabalho poderá atingir o valor de R$ 7.000,00; se não conceder o repouso semanal remunerado, por outro 

lado, a multa será de R$ 0,004 (CARELLI, 2011, p. 95). 
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multa.
63

 Por sua vez, o Precedente nº. 20 do Conselho Superior do MPT, autoriza que as 

multas sejam dispensadas, parcial ou integramente, quando o interesse público assim o 

exigir.
64

 A anistia de multas, autorizada pelo precedente acima, possui ampla aplicação prática 

(II), fator que só aumenta a pressão dos investigados sobre o MPT para que esta flexibilização 

aconteça.
65

 Assim, é incorreto afirmar que eventual pedagogia do TAC é consequência de 

vultosas multas nele previstas, quando em verdade tais cominações não são aversivas e, no 

mais das vezes, não são cobradas. Os infratores e seus advogados, lidando frequentemente 

com o MPT, adquirem de antemão o conhecimento de que o descumprimento dos TACs não 

enseja o pagamento integral das multas decorrentes, nem tampouco o pagamento de 

indenizações sociais. Essa informação é crucial para a decisão empresarial de firmar ou não 

um termo de ajuste de conduta, e de cumprí-lo ou não. 

Um informativo colhido da internet corrobora o quanto dito acima. Em Natal, uma 

empresa terceirizada devia os salários dos seus empregados. Aberto o inquérito, firmou-se 

termo de ajuste de conduta com o MPT, no ano de 2013, comprometendo-se a investigada a 

corrigir a situação, sob pena de multa de 20 mil reais. Ao fiscalizar o ajuste, verificou-se que 

o acordo extrajudicial estava sendo violado, ensejando a execução judicial do TAC. No curso 

da demanda processual, em 2015, o Ministério Público do Trabalho firmou acordo na Justiça 

do Trabalho, reduzindo e parcelando o valor das multas devidas. A empresa violou também o 

acordo judicial, atrasou novamente os salários dos empregados e deixou de quitar as multas 

negociadas, dando causa a novo pedido de execução e, agora, de responsabilização solidária 

das empresas contratantes (Processo nº 000148425.2014.5.21.0010) (MPT, 2013). A Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos (investigado que ocupa a primeira posição no MPT como 

empresa mais denunciada), assinou TAC celebrado no ano de 2007 (nº 38/2007) com o órgão, 

de âmbito nacional, no Procedimento Preparatório de nº.  000422.2001, em trâmite na 

procuradoria regional da 10ª Região. Após diversos descumprimentos de prazos para 

adequação, e sucessivos termos aditivos ao TAC para alargar os prazos, permitiu-se aos 
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 “EXECUÇÃO DE TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA – MULTA – Dispõe o Órgão Oficiante da 

faculdade de, a seu critério e com motivação lançada, aceitar proposta de redução ou até mesmo de isenção da 

multa, quando essa revisão revelar-se justificada, oportuna e for reclamada pelo interesse público primário, 

além de compatível com a efetividade das metas do Ministério Público do Trabalho.” 
64

 “INVIABILIDADE DE EXECUÇÃO DE TAC – COMPROMETIMENTO FINANCEIRO DA 

DENUNCIADA. No processo de execução de TAC ou ACP o Procurador oficiante poderá renegociar prazos 

e condições de cumprimento das obrigações principais, bem como o valor da multa respectiva, inclusive para 

dispensá-la parcial ou integralmente, quando o interesse público assim o exigir e a medida se revelar oportuna 

e compatível com as metas do Ministério Público do Trabalho,” 
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 Na Inspeção do Trabalho, ao contrário, se o auditor-fiscal do trabalho deixar de lavrar um auto de infração 

estará cometendo, em tese, o crime de prevaricação. Não há mecanismos legais ou infralegais no Ministério 

do Trabalho que autorizem o auditor a absolver a empresa de uma penalidade diante de uma infração 

constatada. 
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Correios a adequação do meio ambiente do trabalho (ergonomia) até dezembro de 2017, ou 

seja, mais de 10 anos após firmatura do acordo. 

Os casos apresentados são emblemáticos porque contemplam todos os elementos que 

estamos tentando analisar nesta pesquisa: violações reiteradas às normas trabalhistas 

engendram um TAC sem perdas financeiras; ao contrário do que se imagina, a empresa, ao 

invés de adequar sua conduta, permanece praticando delitos; o Ministério Público do Trabalho 

deixa de cobrar o valor integral das multas devidas, flexibilizando valores e permitindo o 

parcelamento da dívida; o compromissário, confiante em seu novo acordo, insiste em violar as 

obrigações, de forma que a tolerância do MPT acaba por incentivar a perpetuação dos ilícitos. 

Nesta interação entre empresas infratoras e Ministério Público do Trabalho há tantos 

estímulos para a delinquência que a decisão pela não adesão à regra deixa de ser consequência 

de convicções individuais para tornar-se uma emanação quase automática de mecanismos 

estruturais (CARDOSO; LAGE, 2007, p. 22). Dentro das leis que regem o sistema econômico 

capitalista, a ausência de penalidades financeiras mais custosas do que a redução de custos 

perpetrada pelas violações legais estimula, objetivamente, o comportamento delitivo, 

tornando este uma conduta previsível. 

Se os TACs contivessem cláusulas com um padrão de direitos superior àqueles 

previstos na lei justificariam, teoricamente, a ausência de punições, mas, pelas pesquisas 

realizadas, estes instrumentos têm se mostrado pouco úteis para inovações jurídicas: suas 

cláusulas costumam repetir deveres legais, não criando obrigações praeter legem. Sobre esse 

tema, Silva (2000, p. 15) entende inútil celebrar um TAC através do qual o compromissário 

obriga-se tão somente a cumprir a lei, porque a lei já é autoaplicável. 

O que o MPT deve buscar, prioritariamente, é a indução a um comportamento que seja 

consentâneo com a lei por parte da totalidade das empresas que demandam mão de obra. Isto 

deve estar mais em jogo do que a justiça ou efetividade da sua atuação em um caso concreto, 

afinal, as regras do Direito do Trabalho estão inseridas num sistema complexo de relações 

econômicas. Mendes (2007, p. 124), de maneira análoga, observou este fenômeno da miopia 

quanto aos impactos de uma atuação casuística, que não leva em conta as externalidades 

presentes. A atuação do MPT, enquanto instituição, tem buscado individualizar e pessoalizar 

comportamentos, caracterizá-los como pontuais, eventuais, inofensivos ou excepcionais, 

quando, em verdade, trata-se de um padrão de atuação do empresariado infrator, dentro de 

uma lógica própria e com larga repercussão para os trabalhadores. 

Caso haja recusa do compromissário em atender as obrigações de fazer estipuladas e 

as multas daí decorrentes, o MPT não possui mecanismos próprios para coagir o infrator a 
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cumprir com os deveres ajustados. A execução forçada do ajuste de conduta só pode ocorrer 

em sede judicial: o momento mais crucial do TAC (inadimplência) depende da participação 

do Poder Judiciário. Pelas premissas apresentadas, o TAC tem apenas uma chance de dar 

certo: se ele for integralmente cumprido pelo infrator. Qualquer desvio no comportamento do 

compromissário, ou seja, total ou parcial descumprimento do ajuste, fará com que se retroceda 

ao momento indesejado de sujeição às decisões da Justiça do Trabalho. A fuga dos 

mecanismos judiciais mostra-se sem razão quando se verifica que eventual descumprimento 

dos TACs ensejará, de igual modo, a cobrança de multas no mesmo Poder Judiciário 

considerado moroso, conservador e caro. 

Deve ser dito, ainda, que para que um título executivo seja objeto de ação executória 

deve ser comprovado, previamente, o descumprimento do termo de ajuste de conduta, o que 

demanda vontade, tempo e gasto público. Ocorre que, não raro, o TAC é celebrado, mas a 

consequente fiscalização das suas cláusulas não ocorre, ensejando o arquivamento precoce da 

investigação. Como Souza (2014, 2013), Filgueiras (2012), e Rodrigues (2011, p. 261)
66

 

apontaram, a falta de fiscalização dos ajustes é um fato comum. De qualquer sorte, não há 

nenhuma evidência empírica de uma fiscalização sistemática dos TACs (ARTUR, 2016, p. 

181).
67

 A falta de uma rotina de trabalho que priorize a garantia do cumprimento do TAC – 

verificada no MPF por Rodrigues (2011, p. 275) – também pode ser estendida ao MPT, 

comprometendo a tutela dos direitos transindividuais. 

Quando o monitoramento dos acordos extrajudiciais ocorre, as fiscalizações costumam 

ser superficiais, já que o Ministério do Trabalho está mais preocupado com o número de 

empresas (FILGUEIRAS, 2012, p. 147; 236; 239).
68

 A concessão de prazos às empresas 

fiscalizadas, diante de irregularidades constatadas, em substituição à lavratura dos autos de 

infração, é outro fator que impede a comprovação de violação ao ajuste. Em muitas ocasiões, 

a comprovação da efetividade do ajuste não é sequer algo desejado pelo Ministério Público do 

Trabalho (III), tratando-se de uma prática rotineira o encerramento da investigação sem aferir 

o cumprimento do ajuste, pois o ato estatal de fiscalizar (busca ativa de irregularidades) pode 

equivaler à falta de denúncia de irregularidades (omissão de comunicação de ilícitos), 

transferindo aos obreiros, ou ao sindicato profissional, o encargo de denunciar violações ao 
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Segundo sua pesquisa, 35 ajustes, dentre 71, ainda não haviam sido inspecionados. 
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 Os membros do MPT entrevistados por Artur (2016, p. 181), afirmaram fiscalizar sistematicamente os ajustes, 

mas reconhecem que o conjunto dos procuradores não se submete a uma política institucional semelhante. 
68 

O autor aponta que, entre 1998 e 2008, mais de 70% das empresas alvo da Inspeção do Trabalho tinham até 30 

empregados, atuando nos setores do comércio, indústria e construção civil. 
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órgão ministerial. Com esta interpretação, comprovar o cumprimento do TAC vira sinônimo 

de não comprovar o seu descumprimento. 

O inquérito civil que tramita no Ministério Público do Trabalho, por sua vez, está 

sujeito a um rito próprio, com observância de prazos, princípios constitucionais e direitos do 

investigado, demandando tempo e cuidado do procurador para que a prova da violação do 

ajuste possa ser considerada válida para servir de fundamento a uma execução judicial do 

termo de ajuste de conduta. Como se vê, a instrução probatória apta a ensejar a execução das 

multas decorrentes dos acordos extrajudiciais está sujeita a diversos contratempos. 

Ressaltamos que não há comprovação empírica de que o consenso do transgressor 

aumenta as chances de adequação da sua conduta. Aqui, temos insistido justamente no 

contrário: o consentimento do infrator, mantida a sua propensão em maximizar vantagens, 

potencializa o descumprimento do ajuste se, para a assinatura deste, o Ministério Público do 

Trabalho deve abdicar da reparação ou compensação do ilícito. Como adverte Antunes (2009, 

p. 180), os valores despendidos com um passivo trabalhista fazem parte dos custos de 

produção de qualquer empresa, ou seja, os empregadores já sabem quanto economizam ao 

violar a lei, e quanto podem gastar se forem flagrados desrespeitando-a: um TAC será 

vantajoso se representar uma perda pecuniária inferior àquela necessária para a correção do 

ilícito. Se o ofensor conhece, antecipadamente, o limite da sanção estatal a que pode ser 

submetido, poderá avaliar os custos e concluir que vale mais a pena infringir a lei do que 

modificar seu comportamento (ANTUNES, 2009, p. 180). Com uma previsão aproximada 

destes custos, o consenso do compromissário pode representar, em muitos casos, uma 

estratégia deliberada de continuidade na evasão à lei, ao invés de um consentimento para 

cumpri-la. 

Aliado a este fator, quando o investigado identifica a determinação do Ministério 

Público do Trabalho em regularizar condutas (mais do que impor punições), tendencialmente 

irá desrespeitar o acordo, porque tem a expectativa de que sua violação futura não ensejará 

punição suficiente, diante da ansiedade ministerial em resolver o conflito. 

Ademais, o consenso do infrator só costuma surgir quando o MPT abre mão de 

interesses transindividuais, pois, sem conceder ao compromissário vantagens, o instituto do 

TAC torna-se absolutamente impraticável (PINHO; CABRAL, 2011, p. 77). Com efeito, o 

TAC é ofertado enquanto moeda de troca, já que ele significa o não-ajuizamento de ação em 

face do infrator, uma garantia ao compromissário de que não será acionado (FERREIRA, 

2011, p. 109), ou de que não terá qualquer perda financeira imediata. Entretanto, se o 

percentual de ajuizamento de ACPs for muito baixo, não haverá qualquer estímulo para o 
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infrator vir a firmar o TAC, pois não haverá elemento de negociação. Assim, só há 

possibilidade de firmatura de TAC com o infrator se houver um risco mínimo deste ser 

acionado judicialmente e, por conta disto, dispender recursos financeiros,
69

 o que pode 

explicar, por exemplo, o grau crescente de dificuldade que os procuradores do trabalho vêm 

enfrentando na firmatura de termos de ajuste de conduta. Exemplificativamente, foram 

ouvidos 10 subprocuradores do trabalho que afirmaram que a assinatura dos TACS pelas 

empresas não tem ocorrido com facilidade (ARTUR, 2016, p. 181), o que pode sugerir, em 

muitos casos, que a taxa de litigiosidade judicial já não é suficientemente alta a ponto de 

influenciar a adesão dos investigados aos acordos extrajudiciais. 

Neste sentido, o consenso do infrator não costuma ser espontâneo (é um 

consentimento guiado pelo procurador), nem decorre de um convencimento através do 

diálogo, mas sim da potencialidade que uma ação judicial tem de causar prejuízos; não é um 

arrependimento empresarial sincero, mas uma decisão racional do infrator, porque supõe que, 

ao consentir, evitará um mal maior. Mesmo que o agente estatal não queira impor perda 

financeira ao empregador, está sempre dada a previsão da sanção quando há esta abordagem 

(FILGUEIRAS, 2012, p. 221). No mais das vezes, este consentimento parece estar 

acompanhado, ainda, de uma reserva mental, pois os compromissários não têm respeitado as 

cláusulas dos ajustes, como as pesquisas empíricas têm demonstrado. É um consenso que só 

se revela após a renúncia à indenização social ou diante de multas de baixo valor, como forma 

de suspender o incômodo decorrente de uma investigação ou o risco financeiro de uma ação 

civil pública. 

Partindo-se da premissa de que os infratores da legislação querem adequar a sua 

conduta espontaneamente, seria desnecessário um instrumento extrajudicial formalizar essa 

manifestação de vontade. O MPT pode estar ensinando aos infratores que a lei somente deve 

ser respeitada se for assinado um termo de ajuste de conduta. A regulação eficaz de condutas 

patronais, do ponto de vista estritamente jurídico, não exigiria um termo de ajuste de conduta, 

porque a lei já é um instrumento de ajuste de conduta socialmente institucionalizado. O TAC 

convencional evidenciaria, assim, a debilidade do sistema jurídico trabalhista, incapaz de 

impor condutas pela prescrição impessoal e abstrata de regras. Na seara trabalhista, o Estado 
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 Estas reflexões dizem respeito a infrações trabalhistas detectadas em empreendimentos capitalistas, que 

correspondem à grande maioria dos casos que são objeto de atenção do Ministério Público do Trabalho. 

Partimos da premissa de que as empresas violam a legislação trabalhista pelo fato de que o cumprimento da 

mesma implica em custos para o empregador. Assim, a causa das infrações legais para outras modalidades de 

agentes investigados (sindicatos, entes da Administração Pública, entidades filantrópicas) não 

necessariamente se submete à lógica da maximização de lucros, que é intrínseca para a quase totalidade dos 

casos investigados pelo MPT. 
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diz que é preciso ir além, convocando os infratores para que sejam advertidos formalmente 

diante de uma autoridade pública, editando regras específicas para cada um dos destinatários 

da norma, concretizando e individualizando a lei ao caso concreto. 

O argumento de que o empregador faltoso descumpre a lei, mas não o faz de modo 

intencional – uma interpretação supostamente mais compreensiva da cultura do empresariado 

– é desprovido de fundamento jurídico, não resistindo a uma leitura do artigo 2º da CLT, que 

reconhece a responsabilidade objetiva (e contratual) do empregador, quanto ao cumprimento 

das normas trabalhistas: o foco não deveria estar na consciência da ilicitude (dolo) da conduta 

do ofensor (empregador), mas sim no prejuízo objetivo da vítima (coletivo de trabalhadores). 

O Direito do Trabalho diferencia-se do Direito Penal, dentre outros aspectos, por conta da 

aferição necessária do elemento subjetivo do infrator (dolo ou culpa grave) para a imposição 

da sanção criminal (SOUTO MAIOR et al., 2012, p. 51). Consoante Filgueiras (2012, p. 175), 

o desconhecimento da lei pelo contraventor não corresponde, igualmente, à realidade fática, 

porque as normas trabalhistas descumpridas costumam ser as mais básicas, como pagamento 

dos salários em dia, registro em CTPS, limite de horas extras diárias, ou uso dos EPIs. Dentro 

do levantamento realizado pelo autor, frente aos termos de ajuste de conduta celebrados, 

observou-se que 67,4% dos TACs analisados contemplavam apenas um, dentre seis possíveis 

aspectos da relação de emprego, e um total de 71,2% dos TACs continha, no máximo, quatro 

cláusulas, o que sugere o pouco detalhamento e aprofundamento das obrigações. Além disso, 

grandes corporações – que contam em seu quadro de pessoal com advogados trabalhistas, 

médicos e engenheiros do trabalho, além de setor especializado em recursos humanos – são 

flagradas cometendo infrações trabalhistas básicas, como noticiam diariamente os sítios 

eletrônicos do Ministério Público do Trabalho. Pequenos, médios e grandes empregadores, 

em regra, conhecem a legislação trabalhista básica, que vem a ser o conteúdo mais comum 

dos termos de ajuste de conduta. 

Se o empregador desconhece a legislação – o que é muito raro – a pergunta que 

caberia ser feita é se deveria conhece-la. Em muitas hipóteses, o empregador ignora a 

legislação porque não tem interesse em conhece-la, na certeza de que o seu descumprimento 

não irá gerar sanções. A impunidade complementa a ignorância da legislação, e o 

empregador, confiante na ausência de punições, permanece indiferente a uma soft law. 

Ademais, todas as regras de proteção ao trabalho são documentos públicos, bastando que o 

empregador tenha interesse em consultá-las, em caso de dúvidas (FILGUEIRAS, 2012, p. 

183). Para o operador do Direito, conhecer ou não a lei não exime o infrator de suas sanções, 
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pois a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em seu artigo 3º, dispõe que 

ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. 

Para concluir este capítulo, devemos enfatizar que a efetividade dos TACs não possui 

comprovação empírica. O descumprimento dos TACs tem sido um assunto cada vez mais 

comentado na fala dos procuradores (MARQUES, 2010, PEREIRA, 2010, RIBEIRO JR; 

CARDOSO, 2014) e noticiado nas páginas oficiais da instituição (PGT, 2016).
70

 Uma 

reflexão sobre as comprovadas taxas de inadimplemento dos TACs, ora proposta nesta 

dissertação, é importante mecanismo para se alcançar a efetividade dos direitos trabalhistas, 

através da imposição de mecanismos dissuasórios.  

A finalidade do empreendimento capitalista é atingir o máximo de lucro, no menor 

tempo possível, com o máximo de segurança e o mínimo de riscos (FARIA, 2007, p. 18, apud 

ANTUNES, 2009, p. 181). Se o TAC não contempla qualquer tipo de sanção pecuniária 

imediata serve de verdadeiro estímulo para o desrespeito ao Direito do Trabalho. Na tensão 

entre cumprir uma lei que gera gastos ou maximizar os lucros, a tendência é que a segunda 

hipótese seja privilegiada, razão pela qual somente a imposição coativa, com a fixação de um 

montante sancionatório superior àquele economizado pela evasão à lei, permitirá o 

cumprimento destas obrigações trabalhistas. Em outras palavras, os direitos trabalhistas 

somente serão observados quando a conduta estatal tornar essa violação especialmente 

desvantajosa, porque sem esse plus pecuniário, a efetividade das normas trabalhistas 

dificilmente será atingida com o consentimento do infrator. 

A despeito da crescente regularização dos vínculos de emprego após os procedimentos 

da fiscalização do Ministério do Trabalho e do incremento de políticas de combate do 

trabalho infantil e escravo, o nível de descumprimento da legislação ainda é muito alto, 

inclusive com um contingente expressivo de trabalhadores sem registro em carteira e de 

contratações que burlam a legislação vigente, tais como estágio, contrato temporário, 

cooperativas de mão-de-obra e “pejotização” (BALTAR; MORETTO; KREIN, 2006, p. 31). 

Filgueiras (2012, p. 55; 149) anota que, apesar do crescimento sucessivo da formalização dos 

contratos, na segunda metade dos anos 2000, as taxas de formalização do mercado de trabalho 

permaneciam inferiores às encontradas em 1990; ainda não chegamos num patamar em que a 

ampla maioria dos contratos é formalizada, com relações de emprego de longa duração, e 

                                                           
70

 MPT pede multa por descumprimento de TAC. Disponível em < 

http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt-noticias/ce6a661b-ac5b-4566-aaab-

b43cab046c35/!ut/p/z0/jYzLDoIwFAV_BRcsm1uglDUSQ5AQdYfdmNuKWIVSoPHx9-

IPGJdzMmdAQA3C4EO36PRgsFv4KPgpyCkr1jta5uU-

oekhqDZFHoQZTWAL4rewFPRtHEUKQg3GNS8HdW-dT2fs0Ds3nu7t1JgZfbrMnhmcVhpnn6qGI-

eBJKhiSVjMOUFESSSLFErKuIribz2cqqxqQVh0V6LNZYD6r6u9C_l-pqsPe3KP_w!!/> acesso em 24.10.2016 
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garantia dos direitos trabalhistas previstos na legislação. A legislação laboral é amplamente 

descumprida, consoante dados do Ministério do Trabalho (MTPS, 2015),
71

 fazendo supor que 

a estratégia adotada de priorização do TAC sem perdas financeiras, está alterando muito 

pouco a realidade fática e a regulação do mercado de trabalho. 

Como ensina Cooter (2007, p. 6) obedecer a uma norma representa um custo: estes 

custos podem ser um valor financeiro, tempo perdido, esforço, inconveniência ou risco. O 

custo de respeitar as normas trabalhistas deve ser, assim, inferior ao custo de descumpri-la. 

Não é preciso ser economista para entender esta lógica: se os TACs fossem desestimulantes 

do ponto de vista financeiro induziriam comportamentos socialmente desejáveis, ou seja, o 

amplo respeito à legislação trabalhista. O comportamento delinquente, se punido, tende a 

diminuir de frequência. A contrario sensu, o comportamento ilícito, não punido, tende a ser 

reproduzido. Quando nos vemos diante de um alto índice de evasão aos TACs, observamos 

que a burocracia ministerial não tem logrado a efetividade pretendida, sendo plausível supor 

que ainda há mais vantagens na evasão à lei do que na sua adequação: a inoperância do 

Estado regulador age, assim, em favor das classes empresariais infratoras (CARDOSO; 

LAGE, 2007, p. 106), e continuará sendo um bom negócio não observar direitos trabalhistas, 

se não houver uma coerção efetiva por parte do Estado (SOUTO MAIOR; et all., 2012, p. 58). 

Vimos até aqui uma perspectiva jurídica, com fundamentos da teoria econômica e 

breves exemplos empíricos da sociologia jurídica. No próximo capítulo, teremos uma 

perspectiva comportamental, a fim de verificar se a utilização do ajuste de conduta é a 

estratégia mais eficaz para a efetividade da legislação trabalhista. 
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 “Entre janeiro e junho deste ano [2015], 138,8 mil empresas foram fiscalizadas pelo Ministério do Trabalho e 
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Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Segundo o MTE, o valor total ainda deve aumentar, já que foram 
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resultados das ações promovidas pela Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) revelam que, nesse primeiro 

semestre, os Auditores Fiscais do Trabalho (AFTs) alcançaram mais de 17,5 milhões de trabalhadores em 

todo o País. Ainda de acordo com o balanço, 5.148 crianças e adolescentes foram afastados de situações 

irregulares de trabalho. Além disso, 137.264 trabalhadores passaram a estar oficialmente registrados, tendo 

seus direitos garantidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).” Disponível em: 

<http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2015/08/fiscalizacao-do-trabalho-recolheu-mais-de-rs-102-

milhoes-em-2015>. Acesso em: 3 maio. 2016. 
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CAPÍTULO 2 – TACS SOB A ÓTICA DA ANÁLISE COMPORTAMENTAL DO 

DIREITO: UMA ALTERNATIVA À INEFETIVIDADE 

 

Acima, vimos as bases teóricas jurídico-dogmáticas, com inclusão, em menor grau, de 

dados da sociologia jurídica e pressupostos da economia. A partir de agora, serão expostas as 

premissas teóricas, na perspectiva da análise comportamental, que dão fundamento a esta 

pesquisa. Neste capítulo, será visto em que medida o Ministério Público do Trabalho reforça 

comportamentos e em que medida penaliza condutas que desaprova. 

Segundo Skinner, a diferenciação do sistema jurídico é resultado da maior estabilidade 

e previsibilidade que as normas jurídicas – uma espécie do gênero regras – dão ao controle 

governamental do comportamento dos cidadãos por meio de sanções, em sua maioria, de 

caráter punitivo (SKINNER, 1953, 1976, apud AGUIAR, 2012, p. 13). Assim, a prescrição de 

sanções – enquanto consequências reforçadoras (recompensadoras) ou, mais comumente, 

punidoras de determinada conduta – é tema central de todo o discurso jurídico. 

Relações sociais prolongadamente conflituosas, como as relações de trabalho, estão no 

centro das atenções do Ministério Público do Trabalho. Conhecer as contingências de reforço 

e punição que governam os conflitos sociais trabalhistas pode ajudar a solucionar, de forma 

eficaz, estas disputas. Nesta perspectiva, a análise comportamental do Direito é uma proposta 

de aplicação dos conceitos, princípios e estratégias de pesquisa da ciência do comportamento 

humano ao estudo do Direito, valendo-se de contribuições oriundas de várias disciplinas 

semelhantes, especialmente as que mais diretamente tratam dos processos de controle social 

(AGUIAR, 2006). 

Segundo o autor, as contingências sociais podem ser conceituadas como redes de 

relações ou trocas sociais conexas, em que cada atividade desenvolvida por um dos indivíduos 

participante da rede só pode ser compreendida se confrontada com as atividades dos demais 

participantes (AGUIAR, 2006, p. 175). Trata-se, portanto, de uma regra que especifica as 

consequências que um comportamento pode gerar para o indivíduo atuante (WEINGARTE; 

MERCHNER, 1966, p. 447, apud AGUIAR, 2006, p. 68). Com efeito, as regras do Direito 

podem ser enquadradas como contingências sociais normativas. 

O Direito, visto como uma tecnologia social de controle do comportamento humano, 

funda-se na inserção da norma jurídica em uma norma prática mais abrangente, constituída 

por três elementos: a meta social, as regularidades comportamentais empiricamente válidas e 

a contingência social normativa. Skinner estipulou o conceito de comportamento operante 

(aprendizagem), enfatizando um tipo de padrão comportamental que opera no ambiente de tal 
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modo que, conforme suas consequências (alterações ambientais resultantes dessa operação), o 

respectivo padrão se mantém, se altera ou se extingue: envolve, assim, um contexto, um 

comportamento, e uma consequência, intitulados de tríplices contingências (AGUIAR, 2006, 

p. 84, 121-122). As principais regularidades empíricas são as seleções operantes, 

materializadas no reforço, na punição, ou na extinção.
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 O Direito, seus procedimentos e 

instituições, passam a ser um campo de aprendizagem (modelagem social) para o civismo 

(FREITAS, 2011, p. 250). 

Segundo Aguiar, a regra caracteriza-se como um padrão comportamental que descreve 

uma contingência comportamental, podendo ser expressada na seguinte frase: “se você fizer 

tal coisa, em tal contexto, seguir-se-á tal reforçador”. Por sua vez, quando um determinado 

estímulo é tornado contingente a muitos outros reforçadores, ele torna-se um reforçador 

generalizado, sendo o dinheiro o mais evidente para o comportamento humano, porque estaria 

associado a reforçadores primários, como a aquisição de bens úteis ou que representam status, 

o conforto material (saúde, higiene, alimentação), ou o potencial de gerar mais lucros etc 

(AGUIAR, 2006, p. 124). 

A eficácia de uma norma jurídica não seria apenas a sua efetiva aplicação, mas sim a 

relação causal entre a imposição de uma contingência social normativa e a obtenção da meta 

social vinculada a esta, implícita ou explicitamente (AGUIAR, 2006, p. 99; 101). A 

efetividade da legislação trabalhista, por exemplo, seria medida pelo vínculo existente entre as 

contingências sociais normativas e a meta social que serve de parâmetro para as instituições 

de vigilância do trabalho. 

