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Resumo: O presente texto analisa o comportamento do Ministério Público do Trabalho perante o 
descumprimento de normas trabalhistas por empresas do setor da construção civil no sul do estado da Bahia. O 
padrão de atuação desta instituição não engendrou sanções pecuniárias aos infratores na quase totalidade dos 
casos analisados. A conduta do órgão não levou em conta que as empresas, no sistema econômico capitalista, são 
movidas por lógica própria que busca a expansão dos lucros, ainda que em detrimento de normas estatais, o que 
ensejou a renitência na violação da lei. Este texto apresenta pesquisa relativa aos procedimentos internos desta 
instituição no período de 2005 a 2013, no setor da construção civil no sul da Bahia, face a condutas trabalhistas 
irregulares dos empregadores do setor. 
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1. Introdução 

O objetivo deste texto é discutir o padrão de atuação do Ministério Público do 

Trabalho (MPT) no sul do Estado da Bahia, especificamente em relação às empresas do ramo 

da construção civil, através da análise de procedimentos instaurados por conta de violações à 

legislação trabalhista no período de 2005 a 2013. 

Como esta instituição reagiu ao descumprimento de normas trabalhistas praticado 

pelos empregadores do setor da construção civil na região? O MPT tem conseguido frear o 

descumprimento da legislação? 

O tema é de suma importância, porquanto no ano de 2011, para um total de 701.496 

acidentes laborais, somente a construção civil foi responsável por 54.664 deles2. Dos 2660 

infortúnios fatais registrados no Brasil em 2013, 471 são de CNAE (Classificação Nacional de 

Atividades Econômica) da construção civil (Filgueiras, 2014). 

Esse cenário é corroborado pelas frequentes notícias relatando acidentes fatais ou 

graves que têm ocorrido nas cidades de Ilhéus e Itabuna: 

Acidente em obra do minha casa minha vida, leva a interdição da Ilhéus-Itabuna 
Operários da construtora Serpenge bloquearam a rodovia Ilhéus-Itabuna, no bairro de 
Banco da Vitória, por uma hora, em protesto por segurança no trabalho. Ontem à tarde, um 
operário de prenome Aroaldo foi atingido por um braço do guindaste munck e encontra-se 
em estado de coma no Hospital Geral Luiz Viana Filho. 
De acordo com operários, um braço do equipamento soltou e bateu na cabeça de Aroldo, 
que perdeu parte de orelha e massa encefálica. Eles dizem que só liberam a pista quando 
equipes de televisão estiverem no local. 
A Serpenge tem aproximadamente 500 operários nas obras de construção de condomínio do 
Programa Minha, Casa Minha Vida, às margens da Ilhéus-Itabuna (BR-415). O 
congestionamento atingiu mais de dois quilômetros. A pista foi interditada nos dois 

                                                           
1
 Procurador do Trabalho. 

2 Vide a respeito 
(http://www.protecao.com.br/materias/anuario_brasileiro_de_p_r_o_t_e_c_a_o_2012/estatisticas_de_acidentes_
brasil/JajiJa acesso em 04.09.2014) 
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sentidos com barricada e acabou sendo liberada há pouco pela polícia. (disponível em < 
http://www.otempojornalismo.com.br/v1/2011/09/29/acidente-em-obra-do-minha-casa-
minha-vida-leva-a-interdicao-da-ilheus-itabuna/> acesso em 09.01.2014) 
 
Itabuna: mais um operário morre vítima de acidente de trabalho. Por: Caroline Gois - 08 
de Maio de 2012 - 08h07 
Mais uma tragédia na construção civil. Adailton Gonçalves dos Reis, 28 anos, morreu na 
manhã desta segunda-feira (7) em uma obra localizada no Parque São João, na cidade de 
Itabuna, a 433 km de Salvador.  De acordo com nota publicada no Correio, o 4º 
Grupamento do Corpo de Bombeiros (GBM/Itabuna), informou que estava cavando com 
mais sete homens um buraco para uma viga quando um barranco cedeu. Apenas Adailton 
ficou preso na fenda de 1,70 metros de profundidade. Os outros sete trabalhadores não 
ficaram feridos. Segundo o Corpo de Bombeiros, Adailton não resistiu aos ferimentos e 
acabou morrendo. A Defesa Civil informou que a obra foi embargada pela Prefeitura após o 
ocorrido. (disponível em < 
http://www.bocaonews.com.br/noticias/principal/geral/35337,itabuna-mais-um-operario-
morre-vitima-de-acidente-de-trabalho.html> acesso em 09.01.2014) 

 

Em Ilhéus e Itabuna foram registrados pelas empresas 291 acidentes de trabalho em 

2013. Vários deles ocorreram em atividades da construção, envolvendo quedas, choques, 

aprisionamentos de membros, projeção de objetos etc. Dentre os agentes causadores, constam 

andaimes, escadas, serras, elevadores, tendo como consequências fraturas, amputações, cortes 

e distensões nos trabalhadores. Porém, o índice de subnotificação dos acidentes é sabidamente 

acentuado, mesmo em casos graves, fatais, e amplamente divulgados. Exemplificativamente, 

no ano passado, um infortúnio matou 4 trabalhadores terceirizados na obra da nova ponte de 

Ilhéus, no entanto, não constam comunicações do acidente na base de dados do INSS3. Assim, 

o quadro de acidentes efetivamente existente no sul baiano é mais grave do que indicam os 

registros oficiais. 

