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Resumo: O presente trabalho objetiva analisar os equívocos verificados nas autuações trabalhistas 
lavradas pelo então Ministério do Trabalho e Emprego em fiscalização portuária, a partir do estudo 
de caso concreto e da avaliação temática à luz das Leis nºs 12.815/2003 e 9.719/1998, além das 
diretrizes gerais estabelecidas na Lei nº 7.855/1989 e nas Portarias nºs 290/1997 e 854/2015, e 
Nota Técnica nº 111/2018, todas editadas pelo próprio MTE. Sabe-se que a atividade fiscalizatória 
de polícia administrativa é de suma importância para a garantia do interesse público, notadamente 
no que toca ao meio ambiente de trabalho portuário. Entretanto, até mesmo o auto de infração deve 
ser lavrado com a motivação exarada pelo agente estatal, com a clara demonstração dos fatos e 
fundamentos jurídicos em conformidade com o ordenamento jurídico, com proporcionalidade e em 
estrita observância dos critérios legais para gradação da multa, especialmente considerando os tra-
balhadores efetivamente flagrados em situação irregular na operação portuária fiscalizada.
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ment. However, even a notice of infringement is motivated by the state agent, with a clear statement 
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with the legal criteria for grading the fine, especially considering the workers actually caught. irregular 
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INTRODUÇÃO

Recentemente, a atividade portuária capixaba tem se deparado com 
considerável número de autuações trabalhistas aplicadas pelo então Minis-
tério do Trabalho e Emprego (MTE) em desfavor de operadores portuários, 
de forma desproporcional e ilegal.

Tem-se constatado que o MTE, no exercício de sua atividade fiscali-
zatória, tem aplicado penalidades administrativas de elevado valor contra 
operadores portuários, sob o fundamento de que estes estariam utilizando 
da mão de obra de trabalhador marítimo (com vínculo empregatício por 
prazo indeterminado não cadastrado no Órgão Gestor de Mão de Obra – 
OGMO) preterindo o trabalhador portuário avulso (TPA), que não estaria 
sendo requisitado ao OGMO para a operação portuária.

Ocorre que, não obstante a análise meritória a cerca da justificativa 
da ausência de requisição do TPA, em casos específicos autorizados pela 
lei1, foi verificado flagrante equívoco na aplicação dos critérios legais para 
gradação da multa, com nítido vício na motivação do ato administrativo 
fiscalizatório.

A atividade de polícia administrativa, notadamente no que toca à fis-
calização e autuação por práticas de infrações administrativa, é reconhe-
cidamente relevante para a regulação da prática de ato pelo particular, es-
pecialmente em razão de interesse público concernente meio ambiente de 
trabalho portuário.

No entanto, até mesmo no momento de lavratura do auto de infração 
é imprescindível a motivação do agente estatal, demonstrando os fatos e 
fundamentos jurídicos em consonância com o ordenamento, atendendo aos 
critérios de proporcionalidade e sem adoção de interpretação extensiva e 
abstrata da norma que aplica penalidade, mas somente a estrita observância 
dos critérios legais para valoração da multa.

Este trabalho tem como objetivo analisar os equívocos verificados nas 
referidas autuações, a partir do estudo de um caso concreto e dos principais 
aspectos que tratam da temática.

1 O art. 28 da Lei nº 12.815/2013, em razão das características de algumas cargas ou do profissional que 
precise movimentá-las, dispensa a intervenção de operadores portuários e, consequentemente, a requisição 
de mão de obra dos trabalhadores portuários avulsos ao OGMO.
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1 O CASE DO AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E OS CRITÉRIOS DE 
GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA

O presente trabalho tem como objeto a análise de um case relativo à 
fiscalização exercida pelo Ministério do Trabalho e Emprego em desfavor 
de determinado operador portuário capixaba, em que culminou em lavra-
tura de auto de infração e cominação de multa trabalhista contra a referida 
empresa.

Em síntese, no caso concreto proposto, o Auditor-Fiscal do Trabalho 
designado para realização de fiscalização portuária, no cais comercial do 
Porto de Vitória, pontuou que,

[...] apesar de haver escalação formal do OGMO para a realização do tra-
balho de estiva e de capatazia, a bordo e no costado do NM SJ2, para o dia 
04.05.2016, durante o turno das 07:00h às 13:00h, o trabalho de recebimen-
to e peação da carga estava sendo realizado por empregados marítimos da 
própria embarcação, em substituição aos trabalhadores da estiva.

