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ATA DE AUDIÊNCIA

Aos 27 dias do mês de outubro do ano de 2015, na Vara do Trabalho de Fátima

do Sul,  MS,  realiza-se  audiência  relativa  ao  processo  nº  0000702-37.2014.5.24.0106-

Cautelar Inominada, entre as partes, MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS

ESPORTIVOS EIRELI, requerente, e UNIÃO – PROCURADORIA DA UNIÃO NO ESTADO

DE MATO GROSSO DO SUL, requerida.

Às 17h59min, aberta a audiência, foram de ordem do MM. Juiz do Trabalho,

apregoadas as partes.

Ausentes.

Submetido o processo a julgamento, foi proferida a seguinte

SENTENÇA

1. Relatório

MUNDI  MERCANTIL  INDÚSTRIA  E  COMÉRCIO  DE  MATERIAIS  ESPORTIVOS

EIRELI, qualificada nos autos, ajuizou a presente Ação Cautelar Inominada contra a UNIÃO –

PROCURADORIA DA UNIÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, a fim de suspender os

efeitos do Termo de Interdição n.  31072014_354058/2014-GRTEMS,  lavrado pelo  senhor

Gentil Roberto Laet Santana, Auditor-Fiscal do Trabalho (f. 16/17), o qual interditou, a contar

de 1º/8/2014, vários setores e equipamentos da empresa requerente por ter identificado

inúmeras irregularidades e inadequações técnicas que caracterizaram condição de risco grave

e iminente à saúde e integridade física dos trabalhadores (Laudo f. 18/42).

Juntou  a  parte  autora  documentação  que  alegava  demonstrar  que  estava

tomando  medidas  para  o  saneamento  das  irregularidades  (f.  43  e  ss.),  requerendo  a

suspensão liminar dos efeitos do Termo de Interdição, o que foi deferido por 60 dias (decisão

de f. 211/212), tendo sido determinada a realização de perícia técnica, citação da União e

notificação do Ministério Público do Trabalho.

O Laudo de inspeção pericial foi juntado às f. 232/246.

A  União  apresentou  contestação  às  f.  290/320,  sustentando  que  o  ato

administrativo  ora  atacado  goza  de  presunção  legal  de  validade,  estando  devidamente

fundamentado  e  respaldado  nas  NRs  07,  09,  12  e  26  do  MTE,  tendo  identificado  as

irregularidades  ali  apontadas  mediante  inspeção  e  análise  detalhada  das  condições  de

trabalho  desenvolvidas  na  empresa;  que  o  Laudo confeccionado pelo  perito  judicial  não

trouxe elementos seguros a respaldar o levantamento da interdição, tendo em vista que não

se baseou em dados técnicos e ignorou exigências contidas na NR-09 do MTE quanto ao

método/critério de aferição dos riscos à saúde dos trabalhadores; que a pretensão do autor

contraria o Programa Trabalho Seguro adotado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24ª

Região.



Pugnou,  ao  final,  pela  revogação  da  medida  liminar  concedida  e  pela

improcedência do pedido.

A requerente manifestou-se sobre a contestação às f. 353/356, apoiando-se no

Laudo  Pericial,  defendendo  que  já  tomou  várias  medidas  de  saneamento  dos  riscos

apontados pelo fiscal da GRTEMS; que o Auditor Fiscal que lavrou o Auto não tem habilitação

técnica para aferição de níveis de gases emitidos, etc.

Houve  sucessivos  pedidos  de  prorrogação  da  liminar,  instruídos  com

documentos que, aparentemente, demonstravam a intenção da parte autora de adequação

às exigências contidas no Termo de Interdição (f. 256, 375 e 468).

Manifestou-se a União às f. 469/479, com documentos, dizendo, inicialmente,

que houve perda automática da eficácia da liminar concedida, tendo em vista que a União

não foi, até o momento, citada da ação principal que condiciona à validade da ação cautelar

sub examine.