A pesquisa que culminou no artigo “MTE E MPT: Reação diante de infrações 

trabalhistas praticadas por empresas do setor da construção civil no Amazonas” (Souza, 

2013), indicou que a reação do MPT não foi proporcional à gravidade dos fatos ocorridos 

neste setor econômico. Violações graves e reiteradas às normas trabalhistas (como acidentes 

de trabalho, trabalho infantil, trabalho degradante etc.), causadoras de macro-lesões no tecido 

social deveriam, em tese, provocar uma atuação repressiva do MPT, mas a investigação 

realizada no Amazonas apurou que essa repressão, nas raras vezes em que ocorreu, foi 

insignificante do ponto de vista financeiro. 

Os mecanismos à disposição do MPT para a responsabilização dos infratores são as 

ações civis públicas (ACPs) e os termos de ajuste de conduta (TACs). 

No período de 2005 a 2013, no sul do Estado da Bahia, o MPT normalmente assinou 

TACs com os infratores, sem qualquer indenização pelas violações já cometidas, ou ainda 

                                                           
3 Notícia disponível em < http://www.blogdogusmao.com.br/v1/tag/nova-ponte-ilheus-pontal/> 
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promoveu o arquivamento dos procedimentos sob diversas justificativas. Estes arquivamentos 

ocorreram mesmo quando havia provas formais e externas, tais como relatórios de 

fiscalização do Ministério do Trabalho, do CEREST, ou documentos trabalhistas elaborados 

pelas próprias empresas. 

Este texto busca evidenciar, através da organização de dados empíricos, como a 

utilização dos TACs pelo MPT não tem atingido a finalidade esperada, consistente na 

regularização do ilícito e na sua prevenção futura. Dos TACs fiscalizados, a grande maioria 

foi descumprida pelas empresas. 

1.1. Metodologia. 

A análise dos procedimentos em curso no MPT contemplou o período que vai de 

2005 a 2013. Foram examinados procedimentos administrativos originários do MPT, através 

do sistema “MPT Digital”, e pelo exame do conteúdo dos procedimentos. 

O foco subjetivo desta pesquisa foram as empresas de construção civil e sua relação 

com o MPT. Por sua vez, o foco temático objetivo foi o descumprimento das normas 

trabalhistas e o comportamento estatal diante das infrações. 

O sistema “MPT Digital” não permite aferir o número exato de procedimentos do 

ramo da construção civil que já passaram por aquela Procuradoria, pois não há um 

cadastramento fidedigno em relação ao tema, ou em relação à atividade econômica que se 

pretende investigar. Apenas a aferição pelo nome das empresas permitiu um conhecimento 

acerca da atividade econômica por elas desenvolvida (expressões como “construtora”, 

“construção”, “engenharia”, “terraplenagem”, “planejamento”, “empreendimento”, 

“imobiliário” foram utilizadas como critério de identificação do objeto destes procedimentos). 

Foram utilizados critérios de busca nominal de empresas que contivessem quaisquer destas 

expressões em sua razão social (nome empresarial), uma vez que, por força de lei, a razão 

social da empresa deve contemplar a atividade econômica por ela realizada4. Feito isso, todas 

as empresas que contivessem algumas das chaves de pesquisa acima foram selecionadas para 

a definição da amostra.  

Dentre o universo de 2002 procedimentos instaurados entre os anos de 2005 a 2013 

na Procuradoria do Trabalho no Município de Itabuna (PTM), vinculada à Procuradoria 

Regional do Trabalho da 5ª Região (PRT-5 Bahia), selecionou-se uma amostra prévia 

contendo 126 procedimentos utilizando-se as chaves de busca nominal acima referidas. .No 

entanto, 53 desses procedimentos não puderam ser analisados, ou por que foram instaurados 

                                                           
4 Vide a respeito: http://regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/help/viab/nome_objeto_limit.html <acesso em 
02.04.2014> 
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por equívoco e sumariamente desativados no sistema, ou ainda porque eram inquéritos 

replicados, ou porque houve um cadastramento incompleto de documentos. Chegou-se, 

portanto, ao número de 73 procedimentos cujo conteúdo foi analisado para aferir o 

comportamento empresarial e a postura do MPT em sua regulação. Estes procedimentos 

representam 3% da totalidade dos que já foram instaurados na Procuradoria de Itabuna5. 

Não houve diferenciação quanto ao tipo de infração cometida na análise destes 

procedimentos: eles abarcam tanto infrações trabalhistas relacionadas à falta de registro de 

empregados, exploração de trabalho infantil, ou mesmo relacionadas a condições inseguras de 

trabalho. No entanto, a pesquisa permitiu aferir que as infrações predominantes foram 

relacionadas à segurança do trabalhador da construção civil, especificamente, pelo 

descumprimento de itens da NR-18. 

A repartição de funções na PTM é feita através da distribuição aleatória de 

procedimentos, observando-se a proporcionalidade dos procuradores em atividade. Durante o 

período pesquisado, mais de dez procuradores estiveram à frente da PTM de Itabuna, o que 

diminui a possibilidade de comportamentos individuais desviantes terem influenciado as 

conclusões deste texto. Assim, a atuação da instituição representa o somatório das atuações 

individuais de todos aqueles procuradores que foram lotados na Procuradoria durante o 

período. Não foram identificadas situações em que um dos procuradores atuou em maior 

quantidade em procedimentos relativos ao setor da construção civil, até mesmo porque a 

distribuição de procedimentos é bastante fragmentada, não levando em conta uma vinculação 

a determinada empresa investigada, mas sim os temas e sub-temas que são objetos da 

denúncia. Desta forma, é plenamente possível que uma mesma empreiteira tenha sido 

investigada ao mesmo tempo por três procuradores distintos em três diferentes assuntos. 