No âmbito do Ministério Público do Trabalho, ao interagir com os infratores das 

normas trabalhistas, o padrão comportamental tem consistido na formalização de um termo de 

ajuste de conduta, diante da constatação de irregularidades. O protocolo de intenções 

materializado no TAC, não chegaria a representar uma punição, porque, como vimos, não 

costuma contemplar perdas pecuniárias para os infratores. Em certa medida, dado o contexto 

econômico em que está inserido, ou seja, em um ambiente capitalista onde a busca do lucro 

tende a ser maximizada, poderia ser enquadrado como reforço comportamental, pois a evasão 

ao Direito do Trabalho permitiria a economia de recursos por parte do empregador. 

Sobre este ponto, devemos reiterar que toda empresa capitalista busca o lucro, não 

havendo qualquer juízo de valor nesta afirmação. Conforme Florestan Fernandes (1960, p. 

80), o afã de ganho do empresário é uma mera constatação. Doutrinadores de escol não tem 
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dúvida quanto à finalidade da empresa capitalista, entendimento este que é unânime tanto em 

Adam Smith quanto em Karl Marx. Os gastos decorrentes da contratação da força de trabalho 

são vistos pelo empregador como um custo essencial a ser suportado para que a atividade 

econômica gere lucros. As empresas tenderão a respeitar a legislação trabalhista se esta 

decisão for racional do seu ponto de vista econômico; o quadro jurídico trabalhista será 

observado se a expectativa de prejuízo decorrente do seu descumprimento for maior do que 

seu respeito. Como a transgressão às normas laborais não causa perda financeira imediata, 

implicando redução de custos e ampliação das margens de lucro, o instrumento estatal 

utilizado pelo MPT pode ser tipificado como verdadeiro reforçador de condutas. Este é, 

portanto, o contexto onde a dinâmica dos ajustes de conduta está inserida, em outras palavras, 

o ambiente onde as contingências sociais normativas são introduzidas. 

Estas despesas do empregador para o cumprimento da legislação funcionam como 

uma regularidade comportamental que deveria nortear a vinculação entre a contingência 

social normativa, representada pela norma trabalhista, e a obtenção da meta social pelo MPT. 

A maximização de vantagens econômicas pelas empresas apresenta-se como uma variável 

independente (um pressuposto empírico), podendo ser detalhada da seguinte maneira: a) as 

perdas financeiras têm poder reforçador; b) os capitalistas adotam um padrão comportamental 

coletivo, trabalhando sob a premissa de incremento de lucros (AGUIAR, 2006, p. 168). 

Quando a norma jurídica estabelece deveres aos empregadores (contingências sociais 

normativas), está sinalizando que a evasão das obrigações relacionadas à temática laboral é 

danosa à sociedade, ou seja, o respeito aos contratos trabalhistas é a meta social. Neste 

sentido, a imposição de um desestímulo financeiro (um reforçador punitivo) para quem 

economizou ao violar a lei revela-se fundamental para a proteção jurídica dos trabalhadores, 

enfim, para a obtenção da meta social. Este reforçador punitivo pode ser visualizado, por 

exemplo, no comando do artigo 927 do Código Civil (quem causa dano, fica obrigado a 

repará-lo). Os termos de ajuste de conduta convencionais, no entanto, abstraem o fato de que 

a legislação é descumprida porque amplia as margens de lucro. Neste sentido, há uma 

tendência de os TACs serem inefetivos porquanto desconsideram a natureza do 

assalariamento presente nas relações de emprego. Como a fixação de regras pelo Direito do 

Trabalho cria um entrave à atividade econômica maximizadora de vantagens, a resistência 

empresarial será uma atitude previsível. 

O trabalho degradante, por exemplo, é uma conduta reprovável, cujo tipo jurídico 

consta do artigo 149 do Código Penal. Evitar este comportamento humano (unidade de análise 

utilizada pelo Direito e Sociologia) é a meta social a ser buscada, em larga escala e por um 
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longo período de tempo, pelo Ministério Público do Trabalho. Para o empregador que não 

pratica trabalho análogo ao de escravo, nenhum comportamento operante se impõe 

(reforçador ou punidor). O comportamento empresarial de explorar mão de obra em condição 

análoga à de escravo traz reforços positivos para o empregador, tais como a diminuição de 

gastos, apresentando-se, via de regra, como um padrão comportamental estendido no tempo. 

Para o escravocrata, a punição decorrente de sua conduta ilícita é algo que pode ocorrer ou 

não,
73

 dados inúmeros fatores. Diante de uma conduta socialmente reprovável, o MPT pode 

impor determinadas contingências normativas, tais como uma punição pecuniária ou, em 

sentido contrário, um reforço (concessão de prazos para correção do ilícito) ao 

comportamento indesejado. Mesmo se imposta a punição, o comportamento do transgressor 

pode ser ajustado ou não, mas, sem esta penalidade, a tendência é de perpetução da conduta 

indesejada. 

A punição equivale à contingência social normativa (variável independente), 

envolvendo não apenas os reforçadores, mas a forma como estes se dão (esquema de reforço). 

Se estas contingências forem estáveis (se a imposição de punições for consistente), elas 

podem ser úteis para uma modelação bem-sucedida, incluindo a aprendizagem dos 

empregadores faltosos (AGUIAR, 2006, p. 191). Por sua vez, a variável dependente para o 

cumprimento da meta social, neste caso, seria a adequação da conduta pelo conjunto do 

mercado de trabalho, ou seja, o comportamento esperado. A variável dependente deve sofrer a 

alteração esperada (o ajustamento da conduta), mas esta variação deve ser atribuída à 

imposição da contingência, e não a outros fatores. Nos moldes atuais, dado o comportamento 

reprovável (descumprimento da legislação), não há imposição estável de contingências 

punitivas: ao contrário, o padrão atual tende a fixar contingências sociais neutras (nem 

aversivas, nem reforçadoras), ou reforçadoras da conduta indesejada (termos de ajuste de 

conduta concedendo prazos ou flexibilizando direitos trabalhistas). 

Esta interação entre o Ministério Público do Trabalho e o empregador, vem a ser 

objeto de interesse da teoria da troca social: a interação entre dois indivíduos em forma de 

sistema retroalimentativo, representada como uma troca. A troca social visualiza a utilização 

do tempo como uma variável básica para medir o comportamento, permitindo a comparação 

entre condutas distintas (AGUIAR, 2006, p. 130; 133; 151). Ressaltamos que cada interação 

do MPT com infratores não precisa ser necessariamente punitiva do comportamento 
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delinquente, desde que a taxa de reforço seja suficientemente firme para impelir o conjunto de 

empregadores à conduta adequada. 

Dada a diluição no tempo, nesta interação social, chegamos ao plano normativo, que 

podemos chamar de estratégico, em consonância com a distinção que se costuma fazer entre 

normas, que são as contingências de reforço e punição vigentes em um determinado âmbito 

social, e estratégias, que são os padrões comportamentais desenvolvidos pelas pessoas em 

resposta a essas contingências, de modo obter o reforço e evitar, ou fugir, à punição 

(WEINGARTEN; MECHNER, 1966 apud AGUIAR, 2006, p. 205). Na seara trabalhista, 

mesmo diante de um padrão de imposição de punições aos empregadores faltosos, a meta 

social pode não ser atingida, por exemplo, se os infratores, ao invés de ajustarem a conduta, 

optarem pela evasão à lei, associada a uma ocultação bem-sucedida dos ilícitos. Neste caso, 

há uma estratégia de adaptação à norma agindo de modo diferente à prescrição, como forma 

de escapar à punição e obter, ao mesmo tempo, o reforçador (redução de gastos). 

Vamos explicitar, detalhadamente, como ocorre essa estratégia de desrespeito da lei 

pelos infratores, em relação ao comportamento do MPT, ou seja, como os conceitos vistos 

acima manifestam-se através de um exemplo anedótico.  

Em determinada localidade existem dois empregadores que competem entre si (Alfa e 

Beta), atuando em igual ramo de atividade econômica, com o fim de obtenção de lucro. 

Ambos são contumazes descumpridores da lei, praticando irregularidades como falta de 

registro de empregados e atraso salarial. Alfa foi denunciado por um dos seus empregados, 

tendo sido investigado em inquérito civil que tramitou no Ministério Público do Trabalho. 

Para escapar de qualquer prejuízo financeiro, o investigado Alfa simulou que a assinatura de 

um termo de ajuste de conduta representava uma dura punição (com previsão de multas de 

“alto” valor, obrigações “difíceis” de implementar, e prazos “curtíssimos”) quando, em 

realidade, não se tratava de punição alguma (o TAC não previa indenização social). A cada 

rodada de negociação do ajuste, entretanto, o procurador saía com a sensação de ter sido 

muito rigoroso com o infrator, aumentando a flexibilidade de sua atuação (prazos foram 

elastecidos, houve previsão de menos cláusulas e multas menores), sendo que esta 

negociação, ao final, culminou na celebração de um termo de ajuste de conduta sem punição 

(indenização do dano moral coletivo). Vamos considerar que o ajuste foi fiscalizado e 

cumprido, o que representaria a conduta esperada pelo MPT. 

Beta, seu concorrente, é também descumpridor contumaz da legislação trabalhista. Ao 

tomar ciência do que ocorreu em relação ao seu concorrente, percebe que, se for investigado 

pelo Ministério Público do Trabalho, terá que assinar um compromisso, após um período 
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razoável de investigação e negociação. Se não for investigado pelo MPT, nada terá que fazer, 

perpetuando sua conduta ilícita. Como o termo de ajuste de conduta firmado por seu 

concorrente não criou para este qualquer punição, mas apenas um contrato com vigência 

futura, Beta não se sente incentivado a adequar espontaneamente a sua conduta, afinal, não é 

mau negócio esperar a convocação do Ministério Público para, tão somente após o término da 

investigação, adequar a sua conduta à lei sem ônus adicional.  

A economia de recursos, e consequente incorporação ao patrimônio, constitui um 

reforço positivo para o infrator, ao não cumprir a lei, como se deu no caso de Alfa, mas esta 

circunstância não foi considerada pelo MPT. Assim, o TAC sem perdas financeiras engendrou 

não só a falta de responsabilização (não houve contingência social normativa), mas também 

um efeito pedagógico inverso para outros infratores (Beta). O caráter pouco persuasivo dos 

termos de ajuste de conduta é verificado através do exemplo real abaixo citado: 

 

Os Auditores-Fiscais verificaram, ainda, que não se tratava do primeiro acidente 

fatal causado pelos elevadores distribuídos pela empresa. Já existia um amplo 

histórico de notificações, autuações e interdições individuais de elevadores por parte 

da SRTE/RS, além de dois Termos de Ajustamento de Conduta - TAC firmados pelo 

Ministério Público do Trabalho - MPT. 

Uma vez que as ações anteriores não surtiram efeito para coibir a continuidade da 

distribuição de elevadores inseguros e para que a empresa realizasse efetiva 

manutenção nos aparelhos, os Auditores-Fiscais decidiram pela interdição do grupo 

Prestomax. (Disponível em: <https://www.sinait.org.br/site/noticiaView/11289/rs-

auditores-fiscais-interditam-distribuidora-de-elevadores-em-porto-alegre>.) 

 

Condicionados por este modus operandi do MPT, os empregadores ficam à espera da 

notificação do órgão para que, quando flagrados (e se flagrados) desrespeitando direitos 

trabalhistas, assinem um TAC, após um período de tempo de investigação, que dificilmente 

será fiscalizado no futuro. Cardoso e Lage visualizam estas contingências (2007, p. 136), pois 

perceberam que os custos decorrentes do desrespeito à legislação dependem de duas ordens: 

a) chance do ofensor ser flagrado burlando a lei; b) chance de ser penalizado. 

Retomando para o exemplo anedótico, somente a partir de então, com a assinatura do 

TAC, é que o status jurídico e econômico de Beta iguala-se ao do seu concorrente. Enquanto 

isso não ocorrer, se agir racionalmente, ele continuará a infringir a legislação trabalhista, 

sopesando o reforço positivo que o aumento da margem de lucros lhe proporciona com a 

ausência de contingência social normativa (punição). 

O exemplo citado acima é correto quando se analisa o comportamento de dois 

empregadores, igualmente infratores da legislação, mas quando se compara o comportamento 

destes transgressores com um terceiro empregador que cumpre a lei, a necessidade de 

imposição de punições aos infratores se faz ainda maior. A situação se torna mais clara 
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quando comparamos os empregadores faltosos com um terceiro empregador (Gama), do 

mesmo ramo de atividade econômica, que sempre cumpriu a lei, apesar do custo que isto 

representava para o seu empreendimento. Como empregador exemplar, necessariamente, teve 

uma margem de lucro menor que os seus demais concorrentes ao longo dos anos, uma vez que 

o cumprimento da legislação trabalhista gerou gastos adicionais para o mesmo. 

Ao tomar ciência de que seus concorrentes foram notificados pelo MPT, imagina, a 

princípio, que valeu a pena ter cumprido rigorosamente a legislação nos últimos anos, por não 

ter sido importunado pelos órgãos de fiscalização estatal (acréscimo de irregularidades 

aumenta a chance de denúncias), acreditando que os notórios infratores serão devidamente 

sancionados. Mas Gama se surpreende quando fica sabendo que seus concorrentes firmaram 

um termo de ajuste de conduta, com obrigações futuras, sem previsão de perda financeira. O 

resultado da investigação contra seus rivais leva-o a acreditar que a evasão à legislação é 

recompensadora, uma vez que sua infração não implica punição. Todo o período de tempo 

que seus competidores infringiram as normas trabalhistas representou uma margem de ganhos 

superior à sua. Sentindo-se prejudicado pelo órgão estatal, pensa em desrespeitar a legislação 

por um tempo, até mesmo em caráter experimental. Somente a partir do momento em que for 

convocado pelos órgãos de vigilância do trabalho – o que pode demorar anos – é que irá 

adequar sua conduta à legislação trabalhista. O TAC convencional estimula comportamentos 

de evasão à legislação a todos os concorrentes, inclusive aqueles que não a praticam 

espontaneamente. 

Este fenômeno já pode estar ocorrendo na realidade brasileira. Em 10 anos, o índice de 

regularização das empresas pelo Ministério do Trabalho no Brasil aumentou em mais de 20% 

(CARELLI, 2011, p. 101), ou seja, quando as empresas foram abordadas pelos auditores-

fiscais corrigiram mais itens da legislação após a notificação, o que poderia significar, a 

princípio, uma maior colaboração empresarial com a ação estatal. Porém, a análise do mesmo 

Sistema Federal de Inspeção do Trabalho (vinculado ao Ministério do Trabalho) indica que, 

entre 1996 e 2008, o número de irregularidades teve um incremento de 200%, ultrapassando 

900 mil infrações, em face de um aumento de apenas 50% no total de empresas fiscalizadas 

(FILGUEIRAS, 2012). Houve, sim, maior colaboração das empresas, mas, em contrapartida, 

explodiu o número de ilícitos encontrados, afastando o atingimento da meta social: se o 

número de infrações aumentou em proporção muito maior do que o incremento percentual de 

regularizações, é possível concluir que grande parte dos empregadores está cumprindo a 

legislação somente após a chegada da fiscalização. 
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A contrario sensu, imaginemos agora a situação em que o primeiro empregador teve 

contra si ajuizada uma ação civil pública com pedido de danos morais coletivos, ou que pagou 

uma quantia a título de indenização por danos morais coletivos em um termo de ajuste de 

conduta. Neste quadro, os demais concorrentes enfrentarão o seguinte dilema: não cumprir a 

legislação possivelmente acarretará sanções; por outro lado, cumprir, a partir daquele 

momento, os ditames da legislação, tende a não acarretar (ou reduzir) punições porque a 

adequação voluntária evitaria o flagrante estatal. A primeira hipótese (não ajustar-se 

espontaneamente) não é interessante do ponto de vista econômico, porque seria
74

 menos 

dispendioso o cumprimento automático da legislação. A segunda hipótese provavelmente 

seria selecionada pelos empregadores, o que se mostra especialmente verdadeiro para aqueles 

empresários que têm aversão ao risco financeiro. 

Haverá um erro grosseiro de estratégia se o Ministério Público do Trabalho não 

perceber qual o ponto fraco dos infratores da legislação e qual a sua motivação para agir. O 

MPT tem seus objetivos, mas ataca em pontos que não são vulneráveis às empresas. Para os 

procuradores do trabalho, as punições podem ser de diversas espécies, mas não costumam ser 

econômicas: constrangimentos variados podem ser impostos (perda de tempo em audiências, 

contratação de advogados, pressão psicológica, publicidade negativa) desde que não 

contemplem perdas pecuniárias expressivas. Para os empregadores, estas reações estatais 

representam um dissabor, mas não são suficientemente aversivas, pois não impactam 

expressivamente nos seus custos. Neste jogo de estratégias, o infrator avança, ocupa posições 

e testa os limites da ação estatal. O desgaste dos transgressores diz respeito a aspectos 

periféricos aos propósitos empresariais, porém, quase nunca há punições no aspecto central do 

sistema capitalista (perda de dinheiro). Conforme Filgueiras (2012, p. 280), onde não impera a 

busca do lucro, a sensibilização emocional ou educativa do agente pode ser plausível, mas não 

no tipo de relação alvo da atuação do MPT.
75

 Associar o cumprimento da lei ao decréscimo da 

margem de lucro é fundamental para a efetivação do Direito do Trabalho. 

Se o resultado da nossa pesquisa evidenciar, por exemplo, que os TACs são muito 

efetivos, ainda assim a política pública do TAC convencional não seria eficiente para o 

conjunto da população patronal, porque este comportamento estimularia outros empregadores 

a esperar a convocação do Ministério Público para adequação da conduta, gerando um efeito 

pedagógico às avessas. Um efeito ex post visado positivamente pelo ordenamento jurídico, 
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 Isto dependerá ainda do valor que for cobrado do investigado. Se a indenização cobrada for inferior aos lucros 

obtidos pelo descumprimento da lei, a tendência ainda será de insistência na violação da legislação. 
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 Por este motivo, a premissa da Carta de Brasília (CNMP, 2016B) está equivocada em relação à atuação do 

Ministério Público do Trabalho. 
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atingindo o seu desiderato original – adequação da conduta – não alcançaria a finalidade 

maior de estimular o cumprimento espontâneo da lei, verdadeira meta social do Ministério 

Público do Trabalho. 

O MPT está condicionando o comportamento dos infratores em um sentido contrário à 

efetividade das normas trabalhistas, ao firmar termos de ajuste de conduta sem perdas 

financeiras: se não há sanção, os infratores podem estar interpretando que não há ilícito. Se o 

TAC não vir a contemplar uma indenização suficiente (punição), ainda que o investigado 

venha a cumpri-lo no futuro, uma desvantagem concorrencial surgirá para os empregadores 

diligentes. Se o quantum indenizatório na seara trabalhista não se mostrar apto a desestimular 

comportamentos lesivos, a finalidade que a norma procurava proteger se esvai na disputa pela 

obtenção dos maiores lucros econômicos possíveis (ANTUNES, 2009, p. 180). Para o 

comportamento individual, o termo de ajuste de conduta pode ser relativamente eficaz, mas 

para o comportamento social, o efeito ex ante pode ser acentuadamente deletério. 

A sobrevivência do Ministério Público do Trabalho, enquanto organização social 

depende, então, da manutenção dessa capacidade de reforçar ou punir o comportamento de 

pessoas externas a ele, no caso, os infratores da legislação trabalhista, razão pela qual 

sugerimos, a seguir, algumas diretrizes para o incremento da efetividade da legislação 

trabalhista, no que tange à atuação deste órgão. 

 

2.1 SUGESTÕES PARA INCREMENTO DA EFETIVIDADE DOS TERMOS DE 

AJUSTE DE CONDUTA  

 

Como visto na seção anterior, violar a legislação trabalhista engendra vantagens 

econômicas para o empregador, mas esta consequência precisa ser sobreposta pela 

contingência jurídica consistente na imposição de penalidades quando a infração é cometida. 

Compreendemos que a assinatura do TAC, sem perdas financeiras, não tem condicionado 

positivamente o comportamento empresarial, a partir de um processo de aprendizagem. Em 

sentido contrário, sugerimos que a perda pecuniária – cujo valor não pode ser dado a priori – 

é um fundamental reforçador condicionado. Veremos a seguir diretrizes que podem 

potencializar a eficácia da atuação do Ministério Público do Trabalho.  
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2.1.1 Toda violação à legislação laboral deve contemplar uma punição 

pecuniariamente superior ao montante economizado pela sua evasão: todo TAC 

deve contemplar uma indenização social 

 

A expectativa dos empregadores de que o descumprimento da lei irá gerar sanções 

costuma ser mais eficaz do que a previsão de punições imoderadas, com poucas chances de 

serem impostas. Acaso o Ministério Público do Trabalho pretenda incrementar o seu 

enforcement, deve criar uma cultura de responsabilização dos transgressores da lei. Conforme 

Filgueiras (2012, p. 280), qualquer forma de regulação estatal, mesmo aquelas estritamente 

coercitivas, engendra um aprendizado aos agentes que dela são objeto; o empresariado 

apreende e aprende as mensagens de acordo com sua natureza, contribuindo para formar seu 

campo de expectativas, e, por conseguinte, guiar suas ações. 

Se o empregador percebe que descumprir a legislação não acarreta sanções, não haverá 

qualquer estímulo para que adeque voluntariamente a sua conduta:
76

 o infrator irá testar os 

limites do MPT até identificar o momento em que a punição será pecuniariamente superior 

aos ganhos decorrentes da evasão à lei. Se esse empregador faltoso, considerado por muitos 

como um teimoso ou um malvado – quando, na verdade, é apenas um ente que tem 

expectativas com base em comportamentos institucionais – volta a reincidir no 

comportamento delituoso e nada lhe acontece, a instrução que lhe é transmitida é para que 

volte a descumprir a lei. 

O custo de cumprir as regras trabalhistas pelo patrão deve ser inferior ao custo de ser 

responsabilizado pelo Ministério Público do Trabalho, de forma que a celebração de um TAC 

com perdas pecuniárias, além de sancionar pelas perdas havidas, tem aptidão de evitar a 

reincidência futura. Neste sentido, considerando a experiência pregressa – vivida ou 

observada – dos agentes, e que eles conhecem plenamente o atual modelo e as regras que 

regem este jogo com o MPT, tem-se que o risco financeiro para o investigado é reduzido, pelo 

montante que ele ganha com a sonegação dos direitos fundamentais dos trabalhadores 

(SANTOS, 2003, p. 13). Ou seja, descumprir o TAC torna-se uma conduta bastante provável, 

em face da pouca probabilidade de o empregador incorrer em sanções. 

O debate que está posto não gira em torno da distinção entre Ministério Público 

resolutivo ou demandista, nem muito menos do Ministério Público repressor ou orientador. A 
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 Não estamos negando a possibilidade de freios morais (contingências punitivas outras que condicionassem o 

comportamento na mesma direção do Direito), no entanto, o próprio fato de haver sanções jurídicas para tal 

comportamento indica que, na opinião do legislador, tais freios morais não são suficientes, em face da lógica 

econômica preponderante. 
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dicotomia real está entre responsabilização ou impunidade dos infratores da legislação 

trabalhista. São duas, portanto, as hipóteses para o Ministério Público do Trabalho: orientar os 

infratores sem impor perdas financeiras pelas ilegalidades cometidas; ou divulgar as normas 

com imposição concomitante de perda financeira (FILGUEIRAS, 2012, p. 222). A crise de 

efetividade ministerial tende a ser solucionada quando a celebração do TAC for concomitante 

à responsabilização do infrator, deixando de operar uma separação entre o instrumento 

extrajudicial e a punição. 

Outro fator que impede a efetividade dos termos de ajuste de conduta são as condições 

fáticas onde os mesmos se inserem. As obrigações de fazer contempladas nos termos de ajuste 

de conduta costumam incidir sobre relações jurídicas de trato sucessivo (relação de emprego), 

cujo monitoramento deve ser constante. Ocorre que, diante da renovação frequente destas 

obrigações jurídicas, haverá uma forte propensão à sua violação futura e consequente 

ocultação, pelo fato de que a regulação estatal pode não ser suficientemente ágil para 

fiscalizar esta dinâmica entre patrão e empregados. Se o MPT direciona sua energia tão 

somente para obrigações vindouras, pode estar implementando uma política destinada ao 

malogro, porque dependente de prova cabal das infrações, através de múltiplas e dificultosas 

fiscalizações. Seria mais racional se as atenções do Ministério Público fossem voltadas para 

as infrações já comprovadas nas investigações, permitindo a imposição de sanções pelos 

ilícitos já praticados. Controlar o cumprimento destes ajustes não é tarefa fácil, diante da 

fragilidade da máquina estatal e da possiblidade de dissimulação de provas pelos 

compromissários, exigindo tempo e recursos das instituições de vigilância do trabalho. Neste 

aspecto, a imposição do pagamento da indenização do dano moral coletivo, caracterizando-se 

como um dever único e instantâneo, permite estimular o infrator ao cumprimento futuro das 

obrigações de fazer inerentes à legislação trabalhista, pelo receio de não ser novamente 

penalizado. Com uma só punição aversiva, o infrator pode se sentir impelido a respeitar os 

dispositivos da lei a partir da assinatura do ajuste, ao invés do cancelamento da punição em 

troca de um monitoramento estatal imperfeito. 

Como se vê, no caso da celebração do TAC, há a substituição da punição pela 

promessa de se ajustar. Ora, se o empresário celebra o TAC, ele afasta a punição. Então, 

celebrar o TAC é um comportamento que é reforçado
77

 pela retirada de uma punição que 

adviria da ação judicial a ser intentada pelo MPT, implicando dizer que, sem flexibilização no 
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 Negativamente, pela retirada de um mal. 
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TAC, dificilmente ele seria firmado, como, inclusive, argumenta Andrade (2014).
78

 Por sua 

vez, como o TAC não funciona efetivamente como punição ao descumprimento da legislação 

trabalhista, mas simples promessa de punição,
79

 o nível de descumprimento permanece alto, 

ao mesmo tempo em que cresce o número de TACs, tornando ainda mais ineficaz o controle 

do cumprimento dos mesmos. 

A imposição de punição no TAC reforçaria a conduta socialmente desejável: os 

infratores interpretam a assinatura do ajuste como algo negativo (a conduta reprovável gera 

sanção), o que tornaria menos frequente o comportamento ilícito, incrementando, assim, 

teoricamente, um alto índice de respeito às normas trabalhistas. Toda vez que o Estado 

sanciona o ilícito está, direta ou indiretamente, interferindo no comportamento dos cidadãos 

(criando contingências jurídicas) e tornando o comportamento antecedente menos frequente; 

mas, em sentido contrário, quando o Estado não pune, pode estar incentivando 

comportamentos vedados por lei. Não punir é, assim, uma sanção premial para o infrator 

trabalhista. 

 

2.1.2 As punições aos infratores devem ser publicizadas 

 

Num momento inicial – antes de qualquer investigação – é interessante para o 

empregador inadimplir os direitos trabalhistas, economizando recursos financeiros. O papel 

do Estado é fundamental para reverter essa lógica, mas as irregularidades somente chegarão 

ao conhecimento do Ministério Público do Trabalho se houver denúncia dos ilícitos 

trabalhistas. Assim, com ou sem punição imediata, os termos de ajuste de conduta terão mais 

efetividade se forem amplamente divulgados. Quanto mais pessoas tiverem conhecimento do 

conteúdo dos TACs, maior a eficácia de monitoramento dos mesmos. 

Considerando que a chance de uma empresa ser inspecionada é diretamente 

proporcional à propensão dos trabalhadores denunciarem as irregularidades (CARDOSO; 

LAGE, 2007, p. 97), a divulgação generalizada dos ajustes de conduta através dos sítios 

oficiais do MPT na internet
80

 e/ou remessa dos TACs aos sindicatos profissionais (não apenas 

nos murais dos estabelecimentos empresariais) tende a torná-los mais eficazes. 
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 Em perspectiva diversa da nossa, o autor defende a ampla flexibilização dos TACs. Mas, concordamos no 

sentido de que, nos moldes atuais, sem renúncia a direitos, os ajustes não seriam firmados. 
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 Deparamo-nos, assim, com uma dupla promessa: uma de punir, por parte do MPT, e outra de ajustar-se, por 

parte do compromissário. 
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 O Ato 03/03 do CGMP, de 17 de dezembro de 2003, do Ministério Público de São Paulo já trata desta 

possibilidade (BRITTO PEREIRA, 2016, p. 192). 
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Toda fiscalização ou investigação estatal incide apenas sobre uma parcela da 

população, ou seja, sobre um determinado universo de pessoas, razão pela qual é 

imprescindível que a amostragem objeto de intervenção do Ministério Público do Trabalho 

tenha efeito exemplar para os demais membros da sociedade. Neste sentido, publicizar as 

punições buscadas pelo MPT constrange os potenciais infratores da legislação a se adequar. O 

perfil combativo da instituição deve ser reforçado na mídia, e não apenas a publicidade que 

demonstra a existência do órgão: a adesão dos infratores deve ser à legislação, e não apenas à 

liturgia e respeito formal aos procuradores (FILGUEIRAS, 2012). Desta forma, a divulgação 

do resultado de condenações em ações civis públicas ou indenizações contempladas em TACs 

pode também extrair um efeito pedagógico (uma externalidade positiva) para outros 

empregadores. 