Prosseguiu, ressaltando que foi elaborada nova vistoria na sede da empresa

em 14/5/2015 (posterior  ao pedido de renovação da liminar,  à  f.  468,  que foi  feito  em

28/4/2015) que ficou constatado que, ao contrário do que vem aparentando nos autos, a

requerente  não  cumpriu  grande  parte  das  exigências  mínimas  elencadas  no  Termo  de

Interdição,  principalmente  as  relacionadas  com  a  possibilidade  de  acidentes  e  traumas

mecânicos na operação de máquinas e exposição dos trabalhadores a produtos químicos de

alta toxicidade.

O Ministério Público do Trabalho-MPT também se manifestou, às f. 458/466 e f.

487/490, sustentando que as medidas tomadas pela requerente são insuficientes à redução

dos  riscos,  considerando  que  não  houve  implantação  efetiva  dos  PCMSO (Programa  de

Controle  Médico  de  Saúde  Ocupacional),  PPRA  (Programa  de  Prevenção  de  Riscos

Ambientais), PPCIP (Projeto de Prevenção Contra Incêndio e Pânico) e PPR (Programa de

Proteção Respiratória),  além do que,  não foram adotadas  medidas  de  proteção coletiva,

apoiando-se a requerente, indevidamente, em medidas excepcionais e paliativas.

Ressaltou que,  ante  a permanência  das  irregularidades,  quando da vistoria

feita em 15/5/2015, foram lavrados 09 (nove) Autos de Infração (f. 502, 523v, 525, 530,

537, 538, 539, 542v e 549), o que evidencia o descompromisso e descaso da autora para

com as exigências legais do MTE.

A requerente, por fim, manifestou-se às f. 566/567, aduzindo que, diante das

considerações do TEM, tomou providências para atendimento das determinações, em alguns

pontos, tendo mantido, em outros, suas próprias convicções; que contratou engenheiros para

a realização de adaptações em suas máquinas, nos termos da NR-12 e para a elaboração de

PCMSO, PPRA, LTCAT e FIT teste, dentre outras medidas; que as providências ali elencadas

demandam  estudo  e  preparação  em  tempo  mínimo  de  cinco  meses,  requerendo  nova

prorrogação da liminar vencida em 29/8/2015, com projeção até 3/2/2016.

É o relatório.

2. Fundamentação

Quanto  à  alegação  de  perda  automática  da  eficácia  da  liminar  concedida,
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verifico  que  a  presente  Ação  Cautelar  foi  ajuizada  em 12/8/2014,  tendo  a  requerente

procedido ao ajuizamento da ação principal em 10/9/2014 (Ação Declaratória de Nulidade de

Ato Administrativo, autos n. 00843-56.2014.5.24.0106, correndo junto a estes autos).

A  União  não  tinha  sido  citada  da  ação  principal  até  o  momento,  única  e

exclusivamente  porque  foi  determinada,  por  equívoco  da  Secretaria  desta  Eg.  Vara,  a

expedição de Carta Precatória Citatória para União – Procuradoria Geral Federal (8/10/2014),

a qual não detém poderes de representação judicial da União, tendo a deprecata retornado

sem cumprimento.

Posteriormente,  em 20/2/2015, foi  expedida nova Carta Precatória Citatória

(de novo equivocada), desta feita endereçada à União – Procuradoria Federal no Estado de

Mato Grosso do Sul, a qual informou também não deter poderes de representação judicial da

União, informando que tal é desempenhada pela União – Procuradoria da União no Estado de

Mato Grosso do Sul, tendo a CP também retornado.

Finalmente, foi expedida a Carta Precatória para Citação da Procuradoria da

União no Estado de Mato Grosso do Sul, em 13/7/2015, tendo sido a União devidamente

citada e já se manifestado naqueles autos solicitando dilação de prazo para apresentação da

contestação.