Foi elaborada, ainda, uma tabela matriz contendo os dados agregados, para facilitar a 

visualização de todo o quadro de informações. 

2. O Ministério Público do Trabalho “resolutivo”.  Observações teóricas. 

Há relativo consenso de que vivemos um problema de falta de efetividade das 

normas trabalhistas: 

 

                                                           
5
 Nenhum dos procedimentos analisados estava sob sigilo, fator que a lei impediria a divulgação das 

informações. Alguns procedimentos foram arquivados no sistema MPT Digital, mas puderam ser consultados. 
Estes procedimentos foram selecionados para a amostra pelo fato deste pesquisador exercer um cargo público na 
PTM de Itabuna. O pesquisador assumiu o cargo nesta Procuradoria somente em agosto de 2013, razão pela qual 
os procedimentos só tiveram o seu conteúdo analisado até julho de 2013, para evitar qualquer parcialidade nos 
resultados apresentados. 
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No Brasil, o descumprimento da legislação é uma forma concreta de flexibilização. Não 
adianta ter uma legislação extensa e ampla se o nível de descumprimento é alto. O 
sistema de regulação do trabalho de determinado país pode ser muito detalhado e rígido 
em termos formais, mas muito flexível na prática, simplesmente porque os 
empregadores podem escolher não cumprir o que a lei prescreve (KREIN; BIAVASCHI, 
2007, p.13). 

 

Todavia, há instituições cuja função é justamente defender a efetividade do direito do 

trabalho, dentre elas, o Ministério Público do Trabalho (MPT). 

Segundo a Constituição Federal: Art. 127 – “O Ministério Público é instituição 

permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem 

jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”. No site 

institucional afirma-se que: 

 

O Ministério Público do Trabalho (MPT), um dos ramos do Ministério Público da União, é 
uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do estado. O MPT tem 
autonomia funcional e administrativa e, dessa forma, atua como órgão independente dos 
poderes legislativo, executivo e judiciário. 
Os procuradores do Trabalho buscam dar proteção aos direitos fundamentais e sociais do 
cidadão diante de ilegalidades praticadas na seara trabalhista.6 

 

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

efetividade dessas normas trabalhistas e, fixado este ponto, é razoável esperar que a estratégia 

que melhor atenda a esta finalidade deva ser aquela mais utilizada por seus membros. 

A compreensão dos procuradores do trabalho em relação à ação civil pública mostra-

se, não raro, contraditória. Às vezes, enxerga-se a ACP como instrumento fortemente 

repressivo: quando, por exemplo, é apresentada ao infrator como elemento de barganha para 

se firmar um TAC. Aqui, o foco é convencer o empregador faltoso, ressaltando a potencial 

força sancionatória da ACP, uma vez que isto o induziria a assinar o ajuste porque o TAC lhe 

seria menos prejudicial do ponto de vista financeiro do que a ACP. Entretanto, noutro passo, a 

ACP é apresentada na doutrina e em manuais de atuação do Ministério Público da União (que 

integra o MPT)7 como instrumento de eficácia débil, incerta quanto à sua procedência, e de 

                                                           
6 Obtido no site oficial da PGT, em: http://portal.mpt.gov.br/wps/portal/portal_do_mpt/sobre_o_mpt/ 
apresentacao/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_iAUAN3SydDRwOLMC8nA89QzzAnC1dzQy8
LI6B8JJK8u6uns4Gnq7OhT5BvkLGBgRkB3eEg5BUGDg5ugL1B3v7OrlaGjg7GaPJYzEfJGAAzga6Pt55Oem
6hfkRhhkBqQrAgC Vw1J3/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ 
7  Se o consenso é a melhor solução para uma crise, como é corretamente afirmado, o compromisso de 
ajustamento de conduta é o melhor dos instrumentos de atuação do Ministério Público para a solução efetiva 
dos problemas relacionados à falta de efetividade ou à afronta aos interesses coletivos. Possui o TAC, no 
mínimo, duas grandes vantagens sobre a via judicial: (1) tende a equacionar de forma mais rápida e efetiva a 
irregularidade, visto que pressupõe, em princípio, boa vontade para cumprimento espontâneo da obrigação 
assumida por parte daquele que está descumprindo a lei, e (2)  prevê mecanismos de sanção exigíveis desde 
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longa duração no tempo, como forma de convencer os procuradores a firmar TACs em 

contraposição às ACPs. 

Os TACs contêm, necessariamente, o consenso do infrator no momento de sua 

firmatura (e daí emana o seu caráter conciliador), ao passo que a propositura de ACP é uma 

decisão do procurador, no mais das vezes, não desejada pelo empregador faltoso. Por conta 

disso, o TAC é ofertado enquanto mecanismo de substituição (margem negocial), já que ele 

significa o não-ajuizamento de ação pelo MPT em face do infrator. Se, entretanto, o 

percentual de ajuizamento de ACPs for muito baixo, não haverá qualquer estímulo para o 

infrator, ciente dessa informação, vir a firmar o TAC, justamente porque não haverá este 

elemento de negociação como “moeda de troca”. Assim, só há possibilidade de firmatura de 

TACs com o infrator se houver um risco mínimo deste ser acionado judicialmente e, por conta 

desse ajuizamento, dispender recursos financeiros8. Importa dizer que diminuem as chances 

de assinatura de TACs, ou mesmo deixam de existir, se não houver expectativa de ACPs. 