 

2.1.3 As multas pelo eventual descumprimento do ajuste devem ser suficientemente 

aversivas: descumprir o TAC deve custar mais caro do que cumprí-lo 

 

Mesmo após a celebração do TAC, o empresário pode voltar a deliberar sobre a 

conveniência de respeitar as normas trabalhistas, porque descumprir a lei (repetida no ajuste) 

pode ser uma conduta reforçada positivamente pelo lucro extra. Para contrabalançar, deve o 

compromissário sentir o temor da punição, o que será conseguido se o custo de cumprir as 

regras trabalhistas for inferior ao custo de violação do compromisso. Uma multa de baixo 

valor representa uma contingência punitiva insuficiente que, combinada com a contingência 

reforçadora (lucro maior ou custo menor), causa a ocorrência do descumprimento. 

Dado que o TAC é um ‘contrato’ ou uma promessa de comportamento futuro, segundo 

a análise comportamental, em pleno acordo aqui com a análise econômica do Direito, o seu 

cumprimento só ocorrerá se for mais reforçador do que seu descumprimento, o que, por sua 

vez, depende, nas condições atuais, da probabilidade do descumprimento acarretar uma 

punição efetiva e suficiente, levando em conta, sempre, o reforço positivo decorrente do 

barateamento dos custos que o desrespeito à legislação trabalhista engendra. Neste sentido, as 

multas devem ser escalonadas de acordo com o porte do infrator, da repercussão da lesão, e 

do potencial de lucros decorrente da evasão à lei. 

Se o empregador, ao deixar de registrar um trabalhador, economiza 102% sobre o 

salário efetivamente pago (PASTORE, 1996, apud PORTELA; FIRPO et all, 2012, p. 6) 
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qualquer multa
81

 relativa à obrigação de registro de empregados, prevista em um TAC, que 

seja inferior a este percentual sobre o salário do empregado, tende a ser ineficaz. Ou seja, a 

violação será reforçada pelo lucro excedente mesmo quando já descontado o valor da sanção. 

Em sendo a empresa governada pelas contingências de reforço e punição que vigem 

em seu contexto, haverá sempre uma oposição intrínseca entre respeitar a lei trabalhista ou o 

TAC – que lhe é aversivo por diminuir o lucro – e não respeitá-los, aumentando sua margem 

de lucro. O TAC, como uma modalidade de contrato, deve servir como uma nova 

contingência de reforço para o cumprimento da legislação trabalhista – que costuma ser 

repetida no ajuste – por meio das multas cominadas em caso de descumprimento de suas 

cláusulas. A quebra do compromisso pode ser a conduta mais provável se as multas cobradas 

forem inferiores aos benefícios econômicos inerentes à sua violação. 

O sucesso dos TACs depende, assim, fundamentalmente, da previsão de multas em 

valores significativamente superiores aos ganhos obtidos pelo compromissário na hipótese do 

seu descumprimento. Segundo Pimenta (2000, p. 38), é esperado que os empregadores que já 

demonstraram predisposição ao descumprimento da lei contabilizem detalhadamente seus 

custos e benefícios, fazendo projeções futuras, determinando qual o valor máximo a ser 

despendido com o cumprimento total do ajuste, em relação aos montantes gastos pelas multas 

decorrentes da sua violação. Se o valor da punição é inferior ao custo necessário para cumprir 

as obrigações do TAC, esta conduta de desrespeito ao ajuste – que é objeto de anterior 

consideração pela empresa que firmou o ajuste – será tendencialmente previsível, uma vez 

que este comportamento anticontratual gera redução de gastos financeiros. 

 

2.1.4 Os TACs não podem estabelecer prazos para o cumprimento de obrigações que 

são repetições da lei 

 

É proibitiva a fixação de prazos para cumprimento de obrigações legais porque este 

expediente importa em transação de direitos trabalhistas transindividuais.
82

 A aplicabilidade 

imediata dos direitos fundamentais abrange também os direitos fundamentais do artigo 7º da 

Constituição, mostrando-se incoerente a utilização de instrumentos que suspendam a eficácia 

de direitos humanos trabalhistas, tais como redução dos riscos inerentes ao trabalho, duração 

da jornada, ou a contratação de pessoas com deficiência. Quando isto ocorre, a incidência dos 

direitos fundamentais não se efetiva por autorização ministerial, concedendo prazo ao 
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 Mensal e per capita. 
82

 No MPT, as obrigações do ajuste repetem a legislação: flexibilizar tempo, lugar e modo, na seara trabalhista, 

implicam, quase sempre, em renúncia de direitos fundamentais. 
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investigado para adequação, afastando a regra do parágrafo primeiro do artigo 5º da 

Constituição. O Ministério Público, diante de lesões comprovadas a interesses 

transindividuais, ao renunciar indenizações e suspender a eficácia de direitos fundamentais 

dos trabalhadores, pode estar contribuindo para deslegitimar o Direito do Trabalho. 

Na perspectiva da análise comportamental do Direito, por sua vez, fixar prazos de 

vigência para o cumprimento de deveres legais e contratuais significa o deferimento de uma 

vantagem ao compromissário que não é concedida aos empregadores diligentes. Uma nova 

oportunidade de cumprir a regra, diante do flagrante do ilícito, caracteriza-se como uma 

utilidade para o infrator, de acordo com a Microeconomia, porque ficar postergando o 

cumprimento das obrigações é uma vantagem concorrencial. O estabelecimento de prazos no 

termo de ajuste de conduta incita nos demais empregadores o desejo de serem investigados 

pelo Ministério Público do Trabalho, como forma de obterem uma prorrogação temporal no 

cumprimento de seus deveres legais, esquivando-se, por exemplo, de multas administrativas 

aplicadas pelo Ministério do Trabalho ou reclamações trabalhistas na Justiça do Trabalho, 

gerando um efeito exógeno deletério.  

Da mesma forma que a chance de perdas gera aversão, a chance de ganhos caracteriza-

se como um reforço comportamental. A concessão de prazos representa uma chance para o 

investigado, uma vantagem concorrencial instrumentalizada nos termos de ajuste de conduta. 

Se o ilícito não tem como contingência a punição, mas um prêmio consistente em nova 

oportunidade de adequação, o compromissário, teoricamente, se sentirá estimulado a reincidir 

pela expectativa de que um novo ilícito ocasionará uma nova chance. O efeito é mais 

prejudicial quando o mesmo empregador percebe que esta lógica é válida para irregularidades 

trabalhistas de outras espécies (ainda não comprovadas na investigação), não contempladas no 

TAC original,
83

 acarretando um efeito endógeno deletério. 

A concessão de prazos nos termos de ajuste de conduta incentiva, assim, o 

compromissário a insistir no desrespeito à lei diante de outros atributos da legislação, bem 

como estimula outros empregadores a aguardarem a convocação ministerial para terem a 

mesma oportunidade de assinar um acordo fixando prazos para vigência inicial dos deveres 

trabalhistas. 
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 Neste sentido, um TAC que conceda um prazo para a formalização do registro de empregados pode estimular 

o compromissário a não recolher o passivo do FGTS dos seus empregados, uma vez que a probabilidade 

maior é a de que, se isto for constatado, o Ministério Público do Trabalho assinará um novo compromisso 

para ajustar sua conduta. 
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2.1.5 Termos de ajuste de conduta com indenizações relevantes somente serão 

assinados se ações civis públicas forem uma estratégia comumente utilizada pelo 

Ministério Público do Trabalho 

 

Conforme Maciel e Koerner (2002, p. 140-105 apud SOARES, 2011, p. 348), o poder 

de pressão do Ministério Público advém da ameaça potencial de submissão da disputa aos 

procedimentos judiciais. Isto é, quanto menos ações civis públicas forem ajuizadas, menores 

chances de TACs serem firmados, já que o infrator não se sentirá impulsionado a celebrar um 

termo de ajuste se não tiver a expectativa de ser acionado pelo Parquet. 

Só há potencial de assinatura de termos de ajuste de conduta se houver um quantitativo 

suficiente de ações civis públicas ajuizadas, com chances de condenação do infrator. Quanto 

mais frequentes e maiores as condenações indenizatórias na Justiça do Trabalho, por sua vez, 

maiores as chances de previsão de indenizações sociais nos termos de ajustes de conduta. 

Havendo, por outro lado, recusa do investigado em assinar o ajuste, o Ministério Público do 

Trabalho deve ingressar, automaticamente, com a ação civil pública. 

A assinatura do TAC pelo infrator está sendo reforçada negativamente pela não 

submissão ao processo judicial, que vem a ser um estímulo aversivo (risco de perdas 

pecuniárias). Então, assinar o TAC é a consequência tendencial por tornar menos provável o 

evento aversivo que é ser processado judicialmente, o que explica o número crescente de 

termos de ajuste de conduta firmados nos últimos anos. Mas a chance de o infrator ser 

acionado judicialmente pelo MPT ainda é baixa, quando comparada com a quantidade de 

termos de ajuste de conduta firmados, de procedimentos instaurados e de procuradores do 

trabalho: a política de ajuizamento de ações é, ainda hoje, marginalizada. Diante do baixo 

índice de judicialização dos conflitos pelo MPT, a expectativa empresarial de ausência de 

punições é incrementada, e o ato de não colaborar com o Ministério Público do Trabalho 

generaliza-se, explicando a recusa crescente em assinar ajustes. 

Para Artur (2016), esta recusa dos infratores em aderir aos compromissos seria um 

resultado do aumento dos valores propostos por danos morais coletivos, dentro de uma 

estratégia de postergar o cumprimento de obrigações. Discordamos da autora, neste ponto, 

pois, pelos dados coletados, a litigiosidade judicial do Ministério Público do Trabalho nunca 

foi priorizada,
84

 fenômeno já observado por muitos empregadores. Com a certeza de que a 

recusa em assinar o compromisso não acarreta o ajuizamento da ação, o postergamento do 

cumprimento das obrigações fica garantido. Mais vantajoso do que assinar um TAC é a recusa 
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 Vide CNMP, 2013, 2014, 2015, 2016A. 
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em assiná-lo, com alta probabilidade de que não haverá ajuizamento de ACP. Neste caso, o 

empregador faltoso não tem que desembolsar numerário em ação civil pública, nem tem que 

pagar qualquer multa contratual adicional por um futuro descumprimento do ajuste. Ao 

convencer o procurador de que adequou sua conduta tempestivamente, poderá ter êxito no 

arquivamento da investigação, hipótese muito encontrada em nosso estudo de casos. 

No que diz respeito à palavra empenhada pelo Ministério Público e o seu grau de 

confiança, se o procurador do trabalho oferece o termo de ajuste de conduta como elemento 

de negociação, em substituição a uma ação civil pública, mas não ingressa automaticamente 

com a ação coletiva, diante da recusa empresarial, as promessas de punição podem ser 

interpretadas como vazias pelo investigado, estimulando a violação generalizada dos deveres 

legais. 

 

2.1.6 Os termos de ajuste de conduta devem ser fiscalizados com profundidade e 

frequência razoáveis 

 

Se não houver uma razoável probabilidade de que o descumprimento do TAC possa 

ser flagrado pelo MPT, o reforço negativo da conduta do empregador não será 

contrabalançado pela ameaça de punição. Como advertem Cardoso e Lage (2007, p. 96), no 

pólo da informalidade, que envolve empresas de qualquer porte que não tem registro 

empresarial, nem formalizam a relação de trabalho, as chances de que sejam fiscalizadas são 

muito remotas; um empresário que desrespeite a lei terá tanto mais chances de ser apanhado 

quanto maior for sua empresa.
85

 Tomando-se o baixo número de fiscais, próximo a 2500 

atualmente, para inspecionar quase três milhões de empresas, aplicando, eventualmente, 

multas com valores irrisórios, verifica-se que há fortes incentivos ao desrespeito à lei e ao 

TAC. 

Se não há expectativa do compromissário de que os órgãos estatais irão fiscalizar o 

ajuste firmado – e de que eventuais fiscalizações não serão superficiais e formais –, 

dificilmente os infratores se sentirão impelidos a ajustar a sua conduta. Se o empregador 

perceber, por exemplo, que as chances de arquivamento do inquérito são altas, diante da 

simples assinatura do compromisso, a inefetividade do TAC será potencial. 

As atividades do Ministério Público do Trabalho e do Ministério do Trabalho são 

complementares, de forma que a rede de proteção social dos trabalhadores será fortalecida 
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 Como vimos anteriormente, Filgueiras (2012), com base em banco de dados empíricos mais amplo, chega a 

conclusão diversa, no sentido de que o foco da Inspeção do Trabalho são as pequenas e médias empresas, com 

até 30 empregados. 
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com uma maior aproximação entre essas instituições (CARDOSO; LAGE, 2007, p. 59). Com 

efeito, mais e melhores ações fiscais incrementam as chances de o empregador faltoso 

adequar-se à legislação e, por consequência, ao termo de ajuste de conduta. 

 

2.1.7 Todo TAC violado deve ter suas multas cobradas 

 

A esperança de adequação da conduta do investigado inspira o Ministério Público do 

Trabalho, o que justifica o afastamento de punições imediatas, a prática do TAC aditivo, e a 

falta de cobrança das multas decorrentes violação do ajuste, porque são comportamentos que 

se ajustam à máxima de que “o ajuste da conduta é algo mais positivo que a mera cobrança da 

multa”. Se flagrado o descumprimento do TAC, a absolvição das multas decorrentes afasta 

um mal para o compromissário, que é a punição, funcionando como um reforço negativo ao 

descumprimento generalizado da legislação, que se soma ao lucro adicional, verdadeiro 

reforço positivo da conduta empresarial. 

Ocorre que os silogismos apresentados pelo MPT para justificar a prática do TAC 

convencional e a anistia quanto às multas, não se mostram sustentáveis de um ponto de vista 

comportamental. A anistia quanto às multas estimula o comportamento infrator de violação do 

ajuste e desacredita o discurso do Ministério Público do Trabalho. Quando os investigados 

assinam termos de ajustes com o MPT crêem que o desrespeito ao compromisso ocasiona a 

cobrança de multas, mas se percebem que a promessa do Parquet não é verossímil, não há 

estímulos para a promoção efetiva do ajuste de conduta. Acaso difundida a expectativa de que 

as multas pelo descumprimento do ajuste serão perdoadas, os demais compromissários 

também serão impelidos a desrespeitarem o ajuste. Diferentemente do que se pode imaginar, o 

indulto quanto às multas não inspira nos infratores um sentimento de empatia em favor do 

Ministério Público: ao contrário, o órgão é visto como uma instituição frágil, cuja palavra não 

pode ser empenhada. 

Esta atitude de cobrança intransigente das multas devidas – de forma proporcional ao 

desrespeito ao ajuste de conduta – insere-se na busca pela criação desta cultura de 

responsabilização que tratamos acima. Somente após a mudança das expectativas dos 

infratores (dada a infração, impõe-se a sanção) é que os ajustes poderão ter um efeito 

expansivo de efetividade da legislação. Não há instrumentos internos no MPT que obriguem o 

procurador a efetuar a cobrança das multas dos TACs. Ao contrário, há instrumentos que 
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estimulam a não cobrança, como as orientações da CCR e do CSMPT.
86

 Os infratores, cientes 

destas súmulas institucionais, pleiteam a sua aplicação nas investigações a todo tempo, como 

vivenciamos em nosso cotidiano profissional. Tais orientações enfraquecem a atuação 

institucional como um todo. A regra deve ser a cobrança de multas, ao passo que as exceções, 

acaso justificadas, não precisam de norma explícita para efetivação. 

 

2.1.8 Envolver mais atores sociais aumenta a efetividade do ajuste 

 

Há um consenso de que o diálogo social estimula o cumprimento da lei, configurando-

se como um compartilhamento de responsabilidades (WERNECK VIANNA; BURGOS 2002, 

p. 443-444 apud SOARES, 2011, p. 347). Ocorre que este diálogo deveria ser ampliado para 

abranger não apenas os infratores, mas também outros agentes da sociedade, como os 

sindicatos profissionais, órgãos públicos de fiscalização ou assistência aos trabalhadores, 

organismos internacionais, entre outros.  

Como, atualmente, os valores das indenizações ou multas não revertem para os 

próprios trabalhadores prejudicados
87

 ou suas associações de classe, isso explicaria a frágil 

pressão que exercem sobre o Ministério Público do Trabalho. O aumento de medidas que 

beneficiem diretamente os empregados prejudicados tenderia a incrementar a pressão dos 

órgãos profissionais em face dos membros do Ministério Público do Trabalho, o que seria 

positivo para a eficácia do ordenamento jurídico. Se esse controle social não fosse um fator 

relevante, o MPT atuaria muito mais de ofício, independentemente de provocação de 

terceiros, como se dá hoje em dia. 

A troca social entre Ministério Público do Trabalho e os infratores caracteriza-se como 

uma troca social produtiva, que beneficia um terceiro (AGUIAR. 2006, p. 156). A destinação 

das multas por descumprimento do TAC aos trabalhadores que integram o quadro funcional 

das empresas investigadas, vinculando estes beneficiários e a interação, estimularia a 

efetividade dos ajustes e o seu aprimoramento. 

O instituto da intervenção através do amicus curiae, presente nos processos 

constitucionais de competência do Supremo Tribunal Federal, poderia ser trazido para os 

procedimentos de investigação ministerial, autorizando que, diante da iminência do 

arquivamento do inquérito ou absolvição das multas, os sindicatos profissionais, as comissões 
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 Vimos acima as orientações de nº. 8 da CCR e de nº. 20 do CSMPT. 
87

 As ações civis públicas e TACs com indenizações prévias destinam valores a fundos institucionais, entes 

públicos ou entidades filantrópicas. 
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internas de prevenção de acidentes de trabalho das empresas (CIPAs), a Inspeção do 

Trabalho, ou mesmo entidades filantrópicas (eventualmente beneficiadas com multas), fossem 

previamente consultados. Este mecanismo permitiria maior democratização e transparência 

nas decisões do Ministério Público do Trabalho, legitimando, por consequência, sua atuação. 

Iniciativas neste sentido evidenciariam uma real intenção de promover um diálogo com a 

sociedade. 

Para Rodrigues (2011, p. 21), estas medidas de democratização podem ser 

implementadas através da coleta de opinião, debate público, audiência pública, provocação do 

inquérito civil por cidadãos, ou atuação do Ministério Público em colegiados públicos. A 

deliberação de celebrar o ajuste, bem como a definição de seu conteúdo, devem ser decisões 

as mais democráticas possíveis, publicizando-se, inclusive, a minuta do ajuste, especialmente 

para lesões a direitos individuais homogêneos, e convocando-se o denunciante e entidades 

sociais para que sejam testemunhas do compromisso no momento de sua firmatura 

(RODRIGUES, 2011, p. 119; 121). 

A rede de comunicação social também deve ser utilizada da forma mais ampla 

possível; os órgãos públicos de proteção dos direitos transindividuais devem divulgar seus 

atos, para que possam ser controlados, como inclusive já sinaliza o CNMP (2016B) através da 

Carta de Brasília. Segundo Soares (2011, p. 351), a troca de informações com membros da 

comunidade científica deve, da mesma forma, ser favorecida para subsidiar as investigações 

do Ministério Público. A atuação em parceria com outros órgãos do Ministério Público (MPF 

e Ministérios Públicos estaduais) estimularia uma oxigenação interna, permitindo uma 

mudança na visão institucional. 

Todos os mecanismos acima são impulsionadores de uma maior efetivação dos termos 

de ajuste de conduta e da legislação trabalhista em geral. 

 

2.1.9 A responsabilização dos infratores deve ser estimulada internamente pelo 

Ministério Público do Trabalho 

 

Deixamos claro, até aqui, de acordo com a análise comportamental do Direito, que só 

haverá adequação futura se houver punição. Sem a mudança no padrão de atuação do 

Ministério Público do Trabalho, a efetividade das normas trabalhistas dificilmente será 

alcançada. No entanto, sugerir uma mudança de rumo institucional não é tarefa fácil, ademais 

quando os agentes públicos adotam modelos de conduta sedimentados há décadas (LOPES, 

2010, p. 18; BRITTO PEREIRA, 2016, p. 66-67). 
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A independência funcional é, de fato, importante mecanismo que assegura isenção de 

consciência do procurador e que serve de justificativa jurídica para a adoção de quaisquer 

providências na sua atividade fim. No entanto, pelas nossas pesquisas, estas providências têm 

consistido em não impor punições, o que não impede que, eventualmente, a lei seja efetivada, 

embora com um índice muito baixo.  

É fundamental descobrirmos que contingências são responsáveis pela modelagem e 

manutenção do comportamento dos agentes do Ministério Público do Trabalho, encarregados 

da imposição das normas trabalhistas. Cabe-nos, assim, investigar, brevemente, que estímulos 

estariam por trás da conduta dos procuradores do trabalho. 

Com a assinatura do TAC, o Ministério Público do Trabalho não investiga mais, o que 

representa uma vantagem imediata para os procuradores. Há redução de atos administrativos 

como despachos, notificações e audiências. Afasta-se a laboriosa e áspera ação civil pública e, 

paralelamente, cria-se a possibilidade do inquérito ser arquivado, com ou sem fiscalização do 

ajuste. Neste sentido, o discurso que afirma a efetividade dos termos de ajuste de conduta 

mostra-se útil para o MPT, como forma de justificar decisões que dão causa à suspensão ou 

encerramento das investigações. 

Em comparação com uma ação civil pública, cuja duração temporal não é controlada 

pelo procurador, o TAC oferece uma grande vantagem.
88

 Esta incerteza procedimental e de 

resultados inerente à ação judicial, como fator decisivo para a opção pelos acordos 

extrajudiciais, pode ser um dos principais fatores explicativos da conduta ministerial. Uma 

autoridade pública (com ou sem aversão ao risco do resultado judicial) que tem a opção de 

tentar resolver, internamente, um conflito,
89

 usando para tanto suas atribuições funcionais, 

possivelmente escolherá este caminho, ao invés de ingressar em um litígio cuja conclusão 

depende, primordialmente, de outro órgão e do comportamento do réu, entre outros aspectos. 

Se os membros do MPT preferem um procedimento inteiramente controlado, como forma de 

não se exporem aos meios e resultados de uma ação judicial, a tendência é de fuga dos 

mecanismos processuais. 
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 A ação civil pública, com resultado bom ou ruim para a coletividade, exige redação de petição inicial, 

audiência(s), réplica, eventual produção de provas periciais e inspeções, e/ou recursos. Quem controla estes 

prazos processuais não é o procurador, tal como se dá com o TAC, mas o Poder Judiciário. Discordamos, 

assim, frontalmente, de Rodrigues (2011, p. 116) para quem a ação civil pública é o caminho mais fácil. O 

tempo e o modo do processo de negociação do ajuste são inteiramente controlados pelo Ministério Público, ao 

passo que a ação civil é totalmente controlada pelo Poder Judiciário, com seus ritos e prazos próprios. 

Procurador entrevistado por Filgueiras (2012, p. 418-419), por exemplo, afirma que “dá muito trabalho fazer 

ação civil pública”.  
89

 Definindo dia e hora das audiências, das inspeções ministeriais, do tempo necessário para que provas sejam 

produzidas. 
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Segundo Soares (2011, p. 351), ao analisar a atuação do Ministério Público Federal, os 

procuradores tratam o uso do TAC como uma relação estratégica entre conveniência e 

oportunidade, buscando ajustar a conduta dos infratores (a oportunidade é a viabilidade legal 

de resolver o problema), evitando os custos de uma ação civil pública (a conveniência 

consiste em evitar um litígio que pode se estender por anos): se considerada conveniente a 

proposta dos investigados, os acordos serão firmados pelos procuradores mesmo à revelia da 

viabilidade legal (oportunidade). Assim, sob a ótica dos membros do MPT, as contingências 

que governam a conduta de celebrar o TAC seriam as seguintes: 

 

SE [arquivamento sistemático]; ENTÃO [reprovação pelos pares]; 

SE [TAC]; ENTÃO [incremento da chance de arquivamento] e [admiração pelos 

pares];
90

  

SE [sanções imediatas previstas no TAC]; ENTÃO [pouca probabilidade de TAC];  

SE [insucesso na celebração do TAC]; ENTÃO [ação civil pública] ou [prorrogação 

da investigação]; 

SE [ação civil pública]; ENTÃO [maior carga de trabalho e descontrole quanto ao 

resultado e tempo de duração]. 

 

Verifica-se, portanto, que, se o TAC é assinado, a chance de arquivamento do 

inquérito pela correção das irregularidades aumenta exponencialmente, acrescido do fato de 

tratar-se de uma dinâmica elogiada pela instituição. Se o TAC contemplar punições 

financeiras imediatas, isto tornará menos provável a chance do infrator firmá-lo, tornando 

mais previsível a oferta do TAC na moldura convencional (sem indenização social). Por um 

lado, o termo de ajuste de conduta pode fazer com que o caminho que leva à extinção da 

investigação seja encurtado, pela possibilidade de regularização, sem necessidade de acesso à 

Justiça,
91

 mas, por outro lado, se nenhum TAC é celebrado, a necessidade de ajuizamento de 

ação civil pública mostra-se como provável desfecho, considerado aversivo pelo MPT pela 

suposta incerteza no resultado da ação, e por maior demanda de energia para um efetivo 

monitoramento da lide. Outra possibilidade diante da recusa na assinatura do TAC, é a 

prorrogação do inquérito, o que acaba por gerar mais despachos, mais audiências e mais 

notificações. 
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 Como vimos pela coletânea de artigos consultados. 
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 Procedimento largamente utilizado e autorizado pelos órgãos de cúpula, conforme Enunciado 12 do CSMPT. 
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Observa-se que o custo moral
92

 para um procurador arquivar muitas investigações 

(arquivamento sistemático) é alto: somente autoriza-se o arquivamento do inquérito quando 

há convicção de que o problema foi corrigido. O arquivamento ordinário enseja controle 

revisional pela Câmara de Coordenação e Revisão e, eventualmente,
93

 por outro procurador, 

que irá aferir a prudência na atuação do seu colega de trabalho que deu causa ao 

arquivamento. Assim, a despeito da opção pelo arquivamento sistemático reduzir bastante o 

gasto de energia, traz consigo o risco de constrangimento, o que permite explicar porque esta 

atitude não se expande (apesar da sua utilidade), diante de infrações comprovadas a direitos 

transindividuais. O TAC, por sua vez, não é objeto de revisão por nenhum outro procurador, 

sendo desnecessária a sua homologação por órgão de hierarquia superior. 

Dada a infração, o Ministério Público do Trabalho apresenta duas contingências 

normativas possíveis e concorrentes: o termo de ajuste de conduta ou a ação civil pública, 

cada qual com seus reforçadores particulares. Diante dessas opções apresentadas, a escolha 

racional do investigado selecionará a alternativa que contém menor punição (porque possuem 

taxas de reforço diferenciadas), comportamento este que tende a se tornar estável e 

generalizado para a maior parte dos empregadores faltosos. O padrão comportamental 

esperado, quanto ao MPT, vem a ser a celebração de TAC sem sanções imediatas, porque, de 

um lado, evitaria a censura moral que adviria do simples arquivamento, bem como evitaria 

uma maior carga de trabalho e/ou falta de controle quanto ao acompanhamento de uma ação 

processual. A diminuição do gasto de energia é reforçada pela possibilidade de encurtamento 

da distância até o final do procedimento investigatório, o que pode representar uma vantagem 

para os agentes públicos. O padrão de priorização do TAC, como fruto da cultura 

institucional, pode ser justificado como um mecanismo de aumento da produtividade dos 

membros do MPT, facilitando o cumprimento de prazos dos inquéritos, por implicar em 

economia de tempo, dando aos procuradores a sensação de solucionar mais conflitos em 

menor intervalo temporal, bem como por transformar parte do seu tempo de trabalho em 

tempo ocioso (POSNER, 2009, p. 134-135).
94

 

Desse modo, estas são as contingências que governam os membros do Ministério 

Público do Trabalho. Para reverter este quadro, a judicialização dos conflitos deve ser o 
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 Entendemos aqui por custo moral o constrangimento decorrente do fato do procurador ter que se justificar 

perante seus pares, sindicatos ou trabalhadores denunciantes, pelo arquivamento dos inquéritos diante de 

denúncias trabalhistas. 
93

 Caso o arquivamento não seja homologado pelo órgão superior. 
94

 Ócio aqui enxergado não apenas como uma aversão ao trabalho muito árduo, mas também como uma aversão 

a qualquer tipo de “briga” (POSNER, 2009, p. 132). O ócio poderia ser enquadrado como um viés na conduta 

dos procuradores (AGUIAR, 2006, p. 140). 
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primeiro passo para a responsabilização dos infratores e, para tanto, a instituição poderia 

estimular o ajuizamento das ações civis públicas, por exemplo, atribuindo pontuação 

diferenciada (a maior) na distribuição dos feitos para aqueles que tivessem mais 

procedimentos judiciais em seus ofícios, ao tempo em que os procedimentos envolvendo a 

celebração dos termos de ajuste de conduta poderiam ser submetidos a um número mínimo de 

fiscalizações (por exemplo, três aferições de controle) após a sua formalização, antes de 

permitir o arquivamento da investigação. O litígio judicial seria compensado com uma menor 

carga de trabalho futura, ao passo que a celebração do TAC engendraria uma maior 

quantidade de atos procedimentais por parte do procurador oficiante. 