Ressalto que o erro havido naqueles autos também se verificou nestes, sendo

que em ambos a Procuradoria-Geral Federal peticionou informando o correto órgão para o

qual deveria ser dirigida a Carta Precatória. No entanto, nesta ação cautelar,  a Eg. Vara

deprecada (7ª VT de Campo Grande) corrigiu o endereçamento, de ofício, determinando a

renovação da diligência.

Já na ação principal a Eg. Vara deprecada (1ª VT de Campo Grande), procedeu

de forma diferente, optando pela devolução da carta precatória para que o procedimento

fosse renovado neste Juízo, o que ocasionou, por óbvio, demora na citação.

Nesse sentido, a autora, tendo promovido o ajuizamento da ação principal no

prazo do art. 806/CPC, não pode ser penalizada por erro imputável à Secretaria da Vara, não

havendo que se falar em perda da eficácia, por infringência ao art. 808, inciso I do mesmo

codex.

Prosseguindo,  quanto  à  possibilidade  de  renovação  da  liminar  cuja  eficácia

cessou em 29/8/2015, passo à análise.

O Termo de Interdição n. 31072014_354058/2014-GRTEMS, foi elaborado por

Auditor-Fiscal  do Trabalho e  determinou a  interdição dos  setores  elencados  à f.  17,  por

caracterização de riscos graves e iminentes à saúde e integridade física dos trabalhadores,

relacionando-os no Laudo de f. 18/42, por etapas de produção de bolas, os quais estão assim

resumidos:

1. Quando da colocação de válvulas em câmaras de ar: risco de esmagamento

de dedos e mão na máquina de bater válvulas por falta de mecanismos de



proteção;  risco  de  incêndio  e  choques  elétricos  pela  falta  de  aterramento

elétrico  da estufa,  onde são trabalhados  produtos  inflamáveis;  ausência  de

sistemas  de  ventilação  capazes  de  impedir  a  inalação  de  vapores  tóxicos,

dentre eles acetona e tolueno, causadores de vários transtornos à saúde;

2. Quando do preparo da mistura borracha/solvente: mistura de borracha com

solvente “AM 651” em um recipiente e colocação na máquina misturadora com

formação de mistura líquida e viscosa. Riscos de amputação e luxações devido

ausência  de  tampa  intertravada  no  equipamento;  transmissão  de  força

desprotegida; risco de choque elétrico e incêndio por falta de aterramento e

trabalho com produtos inflamáveis; ausência de sistemas de ventilação para

impedir inalação de vapores tóxicos produzidos pela mistura da borracha com o

solvente,  cuja  composição  apresenta  hidrocarbonetos  C5,  N-Hexano,

Metilciclopentano e outros;

3.  Enrolamento das câmaras com fio e imersão na mistura solvente/borracha:

etapa onde as câmaras são preenchidas com ar e introduzidas em um nicho

onde  há  um  garfo  que  efetua  movimento  giratório  em  alta  velocidade

enrolando  as  câmaras  com  linha,  para  posterior  imersão  na  mistura  –

identificados riscos de amputação e luxações pela possibilidade de contato com

os  garfos,  que  giram  desprotegidos;  risco  de  lesão  grave  nos  olhos  pela

possibilidade de projeção de materiais sólidos, por ausência de barreiras, em

caso  de  estouro  acidental  das  câmaras;  riscos  de  choque  elétrico  fatal

decorrente  de  partes  energizadas  expostas;  riscos  de  inalação  de  vapores

tóxicos (item “2” supra) por ausência de sistema de ventilação adequado;

4. Marcação da câmara para montagem: as câmaras são introduzidas na forma

para marcação de sua superfície conforme os gomos que serão nela colados,

com nova imersão  na  mistura  solvente/borracha – ausência  de  sistema de

ventilação, nos moldes já traçados;

5.  Corte  dos  gomos  e  serigrafia:  etapa em que  são  cortados  os  materiais

sintéticos  para  formação  dos  gomos,  seguida  de  desenhos  e  pinturas:

necessidade da adoção de sistemas de exaustão ou ventilação eficazes, pois as

tintas  e  solventes  utilizados  liberam  vapores  tóxicos  que  causam  várias

complicações ao organismo humano, elencadas à f. 30;