Afirma-se que o TAC tende a gozar de maior efetividade, já que conta com a 

colaboração do próprio infrator para respeitar-se o conteúdo do ajuste. Por outro lado, os 

créditos trabalhistas (salários, FGTS etc.), do ponto de vista jurídico, nada mais são do que 

direitos, ou seja, pretensões de interesses protegidos com força cogente estatal. O respeito a 

estes direitos por parte do empregador depende de uma série de fatores condicionantes 

(pressões sindicais, nível de conscientização dos trabalhadores, atuação dos agentes estatais 

etc.). Todos estes fatores de estímulo ao cumprimento da norma confrontam-se, entretanto, 

com a regra mais evidente do sistema capitalista, que vem a ser a maximização dos lucros, 

num ambiente de concorrência interempresarial.  

 

                                                                                                                                                                                     

logo (as multas ou outras cominações acordadas) para caso de eventual descumprimento. Há ainda outras 
vantagens: permite que a discussão seja ampliada para além da irregularidade motivadora da negociação, 
ajustando-se à lei, no compromisso, outras práticas do interessado; viabiliza, paralelamente à correção da 
conduta, a adoção de mecanismos eficazes na repressão ou prevenção de condutas futuras; permite que se 
ajuste à lei, concomitantamente e de forma idêntica, a conduta de vários interessados, sem o tumulto que isso 
causaria em um processo com inúmeros réus, e, ainda, enseja maior participação da sociedade na identificação 
das soluções (mormente quando o TAC é precedido de audiências públicas). (GRAVRONSKI, Alexandre 
Amaral. Tutela Coletiva, Visão Geral e Atuação Extrajudicial, 2006, Brasília, DF. ESMPU, disponível em < 

http://escola.mpu.mp.br/linha-editorial/manuais-de-atuacao> acesso em 30.09.2014). O referido autor do Manual 
participou dos cursos de formação dos Procuradores do Ministério Público do Trabalho nos anos de 2012 (X 
Curso) e 2014 (XI Curso), abordando exatamente esta temática. 
8 Estas reflexões dizem respeito a infrações trabalhistas detectadas em empresas capitalistas, que correspondem à 
grande maioria dos casos que são objeto de atenção do MPT. 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 responsabilização pecuniária que é 
intrínseca na quase totalidade dos casos. 
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... a negativa da vigência e de legitimidade do direito do trabalho é própria da 
mentalidade capitalista, e sua fuga, como acontece quando o empresário realiza evasão 
de impostos ou tenta escapar de entraves burocráticos estatais, pode ser considerada 
normal e esperada. [...] Sem elas (as instituições de vigilância do direito do trabalho) ou 
com a sua atuação ineficiente, incentiva-se o capitalista a deslegitimar o direito do 
trabalho, negando seu cumprimento. Quanto mais dura for a punição e mais frequente 
for a fiscalização da observância de suas normas, mais efetivo será o direito do trabalho. 
(Cardoso, Lage, 2007, apud Carelli, 2011). 

 

Na tensão entre cumprir uma lei que gera gastos e maximizar os lucros, a tendência 

geral é que a segunda hipótese seja vencedora, a menos que algum fator externo seja forte o 

suficiente para incitar o empregador. Por este motivo, somente a imposição estimulará o 

cumprimento destas obrigações trabalhistas, em outras palavras, os direitos trabalhistas – e 

aqui se inclui o direito fundamental a um meio ambiente sadio – somente serão observados 

quando a conduta estatal tornar essa violação desvantajosa. Sem esse plus pecuniário, o 

cumprimento espontâneo da lei tenderá a não ser atingido com o mero consentimento do 

infrator. 

Desta forma, se o TAC, enquanto instrumento de atuação, não contiver um montante 

sancionatório superior àquele economizado pelo descumprimento da lei, sua efetividade será 

pouquíssimo provável. Em contrapartida, as ações civis costumam conter pedidos de 

indenização em face do infrator, de forma que possuem potencial de perdas pecuniárias 

razoáveis, servindo assim de estímulo à adequação do empregador faltoso, enquanto que os 

TACs, em sua virtual totalidade, não contemplam qualquer gasto para o infrator9. 

Se estamos diante de um empregador que deseja, sinceramente, cumprir a lei, não há 

qualquer interesse do Ministério Público em firmar ajustes tomando este compromisso 

empresarial. A conduta do infrator somente precisaria ser “amarrada”, se houvesse um receio 

de descumprimento da norma legal, de forma que a filosofia subjacente ao TAC é justamente 

uma expectativa de que o infrator voltará a reincidir. 

Pesquisas (Filgueiras, 2012; Souza, 2013) têm apurado a seguinte dinâmica: o 

empregador flagrado cometendo infrações trabalhistas é convocado pelo MPT para ajustar a 

sua conduta, convite que costuma contar com a subsequente adesão das empresas ao 

compromisso formal de cumprir a lei, desde que não haja qualquer dispêndio financeiro 

extraordinário (inexistência de indenização por dano moral coletivo); no entanto, quando 

fiscalizado o TAC, tem-se verificado a recalcitrância do infrator, acompanhada da falta de 

cobrança das multas decorrentes desta violação por parte do MPT. 

                                                           
9 Com base em uma amostra de 517 TACs, Filgueiras (2012) aponta que o percentual de acordos que não 
contempla indenização prévia do dano moral coletivo é de 97,5%. 
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Não se pode olvidar, entretanto, que a economia de recursos realizada pelo infrator, 

ao não cumprir a lei, já foi incorporada definitivamente ao seu patrimônio, circunstância que 

costuma ser abstraída pelos operadores do Direito, através da propositura de TACs sem 

indenização compensatória. 