Narrou o fiscal, na sequência, que “[...] o trabalho portuário que efe-
tivamente foi realizado a bordo do NM SJ corresponde exatamente à ativi-
dade portuária caracterizada como de estiva [...]” e que “[...] indiscutível o 
fato de que a operação, em tela, consistia a movimentação de mercadoria 
no convés da embarcação; tarefa esta conceituada como de estiva [...]”.

Por fim, registrou no auto de infração o seguinte: “Prejudicados com a 
situação irregular: toda a coletividade dos trabalhadores portuários avulsos 
de estiva registrados e cadastrados, cujos nomes constam da relação que 
integra o presente auto de infração”, baseando-se em extensa lista, descrita 
ao final, de todos os trabalhadores registrados no OGMO/ES como “alcan-
çados pela infração”.

Por conseguinte, lavrou-se o auto de infração com capitulação no  
art. 40 da Lei nº 12.815/2013, em decorrência da suposta ausência de con-
tratação dos trabalhadores portuários avulsos inscritos nos quadros do órgão 
gestor de mão de obra capixaba, o qual foi julgado procedente, com aplica-
ção de multa administrativa no importe de R$ 2.425.350,00 (dois milhões, 
quatrocentos e vinte e cinco mil e trezentos e cinquenta reais), motivada 
nos termos do art. 52 da Lei nº 12.815/2013 c/c o inciso III do art. 10 da Lei  
nº 9.719/1998, considerando o órgão do autuador, conforme narrado, como 

2 Omitimos a identificação da embarcação, do operador portuário e da numeração do auto de infração, a fim de 
preservar a imagem das empresas envolvidas.
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“prejudicados com a situação irregular” todos os trabalhadores portuários 
avulsos registrados e cadastrados no OGMO capixaba.

A empresa autuada, então, especialmente por considerar a notória 
falha na motivação exarada no auto de infração, inclusive no que tange aos 
critérios de valoração da multa trabalhista, cujo impacto financeiro gerado 
ao operador portuário seria desastroso, recorreu à instância administrativa 
superior, ventilando a ilegalidade do auto de infração lavrado e o equívoco 
na motivação administrativa, em razão da violação da Lei nº 9.784/1999, 
entre outras normas jurídicas.

2 DO POSICIONAMENTO DO MTE E DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DO AUTO DE 
INFRAÇÃO, À LUz DA LEI Nº 9.784/1999, E DOS CRITÉRIOS LEGAIS DE GRADAÇÃO DA MULTA 
TRABALHISTA

Cumprida a apresentação do case em estudo, em que, por meio da 
atuação fiscalizatória do Ministério do Trabalho e Emprego, foi lavrado auto 
de infração em desfavor de Operador Portuário, na Cidade de Vitória/ES, 
por suposta preterição de trabalhadores portuários avulsos em uma de suas 
operações, resta-nos analisar a decisão administrativa do órgão, discorrendo 
acerca da aplicação do princípio da motivação do auto de infração, a luz 
da Lei nº 9.784/1999 e de precedentes administrativos do MTE, bem como 
considerando nota técnica exarada posteriormente pela própria Coordena-
ção-Geral de Recursos do órgão, para, ao final, tratar da falha na motivação 
do ato fiscalizatório e da notória inobservância dos critérios legais para gra-
dação da multa.

Pois bem.

Após a remessa do recurso administrativo da empresa à Coordena-
ção-Geral de Recursos do MTE, a análise dos fatos e motivos expostos no 
auto de infração, frente à capitulação legal do ilícito trabalhista e às exigên-
cias formais acerca da lavratura da autuação, foi, por certo, mais apurada e 
sensível ao regramento que rege a matéria.

Assim, é de se observar a existência de expressa previsão, na Portaria 
nº 854/2015 do MTE, que aprova normas para a organização e tramitação 
dos processos de multas administrativas no âmbito do MTE, no sentido de 
que o auto de infração deve ser lavrado contendo a narrativa clara e precisa 
do fato caracterizado como infração, com relação de “todos os empregados 
em situação ou atividade irregular”, sempre que a legislação cominar multa 
per capita:
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Seção II

Do auto de infração

Art. 14. O auto de infração será lavrado em 03 (três) vias conforme modelos 
e instruções emitidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego e conterá, es-
sencialmente, os seguintes elementos:

[...]

