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A Medida Provisória (MP) nº 905, que criou o contrato de trabalho verde amarelo e é

chamada de nova reforma trabalhista, limitou a atuação do Ministério Público do

Trabalho (MPT). As multas milionárias estabelecidas para caso de descumprimento

dos Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) firmados com empresas

desapareceram. Agora, o maior valor será de R$ 100 mil. Além disso, os acordos

terão validade de apenas dois anos - até então, valiam em geral por tempo

indeterminado.

A norma ainda obriga que todos os valores arrecadados em multas e penalidades

aplicadas por descumprimento de acordo judicial ou de TAC sejam direcionados ao

Programa de Habilitação e Reabilitação Física e Profissional, Prevenção e Redução

de Acidentes de Trabalho (leia mais abaixo).

As punições previstas para os TACs, de acordo com a medida provisória, só poderão

ultrapassar o teto caso a empresa descumpra mais de três vezes o que foi

estabelecido ou nos casos em que tratam de reconhecimento de vínculo

empregatício - nessa situação, a multa pode chegar a R$ 10 mil por empregado. O

texto para ter validade de lei depende de aprovação do Congresso Nacional.

O objetivo dos TACs é corrigir irregularidades cometidas por empresas, antes de

eventuais processos judiciais, que poderiam ter valores ainda maiores do que

aqueles envolvidos nesses acordos.



Por não cumprir um TAC, uma companhia de eletrônicos que sofreu investigação

por denúncias de assédio moral em sua sede na capital paulista foi obrigada a

veicular uma campanha no valor de R$ 5 milhões contra essa prática nos principais

jornais e emissoras de tevê em São Paulo. Ainda teve que pagar R$ 5 milhões em

danos morais coletivos, destinados a pelo menos cinco instituições sociais idôneas,

previamente aprovadas pelo MPT.

Já uma confecção suspeita de contratar prestadora de serviços que praticaria

trabalho análogo ao de escravo, por exemplo, firmou um TAC no valor de R$ 5

milhões em multas com o MPT de São Paulo por ter descumprido acordo anterior.

Os montantes foram revertidos em projetos sociais.

A MP altera o artigo 627-A da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e prevê a

aplicação de multas previstas no artigo 634-A, tanto pelo Ministério Público do

Trabalho (MPT) quanto pelos auditores fiscais do trabalho, ligados agora ao

Ministério da Economia. A classificação das multas, o enquadramento por porte

econômico e a natureza da infração ainda devem ser definidos em ato do Poder

Executivo. Os valores serão atualizados anualmente em 1º de fevereiro.

Para a advogada Cássia Pizzotti, sócia do Demarest Advogados, o estabelecimento

de prazo e valores máximos para os TACs devem dar mais segurança para as

companhias. “Os TACs servem para ajustar a conduta da empresa e não deve ser

usado com intuito de punição”, diz. Segundo Cássia, muitos termos eram

estabelecidos com valores milionários, sem prazo de validade e com obrigações

muitas vezes impossíveis de serem cumpridas.

Por outro lado, acrescenta, as multas impostas pelos auditores do trabalho nas suas

fiscalizações eram em geral muito baixas. Eram calculadas em Unidades Fiscais de

Referência (Ufirs) e alcançavam no máximo R$ 400. Agora, afirma a advogada, a MP

confere tratamento igualitário. “A MP trouxe critérios importantes para que as

empresas entendam penalidades e riscos”, diz.

O caminho escolhido pelo governo para fazer essas alterações, porém, pode ser

questionado, segundo a advogada Carla Romar, do escritório Romar, Massoni &

Lobo Advogados. “A reforma trabalhista, que tramitou pelo Congresso, foi muito

criticada. A MP, que promove praticamente uma nova reforma, poderá sofrer ainda



mais críticas”, diz. Contudo, acrescenta, se o Congresso entender cabível, poderá ser

convertida em lei.