Os TACs – sem qualquer tipo de indenização – engendram não só a impunidade 

(falta de responsabilização), mas também a reincidência, e um efeito pedagógico adverso para 

outros infratores. Condicionados por este modus operandi, os demais empregadores ficam à 

espera da notificação do órgão para que, quando flagrados (e se flagrados) desrespeitando 

direitos trabalhistas, assinem um TAC que: a) dificilmente será fiscalizado no futuro, b) se 

fiscalizado, dificilmente serão constatadas as infrações, c) se constatadas, dificilmente serão 

cobradas as multas devidas, e d) se cobradas, as multas tenderão a ter valores flexibilizados.  

Por fim, mas não menos importante, o argumento da fuga dos mecanismos judiciais 

mostra-se questionável, já que o eventual descumprimento dos TACs também ensejará a 

cobrança de multas no mesmo Judiciário. Ou seja, pelas premissas apresentadas, o TAC tem 

uma única chance de dar certo: se ele for integralmente cumprido pelo infrator após a 

assinatura do ajuste. Qualquer desvio no comportamento empresarial esperado fará com que 

se retroceda ao ponto de partida original – sujeição às decisões da Justiça do Trabalho – ou de 

total dependência da vontade resolutiva do próprio agente infrator. A consequência deste ciclo 

vicioso é o sentimento de impotência do órgão ministerial, já observado por Garth e Capelleti: 

 
Embora seja ainda o principal método para representação dos interesses difusos, - 
especialmente por causa da relutância tradicional em dar-se legitimação a indivíduos 
ou grupos para atuarem em defesa desses interesses – a “ação governamental” não 
tem sido muito bem sucedida (94). A triste constatação é que, tanto em países de 
common law, como em países de sistema continental europeu, as instituições 
governamentais que, em virtude de sua tradição, deveriam proteger o interesse 
público, são por sua própria natureza incapazes de fazê-lo. O Ministério Público dos 
sistemas continentais e as instituições análogas, incluindo o Staatsanwatl alemão e a 
Prokuratura soviética, estão inerentemente vinculados a papéis tradicionais restritos 
e não são capazes de assumir, por inteiro, a defesa dos interesses difusos 
recentemente surgidos. (Cappelletti, 1988, pg. 51). 

 

Costuma-se dizer que os TACs implicariam numa resolução extrajudicial do conflito 

trabalhista. Esta afirmação pode ser aferida em inúmeros artigos doutrinários que versam 

sobre o tema, e.g. para Ferreira (2011): 

 
A celebração do termo de ajuste de conduta implica vantagens de ordem econômica, 
social e jurídica, mediante a correção da macrolesão sem custos ao Estado, desafogando 
o Poder Judiciário em razão da diminuição de demandas individuais e enaltecendo, 
sobretudo, o diálogo social de forma a garantir a efetividade às normas trabalhistas. 
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O que se chama de diálogo social nada mais é do que atuação que depende da 

vontade do infrator. Somente haveria resolução (ou seja, cumprimento da norma) se o TAC 

dirigisse sua atenção para o futuro e para o passado delitivo, restaurando o status quo ante. 

Para que houvesse essa restauração ao tempo anterior da violação da lei, seria necessário o 

dispêndio de recursos por parte do infrator, o que costumeiramente não há. Assim, argumentar 

que há resolução implica dizer que há apenas expectativa de cumprimento da norma para o 

futuro. No entanto, como estes TACs vêm sendo sistematicamente descumpridos pelos 

compromissários, sequer se pode falar em resolução neste sentido estrito10. 

3. Dados colhidos.  

O estudo de casos levado a cabo na Procuradoria do Trabalho de Itabuna revela que o 

padrão conciliatório da instituição também é hegemônico no sul da Bahia. 

Quando uma denúncia chega ao MPT, se ainda não há evidências de sua existência, o 

procurador do trabalho pode instaurar o procedimento (inquérito civil ou procedimento 

preparatório) para aprofundar as investigações. Se esta denúncia já vem acompanhada de 

elementos de prova de macro-lesões (ilícitos relevantes), ou se no curso da investigação novas 

provas surgem, três possibilidades definitivas11 se abrem ao procurador:  

a) ajuizamento de ação civil pública contra o investigado,  

b) assinatura de um TAC (com ou sem indenização por danos morais coletivos),  

c) arquivamento do procedimento12. 

Nenhuma lei impõe que o procurador adote qualquer uma destas três condutas13. No 

entanto, a priorização se deu pelo chamamento do infrator para firmar um TAC. O 

arquivamento do feito por outros motivos foi a segunda opção mais recorrente14. 

                                                           
10 A ação conciliadora despreza o fato de que entre cumprir a lei trabalhista e o seu desrespeito não pode haver 
um meio termo. Não pode haver uma equidade entre a adequação à norma e a sua infringência por um motivo 
simples: a norma trabalhista por si só já representa uma conciliação (a CLT nada mais é do que é um patamar 
mínimo para assegurar existência digna e razoavelmente pacífica entre aqueles que têm e aqueles que não têm). 
Assim, conciliar – buscar o caminho do meio – entre o cumprimento da lei e a sua violação é inconcebível do 
ponto de vista moral e legal, já que a própria ideia que subjaz a formação do direito do trabalho é assegurar um 
piso de civilização (um caminho estatal mediano diante de interesses conflitantes entre capital e trabalho) 
àqueles que precisam sobreviver. 
11 A prorrogação do feito também é uma hipótese válida e muito comum, que atingiu 9 dos procedimentos 
pesquisados. No entanto, esta não é uma alternativa definitiva. 
12 Caso a denúncia não diga respeito a uma situação relevante (interesse público), o arquivamento também é uma 
opção legal e válida. 
13 Em qualquer cenário, o procurador age de forma discricionária, podendo mesmo arquivar um procedimento de 
forma válida, atendendo ao que se chama de independência funcional. Neste ponto, deve ser dito que inexistem 
mecanismos legais que possam implicar numa responsabilização com sanções administrativas em face do 
Procurador que se recuse a adotar essa ou aquela providência 
14 As normas legais que regem a matéria, implicitamente, buscam evitar que os procuradores arquivem 
procedimentos de forma arbitrária porque, nesta hipótese, o arquivamento será submetido à chancela da Câmara 
de Coordenação e Revisão, composta por outros três procuradores. Neste sentido temos a Lei n. 7.347/85 e a 
Resolução n. 69 do CSMPT. (Souza, 2013) 
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3.1. Modus Operandi. 