6.  Selagem de gomos: utilização de produto adesivo “AM–173M” com pistola

de ar comprimido, processo em que também há liberação de vapores tóxicos

de acetona e tolueno, potencializados pela formação de nuvens, decorrente da

utilização  da  pistola  de  ar  comprimido  –  risco  pela  falta  de  sistema  de

ventilação;
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7. Adição de mistura borracha/solvente e secagem na estufa: etapa em que os

gomos são inseridos em máquina que aplica a mistura e seguem à estufa para

secagem – riscos de esmagamentos, luxações, choques elétricos, queimaduras

e intoxicação por vapores tóxicos, pelo contato com máquinas sem proteção

adequada e substâncias químicas, nos moldes dos itens anteriores;

8. Montagem de gomos na câmara e acabamento: ausência de aterramento

elétrico  nas  formas  de  secagem  e  liberação  de  vapores  tóxicos  em  cuja

composição estão os elementos químicos descritos no item “2” supra; riscos de

intoxicação, incêndio, choque elétrico e queimaduras.

Dentre  as  providências  destinadas  ao  saneamento  dos  riscos  ambientais

identificados e exigidas pela GRTEMS para levantamento da interdição, relacionadas às f.

38/41, destacam-se: elaboração de análise de risco das máquinas; elaboração de projeto de

sistema  de  segurança  e  instalação  de  dispositivos  que  impeçam o  ingresso  de  porções

corporais nas máquinas ou contato acidental com partes móveis girantes, com dispositivos de

parada de emergência; aterramentos elétricos e cobertura de partes energizadas expostas;

implantação de sistemas de ventilação, com realização dos estudos técnicos pertinentes e

observação  da  NR-9  do  MTE;  verificação  da  presença  ou  não  de  benzeno nos  produtos

químicos utilizados.

A concessão da liminar e sucessivas renovações baseou-se no fato de que,

embora constatadas inúmeras irregularidades no desempenho da atividade econômica da

autora,  a empresa apresentou vários documentos acompanhando os respectivos pedidos,

dizendo que tomou inúmeras medidas destinadas ao saneamento daquelas irregularidades,

estando outras em andamento.

Reforçando os pedidos da parte requerente, o Laudo Pericial elaborado pelo

perito do Juízo (f. 232/246) atestou que todos os riscos apontados já tinham sido sanados,

total  ou  parcialmente,  informando  que  a  autora  procedeu  à  elaboração  de  PPR,  à

inutilização/modificação de máquinas, instalação de exaustores, ventiladores, umidificadores,

fornecimento de máscaras aos trabalhadores para proteção respiratória, dentre outros.

Por fim, atestou o perito que deixaram de subsistir motivos para a manutenção

da interdição.

Contudo,  o  próprio  experto  ressaltou  que  havia  necessidade  de  adoçãode

esforços concretos para garantir a implementação do PPR (somente havia sido elaborado e

ainda estava no papel), na forma prevista pela IN-01/1994 SSSTB/MTB, e dos programas

PCMSO e PPRA, nos termos das NRs 7 e 9 da Portaria n. 3214/78/MTE.

Portanto, reconheceu que a autora não cumpriu integralmente as exigências



constantes no Termo de Interdição e, não obstante, opinou pela regularidade das medidas

tomadas e levantamento da interdição, atitude no mínimo contraditória.

A parte autora, nas petições em que requereu as prorrogações das liminares,

disse  que  estava  cumprindo  as  determinações  da  GRTEMS,  pois  havia  contratado

profissionais para elaboração de PPR, PPRA, PCMSO, PCIP, estudos para instalação adequada

de sistemas de ventilação e etc., inclusive tendo apresentado cronogramas de elaboração e

implantação das referidas medidas.

