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TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTE 

DE CONDUTA 156/2014 

 

 

FEDERAÇÃO GAÚCHA DE FUTEBOL, com endereço 

na Travessa Francisco Leonardo Truda, 98, 8º andar, Porto 

Alegre, RS, neste ato, representada pelo Dr. Luiz Fernando 

Costa, OAB/RS 22.571, tendo em vista alguns dos fatos já 

apurados no PP Nº 000184.2014.04.000/1, firma o presente 

TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTE DE 

CONDUTA, perante o Ministério Público do Trabalho, 

representado pela Exma. Sra. Procuradora do Trabalho Dra. 

PAULA ROUSSEFF ARAUJO, nos termos e na forma 

seguintes: 

 

 

I - OBJETO 

 

Pelo presente instrumento a pessoa jurídica signatária se 

compromete ao cumprimento das seguintes obrigações: 

 

 

1 Abster-se de incluir entre os requisitos para a participação no 

curso de formação de árbitros que ministrar, a partir de 2015, 

a exigência de idade máxima de 32 anos.  
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II - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO 

 

1. O Ministério Público do Trabalho, diretamente e/ou por 

intermédio da Superintendência Regional do Trabalho e 

Emprego/RS, ou por qualquer meio idôneo, acompanhará o 

fiel cumprimento das obrigações deste instrumento, inclusive 

mediante inspeções não previamente comunicadas, a qualquer 

tempo e horário, nas formas legais. 

 

2. Fica estabelecida multa cominatória (astreinte) equivalente a 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a hipótese de 

descumprimento do presente ajuste, por cada obrigação 

desatendida, e a cada verificação de descumprimento. 

 

3. Os valores acima serão corrigidos pelos mesmos índices 

aplicáveis aos créditos trabalhistas em geral, a contar da 

presente data, sendo revertidos ao Fundo de Amparo ao 

Trabalhador – FAT (ou fundo mais específico que venha a 

substituí-lo), nos termos do disposto nos artigos 5º, parágrafo 

6º e 13 da Lei nº 7.347/85. 

 

4. A execução forçada da multa em questão será realizada pelo 

Ministério Público do Trabalho perante a Justiça do Trabalho, 

nos termos do disposto no artigo 876, caput, da CLT. 

 

5. A penalidade exposta, no presente ajuste, não se confunde, 

não se compensa e nem pode ser argumento para a não 

quitação de multas administrativas ou indenizações outras, 

previstas em Leis, Normas Regulamentares, Sentenças 

Judiciais, Normas Coletivas Autônomas ou Heterônomas e a 
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qualquer outro título diverso por irregularidades similares ou 

iguais, funcionando apenas como efeito decorrente do 

presente Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta 

perante o Ministério Público do Trabalho. Da mesma forma, 

as obrigações impostas no presente Termo de Compromisso 

são assumidas perante o Ministério Público do Trabalho, não 

prejudicando e nem impedindo as fiscalizações futuras que 

venham a ser realizadas por outros órgãos do Poder Público 

na empresa, podendo versar sobre a mesma matéria e 

importar na aplicação de penalidades (multas) 

administrativas. 

 

6. A parte compromissada fica constituída em mora a partir do 

momento da constatação do descumprimento do Termo de 

Compromisso pela fiscalização da Superintendência Regional 

do Trabalho e Emprego/RS ou por qualquer outro meio 

idôneo. 

 

7. Em caso de ser verificado o descumprimento do Termo de 

Compromisso de Ajuste de Conduta, a compromissada será 

convocada para se manifestar e justificar o ocorrido, no 

prazo de 10 (dez) dias ou mediante a designação de 

audiência, sem prejuízo da sua constituição em mora, nos 

termos da cláusula acima. Na hipótese do Ministério Público 

do Trabalho considerar justificado o ocorrido poderá haver a 

remissão total ou parcial da multa cominatória. 

 

8. Aplica-se ao presente Termo de Compromisso de Ajuste de 

Conduta o disposto nos artigos 10 e 448 da Consolidação das 

Leis do Trabalho, estabelecendo-se que qualquer alteração na 
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estrutura jurídica da empresa compromissada não afetará a 

exigência do seu integral cumprimento. 

 

9. Este compromisso produzirá efeitos legais a partir de sua 

celebração e vigorará por prazo indeterminado em todo o 

território nacional, tendo eficácia de título executivo 

extrajudicial, na forma do artigo 876 da Consolidação das 

Leis do Trabalho, do artigo 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85, e do 

artigo 585, inciso VII, do Código de Processo Civil. 

 

 

Porto Alegre, 28 de maio de 2014. 

 

 

 

PAULA ROUSSEFF ARAUJO 

PROCURADORA DO TRABALHO 

 

 

 

FEDERAÇÃO GAÚCHA DE FUTEBOL 
COMPROMISSADA 

 