O comportamento padrão do MPT consistiu na convocação do infrator para assinar 

um TAC. Esse comportamento hegemônico não fez distinção entre a forma como a denúncia 

chegou no órgão (Ministério Publico do Estado, Polícia Civil, MTE ou trabalhador), nem fez 

distinção entre a maior ou menor gravidade da infração cometida (desde emissão de atestados 

de saúde ocupacional até acidentes fatais). 

Em nenhum dos 73 casos apurados houve ajuizamento de ACP como primeira opção 

para o saneamento das infrações apuradas. 

Desse mesmo total de procedimentos, o MPT convocou 43 investigados para propor 

um TAC (58%). Nas outras hipóteses, medida diversa foi adotada – nova requisição de ação 

fiscal, fazendo com que o procedimento continuasse em andamento, ou arquivamento 

posterior por outros motivos. No Amazonas, por exemplo, esse percentual de convocação 

para TACs foi de 68%. 

A maioria das empresas infratoras, após o convite, aceitou firmar um TAC. De um 

total de 43 propostas de TAC realizadas, em 31 delas (72%) as empresas aceitaram firmar o 

acordo. Aqui também se nota – tal como no Amazonas com percentual de aceitação de 85% – 

a disposição da empreiteira investigada em adequar formalmente a sua conduta 

administrativamente. 

Em 12 hipóteses (28%) houve manifesta recusa do empregador em firmar um TAC, 

mas nenhuma dessas negativas do infrator implicou em ação judicial (100%). 

Nestas 12 hipóteses não houve por parte do MPT a consequência sugerida por lei 

(TAC ou ACP). No Estado do Amazonas, por exemplo, verificou-se que diante de 3 recusas 

expressas, em apenas um caso houve ajuizamento posterior da ACP. Frisamos, entretanto, que 

a convocação para a assinatura do TAC somente costuma ocorrer quando há comprovação 

documental do cometimento de infrações à legislação trabalhista, ou seja, o membro do MPT 

tem por hábito convocar o infrator para assinar um compromisso quando há, minimamente, 

comprovação das infrações cometidas15, o que afasta, portanto, a hipótese de que as 

investigações continuaram porque ainda não havia provas suficientes do cometimento de 

infrações laborais. Ou seja, via de regra, já existiam subsídios fáticos e probatórios para a 

propositura de uma ACP. 

Do ponto de vista empresarial, o TAC, como costumeiramente oferecido (sem 

previsão de indenização) é mais vantajoso do que a ACP como costumeiramente oferecida 

                                                           
15 Salvo exceções, como por exemplo os TACs coletivos, firmados com grande número de empresas, por 
exemplo, no bojo de audiências públicas. 
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(com pedido de indenização por danos morais). No entanto, melhor do que assinar um TAC, é 

não ajustar formalmente a sua conduta com a probabilidade de que não haverá também 

ajuizamento de ACP. Isto porque, neste caso, o empregador faltoso não terá que desembolsar 

qualquer numerário em eventual ACP ajuizada e nem terá que pagar qualquer multa 

contratual prevista por um futuro descumprimento das obrigações assumidas (convencendo, 

por exemplo, o procurador de que adequou sua conduta tempestivamente, insistindo no 

arquivamento da investigação). 

Dentre os 31 TACs firmados, somente houve a fiscalização do ajuste em 10 ocasiões, 

durante o período pesquisado. Menos de um terço dos TACs firmados foi formalmente 

fiscalizado o que sugere que, comumente, a assinatura do TAC é um objetivo em si mesmo 

ou ponto culminante da “resolução”. Por outro lado, não se pode desprezar a hipótese de que 

os TACs não foram fiscalizados por motivos alheios ao próprio órgão ministerial (sobrecarga 

de serviços por parte dos auditores-fiscais ou desconhecimento técnico do MPT no que tange 

à matéria da NR-18). Foi encontrada situação diversa no Amazonas, já que, dentre 17 TACs 

firmados, 14 deles foram fiscalizados. 

Inobstante, o fato é que 10 TACs foram efetivamente fiscalizados na Bahia, sendo 

que dentre estes houve a verificação formal do seu cumprimento em apenas 2 (duas) 

hipóteses. Nas outras 8 (oito) hipóteses do sul da Bahia, foi verificado o inadimplemento do 

compromisso por parte do empregador faltoso. Este dado é significativo porque representa 

um percentual de 80% (oitenta por cento) de índice de descumprimento do TAC. No 

Amazonas, o índice de descumprimento foi semelhante (78%). Ou seja, os TACs foram 

massivamente descumpridos, e aqui também sequer está sendo questionada a qualidade no 

modo como o TAC foi fiscalizado. 

Estes dados corroboram pesquisa realizada por Filgueiras (2012): 

 
Segundo minha amostra, das 22 empresas que firmaram TACs, 18 tiveram 
formalização do seu descumprimento. Esse dado tende a subestimar o 
descumprimento dos acordos, pois não houve verificação em quatro das empresas 
[100% dos TACs fiscalizados foram descumpridos]. 