Além disso, um rol de temas – debatidos coletivamente e considerados como graves 

pelo Ministério Público do Trabalho – poderia ensejar a formalização de ajustes com 

indenizações sociais obrigatórias, sob pena de passagem pelo crivo de instâncias revisoras. O 

que atualmente é feito através de orientações das coordenadorias temáticas, sugerindo a 

reparação coletiva em casos de trabalho infantil e trabalho análogo ao de escravo, passaria a 

ser feito através de precedentes normativos emanados do Conselho Superior do Ministério 

Público do Trabalho com caráter vinculante.  

Hoje em dia, eventual absolvição quanto às multas ou falta de cobrança de 

indenizações sociais nos ajustes é uma decisão discricionária do procurador, mas poderia ser 

um comportamento desautorizado ou, pelo menos, submetido a alguma espécie de controle 

institucional. No nosso sentir, a criação de dispositivos de revisão nos casos de arquivamento, 

anistia de multas, concessão de prazos, e absolvição de indenizações sociais (incentivos pro 

societatis), tenderia a fortalecer os termos de ajuste de conduta e, por consequência, a 

instituição, sem mitigar o princípio da independência funcional.
95

 

O MPT está sujeito a pressões políticas de advogados, empresários e juízes, no sentido 

de flexibilizar o cumprimento de normas e cobrança de multas, como forma de diminuir o 

trabalho – ou o prejuízo – destes agentes.
96

 Pressões de sindicatos profissionais e de 

trabalhadores individuais, exigindo uma atuação menos conciliatória, também existem, mas 

são menos frequentes. Consoante Filgueiras (2012, p. 99; 116), desde a formação das 

instituições de vigilância do trabalho, há pressões de trabalhadores e empresários, mas 
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 O procurador discordante não poderia ser coagido a adotar quaisquer destes expedientes. 
96

 Posner (2009, p. 139) elenca vários destes fatores, para a magistratura, tais como desapreço pessoal por um 

advogado ou litigante, gratidão para aqueles que o nomearam; desejo de ser promovido; irritação com algum 

juiz ou subordinado, ou até um desejo de prejudica-lo; propósito de vender seus votos ou suas sentenças; 

indisposição para discordar daqueles por quem guarda respeito ou estima; temor quanto à própria segurança; 

relutância em ofender a esposa ou os amigos íntimos; e solidariedade de raça ou classe. Muitos destes fatores, 

como se vê, são perfeitamente aplicáveis aos procuradores do trabalho. 
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enquanto a pressão política dos sindicatos é baixa, a das empresas é alta. Como se observa, 

quem fica encarregado de impôr as contingências sociais normativas (os procuradores do 

trabalho) não coincide com o ente diretamente interessado na obtenção da meta social (a 

sociedade), o que gera a necessidade deste atuar sobre aquele (AGUIAR, 2006, p. 103). Esse 

controle social não precisa ser necessariamente causador de penalidades disciplinares em face 

dos membros do Ministério Público do Trabalho, pois a simples manifestação de insatisfação 

social diante de determinadas decisões ministeriais já pode incentivar uma adequação de rota 

e um incremento da efetividade das normas trabalhistas. 

Concluindo este capítulo, deve-se dizer que a opção pelo TAC pode ser creditada a 

uma busca do MPT por uma atuação adequada à sua cultura institucional, que gera menos 

conflito e gasto de energia. Eventual cobrança social por medidas mais duras pode ser 

retrucada com o argumento da ineficácia da judicialização dos conflitos, diante de um Poder 

Judiciário moroso e conservador, levando os interlocutores sociais a crerem na fatalidade da 

conduta conciliatória. 

O que as pesquisas na área da sociologia do Ministério Público têm mostrado é a 

existência de um comportamento de seguir regras generalizado na atuação do MPT de não 

impor sanções aos infratores. A heterogeneidade na atuação dos procuradores, sugerida por 

Carelli (2011), está presente em quesitos formais,
97

 mas a uniformidade de atuação se 

apresenta no aspecto material, consistente na falta de exigência de punições aos investigados. 

Este padrão não tende a ser alterado ou questionado, mesmo diante da ausência das 

contingências que supostamente lhe deram causa (conservadorismo e morosidade da Justiça 

do Trabalho). 

A utilização massiva de termos de ajuste de conduta parece não estar revertendo os 

índices de precarização do trabalho (acidentes de trabalho fatais, formalização do emprego, 

recolhimento do FGTS), sendo desconhecidos estudos acadêmicos, gerais ou específicos, que 

demonstrem concretamente esta correlação. Os indicadores, ao contrário, demonstram que tais 

números ou se mantém estáveis, ou aumentam. Segundo Cardoso (2014, p. 144), em 2011, 

por exemplo, o Brasil registrou mais de 730 mil acidentes de trabalho e mais de 2.800 mortes 

por acidentes fatais, tudo a evidenciar uma potencial falha nas políticas públicas adotadas. O 

MPT pode, porém, assumir o compromisso de testar empiricamente suas teorias, e descarta-
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 Maior ou menor disposição de sair dos gabinetes e realizar inspeções, intensidade na realização de audiências 

administrativas ou audiências públicas, interlocução com entidades filantrópicas regionais, contato com a 

mídia. 
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las, se forem invalidadas por dados objetivos (POSNER, 2009, p. 19). Feitas estas reflexões, 

iremos expor os dados empíricos por nós coletados. 
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CAPÍTULO 3 – INEFETIVIDADE DOS TERMOS DE AJUSTE DE CONDUTA 

 

3.1 PRIORIZAÇÃO DO TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA PELO MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO TRABALHO E EVIDÊNCIAS DO SEU DESCUMPRIMENTO EM 

PESQUISAS EMPÍRICAS PREGRESSAS 

 

Com a finalidade de enfrentar as violações às normas trabalhistas, o Ministério 

Público do Trabalho empregou uma forma de atuação extremamente homogênea em suas 

atividades, privilegiando os termos de ajuste de conduta, em detrimento da judicialização dos 

conflitos. A primazia dos acordos extrajudiciais é demonstrada através dos dados históricos da 

instituição entre outros indicadores.  

O registro de ajuizamento de ações civis públicas anteriores ao ano de 1993 é 

praticamente inexistente no âmbito do MPT. Segundo Casagrande (2006, p. 10), o Parquet 

começou a ajuizar ações civis públicas na Justiça do Trabalho com o advento da Lei 

Complementar nº 75/93, mas somente a partir do ano de 1999 existem parâmetros acerca do 

índice de ajuizamento de ações coletivas. Neste ano, foram ajuizadas 690 ações civis públicas 

em todo o Brasil (BASSO, 2002, p. 12), índice que pode ser considerado baixo não apenas em 

comparação com a quantidade de procedimentos existentes naquele ano (8.407 investigações), 

mas também em relação ao quantitativo de 470 procuradores do trabalho em atividade. 

Em 2001, a situação praticamente não se alterou, como fez referência o Procurador-

Geral do Trabalho à época (BASSO, 2002), tendo sido ajuizadas 629 ações civis públicas e 28 

ações civis coletivas ao todo. Neste ano, entretanto, a quantidade de termos de ajuste de 

conduta já superava em oito vezes a quantidade de ações civis públicas ajuizadas. 

Araújo, Casagrande e Britto Pereira (2006, p. 8) ressaltam a baixíssima utilização na 

Justiça do Trabalho dos instrumentos processuais criados para enfrentar a coletivização dos 

conflitos. Referidos autores, corroborando a tese da débil judicialização levada a cabo pelo 

MPT, explicitam que no período que vai de 2000 a 2006, apenas 158 ações civis públicas 

foram desembocar no Tribunal Superior do Trabalho, tratando-se de mais um dado que 

evidencia o baixo índice de litigância judicial. 

O comportamento hegemônico do MPT, no sentido de priorizar o TAC e deixar a ACP 

de lado, foi identificado por Filgueiras (2012, p. 109). O autor traçou um panorama 

comparativo, relativo ao período que vai de 1997 a 2003: 
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Tabela 8.25 - Brasil: MPT - Número de ACPs e TACs ano a ano 

             1997    1999      2000        2001    2002     2003 

ACP       418      690        864          629                   628 

TAC     1080    2392      3612        4980                 5823 

Fonte: Site da PGT e revista da ANPT. 

 

Atualizamos os indicadores da pesquisa do referido autor, conforme tabela abaixo, 

através da consulta ao documento “MP, um retrato”, elaborado pelo Conselho Nacional do 

Ministério Público. A análise de dados do referido documento, dos anos de 2011 a 2015 

mostrou-se razoavelmente confiável em relação ao quantitativo de termos de ajustamento de 

conduta firmados no período, razão pela qual utilizamos esta referência em nossa tabela. No 

entanto, em relação ao quantitativo de ações civis públicas ajuizadas, a publicação mostrou-se 

com estatísticas notoriamente superdimensionadas. Por exemplo, registrou, de forma 

indiscriminada, não apenas ações civis públicas, mas também ações de outras espécies, 

impedindo a adoção de um critério seguro. Outra falha na contagem deste indicador decorreu 

da contabilização como ação civil pública não apenas dos procedimentos criados em 

decorrência do ajuizamento da ação, mas também de todas as movimentações posteriores 

decorrentes (cada ato processual era considerado uma nova ação), imperfeição que é 

reconhecida pelo próprio CNMP (2015, p. 264): “O número total de movimentos indica a 

quantidade de instaurações e os atos praticados em procedimentos instaurados”. Por 

consequência, o número de 10.356 ações civis públicas ajuizadas no ano de 2014 (CNMP, 

2015),
98

 representando um aumento de vinte vezes do total de ações propostas em 2009, 

mostra-se pouco verossímil, ainda que se leve em conta o ingresso de 100 novos membros na 

carreira, através de concurso ocorrido no ano de 2010 (aumento de 20%).
99
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 Pelo mesmo motivo, o indicador de 4.192 ações civis públicas ajuizadas pelo MPT em 2015 (CNMP, 2016) 

mostrou-se pouco confiável. 
99

 Entre 2011 e 2014 não houve concursos amplos na carreira. 
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Por todas estas razões, fizemos o confronto dos dados apresentados por referido 

documento “MP, um retrato” em relação à Procuradoria Regional da 2ª Região, e verificamos 

que a quantidade de ações civis públicas ajuizadas nos anos de 2013, 2014 e 2015 não 

coincidia com as informações constantes do “MPT Digital”. Segundo o banco de dados do 

MPT, a Procuradoria de São Paulo ajuizou, nestes anos, respectivamente, 107, 135 e 136 

ACPs; e não 171, 456 e 226 ações como informa o documento do CNMP.  Ou seja, em todos 

os anos, os resultados pesquisados foram destoantes.
100

 Assim, no que tange a este intervalo 

de tempo, optamos por empreender levantamento próprio. Chegamos à tabela abaixo após 

consulta ao sistema MPT Digital.
101

 Na nossa investigação, não há repetição de 

movimentações processuais, sendo, portanto, um dado mais fidedigno. 

 
Tabela: Quantidade ACPs MPT Brasil por Estados. 

PRT X ACP X ANO 2013 2014 2015 

1ª RJ 196 264 220 

2ª São Paulo 107 135 137 

3ª MG 214 226 171 

4ª RS 160 230 181 

5ª BA 179 209 181 

6ª PE 93 118 136 

7ª CE 38 19 24 

8ª PA 153 138 149 

9ª PR 222 240 213 

10ª DF 110 53 77 

11ª AM 71 45 35 

12ª SC 130 107 91 

13ª PB 35 36 72 

14ª RO 93 60 34 

15ª CAMPINAS 316 325 356 

16ª MA 61 96 51 

17ª ES 37 39 54 

18ª GO 69 88 84 

19ª AL 61 54 18 

20ª SE 52 51 45 

21ª RN  32 39 64 

22ª PI 37 50 59 

23ª MS 35 51 49 

24ª MT 124 118 65 

Total  2625 2790 2566 

Fonte: elaboração própria, consulta MPT Digital. 
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 Na Bahia (5ª região) e Campinas (15ª região), foram ajuizadas, respectivamente, 209 e 325 ações civis 

públicas em 2014 (MPT Digital). Em 2014, segundo “MP, um retrato”, houve, respectivamente,  780 e 1.087 

ações na Bahia e em Campinas (CNMP, 2015).  Segundo “MP, um retrato”, em 2015, na 5ª região, houve 290 

ações, e na 15ª região, 456 petições iniciais, contra 136 e 356 ACPs por nós encontradas. Este mesmo 

comparativo foi feito em relação aos termos de ajuste de conduta e os resultados foram muito próximos. 
101

 Através dos campos “extrajudicial”, “consultas”, “relatório mesclado”, “ação: ACP – Ação Civil Pública”, 

“período 01.01.2013 a 31.12.2013”, consignando o campo “da autuação”, fazendo o mesmo em relação aos anos 

de 2014 e 2015. Em cada procuradoria regional do trabalho adotamos semelhante procedimento (24 ao todo). 

Somente foram pesquisadas as ações civis públicas, sendo que desconsideramos outros tipos de ações judiciais. 
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Após quantificarmos as ações civis públicas ajuizadas pelo MPT de todo o Brasil, 

partimos para elaboração da tabela seguinte, que combina estes dados com a quantidade de 

termos de ajuste de conduta celebrados e o quantitativo de procuradores do trabalho. Segue, 

portanto, quadro esquemático por nós elaborado, fazendo um comparativo entre ações civis 

públicas, termos de ajuste de conduta e total de membros do Ministério Público do Trabalho. 

 

Quadro comparativo. 

 1997 1999 2000 2001 2003 2009
102

 2011 2012 2013 2014 2015 

ACP 418 690 864 629 628 575 - - 2625 2790 2566 

TAC 1080 2392 3612 4980 5823 4072  10284 12172 11746 9947 

TACxACP 2,6 3,5 4,2 8,0 9,3 7,0   4,6 4,2 3,8 

Procuradores   470   453 606 726 752 735 757 782 

TACxProcurador  5,1   12,8 6,7  13.6 16,6 15,5 12,7 

ACPxProcurador  1,5   1,3 0,9  - 3,5 3,6 3,2 

Fonte: Elaboração própria, Filgueiras (2012), CNMP (2012, 2013, 2014, 2015, 2016) e ANPT (2009). 

 

Os dados compilados são uma radiografia da atuação ministerial dos últimos tempos. 

Como se observa, o número absoluto de TACs passou de 1080 em 1997 para 9947 ajustes em 

2015 (aumento de 821%). 

No ano de início da contagem (1997) foram propostas 418 ações civis públicas, 

passando para 2.566 ACPs no ano passado (evolução de 613%). 

A quantidade de TACs em relação à quantidade de procuradores iniciou-se com uma 

proporção de 5,1 ajustes por membro, em 1999, passando para uma relação de 16,6 ajustes 

por membro, em 2013, e finalizando em 12,7 ajustes por membro, em 2015 (incremento de 

149%). Como a carreira teve uma alteração na quantidade de procuradores, evoluindo de um 

total de 470 membros em 1999, para 782 membros em 2015 (acréscimo de 60%), o aumento 

do quantitativo de TACs por membro foi muito superior ao aumento observado entre os 

agentes públicos. 

O quantitativo de TACs em relação às ações civis públicas sempre foi maior em 

qualquer ano pesquisado, iniciando-se com uma proporção de 2,6 ajustes por ACP em 1997, 

passando para 7 ajustes por ACP em 2009, e chegando em 2015 a 3,8 acordos por ação 

coletiva (aumento de 46% em 18 anos). 
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 Entre início de 2009 e abril de 2010 (FILGUEIRAS, 2012, p. 250). 
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A relação entre ações civis públicas por procurador passou de 1,5 ACP por membro 

em 1999, reduzindo-se para 0,9 ação/membro em 2009, e subindo para 3,2 ação por 

procurador em 2015 (aumento de 113% em 16 anos), significando dizer que o procurador 

médio propõe, hoje em dia, aproximadamente, uma ação civil pública a cada quatro meses.
103

  

A despeito da quantidade de ações civis públicas ter aumentado proporcionalmente 

em relação ao número de membros, verifica-se que a judicialização nunca foi priorizada, 

sendo o TAC o instrumento amplamente privilegiado em qualquer época. Nossa afirmação, 

portanto, é a de que o Poder Judiciário Trabalhista, em realidade, não chegou a ser 

experimentado nas últimas décadas para permitir uma conclusão sobre sua morosidade e 

resistência às teses apresentadas pelo MPT em ações civis públicas. Neste sentido, reputamos 

equivocado o depoimento dos entrevistados por Artur (2016, p. 181), afirmando existir uma 

estratégia deliberada de postular, inicialmente, valores ínfimos na Justiça do Trabalho, para 

que os TRTs aceitassem o instituto do dano moral coletivo e, a partir de então, promover a sua 

elevação. Entre 2013 e 2015 a proporção de ACPs por procurador teve, inclusive, uma leve 

queda, passando de 3,5 ações ajuizadas por ano, para 3,2 açoes judicializadas. A proporção de 

ações civis públicas, em relação aos procuradores do trabalho, sempre foi baixa (nunca 

superando 3,6 ACPs por ano), não parecendo, assim, que entre 1999 e 2015, tenha havido 

uma estratégia paulatina de incremento do ajuizamento de ações (passou-se de 1,5 para 3,2 

ação/procurador/ano). A judicialização dos litígios ainda não se implementou nos dias atuais, 

como demonstram os dados, posto que os termos de ajuste de conduta foram sistematicamente 

priorizados e as ações civis públicas foram marginalizadas. 

Não é difícil concluir, portanto, que o ingresso de ações civis públicas – que quase 

sempre demandam valores pecuniários – é uma escolha desvalorizada pela instituição, uma 

alternativa somente utilizada quando o infrator não consente com a assinatura do 

compromisso. Constrangido, diante do investigado renitente, a litigiosidade é o “remédio 

último”, jamais o resultado de um processo coletivo de decisões estratégicas, consoante 

afirma Soares (2011, p. 346-347). 

O documento “MP: Um Retrato” dos anos de 2014 e 2015 apresenta o MPT como o 

braço do Ministério Público da União (MPU)
104

 que detém a maior expertise em assinatura de 

termos de ajuste de conduta, tendo firmado, respectivamente, 11.746 e 9.947 acordos no 

período. O Ministério Público Federal, órgão que também integra o MPU, em matéria cível 
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 Segundo CNJ (2016, p. 75), um magistrado da Justiça do Trabalho julgou, em 2015, em média, 1227 

processos, entre ações de conhecimento e de execução. 
104

 O MPU é composto pelo Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público 

Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. 
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somente firmou 368 ajustes em 2014, e 131 compromissos em 2015 (CNMP, 2015, p. 288, 

CNMP, 2016, p. 216).
105

 Ou seja, a proporção entre TACs celebrados pelo MPT e pelo MPF é 

de, respectivamente, 31,9 e 75,9, como se vê no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 1- TACs celebrados pelo MPT e pelo MPF 2014-2015 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Essa desproporção pode ser captada também quando temas afins são atacados pelos 

diferentes ramos do MPU: em matéria de meio ambiente,
106

 por exemplo, enquanto o MPF 

logrou firmar 105 TACs em todo o ano de 2013, o tema permitiu a realização de 4.342 termos 

de compromisso no MPT. Pode-se concluir que, alternativamente ao litígio judicial, o 

Ministério Público do Trabalho optou pela celebração do termo de ajuste de conduta com o 

infrator. 

O que se constata, entretanto, nas pesquisas empreendidas é a inefetividade dos termos 

de ajuste de conduta (SOUZA, 2013, 2014; FILGUEIRAS, 2012; RIBEIRO JR.; 

FILGUEIRAS, 2015). A formalização do aditivo ao TAC – assinatura de um novo termo de 

ajuste de conduta – logo após a constatação do seu descumprimento, é uma das principais 

evidências do desrespeito ao ajuste. 

O que pretende o MPT é justamente a eficiência, ou seja, a utilização de mecanismos 

que levem ao resultado desejado da forma mais rápida e menos custosa para a instituição. Esta 

eficiência é fundamental para o atingimento da finalidade ministerial. Feito este breve painel 

sobre os dados da instituição, vamos aos dados gerais por nós coletados nesta pesquisa 
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 Segue quantitativo de TACs firmados por área temática junto ao MPF em 2013: (improbidade = 11, 

patrimônio público = 81, meio ambiente = 105, saúde = 10, consumidor = 10, educação = 12, pessoa com 

deficiência =1, idosos =1). 
106

 De acordo com o art. 200 da Constituição, o meio ambiente compreende também o ambiente laboral. 

MPT X MPF (TAC) 2014-2015 

MPT 2014: 11.746

MPF 2014: 368

MPT 2015: 9.947

MPF 2015: 131
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empírica, a fim de verificarmos se o Ministério Público do Trabalho tem sido eficiente em sua 

atribuição constitucional. 

 

3.2 OS TACS FIRMADOS NO ESTADO DE SÃO PAULO NO ANO DE 2013. 

METODOLOGIA E PANORAMA GERAL 

 

Os capítulos 1 e 2 desta dissertação tiveram como base metodológica a pesquisa 

bibliográfica, de cunho teórico, com revisão da literatura jurídica por nós criticada, seguida de 

uma perspectiva da análise comportamental do Direito, com premissas que permitem, em tese, 

um incremento da efetividade do Direito do Trabalho. A partir de agora, serão analisados os 

dados coletados nas procuradorias regionais do trabalho da 2ª região (sediada em São Paulo) e 

da 15ª região (sediada em Campinas). 

Devemos dizer, a princípio que, por uma questão de honestidade intelectual, 

explicações rivais podem ser admitidas, ou seja, há outras explicações ou variáveis que, 

possivelmente, nossa pesquisa não está contemplando. Esta pesquisa pode ser testada e, 

eventualmente falseada, chegando a resultados diferentes, uma vez que informações 

importantes podem ter sido lançadas incorretamente, esquecidas, ou incorretamente 

interpretadas, já que envolvem tabulação de dados como termos de ajuste, inquéritos, 

documentos trabalhistas diversos, autos de infração e laudos periciais. Da mesma forma, os 

recursos metodológicos e as técnicas de mensuração por nós utilizadas não são, por óbvio, 

neutros em relação ao modelo teórico utilizado (AGUIAR, 2006, p. 103). 

Rodrigues, em tese de doutoramento intitulada “Ação Civil Pública e Termo de 

Ajustamento de Conduta: Teoria e Prática” (2011), explicita as vantagens dos termos de 

ajuste de conduta, bem como apresenta pesquisa que examina a aplicação deste instituto junto 

ao Ministério Público Federal. Em face da pertinência e adesão, suas colocações serão aqui 

reproduzidas, com as modificações necessárias, dispensando-se o uso de citações diretas, 

ressalvando-se, entretanto, que o conteúdo essencial destes parágrafos iniciais remete ao texto 

da autora.
107

 

O exame da aplicação concreta dos institutos jurídicos, em especial do TAC, é de 

fundamental relevância para o seu conhecimento, já que a teoria pode ser influenciada pelo 

empirismo, engendrando adaptações institucionais. Temos, da mesma forma, uma intensa 

relação pessoal com o tema devido ao exercício do ofício ministerial, razão pela qual nos 
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questionamos se esse vínculo comprometeria, de alguma forma, a cientificidade da 

investigação, por uma suposta violação à regra da objetividade. 

É evidente que nosso status profissional influi na nossa abordagem, face ao seu 

contexto social e histórico, porque já partimos de algumas noções dadas de antemão. Nossa 

intenção de promover o fortalecimento da instituição também interfere em nosso ponto de 

vista. Mas isso não nos impede de conferir relevância aos dados objetivos por nós levantados. 

A forma que temos de combater esta subjetividade é conferindo um certo grau de honestidade 

científica, e esta revelação inicial dá um primeiro passo neste sentido. 

Tal como os autores por nós revisados, especialmente aqueles oriundos do Ministério 

Público, mostra-se também para nós dificultoso diferenciar a experiência vivenciada no 

ambiente profissional, daquela ora representada nesta pesquisa. Por certo, a experiência 

exitosa de referidos membros, às vezes por décadas, ao manejar o termo de ajuste de conduta, 

os levou a interpretar o instrumento como algo valioso. Por outro lado, nossa atual função, e a 

anterior, no cargo de auditor-fiscal do trabalho, em quase todas as ocasiões, levou-nos à 

conclusão da inefetividade do ajuste de conduta. Não carregar a memória desta vivência é 

difícil para qualquer pesquisador. Para fugir da tendência a considerar o particular como 

universal, não estamos apresentando um estudo de casos por nós investigado 

profissionalmente, mas sim o conjunto de quase dois mil termos de ajuste de conduta 

originários de investigações empreendidas por um grupo indiferente de procuradores do 

trabalho. 

Além disso, como explicita Aguiar (2006, p. 89), os teóricos do Direito buscam a todo 

o tempo influenciar as autoridades jurídicas na interpretação das normas legais, participando, 

assim, da conformação do direito positivo, não podendo se falar, pois, em neutralidade 

valorativa. Conforme Grau (2011, p. 33), a análise do Direito, empreitada do censor e não do 

expositor, reclama a determinação de suas finalidades, o que importa tomarmos o Direito 

também pelo seu conteúdo empírico e axiológico, que é variável historicamente, sendo que, 

aqui, também temos nossa finalidade e nossos valores. 

Feita esta breve digressão, esclarecemos que a análise dos procedimentos em curso no 

MPT pode ser qualificada metodologicamente como um estudo de casos, de índole descritiva, 

buscando investigar uma determinada realidade, ainda que bastante representativa. Nossas 

conclusões não podem ser estendidas para outros ramos ministeriais, devendo ser aqui 

apreendidas com cautela. A pesquisa contempla uma amostra de todos os TACs firmados no 

Brasil em 2013, no entanto, pode explicar um comportamento generalizado, se tiver um bom 

indicador. 
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A metodologia da pesquisa empírica envolveu procedimentos como a elaboração de 

tabelas com determinadas perguntas a serem respondidas pela análise do conteúdo dos 

inquéritos do Ministério Público do Trabalho, quantificando os dados colhidos. Este 

questionário tinha perguntas sobre: número do inquérito, nome do investigado, tema da 

investigação, quantidade de cláusulas no ajuste, valores das multas, existência e valor da 

indenização social, existência e tempo de prazo suspensivo, fiscalização do ajuste, 

cumprimento do ajuste, cobrança das multas e a forma como o descumprimento foi 

constatado, entre outras observações peculiares. Fizemos a coleta de informações na base de 

dados do MPT entre os meses de dezembro de 2015 e setembro de 2016. Em outubro de 2016, 

submetemos uma amostra de todos os dados a uma revisão, a fim de identificar erros e 

permitir correções. 

Focamos nossa pesquisa no Estado de São Paulo, analisando, detalhadamente, todos os 

termos de ajuste de conduta firmados nas procuradoria regionais do trabalho da 2ª região e 15ª 

região, no ano específico de 2013. Este intervalo temporal fixado em 2013 mostra-se 

fundamental porque já havia iniciado o debate acadêmico e profissional acerca da 

inefetividade dos termos de ajustamento de conduta, trazido por Filgueiras (2012), Souza 

(2013, 2014), Carelli (2011) e Cardoso e Lage (2007). Ou seja, a fase de adequação de rota, 

com adaptação dos TACs à realidade concreta, já poderia ter sido superada. Termos de ajuste 

de conduta firmados em 2013 são relativamente recentes, com tempo de vida inferior a 3 

anos, impedindo afirmações de que o perfil de atuação da instituição alterou-se, representando 

um padrão comportamental ultrapassado, ou que a pesquisa é anacrônica ou contempla uma 

amostra viciada. 

Havia um forte viés pró-cumprimento em nossa pesquisa empírica, que será melhor 

explicitado abaixo. Por ora, entretanto, devemos ressaltar que este viés se manifestava pelo 

fato dos termos de ajuste de conduta terem sido assinados há pouco tempo: como foram 

celebrados por empresas recentemente investigadas, seriam menores as chances de desleixo 

empresarial no monitoramento das cláusulas dos ajustes. Quanto mais o tempo passa, maior o 

risco do ajuste ser violado (por conter obrigações jurídicas de trato sucessivo), mas como os 

termos de ajuste eram jovens, as chances de comprovação de descumprimento seriam, em 

tese, menores, porque suscetíveis a menos fiscalizações estatais. 

Os inquéritos a que se referem estes ajustes foram firmados entre os anos de 1999 e 

2013.
108

 Para simplificarmos, denominaremos a Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª 
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região de Procuradoria de São Paulo, e a Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª região, de 

Procuradoria de Campinas. 

O Estado de São Paulo foi escolhido por vários motivos: é a unidade regional que 

possui o maior quantitativo de procuradores do trabalho no Brasil (são 61 procuradores na 15ª 

região e 82 procuradores na 2ª região, totalizando 143 membros);
109

 abrange grande 

quantidade e parte das principais empresas do País, de todos os setores econômicos e portes 

empresariais, localizadas em cidades com os mais variados índices populacionais, envolvendo 

todo tipo de infrações (complexas ou simples); possui, também, um dos maiores quantitativos 

de investigações dentre as demais procuradorias do MPT. Em 2013, havia 735 procuradores 

do trabalho em todo o País, consoante CNMP (2014, p. 260) de forma que a análise da 

atuação dos 143 procuradores de São Paulo significou uma amostra de 19,72% do total, o que 

diminui a possibilidade de comportamentos individuais desviantes terem influenciado as 

conclusões deste texto. Estas procuradorias abrigavam procuradores de todos os concursos da 

carreira, com variadas faixas etárias. Para fins científicos, a escolha deste Estado permitiu 

uma análise mais ampla e generalizada, afastando, assim, condutas pontuais e heterogêneas, 

que poderiam discrepar do restante dos procuradores do trabalho Brasil afora. 