No entanto, após o requerimento para prorrogação da liminar apresentado em

24/4/2015 (f. 468), instruído com o requerimento (e documentos) feito junto à GRTEMS para

levantamento da interdição, a União e o MPT apresentaram manifestações denunciando que a

autora não cumpriu eficazmente as determinações contidas no Auto de Interdição, porque

não  lastreadas  nas  NRs  da  Portaria  3214/78/MTE,  além  do  que,  não  tinham  sido

implantados, até o momento, os planos de ação determinados (PPR, PPRA, PCMSO, PCIP).

Mostrou-se de especial gravidade a denúncia formulada pelo Ministério Público

do Trabalho-MPT de que a autora deixou de reconhecer riscos graves quando da elaboração

do PPRA, tendo em vista que não constou a identificação da exposição dos trabalhadores aos

agentes químicos Benzeno e Isoforona (além de outros 9), substâncias comprovadamente

cancerígenas e às quais não existe limite seguro de exposição.

Tal omissão levou a autora a alegar, no requerimento citado, desnecessidade

de instalação de sistemas de ventilação, face os valores identificados nas análises químicas,

que apontaram valores abaixo dos limites de tolerância, o que é inaceitável dada à natureza

dos agentes químicos apontados no Termo de Interdição.

Após o protocolo do pedido de levantamento junto à GRTEMS, em 28/4/2015,

o  Auditor  Fiscal  do  Trabalho,  senhor  Gentil  Roberto  de  Laet  Santana,  elaborou  decisão

apreciando o pedido e resumindo toda a situação fática dos presentes autos (documento de f.

480/486), sucintamente apresentada a seguir:

I. Quando elaborado o requerimento para levantamento da interdição (o qual a

autora afirma à f. 468 que ainda não fora apreciado por entraves burocráticos

naquele órgão) não foram juntados:

-  quanto  às  máquinas  de  enrolar  câmara  e  de  mistura  borracha/solvente:

relatório  de  Análise  de  Risco  e  Laudo  sobre  as  instalações  elétricas,  com

identificação das máquinas, sistema de aterrramento e demais especificações;

-quanto à estufa de secar válvula da câmara, estufas de secar gomos, formas

de acabamento, atividade de aplicação de selador, forma de marcação para

montagem,  atividades  de  banho  nas  câmaras,  serigrafia  e  montagem  de

gomos  nas  câmaras:  análises  químicas  pela  empresa  Solutech  e  Laudo  de

aterramento com ART.

A  autora  foi  comunicada  da  falta  em  29/4/2015  por  correio  eletrônico,

quedando-se inerte.

Novamente comunicada,  em 6/5/2015,  respondeu em 7/5/2015,  solicitando

prazo para apresentação.
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Na manhã de 14/5 foi feita nova vistoria no parque industrial da empresa.

Foi agendada reunião à tarde, no mesmo dia, na sede da GRTEMS onde foi

esclarecido quais documentos faltavam e dado prazo para entrega, tendo sido

entregues somente em 18/5/2015, fato que desconstruiu a alegação da autora

de que houve demora do órgão fiscalizador para apreciação de seu pedido de

desinterdição.

Sobre as medidas tomadas:

II.  Na  máquina  chamada  “batedor  da  câmara” não  foi  demonstrada  sua

inutilização, apenas atestada sua remessa para outra localidade, o que não

impede a utilização;

III.  Máquina de enrolar  câmaras: a metodologia utilizada pela autora para

apuração  dos  parâmetros  de  gradação  que  determinam  o  grau  de  risco

encontrou valores de probabilidade de ocorrência de acidente, frequência de

exposição e grau de possível dano incompatíveis com a atividade operacional.

Isso  porque  as  máquinas  não  tinham proteção  para  impedir  o  acesso  aos

garfos em alta rotação e não eram equipadas com dispositivos de parada de

emergência.

Além disso, potencializava o risco de falhas humanas o fato de que havia no

local de trabalho presença de vapores químicos que causam sonolência.

Finalizou  a  descrição  do  item  apontando  as  falhas  na  máquina  e  a  não

identificação da exposição a todos os agentes nocivos presentes no local de

trabalho, evidenciando falhas no LTCAT, PPRA e PCMSO.