IV – narrativa clara e precisa do fato caracterizado como infração, com re-
ferência às circunstâncias pertinentes, relacionando, quando tecnicamente 
possível, pelo menos um empregado em situação ou atividade irregular, ex-
ceto quando a lei cominar multa per capita, hipótese em que deverão ser 
relacionados todos os empregados em situação ou atividade irregular e o 
local onde ocorreu o fato, se diverso do citado no inciso I;

[...]. (grifamos)

E o art. 52 da Lei nº 12.815/2013, base legal considerada para a apli-
cação da penalidade pecuniária e que regula as atividades desempenhadas 
pelos operadores portuários, dispõe expressamente que o “descumprimento 
do disposto no caput3 e no § 3º do art. 40 desta Lei sujeitará o infrator à 
multa prevista no inciso III do art. 10 da Lei nº 9.719, de 27 de novembro de 
1998, sem prejuízo das demais sanções cabíveis” .

Por sua vez, conforme referenciado, o inciso III do art. 10 da Lei  
nº 9.719/1998 é claro ao prever o seguinte:

Art. 10. O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o infrator às se-
guintes multas:

[...]

III – de R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais) a R$ 3.450,00 (três 
mil, quatrocentos e cinquenta reais), por trabalhador em situação irregular, 
por infração ao parágrafo único do art. 7º e aos demais artigos. (grifo nosso)

Parágrafo único. As multas previstas neste artigo serão graduadas segundo 
a natureza da infração, sua extensão e a intenção de quem a praticou, e 
aplicadas em dobro em caso de reincidência, oposição à fiscalização e de-
sacato à autoridade, sem prejuízo das penalidades previstas na legislação 
previdenciária.

3 “Art. 40. O trabalho portuário de capatazia, estiva, conferência de carga, conserto de carga, bloco e vigilância 
de embarcações, nos portos organizados, será realizado por trabalhadores portuários com vínculo empregatí-
cio por prazo indeterminado e por trabalhadores portuários avulsos.” (Lei nº 12.815/2013)
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Ocorre que a multa trabalhista, in casu, conforme relatado, foi apli-
cada em seu patamar máximo, isto é, na ordem de R$ 3.450,00, mas sendo 
considerados 703 empregados como irregulares, já que, nos termos infor-
mados pelo Auditor-Fiscal, teriam sido “prejudicados com a situação irre-
gular: toda a coletividade dos trabalhadores portuários avulsos de estiva 
registrados e cadastrados, cujos nomes constam da relação que integra o 
presente auto de infração”.

O resultado disso foi a aplicação da penalidade pecuniária no impor-
te de R$ 2.425.350,00 (dois milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil e tre-
zentos e cinquenta reais), o que certamente acarretaria prejuízos financeiros 
flagrantemente indevidos e irrazoáveis à empresa portuária autuada.

Aqui, já há que se reconhecer o patente vício que aniquilaria o auto 
de infração lavrado: tratando-se de multa “per capita”, ou seja, calculada 
em consideração da quantidade de empregados efetivamente “prejudica-
dos” (preteridos), evidente ser imprescindível, em respeito aos princípios 
da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e da motivação dos atos 
administrativos, que todos os empregados irregulares sejam listados expres-
samente.

Conforme exposto na decisão de segunda instância (Coordenação-
-Geral de Recursos do MTE),

não se nega que o preterimento dos registrados e cadastrados lhes causou 
prejuízo, no entanto para efeitos de polícia administrativa, são relevantes 
para a inspeção, ao motivar a presente autuação, os trabalhadores em situa-
ção irregular da empresa fiscalizada, e não toda a coletividade de trabalha-
dores do OGMO, pela qual a empresa fiscalizada não responde.

O que se verifica, no caso exposto, não há dúvidas, é a aplicação 
de critério ilegal para gradação da multa e a falha na motivação do ato de 
polícia administrativa.

Ora, o agente autuador não relacionou sequer um único trabalhador 
em situação irregular, sendo certo que a legislação aplicável comina multa 
per capita, nos termos do art. 52 da Lei nº 12.815/2013 c/c o art. 10, III, da 
Lei nº 9.719/1998, conforme já exposto. O critério de gradação da multa 
violou, portanto, a disposição legal.