Afirmamos acima que se trata de uma amostra em relação a todos os TACs firmados 

no Brasil naquele ano, mas, dentro do período e espaço selecionado, deve ser considerada 

como um universo dos objetos investigados (todos os termos de ajuste de conduta firmados 

nas procuradorias da 2ª e da 15ª região).  

A pesquisa contemplou acordos extrajudiciais celebrados no intervalo de 01.01.2013 a 

31.12.2013. Eventualmente, ajustes firmados em anos anteriores foram analisados, quando 

havia o aditamento de suas cláusulas no ano de 2013. Foram examinados os conteúdos dos 

procedimentos administrativos em curso no Ministério Público do Trabalho, através do 

sistema interno de informações intitulado de “MPT Digital”. Referido sistema permite aferir o 

número razoavelmente exato de termos de ajuste de conduta celebrados por aquelas 

procuradorias neste período de tempo, sendo que, apesar do cadastramento das investigações 

estar sujeito a imperfeições, há um consenso por parte dos procuradores de que o sistema é 

razoavelmente confiável. Foram utilizados critérios de busca utilizando-se a expressão “TAC 

firmado” no campo de consulta “Extrajudicial – Consultas - Relatórios - Mesclado”, no 

intervalo do ano de 2013. Feito isso, todas as empresas que contivessem alguma das chaves de 

pesquisa foram selecionadas para a definição da amostra. Estes procedimentos puderam ser 
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pesquisados no sistema do MPT pelo fato deste pesquisador exercer um cargo público no 

Ministério Público do Trabalho. O pesquisador, entretanto, jamais atuou no Estado de São 

Paulo.  

Trata-se de uma pesquisa quantitativa e qualitativa, com interpretação crítica do 

material analisado, e que contou com o registro descritivo em tabelas dos dados coletados 

(Anexo I – Procuradoria de São Paulo, Anexo II – Procuradoria de Campinas e Anexo III – 

Despachos e Relatórios), sistematizando as informações coletadas. Com nossa pesquisa, e as 

anteriores, é possível termos alguma previsibilidade. 

Buscou-se o conservadorismo nas interpretações: havendo dúvidas acerca do 

descumprimento do termo de ajuste de conduta, optou-se por considerá-lo como TAC cuja 

efetividade não foi comprovada, evitando-se conclusões precipitadas acerca da sua ineficácia. 

Por outro lado, tendo sido descumprida apenas uma cláusula do ajuste firmado, nada obstante 

este contar com mais cláusulas, consideramos o ajuste descumprido. Se descumprido o ajuste, 

em algum momento, ainda que tenha havido regularização anterior ou posterior, definimos 

que o termo de ajuste de conduta foi violado. Adotamos esta regra porque este enquadramento 

já ensejaria, por si, a cobrança de uma multa por inadequação do compromissário ao ajuste. 

Em não tendo havido a fiscalização do cumprimento do TAC, decidimos por não computá-lo 

como cumprido ou descumprido, diferentemente do que fez Rodrigues em sua pesquisa 

(2011, p. 261), presumindo que os ajustes não verificados estavam sendo respeitados. No 

nosso sentir, ainda que esta interpretação possa prevalecer no ambiente profissional, no 

ambiente acadêmico mostra-se metodologicamente equivocada. 

Indicadores como tempo para assinatura do ajuste, quantidade de cláusulas, valores 

das multas, valores das indenizações, e prazo para cumprimento do ajuste, foram coletados de 

forma aritmética, mediante inclusão dos numerais respectivos e contagem simples das 

informações coletadas. Quesitos como fiscalização versus não fiscalização, cumprimento 

versus descumprimento, cobrança versus não cobrança foram respondidos com um sistema 

binário, utilizando-se o numeral “1” para a resposta “sim”, e o “0” para “não”. Em relação à 

forma como a violação foi constatada, utilizou-se o numeral “1”, para comprovação através de 

autos de infração, e o numeral “0”, para outras modalidades de comprovação (investigações 

do MPT, confissões administrativas, ou relatórios de outras instituições). 

O descumprimento do TAC mostrou-se mais demonstrável através dos autos de 

infração, que são documentos lavrados pelos auditores-fiscais do Ministério do Trabalho 

quando encontram irregularidades trabalhistas. Este descumprimento pôde ser aferido pela 
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coincidência literal entre a obrigação de fazer (cláusula) estipulada no TAC e o dispositivo 

legal cuja violação foi observada pela fiscalização do Ministério do Trabalho. 

O foco subjetivo desta pesquisa foram as empresas investigadas pelo Ministério 

Público do Trabalho e o comportamento dos procuradores do MPT. O nome dos investigados 

foi omitido das tabelas I e II, anexas à presente dissertação, para evitar alegações de exposição 

da imagem. Por outro lado, o número dos inquéritos foi mantido, para permitir a reconstrução 

da pesquisa por qualquer outro interessado, especialmente para apontar falhas que não tenham 

sido visualizadas. A exposição do número do inquérito é autorizada pelo fato de que a 

identificação das investigações não está sujeita a ordens de sigilo ou segredo de Justiça, sendo 

que, ao contrário, a Constituição Federal impõe a publicização e transparência destes 

instrumentos que tramitam no Ministério Público do Trabalho. Eventualmente, quando o 

inquérito continha alguma informação relevante acerca da empresa investigada, revelamos a 

sua identidade, certificando-nos, com antecedência, se o inquérito não tramitava sob sigilo. 

No ano e local pesquisados, as informações encontram-se disponíveis para quaisquer 

procuradores ou servidores do Ministério Público do Trabalho. 

O foco temático objetivo foi o índice de descumprimento das normas trabalhistas por 

parte das empresas investigadas, e o comportamento estatal diante das infrações cometidas 

pelos compromissários, entre outros indicadores já mencionados. Foram selecionados 550 

procedimentos tendo como alvo empregadores que foram abordados pela Procuradoria de São 

Paulo e 1.264 procedimentos relativos a termos de ajuste de conduta firmados com a 

Procuradoria de Campinas. 

Na Procuradoria de São Paulo foram instaurados 3.342 inquéritos em 2013, em sua 

grande maioria versando sobre meio ambiente de trabalho. Neste período, foram arquivadas 

1.874 denúncias (CNMP, 2014). Em contrapartida, foram ajuizadas 107 ações coletivas (3% 

de todos os inquéritos). As ações judiciais tinham como tema predominante as fraudes à 

relação de emprego. A proporção entre TAC e ACP foi de aproximadamente cinco para um 

(5,14). A relação entre ações civis públicas por procurador (82 membros) foi de 1,3, ou seja, 

pouco mais de uma ação civil pública foi ajuizada por procurador do trabalho em São Paulo 

no ano de 2013. 

Em Campinas foram instauradas 4.186 investigações (CNMP, 2014), também 

versando, em sua grande maioria, sobre meio ambiente de trabalho. Neste período, foram 

arquivadas 1.324 denúncias. Em contrapartida, foram ajuizadas 291 ações coletivas (7% de 
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todos os inquéritos).
110

 As ações judiciais tinham como objeto predominante temas gerais de 

Direito do Trabalho. A proporção entre TAC e ACP é de aproximadamente 4,4 para 1, o que, 

novamente, indica o fenômeno da priorização dos termos de ajuste. A relação entre ações 

civis públicas por procurador foi de 4,8, índice superior, portanto, à média nacional de 3,5 

ações por membro (cada membro do MPT em Campinas ingressou com quase cinco ações em 

2013). 

Os procedimentos que culminaram nestes ajustes de conduta representam, 

respectivamente, 16,45% e 30,19% da totalidade de procedimentos que foram instaurados 

naquelas procuradorias em 2013, consistindo, no nosso sentir, numa amostra bastante 

significativa dentro do universo paulista. Em 2013, segundo dados do CNMP (2014), o MPT 

de todo o Brasil celebrou 12.172 termos de ajuste de conduta nos mais variados temas. Como 

pesquisamos um total de 1.814 termos de ajuste firmados no referido ano, nossa amostra 

paulista corresponde a aproximadamente 15% dentro do universo de instrumentos firmados 

no Brasil.
111

 

Não houve diferenciação quanto ao tipo de infração cometida na análise destes termos 

de ajuste de conduta: tanto infrações trabalhistas simples, relacionadas à falta de registro de 

empregados ou exploração de trabalho infantil, ou mesmo complexas, relacionadas a 

terceirização ilícita ou condições inseguras de trabalho, foram analisadas. Trata-se, portanto, 

de pesquisa mais abrangente do que aquela por nós realizada nos Estados do Amazonas e da 

Bahia (SOUZA, 2013, 2014), focada no setor da construção civil. 

A repartição de funções no Ministério Público do Trabalho é feita através da 

distribuição aleatória de procedimentos, observando-se a proporcionalidade dos procuradores 

em atividade. Assim, a atuação da instituição representa o somatório das atuações individuais 

de todos os 143 procuradores que foram lotados nas respectivas procuradorias durante o 

período pesquisado. Não foram identificadas situações em que um dos procuradores atuou em 

maior quantidade de procedimentos relativos a setores específicos, até mesmo porque a 

distribuição de procedimentos é bastante fragmentada, não levando em conta uma vinculação 

a determinada empresa investigada ou a um setor econômico. Desta forma, é plenamente 
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 O MPT Digital apontou que neste ano houve 316 ações civis públicas propostas em Campinas, resultado 

ligeiramente superior àquele informado pelo CNMP (2014). 
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 Somadas as Procuradorias de São Paulo e Campinas, verifica-se que são provenientes deste Estado a maior 

parte dos inquéritos instaurados no Brasil (7.528 ou 14% do quantitativo nacional ou 51 inquéritos por 
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documento “MP: um retrato 2014” (CNMP, 2014), posto que identificamos 1814 ajustes, ao passo que o 

CNMP aferiu 1889 ajustes. 
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possível que uma idêntica empresa tenha sido investigada ao mesmo tempo por três ou mais 

procuradores distintos, sobre diferentes assuntos.
112

 

 

3.3 DADOS COLHIDOS. PROCURADORIAS DE SÃO PAULO E CAMPINAS 

 

Como vimos na seção anterior, no ano de 2013 foram firmados 1264 acordos 

extrajudiciais em Campinas,
113

 verificando-se uma grande incidência de termos de ajuste 

firmados com o tema meio ambiente do trabalho, duração do trabalho, e temas gerais. No 

mesmo ano, houve 550 ajustes em São Paulo,
114

 contemplando, prioritariamente, o tema 

fraudes na relação de emprego, meio ambiente do trabalho e jornada de trabalho. Os temas 

que envolvem estes TACs abrangem, portanto, em maior ou menor grau, objetos de interesse 

de todas as coordenadorias temáticas do Ministério Público do Trabalho.
115

  

Em linhas gerais, constatamos um alto índice de descumprimento dos termos de ajuste 

(próximo a 60%); brevidade na celebração dos compromissos extrajudiciais (não superior a 

um ano); ausência de punições imediatas (indenização por dano moral coletivo) para a quase 

totalidade dos TACs; a não cobrança das multas (superior a 50%) diante das violações ao 

TAC; falta de fiscalização dos acordos extrajudiciais (cerca de 40%); pequeno quantitativo de 

cláusulas previstas nos TACs (até 3 cláusulas em mais da metade dos casos); uma quantidade 

significativa de TACs com previsão de prazos para cumprimento da lei (24%); baixos valores 

das multas; fiscalização majoritária dos ajustes de conduta empreendida pelo Ministério do 

Trabalho; e um caráter superficial das fiscalizações realizadas por auditores-fiscais do 

trabalho. 

Iremos, agora, detalhar estes resultados, analisando as informações colhidas do estudo 

de casos por nós pesquisado. 

 

3.3.1 Brevidade com que os termos de ajuste de conduta são firmados 
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 Estes números podem ter sofrido pequenas oscilações ao longo do ano, em face de afastamentos médicos, 
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 O CNMP (2014) aponta para 1285 TACs firmados, mas a consulta ao MPT Digital somente constatou 1264 

TACs, ou seja, 21 a menos do que indica referido documento. 
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 O CNMP (2014) aponta para 560 TACs firmados, mas a consulta ao MPT Digital somente constatou 550 

TACs, ou seja, 10 a menos do que indica referido documento. 
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 Tal informação deve ser relativizada porquanto não é incomum que ajustes firmados ao final de 2012 tenham 

sido inseridos no inquérito somente no ano de 2013, o que permite pequenas discrepâncias que acabam sendo 

compensadas pelo fato de que, ao fim de 2013, o mesmo procedimento pode ter sido utilizado. 
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A amostra envolveu a pesquisa efetiva de 1.185 termos de ajuste celebrados em 

Campinas, e 547 acordos, em São Paulo, totalizando 1.732 ajustes, uma vez que, dentre o total 

anteriormente indicado, 79 ajustes não puderam ser pesquisados em Campinas, e 3 ajustes 

estavam indisponíveis em São Paulo, pois o procedimento estava sob sigilo, ou o TAC não 

havia sido lançado no sistema. Estes TACs foram firmados em inquéritos instaurados entre os 

anos de 1999
116

 e 2013. 

O fenômeno da duração demasiada dos inquéritos percebido por Carelli, Casagrande e 

Perissé (2007, p. 109), decorrente de uma falta de instrumentos de controle e prestação de 

contas, foi eventualmente encontrado em nosso estudo de casos. Na Procuradoria de 

Campinas, foram encontrados, por exemplo, 17 inquéritos civis que haviam sido instaurados 

há mais de 10 anos, um deles iniciado em 1999. No entanto, a despeito da pesquisa ter 

verificado procedimentos que demoraram mais de uma década para a assinatura de um TAC, 

a regra geral é que os ajustes fossem firmados com brevidade, sendo que a grande maioria dos 

inquéritos, cujos TACs foram firmados em 2013, iniciou-se no ano de 2012 ou naquele 

mesmo ano, o que evidencia a facilidade com que os termos de ajuste de conduta são 

consentidos pelos investigados. 

Em Campinas, 640 ajustes foram firmados com menos de um ano (instauração em 

2012 e celebração em 2013), o que correspondeu a 50% do total, e, em São Paulo, 185 ajustes 

foram firmados com menos de um ano, o que correspondeu a 33% do total (média de 41,5%). 

 

Gráfico 2- Tempo de celebração dos TACs PRT São Paulo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Gráfico 3 - Tempo de celebração dos TACs PRT Campinas 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Como veremos abaixo, o que pode sugerir a rapidez com que os termos de ajuste de 

conduta são firmados pelo Ministério Público do Trabalho é a constatação de que a quase 

totalidade deles não implica em perdas pecuniárias para os compromissários. 

 

3.3.2 Índice de retenção 

 

Como já antecipado, diante da instauração do inquérito, é possível a sua conclusão 

mediante um termo de ajuste de conduta, uma ação civil pública, ou ainda o seu arquivamento 

(quando não há prova do ilícito ou quando as irregularidades foram corrigidas). O inquérito 

civil tem continuidade, porém, quando nenhuma destas hipóteses se apresenta, solicitando o 

procurador novos documentos, ações fiscais, oitiva de testemunhas, entre outros expedientes, 

para robustecer o conjunto probatório. O percentual de inquéritos que são prorrogados, sem 

um desfecho, foi por nós intitulado de taxa de retenção. Filgueiras (2012, p. 258), em pesquisa 

anterior, constatou que em 17% dos casos analisados os procedimentos permaneciam retidos, 

sem que fosse assinado TAC ou ajuizada ACP.
117

 

Em São Paulo, dentre 3.342 procedimentos instaurados, foram ajuizadas 107 ações, 

formalizados 550 ajustes de conduta, e arquivadas 1874 denúncias, gerando um resíduo de 

811 inquéritos procrastinados, e uma taxa de retenção de 24%. 

Se a média anual de inquéritos instaurados e notícias de fato apresentadas fosse 

mantida estável, teríamos os seguintes indicadores na Procuradoria de São Paulo: 

 

Total de procedimentos instaurados: 3.342 

                                                           
117

 Pesquisa por nós realizada no Amazonas apontou que cerca de 41% dos procedimentos foram arquivados ou 

prorrogados (sem TAC firmado e sem judicialização), enquanto na Bahia, este percentual foi de 57% (SOUZA, 

2013, 2014). 
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Percentual de arquivamentos: 56% 

Taxa de judicialização via ACP (dentre instaurados): 3% 

Taxa de acordos via TAC (dentre instaurados): 17% 

Taxa de retenção (nem TAC nem ACP): 24% 

 

Em São Paulo, constata-se que a hipótese mais comum é o arquivamento do inquérito 

(sem TAC ou ACP) (56%), seguido, sucessivamente, da continuidade da investigação (24%), 

da resolução mediante TAC (17%) e, por fim, do ajuizamento de ação civil pública (3%). 

Segue gráfico representando os percentuais aferidos. 

 

Gráfico 4 - PRT São Paulo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Em Campinas, dentre 4.186 investigações instauradas, foram ajuizadas 291 ações, 

formalizados 1.264 ajustes, e arquivadas 1.324 denúncias, gerando uma diferença de 1.307 

inquéritos prorrogados, ensejando uma taxa de retenção de 32%. Teríamos os seguintes 

indicadores na Procuradoria de São Paulo: 

 

Total de procedimentos (instaurados e arquivados): 4.186 

Percentual de arquivamentos:   31% 

Taxa de judicialização via ACP (dentre instaurados): 7% 

Taxa de acordos via TAC (dentre instaurados): 30% 

Taxa de retenção (nem TAC nem ACP): 32% 

 

PRT São Paulo 

Arquivamentos
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Em Campinas, diferentemente, constata-se que a hipótese mais comum é a de 

continuidade da investigação (32%), seguida, sucessivamente, do arquivamento da 

investigação (31%), da resolução mediante TAC (30%) e, por fim, do ajuizamento de ação 

civil pública (7%). Segue gráfico representando os percentuais aferidos. 

 

Gráfico 5 - PRT Campinas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Observa-se, pois, em Campinas, que os indicadores são portanto bastante 

equilibrados entre as soluções possíveis (com exceção à judicialização). 

 

3.3.3 Pequena quantidade de cláusulas 

 

A pesquisa buscou determinar a quantidade de cláusulas que os TACs continham, 

contemplando obrigações de fazer e de não-fazer que devem ser respeitadas pelos 

investigados, tais como o dever de pagar tempestivamente o salário dos seus empregados, ou 

fornecer EPIs aos trabalhadores. Eventualmente, quando previam indenizações, estas 

cláusulas tratavam do dever de fornecer bens e equipamentos para entidades filantrópicas ou 

órgãos públicos. 

Os TACs firmados na Procuradoria de Campinas no ano de 2013 possuíam em média 

5,62 cláusulas, enquanto os TACs firmados na Procuradoria de São Paulo, no mesmo período, 

possuíam em média 4,65 cláusulas. O TAC que mais possuía cláusulas em Campinas foi 

firmado no Inquérito civil de nº 743.2013, contendo 117 cláusulas; apenas 8 compromissos 

PRT Campinas 

Arquivamentos
31%

ACP 7%

TAC 30%

Prorrogação 32%
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possuíam mais de 50 cláusulas nesta região, ao passo que 1.019 ajustes continham menos que 

10 cláusulas (85%). 

Em Campinas, contendo até 5 cláusulas, foram 821 ajustes; até 3 cláusulas, foram 654 

ajustes; e até 2 cláusulas, foram 489 ajustes (respectivamente, 69%, 55% e 41%). Contendo 

apenas uma cláusula, foram 277 ajustes, ou cerca de 23% do total. Mais da metade dos TACs 

verificados continham, portanto, apenas três obrigações trabalhistas. Segue gráfico por nós 

elaborado. 

 

Gráfico 6 - Quantidade de cláusulas dos TACs PRT Campinas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Em São Paulo, contendo até 5 cláusulas, foram 416 ajustes (76%); até 3 cláusulas 

foram 325 ajustes (59%); até 2 cláusulas, foram 230 ajustes (42%); e contendo apenas um 

preceito, foram 96 ajustes (17%). Mais da metade dos TACs continha, portanto, apenas três 

obrigações trabalhistas. Em São Paulo, apenas dois ajustes possuíam mais de 50 cláusulas, 

enquanto 503 ajustes continham menos do que 10 cláusulas (91%). 

 

Gráfico 7 - Quantidade de cláusulas dos TACs PRT São Paulo 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Permite-se, portanto, a conclusão de que o objeto das investigações e a quantidade de 

deveres impostos aos investigados é restrita, sem detalhamento de obrigações. 

 

3.3.4 Principais cláusulas são repetições da lei 

 

Conforme o magistério de Britto Pereira (2016, p. 60), o artigo 7º da CRFB tem como 

premissa a elevação progressiva do sistema de proteção trabalhista. Com efeito, o MPT deve 

buscar a elevação destes direitos fundamentais, numa interpretação sistemática da 

Constituição, e não apenas a manutenção do status quo normativo. 

A despeito desta finalidade institucional, apenas cerca de oitenta TACs continham 

cláusulas que não eram repetição do quanto já previsto na legislação trabalhista (5% de tudo). 

Tal como no estudo de Rodrigues (2011) e Filgueiras (2012), no MPT, a regra é que as 

obrigações de fazer coincidam com as exigências legais. 

Como já foi adiantado acima, as cláusulas mais comuns em TACs dizem respeito a 

obrigações básicas previstas na legislação, dentre elas, registro de empregados, respeito à 

jornada legal de trabalho, entrega de EPIs, ou recolhimento tempestivo do FGTS. Ou seja, 

houve pouca criatividade para, por exemplo, exigir a substituição de máquinas industriais 

ultrapassadas. 

Como exemplo de ajuste criativo, citamos o TAC firmado nos autos do Inquérito civil 

de nº. 82.2013, em que uma cooperativa de crédito ajustou sua conduta para proibir a 

concessão de crédito a empresas que tivessem sido flagradas explorando mão de obra em 

condições análogas à de escravo. Os TACs que versavam sobre assédio moral, apesar de 

conterem obrigação principal consistente em abster-se de praticar assédio moral, de forma 

0 200 400 600
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idêntica à legislação, também expressavam cláusulas complementares que não são 

contempladas na lei, tais como a obrigação da empresa estabelecer uma declaração de 

princípios,
118

 a criação de mecanismos para recebimento de denúncias, a instalação de 

comissão interna para analisar tais requerimentos, ou realização de palestras ou seminários 

esclarecendo o tema, enquadrando-se como ajustes com padrões superiores ao patamar 

legislativo.
119

 

No entanto, retiradas estas hipóteses, a regra era a reprodução dos preceitos legais nos 

termos de ajuste de conduta. Citamos, como exemplo, as cláusulas do termo de ajuste de 

conduta de nº. 52.2013, que repetiam a legislação (relativas ao dever de registro de 

empregados e vedação do trabalho infantil), concentrando-se em apenas um trabalhador. Não 

foi um caso único, pois quase todos os ajustes constantes da nossa amostra continham 

cláusulas básicas. Destarte, a quase totalidade dos termos de ajuste contemplam obrigações 

expressamente previstas na CLT ou nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho 

(IV). 

 

3.3.5 Valores pouco aversivos das multas 

 

Em relação à análise das multas previstas nos termos de ajuste de conduta, 

observamos, a princípio, que as astreintes foram fixadas com critérios de incidência diversos. 

Em alguns casos, a cominação foi fixada por trabalhador prejudicado, em outros, a cominação 

foi fixada por cláusula descumprida. Por fim, em muitas hipóteses, a penalidade foi fixada 

levando em conta a quantidade de dias em que a infração ocorreu (multa diária).
120

 Hipóteses 

excepcionais também ocorreram, como a do Inquérito civil de nº. 4.868.2009, cuja multa 

fixada foi de 1% sobre o montante da folha de pagamento da empresa, o que impediu a 

aferição do seu valor exato para os fins desta pesquisa. 

Como a discriminação deste tipo de penalidade (per capita, por infração, ou diária) 

impossibilitaria a obtenção de um critério uniforme, optamos por considerá-la como uma só 

referência, ainda que com o risco de desvirtuar esta evidência. O que trazemos aqui é, 

portanto, uma ordem de grandeza dos valores envolvidos, tratando-se de um critério 
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 Consoante Inquérito civil nº. 448.2010. 
119

 O óbice de uma investigação que versa sobre assédio moral, porém, diz respeito à comprovação de sua 

efetividade, limitada no mais das vezes ao depoimento testemunhal de ex-empregados. Por isso, a prática do 

cumprimento presumido nas referidas investigações era comum. 
120

 A multa diária, em regra, possuía montantes baixos. No entanto, no mais das vezes, referiam-se a obrigações 

cujo descumprimento pode ser aferido diariamente, como extrapolação de jornada, não concessão do 

descanso semanal, entre outras. 
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relativamente válido para mensuração. Como forma de compensar este critério heterogêneo, 

optamos por selecionar a multa de maior valor estipulada no acordo. Assim, se um TAC 

possuía multa de R$ 500,00 por trabalhador prejudicado e outra penalidade de R$ 10.000,00 

por cláusula descumprida, selecionamos a sanção de maior valor. 

O valor médio das cominações estipuladas em Campinas foi de R$ 11.052,19, 

implicando dizer que a penalidade abstratamente prevista para o compromissário faltoso 

girava em torno de 11 mil reais. Em São Paulo, o valor médio das multas previstas foi de R$ 

10.740,36, valor muito próximo àquele encontrado em Campinas. 

A mais elevada multa fixada foi no valor de R$ 200.000,00, por obrigação 

descumprida, em Campinas, sendo que um total de 13 termos de ajuste de conduta 

contemplavam este valor, envolvendo o Sindicato dos Rodoviários de Araçatuba (Inquérito 

civil de nº. 155.2012) entre outras empresas que estariam promovendo condutas antisindicais. 

De igual maneira se deu em relação ao Sindicato dos Trabalhadores em Edifícios e 

Condomínios de Campinas, no Inquérito civil de nº. 287.2012, com multa estipulada de 200 

mil reais. Em São Paulo, as maiores multas fixadas foram no valor de R$ 100.000,00 

encontradas em um total de 10 inquéritos. 

Apesar da pesquisa evidenciar que os investigados de São Paulo corresponderem à 

parte das maiores empresas do País, como construtoras, bancos, usinas e montadoras de 

automóveis, as multas mais vultosas foram dirigidas a sindicatos de trabalhadores, ou para 

empresas que praticaram condutas que interferem no funcionamento destes sindicatos, o que 

pode sugerir algum viés ideológico na atuação dos procuradores, já que penalidades tão 

contundentes não foram impostas em face de outra modalidade de investigados, ou para 

infrações trabalhistas também graves, como a prática do trabalho escravo ou acidente de 

trabalho fatal.
121

  

Houve, portanto, um total de treze termos de ajuste firmados com um padrão de 

cláusulas contendo valores muito acima da média. Como foram as maiores multas estipuladas, 

influíram sobremaneira no percentual médio das multas aferido. Retiradas da amostra estas 

multas excepcionais, o valor médio decresceria acentuadamente, passando, na 15ª Região, 

para R$ 8.956,35 (redução de 23%). 

Em Campinas, apenas 65 TACs continham multas com valor superior a 50 mil reais; 

em São Paulo, apenas 30 ajustes continham multas com montante superior a 50 mil reais (5% 

em média, para ambas regiões). 
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 Como ressalta Britto Pereira (2016, p. 120), o combate adequado a estas práticas deveria impor ação dura por 

parte do MPT, por meio de sanções pesadas e exemplares. 
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Os ajustes contendo menor valor de astreintes continham multas de R$ 100,00 por 

obrigação descumprida (VI). Outra amostra, extraída do Inquérito civil de nº. 2185.2012, 

continha multa de R$ 200,00 por trabalhador (VII). Houve casos em que nenhuma multa fora 

prevista, de forma que o descumprimento da obrigação não engendraria qualquer sanção ao 

compromissário, como se deu no Inquérito civil de nº. 454.2011, cujo tema era assédio 

moral.
122

 

Em Campinas, com valores inferiores a 10 mil reais, houve um total de 986 termos de 

ajuste (78%); com valores inferiores a 5 mil reais, foram 765 TACs (cerca de 60% de todos os 

ajustes), e com valores inferiores a 1 mil reais foram 351 ajustes (27%). 

Em São Paulo, com valor igual ou inferior a 10 mil reais, houve um total de 438 

ajustes (79%), com valores inferiores a 5 mil reais, foram 331 ajustes (60%), e com valores 

iguais ou inferiores a mil reais foram 88 ajustes (16%). Segue gráfico que ilustra o panorama 

das multas. 

 

Gráfico 8 - Valores das multas dos TACs PRTs São Paulo e Campinas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Embora haja fixação de multas para o caso de quebra do compromisso, foi comum 

encontrarmos a previsão de mecanismos de anistia prévia nos próprios ajustes (VIII). Como as 

justificativas empresariais estavam sendo aceitas em investigações anteriores, elas passaram a 

constar expressamente dos TACs, como verificamos, dentre vários, no Inquérito civil de nº. 