 

A premissa largamente utilizada por membros do MPT é a de que os TACs 

representam uma vantagem em relação às ACPs porquanto contém, como diferencial, a 

adequação voluntária das obrigações previstas na legislação trabalhista por parte do infrator, 

significando melhorias imediatas ou futuras para os trabalhadores por ele atingidos. A ACP 

não teria esse caráter “resolutista”, já que implicaria numa demanda judicial longa e com 

poucas chances de êxito, sem qualquer benefício direto à coletividade de trabalhadores. Mas, 



 11

mesmo esse último argumento – também sem qualquer demonstração empírica - 

desconsidera, mesmo abstratamente, a possibilidade de concessão de tutela antecipada nas 

ACPs, o que também permitiria benefícios imediatos aos obreiros – além da indenização por 

danos morais coletivos que os TACs não costumam ter (Souza, 2013). 

A pesquisa na Bahia verificou também que, mesmo quando descumprido o TAC, não 

houve qualquer medida judicial buscando obrigar a empreiteira a quitar as multas devidas. 

Para um total de 8 TACs formalmente descumpridos, em nenhum deles houve ajuizamento de 

ação de execução na Justiça do Trabalho buscando cobrar as multas devidas, até agosto de 

2013. No Amazonas, dentre 11 TACs descumpridos, em apenas duas hipóteses houve o 

ajuizamento da ação de cobrança das multas. 

Essas informações vão ao encontro das conclusões de Filgueiras (2012) acerca do 

padrão conciliacionista. A premissa apresentada aos infratores pelos membros do MPT é de 

que o descumprimento do TAC irá implicar na cobrança das multas ali estipuladas. A 

reincidência deveria engendrar, por suposto, a cobrança exemplar das multas devidas, 

porquanto a justificativa para a firmatura do compromisso foi especificamente a garantia de 

que o ilícito não voltaria a ocorrer. A relação de causa e efeito entre o descumprimento da 

avença e a execução das multas decorrentes seria fator imprescindível para que a palavra 

empenhada pela instituição não caísse em descrédito. 

Segundo afirmam, a vantagem dos TACs consiste no fato de que as obrigações 

abstratamente previstas na lei passam a ser contempladas concretamente nestes 

instrumentos, afastando o argumento de que a regra não foi cumprida por desconhecimento do 

empregador. No entanto, como regra geral, os TACs foram descumpridos, mas suas multas 

não foram sequer cobradas, e consequentemente também não foram pagas. Ou seja, não 

foram tomadas quaisquer medidas judiciais para obrigar as empresas a pagar as multas 

devidas. Mesmo quando os TACs decorreram de acidentes fatais ou graves e, posteriormente, 

constatou-se novo descumprimento, não houve qualquer medida judicial no sentido de obrigar 

as empresas a pagarem as penalidades. 

Aqui pode ser feita outra observação. Se para as demais críticas acima formuladas é 

cabível algum tipo de argumento jurídico como forma de afastar uma atuação 

indenizatória/sancionatória, a não-cobrança das multas decorrentes da constatação do 

descumprimento do TAC não permite qualquer alegação jurídica razoável. As multas são 

efetivamente devidas do ponto de vista legal, e como tais deveriam ser cobradas em sua 

integralidade porque: a) o infrator foi flagrado anteriormente violando a lei, b) escapou de 

uma ACP com o compromisso de adequar a sua conduta, c) restou expressamente advertido 
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do sentido da norma que lhe foi detalhada em instrumento estatal, d) foi beneficiado, em 

geral, com prazo para adequação do seu comportamento, e) foi flagrado, pela segunda vez, em 

dupla violação à lei e ao TAC, descumprindo as obrigações assumidas. 

As empreiteiras e seus prepostos e advogados, ao longo de anos lidando com o MPT, 

tendem a tomar conhecimento de que o descumprimento dos TACs não costuma ensejar o 

pagamento das multas dele decorrentes (quando muito, multas cobradas administrativamente 

são sensivelmente reduzidas). Essa informação é crucial para a decisão empresarial de firmar 

ou não um TAC e de cumprí-lo, ou não. 

Outro comportamento que se mostrou muito comum foi o arquivamento do 

procedimento. Para 23 procedimentos houve o arquivamento sem que fosse formalizado o 

TAC ou promovida a ACP. Este número representa um percentual de 31% em relação aos 73 

procedimentos que puderam ser analisados. Implica dizer que um alto índice de 

procedimentos envolvendo o tema construção civil no sul do Estado da Bahia foi arquivado 

sem qualquer formalização dos instrumentos previstos em lei (TAC ou ACP). No Amazonas, 

este percentual foi de 43%. Estes arquivamentos se deram por motivo de conclusão das obras 

onde as infrações ocorreram (perda do objeto), por regularização posterior da conduta, ou por 

não localização do investigado. 

A pesquisa apontou igualmente que de um total de 31 TACs firmados com as 

construtoras, em apenas 3 deles existiu alguma previsão de pagamento pecuniário decorrente 

do descumprimento pretérito da legislação (indenização prévia do dano moral coletivo16). 

Dentre estes, em um deles, o dano moral coletivo prévio não foi quitado pela empresa 

compromissária; o outro foi quitado parcialmente, até agosto de 2013, tendo sido novamente 

descumprido; enquanto o terceiro procedimento contou com quitação efetiva através da 

aquisição de bens e equipamentos.  

Para as demais 28 situações, não houve a previsão de pagamento de qualquer 

montante pecuniário. Assim, a regra geral é que os TACs não contemplem qualquer tipo de 

indenização pelas infrações cometidas. No Amazonas, em 100% dos TACs analisados não 

houve indenização por danos morais coletivos. 

