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INQUÉRITO CIVIL Nº 000072.2021.15.004/3 - 71 

NOTICIANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE 

ILHA SOLTEIRA 

INQUIRIDO: LEGIÃO MIRIM DE ILHA SOLTEIRA 

OBJETOS: 07. EXPLORAÇÃO DO TRABALHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: 07.06. OUTROS 

TEMAS PREVISTOS NAS DEMAIS ÁREAS TEMÁTICAS. Temas Complementares: 09.14. REMUNERAÇÃO E 

BENEFÍCIOS. 09.14.04. Descontos Indevidos. 

 

TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA Nº ____/2021 

Aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um (10/05/2021), a LEGIÃO 

MIRIM DE ILHA SOLTEIRA, inscrita no CNPJ sob o n° 47.760.319/0001-89, 

estabelecida na Praça da Emancipação, 105, Fundos, Zona Sul, Ilha Solteira/SP, CEP: 

15.385-000, neste ato representada pela Sra. FLORIPES ANTIQUEIRA DA SILVA, 

Presidente, portadora da cédula de identidade RG nº 9.471.881-7 SSP/SP e do CPF nº 

119.954.188-54, firma o presente TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA perante o 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª 

Região, representado pela Procuradora do Trabalho in fine assinado, nos autos do Inquérito 

Civil nº 000072.2021.15.004/3 - 71, com fundamento no § 6º do artigo 5º da Lei 7.347, de 

24/07/85 e artigo 784, itens II e IV, do Código de Processo Civil e artigo 876 da 

Consolidação das Leis do Trabalho, sob as seguintes condições: 

 
CONSIDERANDO a previsão constitucional do contrato de aprendizagem a partir dos 
14 (quatorze) anos de idade (art. 7°, inciso XXXIII da CF), regulamentada pelo artigo 60 e 
seguintes do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) e pelo artigo 424 e 
seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho, como parte integrante da política pública 
constitucional de profissionalização do jovem; 
 
CONSIDERANDO que o Contrato de aprendizagem é um contrato de trabalho especial, 
ajustado por escrito e por prazo determinado, em que o empregador se compromete a 
assegurar ao maior de 14 (quatorze) e menor de 24 (vinte e quatro) anos inscrito em 
programa de aprendizagem formação técnico-profissional metódica, compatível com o seu 
desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz, a executar com zelo e diligência 
as tarefas necessárias a essa formação (art. 428, da CLT e art. 45 do Decreto Federal n° 
9.579/2018); 
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CONSIDERANDO que os empregadores de menores de 18 (dezoito) anos são 
obrigados a velar pela observância, nos seus estabelecimentos ou empresas, dos bons 
costumes e da decência pública, bem como das regras da segurança e da medicina do 
trabalho, e de conceder-lhes o tempo que for necessário para a frequência escolar, nos 
termos dos artigos 425 e 427 da CLT; 
 

I -A SIGNATÁRIA SE COMPROMETE A: 

1) ABSTER-SE de promover descontos indevidos nos salários dos aprendizes, 
especialmente em decorrência da compensação de convites de eventos promovidos pela 
compromissária, nos termos do artigo 462 da CLT. 

II - MULTA POR DESCUMPRIMENTO: 

Fica ciente a signatária de que o presente TERMO DE COMPROMISSO tem eficácia de 
título executivo extrajudicial, conforme disposto no art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85 e no art. 
876, da CLT, e que o descumprimento do presente Termo de Ajuste de Conduta ensejará a 
execução forçada perante a Justiça do Trabalho relativamente às obrigações de fazer, não 
fazer e pagar, consoante previsto nos arts. 876 e 877-A da CLT e que o seu descumprimento 
sujeita a empresa às seguintes penalidades:  

a.) o descumprimento da obrigação assumida no item 1 ensejará, a cada constatação, o 
pagamento de multa no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por cada 
aprendiz prejudicado e a cada constatação; 

b) os valores assim apurados serão reajustáveis até a data do efetivo pagamento pelo índice 
oficial de correção dos débitos trabalhistas e reversíveis ao FAT (Fundo de Amparo ao 
Trabalhador) ou a destinação outra que melhor atenda ao interesse público, a critério 
fundamentado do Ministério Público do Trabalho, tudo nos termos dos artigos 5º, § 6º, e 
13, da mencionada Lei nº 7.347/85; 

c) a cobrança da multa não desobriga a signatária do cumprimento das obrigações de fazer 
e não fazer contidas no presente Termo; 

d) o presente Termo de Ajuste de Conduta é firmado por prazo indeterminado, com 
vigência imediata a partir de sua assinatura, vigorando, inclusive, na hipótese de sucessão 
de empregadores, em consonância com o disposto nos artigos 10 e 442, da CLT; 

e) a signatária fica constituída em mora, independentemente de qualquer ato notificatório, 
a partir da constatação do descumprimento do presente Termo de Ajuste de Conduta, por 
meio de fiscalização promovida pela Gerência Regional do Trabalho e Emprego, pelo 
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próprio Ministério Público do Trabalho ou de qualquer outra forma legalmente admitida, 
sendo certo que qualquer cidadão pode denunciar o desrespeito às cláusulas ora firmadas; 

f) as multas e prazos previstos neste Termo de Ajuste de Conduta não eximem e nem 
vinculam a fiscalização e autuação no âmbito das atribuições do Ministério do Trabalho e 
Emprego e os recursos administrativos interpostos perante o Ministério do Trabalho e 
Emprego não elidem a mora das signatárias; 

g) o presente Termo não representa transação ou renúncia, ressalvando-se o direito de o 
trabalhador individualmente postular direito que entender pertinente. 

As partes reconhecem ao presente instrumento eficácia e força de título executivo 
extrajudicial. 

Por estarem as partes plenamente ajustadas, firmam o presente Termo de Ajuste de 
Conduta em 02 (duas) vias de igual teor, para que possam produzir os efeitos legais.  

 
 
 
 

ANA RAQUEL MACHADO BUENO DE MORAES 
Procuradora do Trabalho 

 

 

FLORIPES ANTIQUEIRA DA SILVA 
Presidente - CPF nº 119.954.188-54 
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