303.2013 (IX). Trata-se, portanto, de uma anistia ex ante quanto às multas (X), significando 

que, a despeito da prova da efetiva violação ao TAC, é possível escapar da cobrança de suas 

multas a depender das justificativas apresentadas. 
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 É possível que a cláusula referente à estipulação de multas em face da empresa não tenha sido lançada no 

ajuste por erro de digitação, ou que tenha sido incluída minuta do ajuste ao invés do documento oficial. 
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O caráter tolerante do MPT verifica-se, também, quando são fixadas cláusulas de 

contenção do crescimento dos valores pecuniários das multas, impedindo uma punição 

proporcional ao ilícito, como se viu no Inquérito civil de nº. 3.137/2010, firmado com uma 

grande companhia de telefonia celular móvel, limitando o valor máximo da multa em 400 mil 

reais, independentemente da quantidade de empregados atingidos ou da reincidência nas 

infrações cometidas (XI). 

O que se verifica, portanto, dos dados colhidos, é que o valor das astreintes costuma 

ser baixo, com valores próximos às multas administrativas do Ministério do Trabalho, 

enfraquecendo o poder inibitório para repetição ou continuidade do ilícito. 

 

3.3.6 Ausência de indenização do dano moral coletivo nos termos de ajuste 

 

Uma das possibilidades, explicitadas pela doutrina, prevê o pagamento de uma 

indenização, pelas infrações já constatadas durante o inquérito, no termo de ajuste de conduta. 

Esta sanção pode ser chamada de indenização prévia do dano moral coletivo ou indenização 

social, representando uma perda financeira imediata em face do investigado. Pode ter caráter 

reparatório (regularização retroativa) ou compensatório (indenizatório).
123

 A indenização do 

dano moral coletivo distingue-se da multa, acima abordada, porquanto representa uma 

punição imediata pelos ilícitos cometidos, enquanto a astreinte será imposta em caso de 

violação futura ao ajuste; a indenização incide, assim, em concreto, para irregularidades 

comprovadas, ao passo que a multa incide em abstrato e de forma contingencial; a 

indenização tem por finalidade a compensação integral do dano moral coletivo, enquanto as 

multas vinculam-se a obrigações de fazer específicas do ajuste, assumindo caráter nitidamente 

punitivo. 

Em Campinas, dentre 1.185 ajustes analisados, em apenas 46 ocorrências houve 

previsão de indenização social, o que correspondeu a 3% de todos os termos pesquisados. Em 

São Paulo, dentre 547 ajustes pesquisados, em apenas 19 deles houve previsão de indenização 

social, o que correspondeu também a 3% do total. A pesquisa não avançou a fim de identificar 

se houve pagamento efetivo de tais indenizações. A seguir, ilustramos a distribuição destes 

indicadores em gráfico. 

 

Gráfico 9 - Indenização social fixada no TAC 
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 Filgueiras constatou que na sua amostra de TACs raramente há regularização retroativa, seja de salário, seja 

de registro (2012, p. 261). 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Em Campinas, o maior pagamento de dano moral coletivo foi no montante de 300 mil 

reais, e o menor foi de R$ 500,00, enquanto o maior valor de indenização social encontrado 

em São Paulo ocorreu no Inquérito civil de nº. 1839.2013, no montante de R$ 3.000.000,00. 

Mesmo diante de ilícitos graves, como acidentes de trabalho fatais, não era usual a imposição 

de perdas pecuniárias imediatas. 

Devemos enfatizar, também, que, em algumas destas ocorrências, o pagamento de 

indenização decorreu do fato do termo de ajuste de conduta (extrajudicial) estar vinculado a 

um processo judicial, ou seja, um TAC foi firmado em um inquérito do Ministério Público 

como forma de encerrar uma ação civil pública. Isto evidencia, mais uma vez, a frágil força 

cogente que o MPT tem de exigir, administrativamente, o pagamento de valores imediatos por 

parte dos seus investigados; com ações civis públicas, as sanções dos ajustes foram maiores. 

Na Procuradoria da 2ª Região isto ocorreu com o Procedimento de Acompanhamento Judicial 

de nº 82.2012
124

 e com o Inquérito Civil de nº 1835.2013, em que os ajustes foram firmados 

com indenizações nos valores respectivos de R$ 1.000.000.00 e R$ 2.568.000,00, com vistas 

a pôr fim às lides judiciais. Excluídas estas hipóteses, a taxa de TACs sem punições em São 

Paulo aumentaria. 

Em Campinas, o somatório de indenizações perfez um total de R$ 1.895.450, sendo 

que o valor médio da indenização social foi de R$ 41.205,00 (dividindo-se apenas pelos 

ajustes em que houve indenização). O valor médio total indenizatório, obtido pela divisão por 

todos os termos de ajuste de conduta firmados, chegaria a R$ 1.599,53.  

                                                           
124

 Os Inquéritos civis de nºs 1837.2013, 1838.2013, 1839.2013, 1840.2013 também correram em paralelo a uma 

ação civil pública. Todos os exemplos citados em São Paulo, onde houve pagamento de indenizações sociais, 

referem-se a ações civis públicas movidas contra empresas que operam o transporte rodoviário municipal. 
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Em São Paulo, o acumulado de indenizações sociais foi de R$ 11.354.492,00, sendo 

que o valor médio da indenização social foi de R$ 597.604,84 (para cada ajuste em que houve 

indenização social). Dividindo-se o valor total indenizatório por todos os TACs assinados, 

chegar-se-ia à média de R$ 20.757,76 por ajuste. 

Nesta perspectiva comparativa, em apenas uma ação civil pública ajuizada contra uma 

grande rede varejista nacional, houve condenação da empresa ré no valor de três milhões de 

reais.
125

 Ou seja, todo o acumulado de indenizações sociais de um ano da Procuradoria de 

Campinas, envolvendo mais de mil investigados, foi inferior ao valor obtido por uma única 

ação coletiva ajuizada. 

O valor médio das indenizações, como se vê, também é baixo, não levando em 

consideração a proporcionalidade punitiva esperada para ilícitos graves, especialmente 

aqueles praticados por grandes empresas. O Inquérito civil de nº. 2871.2013, por exemplo, 

teve por objeto um acidente de trabalho com um resultado de dez vítimas fatais, mas não 

contemplou indenização social no acordo extrajudicial respectivo. Com estes dados, observa-

se que a comprovação de ilícitos trabalhistas não costuma gerar, na quase totalidade dos 

casos, o pagamento de valores pelo infrator, já que os TACs não prevêem indenizações para a 

finalidade de ressarcir a coletividade atingida. 

Os motivos pelos quais esta punição não está sendo exigida são vários. O mais 

elementar deles é a alegação, aceita pelo MPT, de que as empresas não possuem dinheiro para 

atender a esta finalidade, levando em consideração as dificuldades econômicas dos 

investigados, como se verificou no Inquérito Civil de nº 173.2013 (XII). O discurso da 

impossibilidade de cumprimento das normas pelos empregadores também foi absorvido pelo 

Ministério Público do Trabalho; as empresas foram vistas como entes frágeis, que não podem 

ser incomodados com a exigência dos direitos trabalhistas, sob pena de ser inviabilizado o 

crescimento econômico e a produção de riqueza (FILGUEIRAS, 2012, p. 94; 178).  

Pode-se argumentar que o fato de apenas 3% dos ajustes contemplar indenização 

social significou, nos demais casos, inexistência de repercussão social a justificar o 

pagamento de valores pelo compromissário. Porém, isto implica dizer que o foco prioritário 

da atuação ministerial voltou-se para conflitos sem relevância social. 
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 Lojas Americanas em Itabuna é condenada. Disponível em: <http://noticias.r7.com/bahia/lojas-

americanas-em-itabuna-e-condenada-em-r-3-mi-por-descumprir-normas-de-saude-e-seguranca-28082015>. 

Acesso em: 26 set. 2016. 
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Em síntese, 97% dos termos de ajustes de conduta não previa qualquer tipo de punição 

aos infratores, por irregularidades legais já cometidas. A não imposição de tal sanção 

indenizatória implicou a ausência de qualquer tipo de sanção aos infratores. 

 

3.3.7 Concessão de prazos 

 

A pesquisa analisou, também, se os termos de ajuste de conduta previam prazos para 

adequação à lei por parte dos infratores. Estes prazos concedidos nos TACs foram convertidos 

em dias, nesta pesquisa, adotando-se quanto a este indicador um critério uniforme. 

Para que se entenda melhor, citaremos um exemplo. Quando uma empresa é flagrada 

sem promover a proteção do seu maquinário ou o fornecimento de EPIs, o Ministério Público 

chama o infrator para celebrar um compromisso. Neste TAC, pode ser fixado um prazo para 

que a empresa instale as proteções exigidas pela legislação e entregue os respectivos EPIs. Em 

pesquisa anterior, Filgueiras (2012, p. 257) constatou que 70% da amostra colhida de TACs 

previa prazos para regularização da conduta. Os termos de ajuste de conduta levantados por 

Rodrigues (2011, p. 254), em pesquisa que envolveu 220 TACs do MPF, possuíam, por sua 

vez, prazos estabelecidos em 82,5% dos casos. 

Na Procuradoria de Campinas, no ano de 2013, um total de 249 ajustes previa algum 

tipo de prazo (21%). Em 30 TACs, o prazo concedido foi superior a um ano. Em apenas 40 

ajustes houve a fixação de prazo inferior a trinta dias para que o investigado se ajustasse aos 

ditames legais. Cerca de 180 ajustes tinham prazos com duração superior a trinta dias e 

inferior a um ano. O maior prazo concedido foi de 1.095 dias, no Inquérito civil de nº. 

1761.2012. 

Em São Paulo, neste ano, um total de 152 ajustes previa algum tipo de prazo (27%), 

percentual superior àquele encontrado em Campinas. Em 30 termos de ajuste, o prazo 

concedido foi superior a um ano. Os maiores prazos concedidos, superiores à média, foram 

fixados em 1.800 dias (5 anos) nos Inquéritos civis de nºs. 498.2012, 1867.2012, e 1877.2012, 

relativos à contratação de pessoas com deficiência. 

No entanto, em procedimentos variados, prazos extensos foram concedidos para outro 

tipo de obrigações, como no Inquérito Civil de nº. 1087.2012, em que foi constatada a 

contratação de uma cooperativa irregular por entidade hospitalar, tendo sido conferido um 

prazo de dois anos para que referida empresa substituísse a mão de obra ilegal por uma 

contratação nos moldes da lei (XIII). Outro exemplo de flexibilidade temporal ocorreu no 

Inquérito civil de nº 160.2013, versando sobre jornada de trabalho, suspendendo a imposição 
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de quaisquer multas em face do compromissário por cento e vinte dias (XIV). A concessão de 

prazo, ocorrida no Inquérito Civil de nº 1867.2012), por sua vez, dizia respeito à obrigação de 

implementar a cota de contratação de pessoas com deficiência, estipulando cinco anos para 

esta adaptação normativa (XV). O termo de ajuste de conduta, firmado em abril de 2013, com 

uma das maiores operadoras de telefonia móvel do Brasil, previa prazo de um ano para que a 

empresa cumprisse regras básicas de jornada e descanso previstas na CLT (arts. 59, 66 e 71), 

tais como o respeito ao limite de duas horas extraordinárias por dia (XVI). 

A regra, porém, em São Paulo e Campinas, era que os ajustes não previam qualquer 

tipo de prazo para adequação à lei. Ainda assim, o fato de que, em média, 24% dos TACs 

celebrados em ambas procuradorias continham algum tipo de prazo representou uma 

significativa vantagem econômica para os investigados, uma vez que tiveram dilação 

temporal para cumprir a lei, significando um salvo-conduto para continuarem violando as 

normas trabalhistas. 

 

Gráfico 10 - Previsão de prazo para cumprir a lei nos TACs 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Não podemos aqui deixar de tecer críticas a este comportamento flexibilizatório de 

concessão de prazos. Em primeiro lugar, porque tratam-se de obrigações expressamentes 

previstas em lei, não criando novos deveres jurídicos aos investigados. Em segundo lugar, 

porque obstam a atuação de órgãos de fiscalização como Ministério do Trabalho, CERESTs e 

outros. Em terceiro lugar, porque geram repercussões práticas aos trabalhadores. Por fim, 

porque estimulam outros empregadores a terem a mesma oportunidade. 

Impactam, por exemplo, na atuação dos auditores-fiscais do trabalho, que se vêem 

impedidos de autuar as empresas ou até de embargar obras com risco grave e iminente à 

integridade física dos trabalhadores. Foi o que se deu nos autos do Mandado de Segurança de 

nº. 11.612.98.2016, em curso na Vara do Trabalho de Aparecida de Goiânia/Goiás. A empresa 

PRT SÃO PAULO E 
CAMPINAS (MÉDIA) 

Concessão de
prazo 24%

Cumprimento
imediato 76%
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investigada havia lavrado um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público do 

Trabalho com obrigações de adequação à Norma Regulamentadora de n. 12, que trata de 

proteção do maquinário industrial, com vigência somente a partir do ano de 2019. Ocorre que 

os auditores-fiscais compareceram à empresa e constataram que, com aqueles equipamentos, 

o risco de acidentes de trabalho era iminente. Por isso, interditaram algumas das máquinas da 

empresa investigada. Inconformada, a empresa ingressou com mandado de segurança contra a 

paralisação efetuada pelos auditores, argumentando que o Ministério Público lhe concedera 

um prazo de 3 anos para a total adequação, sendo que neste intervalo suas atividades não 

poderiam ser interrompidas. A Justiça do Trabalho concedeu a liminar e a empresa voltou a 

operar com as máquinas desprotegidas. 

Não é um caso isolado. O mesmo aconteceu no Rio Grande do Sul, no Município de 

Glorinha, quando auditores interditaram uma fábrica de móveis planejados (modulados) em 

setembro deste ano. Ocorre que, anteriormente, em janeiro de 2014, a empresa firmou um 

termo de ajuste de conduta com o MPT, cujo prazo de cumprimento, quanto aos mesmos itens 

de segurança do trabalho, somente venceria em 30 de novembro de 2016. Com base neste 

compromisso, ingressaram com o mandado de segurança de nº. 21.490-69.2016.5.04.0232, na 

Vara do Trabalho de Gravataí. 

A concessão de prazos nos termos de ajuste pode ser extremamente prejudicial aos 

trabalhadores, porque gera impactos diretos aos obreiros, como risco de morte e mutilações 

em maquinário desprotegido. Exemplificativamente, no termo de ajuste firmado no Inquérito 

Civil de nº 228.2013, houve fixação de prazos de 180 dias para o cumprimento de obrigações 

legais que versavam sobre a segurança e saúde do trabalhador (como concessão de EPIs e 

instalação de dispositivos de segurança nas máquinas)(XVII), sendo intuitivo, neste caso, que a 

falta de proteção no maquinário e de EPIs tinha alto potencial para engendrar acidentes de 

trabalho. 

Quando prazos são concedidos para o cumprimento de normas de segurança, a chance 

de reincidência é alta, podendo ocorrer novos acidentes de trabalho, graves ou inclusive fatais, 

como foi verificado no Inquérito civil de nº 1747.2011, em que um acidente de trabalho 

ocorreu após a assinatura do ajuste. O TAC foi firmado em junho de 2013, com uma empresa 

terceirizada de uma das maiores montadoras de automóveis do País, com prazos de 

regularização variando entre 30 e 180 dias. Ocorre que, três meses depois, um acidente de 

trabalho ocorreu (XVIII, XIX, XX).
126 
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 No Inquérito civil de nº 74.2007, também houve morte após a violação do ajuste. 
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De igual forma aconteceu no Inquérito civil de nº 1176/2013, ou seja, houve um 

acidente laboral após a assinatura de um termo de ajuste. O TAC foi firmado em 24.06.2013, 

determinando o dever da empresa em observar a Norma Regulamentadora de n. 12, no prazo 

de 180 dias, além das Normas Regulamentadoras de nº. 06 (EPIs e EPCS) e 17 (Ergonomia) 

(XXI). Ocorre que a cláusula oitava do ajuste foi desrespeitada, como ficou evidenciado em 

março de 2016, cobrando-se uma reduzida multa de 30 mil reais, e tendo ocorrido novo 

acidente de trabalho (XXII).
127

 

Não são, assim, aspectos formais ou patrimoniais do contrato de trabalho: o objeto dos 

compromissos extrajudiciais (a saúde dos empregados) está sendo transacionado, deixando 

claro que o descumprimento do TAC gera efeitos reais e prejudiciais aos trabalhadores. 

O prazo concedido para futura adequação também interferiu no viés pró cumprimento 

do TAC acima referido, fazendo com que a informação de que o TAC foi cumprido deva ser 

relativizada, sendo muito provável que, no curso do prazo fixado pelo Ministério Público, o 

compromissário estivesse em desacordo com a lei. 

 

3.3.8 Fiscalização insuficiente dos termos de ajuste de conduta 

 

Não basta assinar o termo de ajuste de conduta, sendo fundamental que o ajuste seja 

fiscalizado, como afirma a unanimidade da doutrina por nós consultada. 

No que tange à fiscalização dos termos de ajuste de conduta, verificou-se em 

Campinas que um total de 675 TACs foram fiscalizados, o que representou cerca de 57% de 

todos aqueles que foram pesquisados, ou seja, mais da metade. Em São Paulo, dentre 547 

ajustes, houve fiscalização em 348 deles, o que representou 63% de todos aqueles que foram 

pesquisados. Considerando que seria razoável esperar-se a fiscalização de todos os ajustes 

após a respectiva celebração, as taxas encontradas de compromissos sem monitoramento 

(37% e 43%) podem ser consideradas elevadas. Isto é, levando em conta o discurso 

amplamente difundido de que a efetividade do TAC deve ser aferida através da sua 

fiscalização sistemática, o indicador encontrado é significativo de um padrão de atuação que 

pode não estar priorizando esta fiscalização. 

Gráfico 11 - Taxa de fiscalização dos TACs PRT São Paulo e Campinas 
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 No Inquérito civil de n. 368.2013, foi constatado um acidente de trabalho fatal, tendo o trabalhador rural 

morrido eletrocutado. Mesmo após a fatalidade, o compromisso concedeu um prazo de 90 dias para a fazenda 

adequar-se à legislação (Norma Regulamentadora de n. 10): o TAC, firmado em agosto de 2013, foi 

descumprido quanto à cláusula 12, que tratava da indenização social pelo acidente fatal ocorrido. 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Embora a maioria dos TACs tenha sido fiscalizada, é importante mencionar que 43% 

dos ajustes não foram objeto de fiscalização em Campinas, e 37% não foram fiscalizados em 

São Paulo (média de 40%). A falta de fiscalização dos TACs pôde se dar por vários motivos, 

muitos deles justificáveis como: o baixo quantitativo de auditores-fiscais;
128

 o caráter 

conciliatório da Inspeção do Trabalho, que não formaliza os ilícitos; a recusa da empresa em 

apresentar documentos;
129

 o encerramento das atividades empresariais; a deliberação de 

arquivamento da investigação pelo procurador. No entanto, ressaltamos que estes ajustes 

foram firmados no ano de 2013, e nosso estudo de casos analisou o banco de dados do MPT 

até setembro de 2016. Houve, assim, pelo menos três anos para que os TACs fossem objeto de 

algum tipo de fiscalização. Se, neste período de tempo, um percentual médio de 40% dos 

TACs não foi inspecionado, tem-se um indicador de que a efetividade do TAC ou não é 

priorizada pela instituição, ou é comum os compromissários não se submeterem a este 

controle. 

Inúmeros expedientes podem ser utilizados para fugir deste monitoramento: baixa do 

cadastro da empresa junto à Receita Federal – praxe utilizada por empregadores de médio 

porte; suspensão ou paralisação de obras em determinada região; restrição do ajuste à matriz 

(ou filial);
130

 transferência de trabalhadores de uma empresa para outra de mesmo grupo 

econômico; comprovação de dispensa provisória (ou meramente formal) de empregados; são 
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 Até 2011, havia 2955 fiscais no Brasil (FILGUEIRAS, 2012, p. 247). Em setembro de 2016, havia cerca de 

2.518 auditores-fiscais do trabalho em atividades, conforme “Boletim de Baixas Quinzenal” elaborado pelo 

AFT Sílvio Carlos Andrade da Silva, constante do grupo de emails aftbrasil. 
129

 Quando a empresa não comparece ao chamado da Inspeção do Trabalho, normalmente a fiscalização é 

encerrada (FILGUEIRAS, 2012, p. 238), o que também é uma estratégia eficaz para fugir do TAC. 
130

 Apesar dos procuradores, não raro, acatarem este argumento, a Justiça do Trabalho refuta este entendimento: 

“TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. GRUPO ECONÔMICO. O Termo de Ajustamento de 

Conduta (TAC) assinado por uma empresa obriga todas as demais do grupo econômico do qual ela é 

integrante.” (TRT da 3.ª Região; Processo: 0000237-94.2011.5.03.0016 AP; Data de Publicação: 29/08/2011; 

Órgão Julgador: Quinta Turma; Relator: Jose Murilo de Morais; Revisor: Lucilde D'Ajuda Lyra de Almeida). 
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artíficios comuns que impedem o controle do compromisso, como se infere do despacho 

proferido no Inquérito civil de nº 80.2013, onde houve arquivamento da investigação pois o 

compromissário alegou que não mais mantinha – temporariamente – obras em funcionamento. 

Referida informação permite que a empresa compromissária não tenha que se adequar ao 

ajuste por um tempo. 

Outra forma do investigado eximir-se do cumprimento do ajuste é através da 

afirmação de que encerrou – definitivamente – suas atividades, ou que seu quantitativo de 

empregados foi reduzido, como aferiu-se no Inquérito civil de nº 24.2013 (XXIII), sem que o 

procurador determinasse a realização de uma inspeção in loco para verificar se tais 

informações eram verdadeiras. Semelhantemente ao quanto observado na Justiça do Trabalho, 

por Cardoso e Lage (2007, p. 106), a extinção da empresa fragiliza a efetividade da legislação 

trabalhista, o que se faz mais agudo diante de pequenas e médias empresas. É o que se 

observou, ainda, do caso relatado no Procedimento Preparatório de nº. 118.2013 quando, após 

a formalização do compromisso extrajudicial, a empresa informou que não mais possuía obras 

na área de atuação da Procuradoria, considerando o MPT sanada a questão (XXV). 

Arquivar a investigação, nestes casos, é um procedimento autorizado pelo Conselho 

Superior do MPT, pelo Precedente de n. 10,
131

 mas, diferentemente do que disciplina o órgão, 

a busca exaustiva da localização do compromissário não foi necessária para o encerramento 

dos inquéritos. 

A alegação de que a infração diz respeito à matriz, enquanto os autos de infração 

foram lavrados na filial, também permitia esquivar-se do ajuste, como observamos no 

Inquérito Civil de nº. 357.2013, em que o TAC não teve as multas cobradas pela sua 

vinculação à sede, e não à filial. Neste caso, o descumprimento do ajuste foi sucedido por um 

outro compromisso, uma vez que o primeiro empreendimento estava “imunizado” à 

fiscalização (XXIV). Outra forma de não se submeter ao TAC foi através da terceirização, seja 

ela lícita ou ilícita (CARDOSO; LAGE, 2007, p. 161), transferindo trabalhadores para outra 

empresa, do mesmo grupo econômico ou não. 

Encerrar o inquérito sem o questionamento quanto ao cumprimento da avença pelo 

compromissário não é um comportamento ilegal. No entanto, demonstra que, em muitos 

casos, o Ministério Público não está privilegiando a fiscalização do acordo extrajudicial e, 
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 EMPRESA – SOCIEDADE – ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES OU IMPOSSIBILIDADE DE 

LOCALIZAÇÃO. "Nos procedimentos investigatórios onde restar configurado o encerramento de atividades 

de empresa, sociedade ou entidade investigada ou denunciada, ou tornar-se impossível sua localização, após 

a exaustão das diligências, atestados pelo procurador vinculado ao feito, poderá o Conselheiro Relator, por 

despacho, homologar a promoção de arquivamento, devolvendo o processo à origem.” 
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consequentemente, a efetividade dos direitos transindividuais. O arquivamento automático 

ocorrido, por exemplo, no Inquérito civil de nº 254.2013 (XXVI), era um expediente habitual: 

tão logo o compromisso era assinado, a investigação encerrava-se, sem maiores 

questionamentos sobre o cumprimento da lei pelo compromissário. Grande parte dos TACs 

não fiscalizados da nossa amostra é originária de inquéritos arquivados logo após a assinatura 

do termo de ajuste de conduta, o que implica dizer que estes compromissos não foram (nem 

serão) monitorados. Acaso os TACs fossem efetivamente fiscalizados – e não sumariamente 

arquivados – o percentual de descumprimento também tenderia a crescer. 

Quando não havia arquivamento automático, era comum haver cumprimento 

presumido, ou seja, considerava-se cumprido aquilo que não foi fiscalizado. É o que se 

evidenciou do despacho proferido no Inquérito Civil de nº. 1308.2007, ressaltando o 

procurador que a lavratura do termo de ajuste de conduta, abrangendo o objeto da 

investigação, é razão suficiente para o arquivamento da investigação, uma vez que, no seu 

entender, a lei não exige a fiscalização ad eternum do termo lavrado (XXVII). O Inquérito civil 

de nº 6113.2012 também adotou o cumprimento presumido, uma vez que após doze meses de 

assinado o TAC arquivou-se a investigação, pois não houve qualquer denúncia que indicasse 

o descumprimento do acordo (XXVIII). 

A justificativa apresentada no Inquérito Civil de nº. 2254.2013 legitima esta presunção 

de cumprimento, pois, no entender do MPT, há diversas formas de se fiscalizar o 

cumprimento de um TAC, o que pode ser feito de forma direta, ou indireta, consistente na 

espera de uma comunicação de eventual descumprimento (XXIX). O permissivo para arquivar 

a investigação, sem qualquer fiscalização do termo de ajuste de conduta, foi encontrado, 

ainda, no Inquérito Civil de nº. 2802.2013, quando passados mais de 3 meses da assinatura do 

TAC, sem notícia de que o investigado contratava menores de 16 anos, significava o 

adequado cumprimento do ajuste (XXX). 

Para concluir este tópico, em não havendo fiscalização direta do TAC, a ausência de 

notícias de descumprimento – desconsiderando que o acesso do trabalhador a órgãos públicos 

é dificultoso – ensejava o cumprimento presumido da avença, em muitas hipóteses. 

 

3.3.9 Fiscalizações superficiais 

 

A realização de fiscalizações superficiais para aferição do cumprimento dos TACs 

impactou fortemente no percentual de ajustes que foi por nós considerado cumprido. Estas 
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fiscalizações costumavam ser realizadas por auditores do Ministério do Trabalho, mas 

também, eventualmente, envolviam outros órgãos públicos e o próprio MPT. 

O que possivelmente explica o caráter raso destas fiscalizações é a falta de 

conhecimento técnico e legal, decorrente de uma falta de capacitação das autoridades que 

inspecionam os ajustes, ainda que a hipótese de corrupção não possa ser desconsiderada. O 

Ministério do Trabalho já demitiu 173 servidores desde 2003, a grande maioria deles por 

corrupção. No ano passado, 21 funcionários foram expulsos do órgão, de acordo com o 

documento intitulado “Relatório das punições expulsivas consolidado por ano 2003 a 2015” 

da Controladoria Geral da União (CGU, 2016), sendo o Estado de São Paulo vice-recordista 

em demissões disciplinares.
132

 

Em outro sentido, quando se diz que os TACs foram fiscalizados, estamos afirmando 

que algum tipo de fiscalização ocorreu, ainda que restrita à apresentação de documentos 

selecionados pelo próprio compromissário. O ideal seria que o próprio Ministério Público, ou 

a Inspeção do Trabalho, empreendessem esta fiscalização, mas fomos conservadores e 

consideramos cumprido o ajuste, mesmo diante da parcialidade decorrente do fato de que os 

principais interessados é que provavam suas alegações.
133

 

A superficialidade na ação fiscal, também constatada por Filgueiras (2012, p. 147)
134

 é 

o que se observa dos sintéticos relatórios de fiscalização que foram por nós analisados, como 

exemplificamos abaixo: 

 

Inquérito civil nº. 185.2013. 

Em diligência constatei, face aos documentos exibidos, o atendimento ao isento 

TAC.
135

  

À consideração. 

Guarulhos, em 01.12.14.  