Pode-se argumentar, sob um ponto de vista estritamente jurídico, que os TACs não 

costumam contemplar indenização por danos morais coletivos porque as infrações cometidas 

não foram de grande monta, ou em outras palavras, não violaram direitos difusos, coletivos ou 

individuais homogêneos que afetassem o interesse público defendido pelo MPT. No entanto, 

                                                           
16 Inquéritos que envolveram as empresas IRA Edifica, W.A Engenharia, e NTR Engenharia.  
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se não houve lesão a direitos fundamentais da coletividade, sequer haveria interesse de agir 

por parte do MPT nestas hipóteses, afinal, se a lesão trabalhista não gerou grande repercussão, 

ela sequer deveria ser objeto de atenção do Parquet. Neste sentido, citamos o Precedente de n. 

17 do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho: 

 
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. 

 

Vale ressaltar, para o caso do sul da Bahia, que dos quatro procedimentos em que 

houve morte de trabalhadores, em dois deles houve assinatura de TAC com previsão de 

indenização por danos morais coletivos (estão inseridos nos casos antes referidos: R$ 10.000, 

e a quitação através da doação de uma caminhonete e a realização de 3 cursos de qualificação 

junto ao SENAI). Nas outras duas circunstâncias fatais, os infratores foram chamados para 

firmar TACs, mas se recusaram, continuando o procedimento sem qualquer ação judicial até 

agosto de 2013. Ou seja, mesmo quando a situação era limite (morte), ou não houve sanção, 

ou foram dispendidas pequenas quantias pelas empresas. 

A facilidade com que o MPT logrou êxito em firmar compromissos com os infratores 

parece ter uma razão fundamental: a firmatura de um TAC não envolveu, em quase todos os 

procedimentos analisados, custos para as construtoras que descumpriram a lei.  

Concordamos com Filgueiras (2012) e Santana (2013): trata-se de um modelo de 

atuação predominantemente voltado para a conciliação, que induz o empregador a descumprir 

as normas, pois, quando o Estado deixa de usar seus poderes efetivamente pedagógicos (que 

impõem sanções financeiras), o capitalista entende que vale a pena correr o risco de 

descumprir as normas, pois a probabilidade de vir a ter um prejuízo é pequena. 

A pesquisa permitiu constatar, finalmente, que inexistiu qualquer tipo de ação 

ajuizada pelo MPT em face de empresas de construção civil no período analisado. Nenhuma 

ação civil pública foi ajuizada na Procuradoria do Trabalho de Itabuna durante todo o período 

e nenhum TAC descumprido culminou no ajuizamento de ação de execução. 

Os dados colhidos indicam que os empregadores tendem a descumprir a legislação 

trabalhista mesmo após firmar TAC com o MPT. Este mesmo padrão foi detectado no Estado 

do Amazonas. 
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A amostra colhida no âmbito regional do sul do Estado da Bahia junto ao MPT no 

setor da construção civil permitiu as mesmas ilações de Filgueiras (2012): 

 
Essa ampla e crescente primazia dos TACs (atingindo, em 2003, a 
relação de 9,27 termos assinados para cada ação ajuizada) revelada 
pela Tabela apenas ratifica um fato de que toda pessoa que lida 
cotidianamente com o MPT sabe. Mais do que isso, com uma 
preferência pelos TACs, o MPT instituiu um modus operandi quase 
automático de ajuizar ACP apenas em último caso, sendo 
sistematicamente oferecido ao infrator o TAC, antes de eventual ação 
judicial. Ou seja, quando o procurador detecta o descumprimento da 
regra, quase sempre dá chance de acordo à empresa, que só é acionada 
judicialmente se não aceitar a conciliação. 

 

O MPT no sul da Bahia, grosso modo, não sancionou empreiteiras diante de 

infrações formalmente constatadas às normas que tutelam o trabalhador. Corroborando o que 

afirma Costa (2003), quando trata do comportamento dos sindicatos em negociações 

coletivas, o que esteve em jogo, efetivamente, foi a garantia de direitos ou a possibilidade de 

seu rebaixamento, sem esquecer que a proposta de privilegiar a conciliação e a mediação em 

âmbito extrajudicial pode representar, nestas condições, uma ameaça àquela garantia. A 

postura conciliadora e não a confrontacionista é a regra, sendo que a negociação se submete 

às possibilidades de concessões alegadas pelas empresas. 

Para Filgueiras (2012), a postura conciliatória não se constitui num plano 

maquiavélico elaborado pelo Estado para fazer os empregadores não cumprirem as normas. 

Diversamente, muitos agentes, talvez a maioria, acreditam sinceramente que adotam o 

remédio certo para a promoção do direito do trabalho ao conciliar com as infrações. Ocorre 

que a não perda financeira é um fator objetivo de incentivo, independentemente do que 

pensam as instituições, sejam quais forem as razões das conciliações. Em outras palavras, 

para os resultados da regulação do trabalho, não importa o que as instituições acham ou 

justificam, mas o que o capital apreende com a postura que elas adotam.  

Ora, se o direito do trabalho já é um mecanismo normativo de conciliação dos 

conflitos de interesses entre as classes, carece de sentido conciliar-se o cumprimento de 

normas conciliadoras – agora já não mais interesses de grupos em disputa pré-legislativa – 

normas essas que sempre foram usadas como justificativa para a harmonia entre grupos 

sociais antagônicos. O cumprimento da lei já tem esse papel conciliador: flexibilizar este 

cumprimento faz com que voltemos à barbárie. 
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