Apesar da via questionável, Carla considera o prazo de dois anos para validade de

um TAC como razoável. “Hoje existem empresas que têm que cumprir uma

determinada obrigação para sempre. A penalidade pode vir a qualquer momento.

As empresas ficam amarradas mesmo que existam alterações”, diz.

Com relação aos valores de multa, Carla afirma que “fala-se em milhões de reais

como se fosse um valor que pudesse ser pago a qualquer momento”. Para ela,

muitas vezes as empresas “se veem acuadas pelo MPT e acabam pagando multas

extremamente elevadas”. Mas talvez esses valores da MP, de acordo com a

advogada, não sejam suficientes para atingir a finalidade do Ministério Público do

Trabalho. “Esses valores baixos demais seriam uma reação [do governo]”, diz.

Já a advogada Juliana Bracks, do Bracks Advogados, considera as alterações que

limitam a atuação do MPT “muito ruins”. Segundo ela, não há necessidade de prazo

de validade para os TACs. “São ajustes de conduta para se adequar à lei. Então daqui

dois anos não há mais necessidade?”, questiona. Para ela, a situação seria diferente

para caso de alteração em lei. Seria necessário, acrescenta, uma readequação do

TAC, já que ocorreram mudanças.

Contrário às alterações, o Ministério Público do Trabalho emitiu a Nota Técnica nº 1.

No documento, assinado pelo procurador-geral do Trabalho, Alberto Bastos

Balazeiro, e outros procuradores, o órgão afirma que não é possível disciplinar por

medida provisória os prazos e valores dos TACs.

Segundo a nota, considerando que o objetivo da MP 905 fosse, realmente, o de

limitar o alcance e efetividade dos TACs firmados pelo Ministério Público, “tal norma

seria diametralmente oposta aos próprios objetivos delineados na Reforma

Trabalhista de 2017, de diminuição no ajuizamento de demandas perante o

Judiciário, pois a eventual tentativa de limitar o alcance e efetividade dos termos de

ajuste de conduta firmados pelo MPT redundaria na proliferação de ações

trabalhistas”.

O Ministério Público ainda ressalta que, como o TAC tem natureza de negócio

jurídico, “as disposições e obrigações nele contidas são assumidas de livre e



espontânea vontade por aqueles que o firmam”.

Conteúdo Publicitário por taboolaLinks patrocinados

LINK PATROCINADO

R$ 209,90 - AMARO.COM

LINK PATROCINADO

10X DE R$74,50 - LOFT747.COM.BR

LINK PATROCINADO

199,90 - LOJASRENNER.COM.BR

LINK PATROCINADO

AGILITAFASHION.COM.BR

LINK PATROCINADO

C&A

LINK PATROCINADO

Grelhe seus alimentos no fogão sem fumaça!

DESCONTALIA

Calça Jeans Skinny Botões E Pence

VESTIDO MIDI ALFAIATARIA PP

VESTIDO MIDI EM MALHA TEXTURIZADA BRILHOSA

Vestido Midi Maria Valentina - Petit Pois 34

R$ 89,99

Veja em Valor Investe

VALOR INVESTE

VALOR INVESTE

VALOR INVESTE

Empresas controladas por bilionários renderam quase o dobro que a média do mercado

Pré-candidata nos EUA lança "calculadora de impostos para bilionários"; Bill Gates pagaria US$ 6,37 bi