E o auto de infração, além de carente de motivação adequada à lei, 
revelou-se violador do direito de ampla defesa e contraditório, já que, se 
a legislação comina penalidade por trabalhador em situação irregular, o 
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agente fiscalizador deve indicar precisamente quem eventualmente estava 
em situação irregular no momento da autuação. Sem essa postura, além de 
descumprir a norma legal sobre a organização e tramitação dos processos 
de multas administrativas, impossibilita a empresa autuada de oferecer de-
fesa específica e produzir provas em sua plenitude.

In casu, realmente a legislação não faz menção a “trabalhadores 
prejudicados”, mas sim aos quais estejam em “situação irregular” (no caso 
concreto: eventualmente preterindo o trabalho de um trabalhador portuá-
rio avulso), sendo de fácil conclusão que, na hipótese de suposta irregula-
ridade, essa não alcançaria todos os trabalhadores avulsos registrados no  
OGMO/ES que estavam no momento da autuação e se encontravam “em 
situação irregular”. Por óbvio, eventual irregularidade jamais seria verifica-
da em relação aos trabalhadores portuários avulsos, mas apenas aos traba-
lhadores marítimos da embarcação que estivessem preterindo um avulso e, 
portanto, trabalhando irregularmente.

Ademais, no caso concreto não se pode presumir a infração como 
continuada, a ponto de considerar a “coletividade de trabalhadores do 
OGMO afetados”, mas apenas a verificada no momento exato da fiscaliza-
ção, até mesmo porque, com absoluta certeza, não estariam todos os 703 
trabalhadores do OGMO envolvidos no episódio narrado. A apresentação 
de lista genérica integrando o auto de infração, de todos os trabalhadores 
registrados no Órgão Gestor de Mão de Obra como “alcançados pela infra-
ção”, é, de fato, ilegal.

Nesse passo, além de não relacionar nenhum empregado concreta-
mente “em situação ou atividade irregular”, a referência de “toda a coletivi-
dade dos trabalhadores portuários avulsos de estiva registrados e cadastra-
dos”, como “prejudicados com a situação irregular”, representa uma clara 
afronta ao princípio da legalidade e, conforme sustentado, da motivação 
administrativa, que certamente é exarada de maneira desconexa com o or-
denamento jurídico.

Nessa linha, vale ainda ressaltar a recente Nota Técnica nº 111/2018, 
editada pela Coordenação-Geral de Recursos e aprovada pela Secretaria de 
Inspeção do Trabalho do MTE, na data de 03.07.2018, em que tratou da 
temática em tela, especialmente no que tange aos critérios utilizados para 
gradação do valor das multas trabalhistas por irregularidades nas operações 
portuárias em terminais públicos.
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Assim, foi ressaltada a imprescindibilidade da motivação do auto de 
infração administrativa/trabalhista, com exposição dos fatos e fundamentos 
jurídicos em consonância com a legislação, considerando ainda critérios de 
proporcionalidade (Lei nº 9.784/1999, art. 2º, VI) e repudiando a interpre-
tação extensiva e abstrata da norma punitiva. Foi concluído que “o proce-
dimento para o cálculo dos valores das multas administrativas trabalhistas 
deve sempre se pautar pelos elementos objetivamente determinados pela 
legislação”.

Oportuna a transcrição de trecho da mencionada Nota Técnica do 
Ministério do Trabalho, onde sustenta a aplicação da interpretação restritiva 
em relação às normas que apliquem sanções ao administrado:

No que concerne às normas no âmbito do regime jurídico-administrativo, 
em razão do princípio da legalidade, mormente quando se tem como objeto 
preceitos legais que restrinjam direitos fundamentais ou apliquem punições, 
é sedimentado o entendimento de que a interpretação aplicável é a restritiva, 
não comportando inovações integrativas.

[...]

A lógica interpretativa que se arraiga da estrutura do ordenamento jurídico, 
notadamente quando tem como objeto norma sancionadora, permite con-
cluir que a mencionada irregularidade componente da designada expressão 
normativa se remete, nesse cenário, apenas ao ilícito específico que deu en-
sejo à aplicação da penalidade.

Logo, o termo utilizado pelo legislador se destina unicamente àqueles tra-
balhadores que foram constatados pela fiscalização em contexto fático que 
primária e diretamente se amolda aos elementos do tipo infracional, inde-
pendentemente de quem transversalmente possa ter sido afetado pela con-
duta violadora.