 

O caráter flexível da Inspeção do Trabalho, sem autuação imediata, constituía outro 

elemento para desvirtuar a taxa de efetividade dos termos de ajuste de conduta, especialmente 

na 2ª região (São Paulo). Exemplo deste caráter flexível da ação fiscal, que considera 

efetivamente cumpridos os itens dos TACs – ainda que não o sejam – foi encontrado no 

Inquérito civil de º 210.2013, tendo o MPT firmado um TAC prevendo o pagamento 
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 Diante dos casos já comprovados de desvios funcionais dos auditores-fiscais, por certo um dos fatores que 

repercutiu na quantidade de TACs cumpridos foi essa condição, sendo plausível supor que se trata de prática 

generalizada no Ministério do Trabalho que atua na 2ª região/SP, como constatei em conversa informal com 

auditores-fiscais que atuam na Corregedoria do órgão. 
133

 Quando os sindicatos fiscalizavam os ajustes, a imparcialidade também era manifesta. 
134

 Nem todo item da legislação trabalhista é fiscalizado e, mesmo quando há inspeção, a infração não é 

necessariamente detectada, além do agravante do tipo de fiscalização efetuada, que normalmente é 

panorâmica (FILGUEIRAS, 2012, p. 147). As fiscalizações também não tem caráter retroativo. 
135

 Consideramos este TAC cumprido. 
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tempestivo do salário dos professores de determinada escola particular. A Inspeção do 

Trabalho fiscalizou a compromissária e constatou que cinco professores recebiam seus 

salários em desconformidade com a quantidade de aulas proferidas (XXXI), descumprindo, 

assim, a cláusula 1ª do TAC, mas permitiu que a investigada regularizasse a sua conduta, 

deixando de multá-la. Com isto, o ajuste foi considerado cumprido e a investigação foi 

arquivada pelo MPT. 

Ao invés de estender a investigação para toda a população de trabalhadores da 

empresa compromissária, era comum que a fiscalização dissesse respeito a apenas alguns 

destes obreiros, selecionados por amostragem. No Inquérito civil de nº 1370.2013, o termo de 

ajuste de conduta versava sobre proibição do excesso de jornada, tendo o MPT solicitado os 

cartões de ponto apenas dos empregados cujas letras iniciais dos respectivos nomes 

continham as consoantes “J” e “M” (XXXII). Como não foram encontradas irregularidades em 

relação aos empregados escolhidos, o ajuste foi considerado cumprido. O monitoramento do 

ajuste, restringindo a esfera de trabalhadores potencialmente atingidos, era uma praxe. No 

entanto, este procedimento acaba por não visualizar o descumprimento, acaso ele tenha se 

dado em relação à amostra não solicitada, repercutindo, pois, no índice de efetividade dos 

ajustes, sugerindo, ainda, que o padrão de controle dos ajustes era superficial e sem maiores 

detalhamentos. 

 

3.3.10 Alto índice de descumprimento dos ajustes 

 

Para que se tenha uma correta compreensão do índice de efetividade dos termos de 

ajuste de conduta é necessário que façamos algumas ressalvas em relação aos fatores que 

levaram a pesquisa a um viés favorável ao cumprimento dos acordos extrajudiciais. Neste 

sentido, devemos ponderar, inicialmente, o fato dos TACs serem recentes, assinados no ano 

de 2013, pois quanto mais fiscalizações incidentes sobre o ajuste, mais chances de flagrante 

da sua violação. Acordos extrajudiciais recém celebrados supõem que os compromissários 

estão mais atentos às exigências legais consentidas. Além disso, o reduzido número de 

cláusulas constantes dos acordos, impactou neste indicador, pois quanto mais dispositivos 

contratuais, mais chances de os preceitos serem violados. 

Como vimos acima, a realização de fiscalizações genéricas, formais, superficiais e 

com prazos de correção dos ilícitos também influenciou o indicador de efetividade dos 

compromissos extrajudiciais, fenômeno aliado a uma confiança desmesurada do MPT na 

veracidade dos documentos constantes dos inquéritos, em especial aqueles apresentados pelos 
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próprios investigados. Outros meios de prova, como sistemas informatizados do Ministério do 

Trabalho, não foram pos nós consultados para elidir as afirmações constantes das 

investigações. Neste sentido, a aferição do cumprimento dos TACs foi meramente formal, 

restrita à documentação constante dos inquéritos.  

O estudo de casos considerou verdadeiras as afirmações dos procuradores do trabalho, 

auditores-fiscais do trabalho ou analistas periciais, informando que houve fiscalização do 

ajuste e constatação do seu cumprimento. Mas não se deve esquecer que estas fiscalizações 

envolviam apenas uma amostra do universo de trabalhadores; que muitas delas não se davam 

nos locais de trabalho, mas através da análise de documentos; e que a fraude empresarial, 

visando a ocultação dos ilícitos, é algo comum. Assim, este índice de cumprimento é 

perfeitamente falseável. Em muitas ocasiões, a afirmação de cumprimento do ajuste já 

contradizia as informações constantes do relatório ou do despacho do procurador, como 

vimos, por exemplo, no Inquérito civil de nº 31.2013, no qual o MPT afirma que a auditoria 

fiscal constatou uma única violação relativa à jornada de trabalho, mas que, pelo seu caráter 

pontual, não ensejaria a lavratura do auto de infração, arquivando-se a investigação (XXXIII) 

ou, também, no Inquérito civil de nº 1370.2013, em que a análise dos cartões de ponto revelou 

desrespeito ao intervalo intrajornada, mas como isto se deu para poucos empregados, em 

episódios eventuais, significava o cumprimento do TAC (XXXIV). 

Do ponto de vista metodológico, não coadunamos com a interpretação do MPT de que 

violações pontuais e eventuais configuram cumprimento do ajuste, uma vez que se a infração 

atingiu apenas um trabalhador, ou se deu em apenas um evento, consiste em desrespeito ao 

TAC. Estas irregularidades ensejam, sem grandes controvérsias, a cobrança das multas 

estabelecidas no TAC, ainda que de forma proporcional à extensão da violação, sendo certo 

que a previsão de penalidades per capita ou com incidência diária tem justamente a finalidade 

de ponderar esta equivalência. Deve ser dito, também, que o infrator adere às cláusulas do 

ajuste de forma espontânea, comprometendo-se a cumprir o TAC em sua inteireza, e não de 

forma parcial ou precária. De qualquer forma, estas violações eventuais ou episódicas – ainda 

que possam representar anistia de multas – não poderiam significar, a contrario sensu, o 

cumprimento do ajuste, para os fins desta pesquisa, sendo correto entender-se que se trata de 

descumprimento parcial. 

Nosso método considerou, ainda, que a violação de apenas uma cláusula foi 

considerada um descumprimento do ajuste. Pode-se imaginar que se trata de um exagero 

considerar que a violação a apenas uma cláusula caracteriza inefetividade do ajuste, mas não 

é: como vimos acima, 25% dos TACs firmados em Campinas continham apenas uma cláusula 
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(ou seja, 100% do TAC seria descumprido) ao passo que 41% dos compromissos continham 

apenas duas cláusulas (ao menos, 50% da íntegra do TAC seria violada). Em São Paulo, 96 

ajustes (17%) continham apenas uma cláusula, enquanto 230 TACs (42%) continham até duas 

cláusulas. Significa dizer que o desrespeito a apenas uma cláusula pode abranger a íntegra ou 

a metade do conteúdo do ajuste, em pelo menos 41,5% de todos os casos. 

O caráter conciliatório das fiscalizações do Ministério do Trabalho, permitindo a 

concessão de prazos, por nós já apontado, também interferiu no índice de cumprimento dos 

ajustes. Dentre muitos casos concretos, no Inquérito civil de nº 1839.2013, verificou-se que a 

empresa não havia ajustado o registro dos seus motoristas empregados, obrigação constante 

do TAC, mas o auditor-fiscal do trabalho não formalizou a infração, sob o fundamento de que 

tais mudanças eram recentes (XXXV), relativizando o ilícito do artigo 29 da CLT porque 

estavam sendo gerados um número considerável de empregos. 

Em contrapartida, quando o cumprimento era efetivamente constatado, somente uma 

fiscalização costumava ser feita, com duração de poucos dias, não se realizando duas 

aferições de cumprimento dos TACs em nenhum inquérito pesquisado. O quantitativo de 

empregados entrevistados e de documentos solicitados costumava dar-se por amostragem, 

evidenciando a superficialidade das ações fiscais também da Inspeção do Trabalho. O 

aprofundamento da fiscalização do TAC, com inspeções repetidas na empresa, não era a 

regra. Na totalidade dos casos por nós pesquisados, um mero episódio de cumprimento já 

ocasionava a interpretação de que o universo de obrigações de trato sucessivo estava sendo 

respeitado, como se observou do Procedimento de nº 39.2013, cujo TAC versava sobre 

descanso e jornada de trabalho (obrigação de trato sucessivo), mas cuja investigação foi 

arquivada após uma única fiscalização do ajuste (XXXVI). 

Apesar de muitos ajustes conterem, ao final, a previsão de que o arquivamento da 

investigação não impedia o desarquivamento futuro à vista de novas denúncias, trata-se de 

hipótese que não foi por nós encontrada, o que sugere que os denunciantes (trabalhadores ou 

sindicatos) não têm fácil acesso de comunicação com as instâncias do Ministério Público do 

Trabalho. 

A fiscalização dos TACs costuma ter um caráter restrito, só dizendo respeito, exata e 

literalmente, ao quanto disposto em suas cláusulas, consoante se apreende do Inquérito civil 

de nº. 332.2013, posto que, apesar de constatada irregularidade quanto ao descanso semanal 

dos trabalhadores, a investigação foi encerrada pois o TAC somente versava sobre descanso 

de onze horas entre duas jornadas de trabalho (XXXVII). Com efeito, a interpretação 
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restritiva
136

 era a mais utilizada pelos procuradores do trabalho nos inquéritos estudados, para 

considerar cumprido um termo de ajuste de conduta, o que mais uma vez inflacionou o 

indicador de cumprimento do TAC.
137

 

Outro fator que impediu a constatação do real indicador de eficácia dos TACs foi a 

ingenuidade do Parquet Trabalhista, aliada à crença na boa fé do infrator. Um certo grau de 

credulidade na intenção dos compromissários em colaborar com a investigações foi 

encontrada na forma de atuação do MPT, não suspeitando-se que os investigados podem estar 

ocultando provas desfavoráveis aos seus interesses. Em um dos inquéritos, o infrator 

comprometeu-se a não manter empregados sem registro, sendo intuitivo imaginar que a 

empresa não iria apresentar ao órgão de investigação documentos que evidenciassem 

trabalhadores sem carteira assinada. Com efeito, somente uma fiscalização no 

estabelecimento empresarial (in loco) permitiria a aferição de que o ajuste estava sendo 

cumprido. Entretanto, a apresentação de documentos pelo próprio investigado, que 

demonstrava o registro dos seus empregados, foi aceita como forma de permitir o 

arquivamento do inquérito, como se verificou, dentre muitos, do Inquérito civil de nº 

208.2013 (XXXVIII). 

Não foram comportamentos excepcionais, mas sim generalizados, permitindo o 

encerramento das investigações por cumprimento do ajuste, como também se deu no Inquérito 

civil de nº 57.2013, cuja prova documental, selecionada pela empresa, serviu para aferir o 

cumprimento da obrigação de não contratar menores de 18 anos de idade (XXXIX).  

Por fim, outra circunstância que incrementou o índice de cumprimento dos acordos 

extrajudiciais foi o fato de que o respectivo monitoramento dos ajustes era feito por órgãos 

sem know how em investigações trabalhistas. Em São Paulo (2ª Região), a fiscalização pelo 

Ministério do Trabalho não era a regra, com a realização de investigações por entidades pouco 

familiarizadas com a seara trabalhista, como a vigilância sanitária, delegacias da polícia civil, 

sindicatos profissionais, conselhos de ética profissional, entre outros. Ademais, a forma de 

                                                           
136

 O TAC sob comento tinha por tema Jornada de Trabalho, e impunha a concessão de intervalo de 11 horas 

entre duas jornadas de trabalho. Para fiscalizar o ajuste, o auditor encontrou a irregularidade de falta de 

concessão de 24 horas de descanso na semana (trabalho de segunda a segunda), cujo tema é também Jornada 

de Trabalho. Não estamos afirmando que o TAC foi desrespeitado, mas apenas que a ideia que deveria 

permear os membros do MPT é a necessidade de adequação da empresa à matéria Jornada de Trabalho como 

um todo, sob pena de termos TACs contendo apenas uma cláusula, renovados ano a ano, à medida em que as 

infrações forem constatadas. 
137

 Em contrapartida, quando o TAC é violado, ao invés das multas serem exigidas, é usual solicitar-se nova 

fiscalização, o que significa a atribuição de um juízo de valor diferente para cada um dos comportamentos 

empresariais. 
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fiscalização de documentos técnicos ou de obrigações legais que exigem inspeção in loco, por 

vezes, era também inapropriada. 

A falta de conhecimento sobre a matéria ficou evidente no Inquérito civil de nº. 

594.2013, pois o auto de infração informava que o Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais não contemplava algumas das funções existentes na empresa. Há um relativo 

consenso de que este ilícito implica na ausência de efetiva implementação do PPRA (pela 

conjugação do item 9.3.3 “d” com item 9.1.1 da Norma Regulamentadora nº. 9), cuja 

obrigação constava do TAC. No entanto, como a descrição da infração não coincidia 

literalmente com a cláusula do ajuste, reputou-se cumprido o acordo. 

Deve ser dito, ainda, que o MPT por vezes adota o procedimento de chamar várias 

empresas, do mesmo setor econômico, para celebrar TACs padronizados em sequência, o que 

ocorreu, por exemplo, no que tange à exigência do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros 

(AVCB, exigido por leis estaduais). Esta assinatura de TACs em série costuma ser precedida 

de um procedimento promocional de políticas públicas (PROMO), com esclarecimento aos 

empregadores sobre a legislação. Em seguida, individualmente, são chamadas as empresas 

para se adequarem através de um compromisso, de forma célere, não sendo obrigatória a 

ocorrência de ilícitos prévios aos TACs nestes casos. Entretanto, estes ajustes preventivos não 

foram fiscalizados in loco, até mesmo porque a prova do cumprimento decorria da 

apresentação do referido auto de vistoria. Ocorre que este conjunto de TACs (31 acordos ou 

quase 1,5% de todos), contendo apenas uma obrigação, enviesou bastante a amostra porque 

foram majoritariamente considerados cumpridos, como se deu no Inquérito civil de n. 

62.2013(XL).
138

 Com a exclusão destes eventos, o indicador de descumprimento 

possivelmente seria incrementado. 

Todos estes fatores geraram viés favorável à efetividade dos termos de ajuste de 

conduta em nossa pesquisa. Sem esse olhar atento, a taxa de cumprimento dos ajustes pode 

parecer suficiente para a efetividade da legislação trabalhista, mas as provas acima trazidas 

evidenciam que a ineficácia tende a ser muito superior ao percentual encontrado. Os dados 

aqui apresentados representam, assim, apenas a parte mais evidente de um grave problema de 

subnotificação dos ilícitos. Expostas todas estas restrições, no que diz respeito ao índice de 

cumprimento dos termos de ajuste de conduta, ainda assim os resultados foram conclusivos 

quanto à sua ineficácia. 

                                                           
138

 O mesmo expediente ocorreu nas investigações envolvendo a lavoura do abacaxi, na Procuradoria de 

Campinas, culminando em mais de 30 TACs preventivos (1,5% de tudo) com os investigados (como exemplo, 

citamos o Inquérito Civil nº. 262.2013) 
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Dentre 675 ajustes fiscalizados em Campinas, 397 TACs foram violados em 2013 

(59% de inefetividade), enquanto, em São Paulo, dentre 348 ajustes fiscalizados, 200 TACs 

foram violados, no mesmo ano (58% de inefetividade). 

 

Gráfico 12 - Taxa de cumprimento dos TACs em Campinas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Gráfico 13 -Taxa de cumprimento dos TACs em São Paulo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Em sentido contrário, implica dizer que somente 41% dos TACs firmados na 

Procuradoria de Campinas no ano de 2013 foram respeitados (278), e 42% dos ajustes 

firmados na Procuradoria de São Paulo, no mesmo ano, foram observados (148), 

representando uma baixa taxa de efetividade da atuação extrajudicial. 

Verifica-se, desta maneira, que mais da metade de uma amostra que representa 15% 

dos termos de ajustes de conduta firmados no Brasil em 2013 foi transgredida, significando 

que o instrumento prioritário de atuação do Ministério Público do Trabalho não tem 

conseguido implementar suficientemente a legislação trabalhista. 

Como pressuposto, a política pública de preferência pela solução extrajudicial deveria 

estar acompanhada de uma baixa expectativa de violação do termo de ajuste de conduta, 

somente sendo aceitável, no nosso sentir, um percentual de descumprimento que atingisse 

uma quota marginal dos casos totais. Ainda que este percentual não possa ser predefinido 

PRT Campinas 

CUMPRIDO
41%

DESCUMPRIDO
59%

PRT São Paulo 

CUMPRIDO
42%

DESCUMPRIDO
58%



131 
 

 

objetivamente (por exemplo, inferior a 10%), é intuitivo que um índice amplo de efetividade 

fosse esperado, por vários motivos. Quando se leva em conta que o MPT não investiga a 

totalidade dos ilícitos praticados por todos os empregadores, mas apenas aqueles que são 

comunicados, é razoável supor que a amostra de vigilância estatal tenha um desempenho 

amplamente favorável, no que tange ao cumprimento da lei pelo conjunto da população 

investigada, afinal, a meta do Ministério Público do Trabalho é a efetivação integral das 

normas trabalhistas sobre os alvos de sua atuação. 

Este índice de efetividade deveria ser muito superior à média encontrada de 41,5%, em 

primeiro lugar, porque o ajuste de conduta representa uma segunda oportunidade para o 

infrator trabalhista. Como mecanismo de pressão psicológica, a maior insatisfação do Estado 

em relação a um transgressor que reincide após o ajuste, deveria servir como incentivo à sua 

conduta escorreita. Depois, porque a adesão ao TAC pelo infrator é um ato voluntário, obtido 

sem qualquer forma de coação ministerial, sendo aguardado que o investigado cumpra com o 

prometido. Em terceiro lugar porque, como os TACs não exigem dispêndio de valores, seria 

crível imaginar que esta economia de recursos fosse utilizada na correção do ilícito – e não na 

sua continuidade. Com efeito, considerando todos estes fatores, a expectativa uma integral 

adequação deveria ser a regra, relativamente próxima a 100%. 

No entanto, o que observamos é que esta política não atingiu a sua finalidade 

intrínseca de ajustar a conduta dos infratores das normas trabalhistas,  nas condições de tempo 

e lugar por nós pesquisadas, uma vez que, em média, 58,5% dos termos de ajuste de conduta 

celebrados foram desrespeitados, demonstrando-se, empiricamente, que a resolução 

extrajudicial dos conflitos, defendida pela doutrina como fundamento para fuga à 

judicialização, não está sendo implementada. 

Se confrontado este índice com o total de TACs firmados (fiscalizados ou não), 

verifica-se que apenas 23% dos ajustes foram respeitados em Campinas, uma vez que 397 

foram violados, dentre o universo de 1185 ajustes, e os demais sequer foram monitorados 

(658). Em São Paulo, apenas 27% de todos os ajustes (fiscalizados ou não) foram respeitados 

(148 foram cumpridos, 199 não foram monitorados, dentre 547 TACs ao todo). 

Este quantitativo de 23% e 27% é bastante significativo para inviabilizar afirmações 

no sentido de que os TACs gozam de ampla efetividade, porque, em média, apenas 25% de 

todos os compromissos extrajudiciais celebrados pelo Ministério Público do Trabalho são 

comprovadamente efetivos. 

 

Gráfico 14 - Panorama Geral dos TACs PRT Campinas 



132 
 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Gráfico 15 - Panorama Geral dos TACs PRT São Paulo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Sob outra perspectiva, cerca de 75% de todos os compromissos ministeriais 

(envolvendo as Procuradorias de Campinas e São Paulo) ou não são cumpridos ou não são 

fiscalizados, de forma que estes dados permitem relativizar a argumentação de resolutividade 

extrajudicial, porque apresenta uma tendência dos TACs não serem fiscalizados, e quando o 

são, serem majoritariamente transgredidos. 

O que mais preocupa neste indicador, entretanto, não é o percentual do seu 

descumprimento em si (58,5%), mas o fato de que um universo ainda maior de empregadores, 

não abordados pelo Ministério Público do Trabalho, poderia estar violando generalizadamente 

a legislação trabalhista no período. Se a amostra objeto de intervenção estatal contempla uma 

taxa majoritária de ineficácia e de falta de fiscalização, a população empresarial não abordada 

podia estar desrespeitando, em percentual muito superior, as normas trabalhistas, em face do 

incentivo objetivo que os TACs descumpridos oferecem aos agentes externos quando não 

impõem indenizações sociais pelos ilicitos já cometidos. 
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3.3.11 Baixa execução 

 

Verificamos, ainda, em nosso estudo de casos, o índice de cobrança (aqui chamada de 

execução em sentido amplo) das multas por violação aos TACs, mas não adentramos no 

mérito de aferir se as multas haviam sido efetivamente pagas, porque nosso objetivo era saber 

se o procurador tomava medidas a fim de cobrar, judicial ou administrativamente, as multas 

decorrentes da infração do ajuste. 

Em Campinas, para um total de 397 violações ao ajuste, houve um total de 254 

cobranças de multas, o que significou um percentual de 64% de correlação. A despeito da 

maioria dos TACs violados em Campinas terem sido objeto de cobrança das multas, um 

percentual significativo não foi executado/cobrado (36%). 

 

Gráfico 16 - Taxa de cobrança das multas PRT Campinas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Quanto a este indicador, a diferença entre o comportamento do Ministério Público do 

Trabalho de Campinas e de São Paulo foi grande. Em São Paulo, para um total de 200 

transgressões aos ajustes, houve um total de 66 cobranças de multas, representando um 

percentual de apenas 33%. Significa dizer que apenas 1/3 dos ajustes desrespeitados na 

Procuradoria de São Paulo engendrou a cobrança judicial/administrativa de multas pelos 

procuradores do trabalho. 

 

Gráfico 17 - Taxa de cobrança das multas PRT São Paulo 

PRT CAMPINAS 

COBRANÇA 64%
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Em média, no Estado de São Paulo, envolvendo as procuradorias da 2ª e 15ª região, o 

índice de cobrança das multas foi de 48,5%, ou seja, menos da metade das multas foi objeto 

de cobrança, ainda que provado o descumprimento do ajuste, procedimento este autorizado 

pelo Enunciado de nº 11 da Câmara de Coordenação e Revisão do MPT.
139

 

Quanto a este ponto, devemos informar que é praxe a redução dos valores exigidos. 

Explicitamos como as multas são flexibilizadas através de um exemplo trazido do inquérito 

civil de nº 228.2013: nesta investigação, constatada a violação do ajuste (maquinário 

desprotegido), a multa foi integralmente anistiada, sob o argumento de a investigada ser uma 

microempresa (XLI). 

Como se vê, o alto percentual de ajustes violados (58,5%) é agravado com o fato de 

que as multas tem pouca propensão à cobrança (51,5% dos casos). O MPT, portanto, não está 

cumprindo a cláusula do ajuste que prevê como seu dever a execução das multas em caso de 

violação das cláusulas do acordo. 

Os motivos pelos quais estas multas não foram cobradas estão pautados em 

subjetivismos. A despeito da responsabilidade objetiva ser a regra na relação contratual de 

emprego, como vimos, o elemento subjetivo do empregador costumava ser considerado para 

absolvição das penalidades, como se extrai do Inquérito civil nº 68.2013. Na investigação, o 

auditor-fiscal concluiu pelo descumprimento da cláusula 4 do ajuste, mas a multa foi 

absolvida pelo procurador, pois o empregador “realmente buscou cumprir as obrigações”, 

sendo o principal objetivo do TAC zelar pelo cumprimento da norma jurídica (XLII). 
                                                           
139 “EXECUÇÃO DE TAC/ACP. No processo de execução de TAC ou ACP o Procurador oficiante, no 

exercício de sua independência funcional e de acordo com seu juízo de conveniência e oportunidade, poderá 

renegociar prazos e condições de cumprimento das obrigações principais, bem como o valor da multa 

respectiva, inclusive para dispensá-la parcial ou integralmente, quando o interesse público assim o exigir e a 

medida se revelar oportuna e compatível com as metas do Ministério Público do Trabalho”. 

PRT SÃO PAULO 
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A absolvição das multas manifestou-se, também, no Inquérito civil de nº 1082.2013, 

tendo ficado comprovado o atraso salarial de seis empregados, mas as penalidades não foram 

cobradas por se tratar o investigado de uma empresa de pequeno porte, sendo que a cobrança 

das astreintes poderia acarretar novo atraso salarial (XLIII). 

A leniência quanto ao descumprimento do TAC ficou evidente, da mesma forma, pelo 

despacho proferido no Inquérito civil de nº 261.2013, que anistiou as multas por ser mais 

relevante o fato da empresa regularizar as situações de risco e prevenir acidentes (XLIV). 

Conforme retiramos do conteúdo do relatório de arquivamento constante do Inquérito civil de 

nº 2363.2013, a penalidade deixou de ser cobrada pelo fato de a empresa ter cumprido 

praticamente todas as obrigações, bem como diante da notória crise econômica pela qual 

passa o País (XLV). A legislação pôde ser descumprida por diversos motivos, afinal o Direito 

do Trabalho é consensualmente desrespeitado até por questões culturais (CHAUÍ, 2013, p. 

229), o que serviu também de justificativa para a anistia quanto às cominações decorrentes da 

evasão ao TAC. 

Quando as multas não eram perdoadas por completo, a redução de valores era algo que 

se dava com muita frequência, como aferimos no Inquérito civil de nº. 2346.2013, reduzindo a 

sanção de 60 mil reais para 40 mil reais, pelo fato de a empresa não ter criado embaraços a 

esta constatação, pelo seu interesse em novamente se ajustar mediante um termo de 

compromisso, e por não possuir mais obras em andamento (XLVI). De igual forma, no 

Inquérito civil de nº 1176/2013, já citado, a multa foi reduzida de 100 mil para 30 mil reais. 

O que se verificou nos casos de remissão das multas decorrentes da violação ao ajuste 

(51,5% das hipótese), é que o Ministério Público do Trabalho, em cada caso concreto, 

discricionariamente, reputava ser conveniente a flexibilização dos valores devidos. 

 

3.3.12 Forma de comprovação da violação aos ajustes de conduta 

 

Por fim, questionamos em nossa pesquisa a forma através da qual se comprovou o 

descumprimento do TAC. A prova das violações veio não apenas dos autos de infração, sendo 

que, em muitos casos a própria empresa compromissária confessava o ilícito posteriormente 

ao ajuste, como se deu na confissão, em audiência administrativa, no Inquérito civil de nº.  

450.2012 (XLVII). 

Em outros casos, a análise de documentos ou inspeções no ambiente de trabalho foi 

feita pelo próprio Ministério Pùblico, através dos seus analistas periciais ou procuradores, 

como forma de demonstrar o descumprimento do ajuste. Os sindicatos dos trabalhadores – 



136 
 

 

apesar de sua patente parcialidade e falta de qualificação para este mister – e órgãos como os 

CERESTs, vigilância sanitária, delegacias de polícia civil, conselhos tutelares e outros 

também foram acionados, alternativamente, para fiscalizar o respeito aos TACs. A 

incapacidade do Ministério do Trabalho, por meio de auditores-fiscais, em fiscalizar os TACs 

tem levado o MPT a autorizar fiscalizações pelos sindicatos, como se vê do termo de ajuste de 

conduta firmado no Inquérito civil de nº. 155.2013 (XLVIII). 

Algo extremamente peculiar na Procuradoria de São Paulo foi o fato de que os TACs 

majoritariamente não foram fiscalizados pelos auditores-fiscais do trabalho, por meio do 

Ministério do Trabalho, diferentemente do que seu deu em Campinas e no Estado do 

Amazonas e da Bahia (SOUZA, 2013, 2014). 

Para um total de 397 TACs violados em Campinas, a prova da violação do ajuste veio 

através de autos de infração lavrados pelo Ministério do Trabalho em 199 ocorrências, o que 

representou 50% de tudo. Em São Paulo, os autos de infração foram a prova do 

descumprimento do ajuste em 47 hipóteses (13% dos fiscalizados), enquanto em 87 casos 

(25% de tudo), a prova da violação ao ajuste veio aos autos através de documentos da própria 

empresa compromissária. Assim, a dependência do Ministério Público do Trabalho, 

especialmente da Procuradoria de Campinas, em relação às ações fiscais do Ministério do 

Trabalho, por meio da Inspeção do Trabalho, ficou bastante evidente, permitindo-se sugerir, 

portanto, que, quanto maior o aparelhamento material e humano da Inspeção do Trabalho, 

maiores as chances de verificação dos ajustes de conduta firmados pelo MPT. 

 

3.3.13 Respostas preliminares 

 

Como dito anteriormente, a vantagem da pesquisa empírica é permitir o controle 

quanto à veracidade dos argumentos teóricos apresentados. De mais a mais, a compilação de 

um amplo estudo de casos permite que se confira alguma previsibilidade no comportamento 

de uma determinada instituição. Buscou-se aqui não apenas apresentar exemplos elucidativos 

de posturas do Ministério Público do Trabalho, demonstrando, em todos os casos, qual a 

proporção entre o comportamento criticado e o total de comportamentos pesquisados. 