Minuto Eleven: Dólar cai com 'risco Lula' em baixa e Ibovespa sobe

https://popup.taboola.com/pt/?template=colorbox&utm_source=editoraglobo-valoreconomico&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-g:Below%20Article%20Thumbnails:
https://popup.taboola.com/pt/?template=colorbox&utm_source=editoraglobo-valoreconomico&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-g:Below%20Article%20Thumbnails:
https://cat.va.us.criteo.com/delivery/ckn.php?cppv=3&cpp=8qhRjccWqnRHzGxHWD7OCEU7OhFAWXbR8mYuNoO6dobCrZnX4m_3ips-OHX0p7oJcHu8sa7kSvyy2QpNpUj6M9ueqwtN_kiT69QqXCjVLEv2scdcViKz45WtiOi3_iOhV3wr9BtcfPCQgqMi-D_V4EFTRccr8oA9LoirlaSYNlmFfs0eLQagQPOKvgu7WDSTkQ9G60Tey61l7DN73UK1qm2umRKxUpnkM1hzH-2nKadXT5ia9P8RuEE0jsn2hOwSectQj7jVx1346wk6ROlSh4Kf841bG0tSqPw_Ee3JWxM_ynlLYla2fsrRSPZn55VuhzvRysOgSPlmXDu3wxGft-jJInhSSImFMVZeIoQeTDhJUKk4UokMt6XzQ3vRnryG6SQceyDHXaPRIGLdTRhHbv1-4Wk&maxdest=https%3A%2F%2Famaro.app.link%3F%24deeplink_path%3Damaro%3A%2F%2Famaro%2Fp%2Fcalca-jeans-skinny-botoes-e-pence%2Fazul-medio%26%24fallback_url%3Dhttps%3A%2F%2Famaro.com%2Fp%2Fcalca-jeans-skinny-botoes-e-pence%2Fazul-medio%26%243p%3Da_criteo%26~feature%3Dpaid%2520advertising%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dlowerfunnel%26utm_term%3Dal%C3%A7a_Jeans_Skinny_Bot%C3%B5es_E_Pence%26utm_content%3D42%26cr_campaignid%3D56733%26cr_bannerid%3D4579595%26~campaign%3Dcriteo_lowerfunnel
https://cat.va.us.criteo.com/delivery/ckn.php?cppv=3&cpp=om0o36w_is8bUavZE9spgqIpnk1sO56RB0SGj6L2zTgiPmvOj9KMDzC0rDao-HjnPgHN04p_kuvjX77zrimWccqi3egmxQ7ZRuE_6gp7MXGuLnIMoQrUz-N9bf7m6ml6xHrdFiRJ6-GREUZrofZ89FRAq47_F2KFD2bLWSSj9VbuAuqNkDnYCd_xqL1SSh4wwcw_qR0BnLuFRmFN1SAJOSdBOVQiHVI1BPunyqDDBQLpANkyLQ2HnVsPhYPoLVMoWVfNZMSyKha20jI39Ik-u6aE5PpyiIdBB7jRhjrkNUlHCm5faqCNHXiiHAg_d63k4IZ2xIQCLXyHVls_k4SIKwctSz4xHt2PBOCtCrer4twwkq5py8uJ9TK9NrfGKUFbfYV0NQ&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.loft747.com.br%2Fvestido-decote-v-barra-assimet-fucsia33579368%2Fp%3Fidsku%3D7278626%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dlowerfunnel
https://cat.va.us.criteo.com/delivery/ckn.php?cppv=3&cpp=Z6hCMhi3ob5jvWNeH_TKMXW3WfNKi6IgxLshpqVAE5I7FXBIoqnwmNpaV11F0sNgOl4nObsR9FNhSYwvK3NJkFMIzfYO96ZLpefVdkrm6kRlkjbyLMXxfazIzJ_aOeLUkyz6klhPUjPHRxxmnjjvRHPod9_x-Jv44QTtn4LXOdw4rp6khGyqynSqB5h1PysiIPnzTGaKVBOGz2P5-3_hQT2c1TjaTknNRIiLZSS2bka27czqMARMvc4cafGne0PqGjuCCfEVjPttwH5IwR_kEHlAhovXG5XdIMHxyMcC4IxjEUa1BjrWkAnokmXk1IkV7RTqWCaMTod3Z0vJq2uSZ6Z6XM_WSZJDQQNC3wAWBkTJXuuvr8z59p8A7fbPUq8rqs9LHEfwMF6YPr76PrYgg7fnnWw&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.lojasrenner.com.br%2Fp%2Fvestido-midi-em-malha-texturizada-brilhosa%2F-%2FA-549394191-br.lr%3Fsku%3D549394203%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dca_lower_funnel_performance_desktop