Na hipótese específica aventada na solicitação, apreende-se, em princípio, 
que o conceito de trabalhador em situação irregular alberga exclusivamente 
os trabalhadores contratados pelo empregador para realizar operações por-
tuárias, no âmbito da área do porto organizado, em detrimento das prerroga-
tivas dos trabalhadores registrados na entidade portuária interveniente.

A interpretação extensiva da norma punitiva que abstratamente considera, 
para a formação da base de cálculo da penalidade pecuniária, a totalidade 
dos trabalhadores vinculados ao OGMO, incluindo trabalhadores que não 
se encontram concretamente na delineada situação irregular, evidencia-se 
não se enquadrar à moldura legal, exorbitando do balizamento normativo.
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Nesse sentido, a Lei nº 9.784/1999, que regula o processo administra-
tivo no âmbito da Administração Pública federal, prevê, em seu art. 2º, VI, a 
necessidade de obediência a critérios de proporcionalidade, não havendo a 
permissão de qualquer interpretação extensiva e abstrata da norma punitiva:

Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da 
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, mora-
lidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e 
eficiência.

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre 
outros, os critérios de:

I – atuação conforme a lei e o Direito;

[...]

VI – adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, res-
trições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao 
atendimento do interesse público;

[...]. (nossos destaques)

A referida legislação, em seu art. 50, prevê ainda a obrigatoriedade de 
motivação dos atos administrativos, com a devida indicação dos fatos e dos 
fundamentos jurídicos, sempre que “I – neguem, limitem ou afetem direitos 
ou interesses” e “II – imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções”.

Ora, o princípio da motivação determina4 que a Administração Pú-
blica deverá justificar seus atos, apresentando as razões que a fizeram deci-
dir sobre os fatos com a observância da legalidade, sendo a exposição dos 
motivos, ou seja, a demonstração de que os pressupostos de fato realmente 
existiram (Di Pietro, 2018, p. 253).

E, segundo a doutrina de Diogenes Gasparine (2005, p. 23),

a motivação é necessária para todo e qualquer ato administrativo, pois a 
falta de motivação ou indicação de motivos falsos ou incoerentes torna o 
ato nulo devido a Lei nº 9.784/1999, em seu art. 50, prevê a necessidade de 
motivação dos atos administrativos sem fazer distinção entre atos vinculados 
e os discricionários, embora mencione nos vários incisos desse dispositivo 
quando a motivação é exigida.

4 Bandeira de Melo (2014, p. 115) diz “que o princípio da motivação impõe a Administração Pública o dever 
de expor as razões de direito e de fato pelas quais tomou a providência adotada”.
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Oportuno ressaltar, aqui, outra questão: ainda que fosse eventualmen-
te considerada a listagem apresentada pela empresa no processo adminis-
trativo como argumento subsidiário de defesa, referente aos trabalhadores 
efetivamente prejudicados, que no momento exato da fiscalização opera-
vam em “situação irregular” a embarcação em detrimento de trabalhadores 
portuários avulsos, não seria nem mesmo possível sanear o auto de infração 
a fim de reduzir o valor da penalidade, tendo em vista o disposto no Prece-
dente Administrativo nº 109 da SIT:

Precedente Administrativo nº 109

(Redação dada pelo Ato Declaratório – SIT nº 15, de 20.09.2017)

ACRÉSCIMO DE FATOS AO AUTO DE INFRAÇÃO, APÓS A LAVRATURA 
– VEDAÇÃO.

I – A motivação do auto de infração deve ser mantida após a sua lavratura, 
sob pena de anulação em caso de alteração;

II – É permitido o saneamento de elementos considerados não essenciais, as-
sim entendidos aqueles que não alterem os fatos originalmente narrados pela 
autoridade fiscal, tal como ocorre no caso de correção da capitulação legal.

Referência Normativa: Art. 14, art. 15, § 1º, e art. 26, caput, da Portaria MTE 
nº 854/2015; art. 53 da Lei nº 9.784/1999.

É que, após a lavratura, não cabe alterar a referência feita à coletivida-
de de empregador portuários, na condição de prejudicados, nem a listagem 
apresentada no processo administrativo. Uma vez impossível a alteração, 
por se tratar a motivação de elemento essencial do ato administrativo, a 
quantificação “per capita” da multa administrativa passa a ter a base inváli-
da, não saneável nessa fase do procedimento administrativo5.