Pela amostra por nós colhida, e pelas pesquisas pretéritas, um empregador que 

contrarie gravemente a legislação trabalhista, e que se defronte com a atuação do Ministério 

Público do Trabalho, provavelmente não será acionado na Justiça do Trabalho (5% de chance, 

em média). Se a investigação não for arquivada por falta de provas ou de interesse público 

(43,5% dos casos) nem for prorrogada (28% das hipóteses), a empresa, tendencialmente, irá 
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assinar um termo ajuste de conduta (23%), em breve espaço de tempo (no máximo, um ano). 

Este compromisso, possivelmente, irá conter poucas cláusulas (no máximo três, em 57% dos 

casos), outorgando-se, em 24% das hipóteses, um prazo para adequação da conduta do 

infrator. Para assinatura deste termo, o infrator nada terá que dispender a título de indenização 

social (97% dos ajustes não contemplam punição imediata). As multas previstas em abstrato 

não terão valores superiores a R$ 11.000,00, sendo que as chances deste compromisso não ser 

fiscalizado beiram a 40%. Se houver fiscalização, esta será feita de forma superificial pela 

Inspeção do Trabalho. O compromissário, provavelmente, irá violar o ajuste (em pelo menos 

58,5% dos casos), mas este descumprimento não ensejará cobrança de multas na maior parte 

das vezes (51,5%). Se houver cobrança, a chance de redução dos valores não é desprezível.
140

 

Quando se analisa a amostra que envolveu o comportamento de 19,7% dos 

procuradores do trabalho do Brasil em 2013, observa-se que são necessárias 100 denúncias 

para que 1 termo de ajuste de conduta preveja punição imediata (indenização por dano moral 

coletivo) e para que 4 acordos extrajudiciais violados tenham suas respectivas multas 

cobradas, na esfera administrativa ou judicial. Estas 5 ocorrências contemplando perdas 

pecuniárias, somadas às 5 hipóteses em que uma ação civil pública é proposta, permite que se 

chegue a um percentual de 10% de uma atuação ministerial com risco de perdas financeiras, 

corroborando, assim, o padrão homogêneo do MPT de não impor sanções aos infratores. 

Se a taxa de judicialização do MPT em São Paulo (2ª e 15ª região) fosse superior a 

5%, seria razoável esperar um maior índice de TACs contendo indenizações sociais. A 

comparação, para fins acadêmicos ou profissionais, deve ser feita entre o quantitativo de 

ACPs versus TACs com indenização por dano moral coletivo, e não entre ações civis e termos 

de ajuste de conduta convencionais: são necessárias cinco ações coletivas para que se 

convença qualquer investigado a pagar uma punição imediata
141

 pelos ilícitos já cometidos 

(proporção de 5/1). 

É fácil presumir, pelo nosso estudo de casos, que a efetividade da legislação 

trabalhista está longe de ser atingida com a dinâmica de conciliação extrajudicial empreendida 

pelo Ministério Público do Trabalho, uma vez que quase 60% dos termos de ajuste de conduta 

foram desrespeitados.
142

 Este é o panorama da regulação do trabalho por parte do Ministério 

                                                           
140

 Da mesma forma que a pesquisa realizada por Filgueiras (2012, p. 260), muitos TACs não são fiscalizados, 

mesmo quando isso ocorre e é constatado o descumprimento, a multa não é executada; quando havia algum 

pagamento de valor este era sistematicamente menor do que o previsto no acordo. 
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 Nem sequer estamos cogitando que esta sanção é suficiente para reparar o ilícito. 
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 A pesquisa de Filgueiras (2012) apontou que dentre 22 empresas que firmaram TACs, 18 delas, fiscalizadas, 

tiveram o descumprimento comprovado: nosso indicador foi menor, de 58,5%, mas envolveu uma amostra 

muito superior. 
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Público do Trabalho no Brasil encontrado em 2013, em São Paulo: o descumprimento de 

normas trabalhistas não gerou sanções, nem para a assinatura do ajuste (97% dos ajustes), 

nem por sua violação (51,5% de multas não foram cobradas). O estudo de Filgueiras (2012, p. 

315), identificou que, dentre 517 ajustes, apenas 2,5% das hipóteses contemplava perda 

pecuniária, índice muito semelhante ao nosso (3%). Nenhum dos ajustes violados, na pesquisa 

do autor, foi executado para cobrança de multas.  

Chamamos a atenção aqui para a proximidade dos percentuais encontrados nas 

procuradorias regionais do trabalho de São Paulo e Campinas, apresentando-se como mais um 

fator a demonstrar a existência de uma uniformização na conduta do MPT. Da mesma forma, 

os índices a que chegamos são muito próximos àqueles encontrados por Filgueiras (2012). 

A diretriz dominante do MPT priorizou um compromisso para adequação futura de 

conduta à lei, sem responsabilizar os infratores pela violação à lei e ao ajuste. Quando a 

empresa viola a legislação, mas não é punida, ela tem motivos para pôr em dúvida a 

credibilidade do MPT, enquanto instituição que zela pela ordem jurídica. A mensagem que 

pode estar sendo transmitida pelo órgão pode ser a de que violar a lei trabalhista não é um 

ilícito, porque não gera sanção. Os demais concorrentes, por sua vez, tendem a imitar o 

comportamento delinquente, como forma de incrementar sua competitividade, porque também 

querem ter a chance de regularizar. Mesmo em relação à questionável taxa de efetividade 

apresentada nesta dissertação (41,5%), é plausível supor que muitos destes ajustes de conduta 

eram cumpridos apenas de forma momentânea e precária, como forma de escapar de novas 

investigações ou punições. 

Neste contexto, diante do flagrante de irregularidades, é razoável concluir que os 

infratores têm forte expectativa em assinar um ajuste. Mais do que isso, pedem e anseiam pela 

assinatura de um TAC, como constatado empiricamente em nosso cotidiano. Ou seja, um 

mecanismo que deveria ser aversivo, acaba por ser reforçador da conduta faltosa dos 

empregadores. A postergação do cumprimento das obrigações previstas no TAC é fator que 

favorece o incremento das margens de lucro, constituindo-se em um comportamento esperado 

do ponto de vista da racionalidade empresarial. 

Consoante Filgueiras (2012), este comportamento conciliador não impacta somente no 

ambiente empresarial, mas também em outros órgãos, como a Justiça do Trabalho, que tende 

a imaginar que a postura conciliadora é uma regra que, se não observada, implica injustiça ou 

desigualdade para com a empresa que se defende no Poder Judiciário. Corolário disso é que, 

quando o MPT não propõe um TAC e ajuiza diretamente a ação civil pública, o Judiciário 

enxerga que o trâmite administrativo regular não ocorreu, pois a instituição não concedeu 
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igual oportunidade ao infrator, acabando por inviabilizar antecipações de tutela ou sentenças 

favoráveis, como temos testemunhado em nossa atividade profissional. Se, historicamente, o 

MPT concilia com os infratores, o comportamento alternativo, de endurecer no cumprimento 

da lei, é visto com desconfiança pelo Judiciário. Isto acaba por prejudicar, ainda, posturas 

destoantes de procuradores que tem por hábito exigir indenizações em TACs ou ingressar 

diretamente com ações, porque desacredita a palavra destes, uma vez que as empresas tendem 

a enxergar nas promessas uma bravata (FILGUEIRAS, 2012). 

A ampliação do atual índice de efetividade da legislação trabalhista demanda alteração 

no campo de previsões dos transgressores. Um histórico institucional guiado pela abstinência 

de punições perpetua a confiança dos infratores na impunidade. Como explica Filgueiras 

(2012), ao não sancionar os ilícitos, a rede de expectativa criada para os empregadores é de 

que, possivelmente, a violação do ajuste também não ensejará punição. O compromissário não 

acredita na imposição de multas pela violação ao acordo extrajudicial, expectativa que se 

mostrou confirmada pelo nosso estudo de casos, pois 51,5% dos TACs descumpridos não 

tiveram suas multas cobradas. Diante de um cenário de flexibilidade expandido, o 

comportamento racional da empresa é reincidir no ilícito, testando os limites do Estado. Este 

discurso contraditório (promete punir, mas não pune), aliado a uma postura complacente, 

engendra um órgão visto como frágil pelo infrator (FILGUEIRAS, 2012). 

O TAC, enquanto instrumento de atuação estatal, cai em descrédito por dois motivos: 

primeiro por não contemplar punições imediatas e, depois, por não ter suas multas – pouco 

aversivas – cobradas em caso de descumprimento. Esta dinâmica conciliatória somente 

reforça a convicção das empresas, no sentido da redução da expectativa de perdas financeiras, 

tornando-a confiante para novos ilícitos. Nossa amostra foi conclusiva neste sentido, 

evidenciando o nexo de causalidade entre a ausência de punições e a inefetividade dos ajustes. 

Também não se pode creditar esta fragilidade institucional ao pouco quantitativo de 

procuradores, pois se os quase 800 procuradores do trabalho no Brasil tivessem uma postura 

diferente, certamente o panorama de efetividade das normas trabalhistas seria outro, ainda que 

não ideal. Se a taxa de judicialização do MPT em São Paulo fosse, por exemplo, superior a 

5%, seria razoável esperar uma maior efetividade dos TACs ou um maior índice de TACs 

contendo indenizações sociais. 

A promoção de mais ações civis públicas e a obtenção de mais condenações 

indenizatórias (com perdas pecuniárias relevantes) podem levar, teoricamente, a melhores 

indenizações sociais nos ajustes. Se, eventualmente, em casos pontuais, já existe previsão de 

indenizações sociais nos termos de ajsute de conduta, isto se dá pela expectativa de perdas 
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(riscos) que algumas ações e condenações internalizaram nos infratores. O que o MPT pode 

fazer é fornecer subsídios para criar esta rede de expectativas, com a finalidade de mudar os 

parâmetros de cálculo dos empresários negligentes.  

Como aferimos empiricamente, não se sustenta o argumento de que o descumprimento 

da lei decorre de ignorância da legislação pois os TACs, em sua quase totalidade (95%), 

repetem normas trabalhistas, quando não concedem prazos para início de vigência da lei (24% 

dos casos). A vantagem financeira é, assim, um fator que melhor explica o fenômeno do 

descumprimento da legislação, pois o risco de sofrer punições é racionalmente calculado 

pelos infratores.
143

 Se, mesmo havendo punição imediata no TAC, a reincidência ocorre, isto 

pode ser explicado pela insuficiência na dosagem da pena.  

Em síntese, são efeitos deletérios dos TACs por nós pesquisados: a) subtração dos 

direitos coletivos dos trabalhadores, ao renunciar indenizações sociais, b) renúncia ou 

suspensão da aplicabilidade de direitos trabalhistas individuais, c) efeito antipedagógico para 

outros empregadores, d) diminuição da credibilidade da instituição como órgão de 

responsabilização jurídica, e) incremento da reincidência dos investigados, que testarão novos 

limites da ação do Estado, f) influência negativa para comportamentos destoantes no plano 

interno do MPT, e para posturas alternativas da Justiça do Trabalho e da Inspeção do 

Trabalho. 

A política pública de resolução extrajudicial dos conflitos coletivos de trabalho através 

dos termos de ajuste de conduta deve ser utilizada com extrema prudência. Além disso, a 

punição dos ilícitos trabalhistas, de forma proporcional à gravidade dos mesmos, dificilmente 

será obtida pela via consensual, pois o empresariado tende a não aceitar perdas pecuniárias 

relevantes que impactem em suas margens de lucro. Implica dizer que, para a efetividade da 

legislação trabalhista, de modo a tornar desvantajosa a evasão à lei, a dinâmica dos termos de 

compromissos extrajudiciais deve ser utilizada com parcimônia, prevalecendo, como regra, 

para efetividade das normas trabalhistas, o padrão de atuação judicial coercitivo. O processo 

de legitimação social do MPT, enquanto órgão constitucional, passa, inclusive, pela busca 

constante da efetivação destes direitos fundamentais. 

Esta pesquisa concentrou o estudo em apenas uma das instituições de vigilância do 

trabalho, o Ministério Público do Trabalho. Após esta seleção, aprofundamos a investigação, 

analisando uma amostra relevante de termos de ajustamento de conduta, bem como o seu grau 
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 Um parâmetro que poderia ser utilizado, para fins científicos, por exemplo, seria a taxa de reincidência para 

investigados que sofreram punições imediatas nos TACs, em comparação com aqueles que nada sofreram de 

perdas pecuniárias. 
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de eficácia. O que a pesquisa empírica permite concluir é que o MPT conseguiu o 

cumprimento da lei com atraso em uma pequena parcela de situações fáticas. O 

comportamento dos procuradores do trabalho, por sua vez, mostrou-se homogêneo, no sentido 

de não impor perdas pecuniárias aos infratores da legislação trabalhista. 

As intervenções do MPT precisam ter uma coerência racional com a natureza do 

capital. Se o MPT pretende efetivar a legislação trabalhista, e democratizar as relações de 

emprego, precisa começar a agir de forma harmônica com a razão empresarial, 

implementando reforços comportamentais que repercutam nos objetivos de qualquer 

empreendimento capitalista, “falando uma língua” que o empresariado entenda. Atuações que 

não têm por consequência perdas pecuniárias em face de infratores com expectativas 

econômicas tenderão ao insucesso. O modus operandi do MPT deveria atentar para outros 

aspectos fundamentais, como o incremento na qualidade do emprego através da efetivação 

dos direitos fundamentais previstos no artigo 7º da Constituição, a lealdade de concorrência 

interempresarial e eficiência econômica, a necessidade de prestação de contas para a 

sociedade e a elevação da credibilidade institucional.  
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CONCLUSÃO 

 

Na perscpetiva de censores do Direito, buscamos aqui fazer um critíca institucional, e 

não ao comportamento individual de cada procurador. Sob esse ponto de vista, a efetividade 

do TAC deve ser repensada no seu aspecto institucional, enquanto política implementada, 

mais do que mero fenômeno individual convergente. 

Nesta dissertação, propusemos a hipótese de que uma atuação do Ministério Público 

do Trabalho que não esteja lastreada em sanções contendo perdas pecuniárias terá pouca 

efetividade. As variáveis desta pesquisa foram o comportamento dos empregadores 

investigados visando a prática de ilícitos e a reação dos procuradores do trabalho visando 

alguma espécie de responsabilização. Diante disso, planejamos nosso experimento em um 

determinado período de tempo (ano de 2013) e espaço (procuradorias de São Paulo e 

Campinas), analisando empiricamente todos os termos de ajuste de conduta firmados. 

Observamos, assim, a conduta dos infratores e dos membros do MPT, quantificamos e 

qualificamos os dados coletados, para em seguida interpretamos as informações. Ao fim, 

nossa hipótese foi confirmada. 

A efetividade dos termos de ajuste de conduta é um tema de importância ímpar para o 

Ministério Público do Trabalho – um dos principais agentes no combate à pandemia de 

infrações trabalhistas no Brasil – porque o TAC é o principal instrumento de atuação utilizado 

nas últimas décadas. Em sendo o Ministério Público do Trabalho uma instituição que visa 

regular o Direito do Trabalho, sua maior ou menor eficácia será medida pelo grau de 

aderência dos empregadores às normas trabalhistas. 

Demonstramos, empiricamente, que o Ministério Público do Trabalho é a instituição 

do termo de ajuste de conduta, cujo quantitativo supera, em muito, desde o início da contagem 

dos dados institucionais, a quantidade de ações civis públicas, e também os ajustes firmados 

pelo Ministério Público Federal. A intenção do legislador foi desafogar o Poder Judiciário, 

permitindo a resolução dos conflitos sociais na esfera extrajudicial; no entanto, por um 

acidente de percurso previsível, os termos de ajuste de conduta somente tiveram, até o 

momento, potencial para fixar precariamente obrigações para os infratores de cunho 

inibitório, uma vez que os empregadores faltosos não consentiram com perdas pecuniárias de 

cunho reparatório ou indenizatório. Ainda assim, o mainstream da instituição elogia o 

compromisso extrajudicial, acabando por repercutir na sua base, que adotou o instrumento 

sem restrições. 
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Os doutrinadores interpretam que inexiste no TAC flexibilização ou redução de 

direitos, mas sim mera adaptação ao caso concreto, quanto ao tempo, local e modo como as 

obrigações devem ser cumpridas. A ausência de punições seria justificada pelo bem maior 

obtido pela adequação de conduta (celeridade, economia e resolução). O elemento subjetivo 

do infrator, e a capacidade sensitiva dos procuradores, reconhecendo o bom ou mau caráter 

dos transgressores, seriam importantes fatores para a efetividade do ajuste. Como vimos, 

porém, estes argumentos não possuem sustentação empírica e, em muitos casos, destoam dos 

princípios e regras inerentes ao Direito do Trabalho. 

O dispositivo legal que prevê o TAC não autoriza expressamente a anistia dos atos 

ilícitos já cometidos. Essa interpretação e praxe, atualmente hegemônica, não é autorizada 

pelo ordenamento jurídico, porquanto violadora do princípio da proteção do hipossuficiente e 

da imperatividade das normas trabalhistas. Se os direitos trabalhistas individuais são 

indisponíveis, por força do princípio protecionista, com muito mais razão o será o interesse 

público que diga respeito aos direitos trabalhistas transindividuais. 

Em sendo o Direito do Trabalho um mecanismo normativo de conciliação dos 

conflitos de interesses entre classes (linha de diferenciação entre condições de trabalho 

aviltantes e o assalariamento digno), utilizado para justificar a harmonia entre as classes, 

carece de sentido conciliar-se o cumprimento de normas conciliadoras – agora já não mais 

interesses de grupos em disputa pré-legislativa. Flexibilizar este cumprimento faz com que 

voltemos a uma insatisfação generalizada por parte daqueles que seriam atingidos pela norma, 

ou mesmo à barbárie. 

A aplicação de interpretações com fundamento no princípio da razoabilidade pelo 

MPT, para afastar ou relativizar normas juslaborais, faz a balança pender quase sempre para a 

superexploração. O absenteísmo de sanções, por sua vez, premia o infrator e torna-o mais 

confiante para eventual recalcitrância, dando origem a um jogo através do qual o Estado é 

testado a todo o tempo. 

Nem tudo é negativo nesta experiência, pois o know how adquirido pelos procuradores 

do trabalho, ao longo das duas últimas décadas, através do convencimento dos infratores à 

celebração dos compromissos (“magistratura de persuasão”)
144

 pode ser de grande 

importância futura. Este poder de persuasão, se voltado para magistrados trabalhistas, por 

exemplo, pode representar uma tendência de vitória nas ações coletivas, uma vez que, 

diferentemente dos infratores, os magistrados da Justiça do Trabalho não estão defendendo 
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 Na expressão de Caio Tácito (1988, p. 15-25 apud RODRIGUES, 2011, p. 73). 
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interesses próprios. Deve ser dito, ainda, que sem referida intervenção do Ministério Público 

do Trabalho a situação dos trabalhadores brasileiros provavelmente teria sido pior. Nas 

procuradorias regionais do trabalho da 2ª e 15ª região houve tentativa de imposição de perdas 

pecuniárias, através de ações civis públicas, bem como através do pagamento de indenizações 

sociais nos termos de ajuste de conduta, aliado ao fato de que um quantitativo não desprezível 

de compromissos foi respeitado. No entanto, estas iniciativas e resultados foram marginais: a 

responsabilização, quando ocorria (3% dos casos), era insignificante do ponto de vista 

financeiro, e os casos de cumprimento dos ajustes (41,5%) mostraram-se incapazes de gerar 

um efeito expansivo para o conjunto do mercado de trabalho. 

Os termos de ajuste de conduta transacionavam a reparação e a indenização pelos 

ilícitos já cometidos, quando não flexibilizavam, também, prazos para o cumprimento da lei 

(em 24% dos casos). Quando o Ministério Público do Trabalho assinava termos de ajuste de 

conduta sem indenização pelos prejuízos causados à comunidade de trabalhadores, não apenas 

substituía o Poder Judiciário, mas podia estar transgredindo os limites de suas atribuições 

constitucionais.
145

 Em realidade, a natureza jurídica dos termos de ajuste de conduta por nós 

pesquisados não poderia sequer ser qualificada de transação, porque tais compromissos 

extrajudiciais impediam a aplicabilidade de direitos fundamentais dos trabalhadores, 

representando uma concessão unilateral do MPT sem uma contrapartida material por parte 

dos investigados. A sonegação de direitos dos trabalhadores, ao não retroagir os efeitos do 

ajuste de conduta, foi uma prática comum, ainda que não expressamente declarada nos 

compromissos. 

Diante da oportunidade de regularização da conduta, as empresas responderam com 

novas infrações ao ajuste em quase 60% dos casos. O Ministério Público do Trabalho, 

também no Estado de São Paulo, adotou postura conciliadora, não se impondo perante os 

infratores, o que acabou por gerar empregadores mais resistentes ao cumprimento das normas. 

Se a efetividade dos direitos fundamentais trabalhistas é uma meta a ser perseguida 

pelo Ministério Público do Trabalho, o termo de ajuste de conduta deve sempre vir 

acompanhado de uma punição proporcional aos ilícitos cometidos, com a finalidade de 

reparar as lesões trabalhistas e compensar a sociedade, além do tradicional aspecto inibitório, 

afinal, o objetivo da tutela coletiva (judicial ou extrajudicial) é solucionar o problema na sua 

totalidade. Não se trata de adotar a prática de um Estado maniqueísta, punitivista ou mesmo 

autoritário, nem de combater a infração apenas por seus efeitos, mas sim por suas causas. A 
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classe trabalhadora, na atual conjuntura histórica brasileira, não detém força suficiente para 

enfrentar comportamentos patronais delinquentes que interferem, diretamente, no seu modo 

de reprodução social. Representar esta comunidade de trabalhadores para que os infratores 

sejam penalizados, dentro de uma moldura legal consentida pelo Estado de Direito, e, por 

consequência, para que a legislação seja minimamente respeitada, não implica opção por um 

perfil totalitário, mas o simples desempenho do dever constitucional do Ministério Público do 

Trabalho. De fato, o MPT oferece como incentivo tão somente a perda pecuniária, sequer 

postulando em suas atribuições a suspensão de atividades empresariais ou mesmo a extinção 

de empregadores delinquentes. 

Como se vê, o papel do MPT consiste em proteger o ordenamento jurídico trabalhista, 

vigiando e punindo os infratores que causem grandes lesões à sociedade, porém, o órgão 

utilizou o termo de ajuste de conduta de forma imatura, sem conseguir incentivar 

positivamente os infratores. De acordo com as pesquisas empíricas empreendidas, ao permitir 

o descumprimento da legislação (flexibilização), o Ministério Público do Trabalho parece 

estar se distanciando da sua missão constitucional. 

Pesquisas anteriores já indicavam a inefetividade dos ajustes extrajudiciais, tratando-se 

de um modelo de atuação que busca educar sem reprimir, mas que acaba por induzir o 

empregador a descumprir as normas. O que move o capitalista é a possibilidade de incremento 

de lucros, razão pela qual o Ministério Público do Trabalho, ao abrir mão do poder de 

coerção, materializado na sanção financeira, incentivou os infratores a apostar no 

descumprimento das normas, pela pouca chance de ocasionar prejuízo. 

A atuação do MPT, como vimos ao longo desta pesquisa, mostrou-se dogmática, por 

que baseada na crença de que o TAC vai ser cumprido pelo infrator, conclusão esta que pode 

se tornar uma profecia autorealizável, quando o intérprete do cumprimento é o próprio 

operador do Direito que apóia a tese da resolutividade extrajudicial. 

Explicitamos como o termo de ajuste de conduta convencional anistia o passado ilícito 

em 97% dos casos e que, se assinado sem dano moral coletivo, tem um impacto tão 

abrangente na sociedade que estimula não só os investigados, mas também todos os demais 

empregadores honestos a descumprirem a legislação, desequilibrando as relações econômicas, 

e acarretando enormes prejuízos ao coletivo de trabalhadores. O MPT, enquanto instituição, 

faz assim uma abstração da necessidade jurídica de retorno ao status quo ante (reparação ou 

compensação), desconsiderando que todos permanecem com o dever de cumprir a lei, 

independentemente de um compromisso formal. 
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O estudo de casos aqui empreendido avançou na pesquisa da eficácia dos TACs, 

analisando um quantitativo inédito de ajustes pesquisados, tendo sido descritos e compilados 

indicadores como valores das multas, previsão de indenização, quantidade de cláusulas, 

fixação de prazo de vigência, exigência de multas, entre outros, na amostra que envolveu 

1.814 termos de ajustes de conduta assinados em São Paulo, no ano de 2013. Diante de uma 

amostra que representa 15% de todos os TACs firmados no Brasil naquele ano, questionamos 

qual a tendência dos procuradores em punir os infratores da legislação trabalhista, e 

concluímos que esta propensão foi extremamente baixa. As empresas, em geral, não 

apresentavam grande resistência na assinatura do TAC, pelo fato de que este instrumento 

quase sempre não previa perdas financeiras (97% dos casos). Constatamos, igualmente, que 

os TACS costumavam conter poucas cláusulas com obrigações trabalhistas que repetiam a 

legislação (até 3 cláusulas, em mais da metade das hipóteses); fixavam prazos suspendendo a 

vigência da lei (24% dos casos); e contemplavam multas pecuniariamente baixas (em média, 

11 mil reais). 

Desenhou-se um cenário muito propício para a inefetividade dos TACs e de estímulo 

generalizado à evasão da legislação trabalhista, pela falta de fiscalização dos ajustes (cerca de 

40%), o que repercutiu no amplo índice de descumprimento de 58,5 % dos TACs fiscalizados, 

significando dizer que a inefetividade dos termos de ajuste de conduta foi empiricamente 

comprovada. Era também praxe que, quando o TAC era descumprido, não ocorria a cobrança 

de suas multas correlatas (51,5% dos casos), sendo usual a convocação do infrator para 

apresentar justificativas, olvidando-se que, na seara trabalhista, o risco da atividade 

econômica pertence ao empregador (responsabilidade civil objetiva).  

Se o MPT adotasse uma política pública rígida, com perdas pecuniárias relevantes 

para os infratores, o risco de prejuízo das empresas seria elevado e o TAC tenderia a deixar de 

ser aceito com o passar do tempo: ou as empresas se negariam a assinar o ajuste, pela punição 

imediata prevista, ou passariam a cumprir a lei espontaneamente, como forma de não ser 

penalizada pela instituição. Vimos, entretanto, que o elemento de barganha para a 

formalização dos ajustes é a ausência de sanções pecuniária ou da propositura da ação civil 

pública, o que torna imprescindível a propositura de ACPS com alta frequência e intensidade, 

caso haja recusa dos infratores em celebrar os termos de ajuste de conduta. Com o incremento 

da judicialização dos conflitos coletivos, diligentemente monitorados, é provável que o Poder 

Judiciário fixe condenações em valores crescentes. A opção judicial deve deixar de ser uma 

política marginal para ser uma política superior ou equivalente ao comportamento de 

composição extrajudicial, o que pode aumentar, por sua vez, o poder de negociação do 



147 
 

 

Ministério Público do Trabalho para conflitos coletivos futuros. A política pública do TAC, 

para ter sucesso, deve ser necessariamente minoritária.  

A contradição interna da retórica institucional ficou evidente, pois o acordo 

extrajudicial não é um instrumento de pressão autônomo. O TAC é atávico à ACP: sem ação 

civil pública, a chance de celebração do termo de ajuste de conduta beira a zero. Insistir na 

eficácia do compromisso extrajudicial sem o movimento paralelo de uma judicialização 

coletiva é uma estratégia equivocada em sua origem, por desconsiderar a importância do 

temor à sanção como motivador da conduta de observância ao Direito, o que acaba 

fragilizando o próprio MPT. 

A utilização do termo de ajuste de conduta, por sua vez, deve ser feita de forma 

coerente e racional com a dinâmica capitalista, evitando-se a adesão ao instrumento de forma 

acrítica e dissociada de resultados concretos. Com uma pedagogia apropriada, é possível que 

o conjunto de empregadores faltosos perceba que não há benefícios na condução de uma 

investigação pelo MPT, sendo mais vantajoso cumprir a lei voluntariamente. 

Não acreditamos que os procuradores do trabalho lotados em São Paulo (19% de todos 

os membros do MPT no Brasil), em sua maioria, foram indiferentes ao descumprimento 

generalizado da lei e à precarização das condições de trabalho. Estudamos, porém, alguns 

pressupostos comportamentais que estimulam este comportamento conciliatório, como a 

inexistência de mecanismos institucionais de incentivo à responsabilização dos infratores. O 

órgão apresentou-se muito mais como consultivo do que como jurídico. 

A conciliação que verificamos não foi com o empresariado em geral, mas sim com os 

infratores da legislação trabalhista. A quase totalidade dos procedimentos analisados não 

implementou punições aos infratores da lei; pior do que isso, a inefetividade dos termos de 

ajuste de conduta foi ampla, atingindo cerca de 60% de todos os acordos firmados, não sendo 

uma política pública apta, portanto, para efetivar os direitos humanos trabalhistas. 
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ANEXO I – TERMOS DE AJUSTE DE CONDUTA PESQUISADOS NA 

PROCURADORIA DA 2ª REGIÃO (SÃO PAULO). (EM SEPARADO) 

 

ANEXO II – TERMOS DE AJUSTE DE CONDUTA PESQUISADOS NA 

PROCURADORIA DA 15ª REGIÃO (CAMPINAS). (EM SEPARADO) 

 

ANEXO III – DESPACHOS E RELATÓRIOS  

 

 