https://cat.va.us.criteo.com/delivery/ckn.php?cppv=3&cpp=SFUBFh5YACqPJtJUeJElllMPIF2wsjGNjVvfW3T4kErtDOZQ1JrBZ3t1bFlGYxyoqUKmyJUevys44WywMcC4uvf6McKtEw-kueajZYoz8Rk5pIyK6_y3TewuuklxC28EvoxQewqo56PtuNACYfm2J4gPQ4K9yaROW8pWgyzH21Uq4159YXm8uc9TekezYkNrtBiIdTQL678K5lmuzH3yjwAkcZ929kL0nYTDeCe4bHurRus84LVXohRlEM5kVYd2GDFNW9z_RthNPgvyh8788sK6y2p21455H5cj4AUd17pAOeTE-x4VqeJdZj67m8t_YL4Bfwy4XV2cJbb73nKvKZHOaRHUJUk6-3PZjpcrTHGU5BkQj5QFwJZsamhjkExRFu-tSw&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.agilitafashion.com.br%2Fvestido-midi-maria-valentina-petit-pois-110266vm-1125%2Fp%3Fidsku%3D60458%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dlowerfunnel
https://ash.creativecdn.com/clicks?id=20191119_X1vqHUWoIKjNU74ldRR8&t=1574170853943&s=taboola&p=Dpc40pkYZXMJSfW9qSgn&c=wuWxpAx6IFVbe38zsxeo&tdc=ash&url=https%3A%2F%2Fwww.cea.com.br%2Fcalca-jeans-feminina-mom-azul-medio-9204362-azul_medio%2Fp%3Futm_source%3Drtbhouse%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_content%3D2465613%26utm_campaign%3D2189602&_o=2189602&tkn=pfUqgeMp73-4LMxlObhLmZtojvfTXTeXmSgmIzSPc8iOZ5aGfPn44Y9Cm4g6vMrcaFJuaw1-2HAzGzEbhQy7jMAWHjAWhdBSlurUy0xpmWaAAdJ3BDkPMVZ__91edUq8UFmEW5ps0KoOe7wllTe24GlJ2wUB1sjeBHV3OzXNUxpIhLPRyfBPtaY9d9KCNtJq_Y2NpDnylL0hu9gm6ARF7gnHTQSLfKgUQldumTHRtlRcVrlOdTK92pFZWzIRLn2Pgx_sRWaC3FZGK92bBEg1ArdwIPsh8IKfrx-3PARjx9aEsEApVXHtZKRlMJcNqsHDTWHnhJaEamQlWqCLfkEJVA
http://dicagourmet.com/tab/churrasqueira-maxchef/?utm_source=tab&utm_campaign=churrasqueira_desktop
https://valorinveste.globo.com/mercados/renda-variavel/empresas/noticia/2019/11/12/empresas-controladas-por-bilionarios-renderam-quase-o-dobro-que-a-media-do-mercado.ghtml?utm_source=taboola&utm_medium=exchange
https://valorinveste.globo.com/mercados/internacional-e-commodities/noticia/2019/11/14/pre-candidata-nos-eua-lanca-calculadora-de-impostos-para-bilionarios-bill-gates-pagaria-us-637-bi.ghtml?utm_source=taboola&utm_medium=exchange
https://valorinveste.globo.com/relatorios/relatorio/minuto-eleven-dolar-cai-com-risco-lula-em-baixa-e-ibovespa-sobe.ghtml?utm_source=taboola&utm_medium=exchange
https://valorinveste.globo.com/produtos/credito/noticia/2019/11/13/caixa-deve-lancar-financiamento-imobiliario-prefixado-ate-marco.ghtml?utm_source=taboola&utm_medium=exchange