E, como exposto, há necessidade imperiosa de a Administração Públi-
ca explicar as razões que a levaram a tomar determinada medida. O mesmo 
se dá na lavratura do auto de infração, conforme determina o Precedente 
Administrativo nº 56 da Secretaria de Inspeção do Trabalho6:

5 Segundo Hely Lopes Meirelles (2014, p 190), o ato nulo está acometido por vício insanável em elemento 
essencial ou no processo formativo de modo a macular os seus efeitos.

6 E quanto ao dever de observância aos precedentes administrativos firmados, certo é que o seu descumprimen-
to pela Administração Pública poderia, inclusive, inviabilizar a judicialização do caso, notadamente em sede 
de eventual execução fiscal, ou até mesmo fundamentar um reconhecimento da procedência do pedido pela 
Administração, em eventual ação anulatória ajuizada pelo particular, a fim de não haver resistência processual 
infundada por parte da Fazenda Pública. É que a Advocacia Pública, entre as suas atividades típicas, exerce 
o controle interno da juridicidade (considerada, aqui, em sentido amplo para abarcar o controle de legalidade 
e de constitucionalidade) dos atos da administração, que comporta a fiscalização, pelos procuradores, sobre 
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Precedente Administrativo nº 56

AUTO DE INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.

A presunção de veracidade do auto de infração não desobriga o Auditor-
-Fiscal de demonstrar os fatos que o levaram a concluir pela existência do 
ilícito trabalhista.

Referência Normativa: Art. 9º, inciso IV, da Portaria nº 148, de 25 de janeiro 
de 1996.

Assim, conforme narrado, o case em estudo claramente representa 
uma hipótese em que o particular, no caso o operador portuário, sofreu 
uma autuação de forma ilegal, com carência de motivação consonante com 
a lei, especialmente no que se refere à graduação da penalidade aplicada. 
Tanto que, com a decisão final de provimento do recurso administrativo 
voluntário da parte e de improcedência da autuação, foi por bem aplicado 
o poder-dever de autotutela da Administração Pública, com anulação do 
ato, conforme disposto no art. 53 da Lei nº 9.784/1999 e reconhecido pelo 
Supremo tribunal Federal por meio da Súmula nº 473.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme foi exposto, no ato de polícia administrativa é imprescindí-
vel que a Administração Pública explique as razões que a levaram a tomar 
determinada medida. A motivação do agente estatal é elemento essencial, 
devendo demonstrar os fatos e fundamentos jurídicos em consonância com 
o ordenamento e atender aos critérios de proporcionalidade e de estrita 
observância dos critérios legais para gradação da penalidade pecuniária.

No caso estudado, para efeitos de fiscalização trabalhista, são rele-
vantes para a inspeção, ao motivar a presente autuação, os trabalhadores 
efetivamente flagrados em situação irregular na empresa (operação) fisca-
lizada, e não toda a coletividade de trabalhadores do OGMO, pela qual o 
operador portuário autuado não pode responder.

Assim, o cálculo dos valores das penalidades administrativas traba-
lhistas deve sempre se pautar pelos elementos objetivamente determinados 
pela legislação que rege a matéria, especialmente as Leis nºs 12.815/2013 e 
9.719/1998, além das diretrizes gerais estabelecidas na Lei nº 7.855/1989 e 
nas Portarias MTE nºs 290/1997 e 854/2015.

se o agir administrativo lastreia-se em uma correta aplicação do direito, norteando a atuação do Estado no 
contencioso judicial (Madureira, 2015, p. 341).
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Dessa forma, na hipótese de contratação de trabalhadores com vín-
culo empregatício por prazo indeterminado para operações portuárias em 
preterição dos trabalhadores avulsos vinculados ao OGMO, na base de cál-
culo da multa trabalhista devem ser considerados apenas os trabalhadores 
flagrados efetivamente em situação irregular, nos termos do art. 10, III, da 
Lei nº 9.719/1998, não sendo admitida a interpretação ampliativa e abstrata 
para abarcar todos os trabalhadores cadastrados no OGMO “que não se 
encontrem efetivamente em contexto fático subjacente ao tipo infracional 
ensejador da penalização administrativa”, conforme corretamente frisado 
na Nota Técnica nº 111/2018 do MTE.
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