Conclusões nos itens (“i a vii”) às f. 481/482;

IV.  Misturador de solvente/borracha: a petição de desinterdição se referia à

máquina que foi substituída, de modo que deve considerar a análise de risco da

nova  máquina,  considerando  aspectos  mecânicos,  físicos,  químicos  e

ergonômicos, com detalhamento dos sistemas de segurança;

V.  Máquina de passar a mistura nos gomos: não foi apresentado documento

com apreciação de riscos e detalhamento das proteções instaladas.

Embora  a  fiscalização  tenha  verificado  a  instalação  de  proteções  fixas  nas

transmissões de força, nenhuma medida foi adotada em relação à exposição a

agentes químicos;

VI.  Estufa de secar válvulas da câmara, estufas de secar gomos, forma de

marcação  para  montagem,  atividades  de  banho  nas  câmaras  com mistura

borracha/solvente, serigrafia, montagem dos gomos nas câmaras: informou a

autora,  em sua  solicitação  de  desinterdição,  que  a  exposição  aos  agentes

químicos, dentre eles o benzeno, estão abaixo dos limites de tolerância.

No  entanto,  a  fiscalização  apurou  que  as  avaliações  da  autora  não  estão



calcadas  em  estratégias  de  amostragem  em  que  se  possa  afirmar,

estatisticamente, que a exposição identificada possui probabilidade menor do

que  5% de  estarem acima  do  limite  de  tolerância  em um dia  normal  de

trabalho, além do que, para o benzeno não há limites seguros de exposição.

Atesta ainda o documento produzido pelo AFT que os relatórios de amostragem

não  possuem  fundamentação,  não  estão  acompanhados  das  Fichas  de

Informação e Segurança de Produtos Químicos (FISPQs) e não têm validade

estatística, segundo o Manual de Estratégia de Amostragem NIOSH (literatura

técnica considerada referência mundial).

Declara  por  fim  que  não  há  indicação  clara  e  precisa  de  quais  análises

quantitativas realizadas se referem às máquinas relacionadas neste tópico.

(Conclusões dos itens “i” a “v” às f. 483/484).

VII.  Aplicação  de  selador: atividade  em  que  o  produto  selante  (cuja

composição química apresenta benzeno e tolueno, além de outros 8) é aplicado

mediante  utilização  de  pistola  de  ar  comprimido,  ocasionando formação  de

névoa tóxica, elevando sobremaneira o grau de risco da exposição, fato que

exige o projeto e instalação de sistema eficaz de ventilação e exaustão.

Verificou a fiscalização que o PPR apresentado pela autora identificou apenas

uma substância química, ignorando os efeitos nocivos do benzeno e do tolueno,

concluindo, indevidamente, pela desnecessidade de instalação de sistemas de

ventilação.

Ademais,  a  aplicação  do  selador  é  feita  em  cabine  que  não  protege  os

trabalhadores da inalação do produto e os expõe a risco de incêndio e explosão

dado à sua alta inflamabilidade somado às condições de ventilação, iluminação

e fiações elétricas sem conformação necessária para atmosferas explosivas.

Digno de  nota  é  que  as  modificações  efetuadas  pela  autora  (instalação de

ventilador na parte oposta à entrada e mudança das cabines para local  de

grande circulação de empregados, o que aumentou o número de funcionários

expostos ao risco de explosão) agravaram os riscos identificados no Termo de

Interdição.

Por fim, quanto ao uso de respiradores, atestou o Laudo de inspeção que estes

não seguiram um PPR válido, como determinado no Termo de Interdição.

O  referido  PPR  somente  foi  entregue  em  janeiro/2015  (além  do  prazo

concedido) e continha erros graves como a não identificação adequada das

substâncias  químicas presentes no selador  e  ausência  de critério  adequado

para troca dos filtros dos respiradores, além do que, para estes, não foram

realizados ensaios de vedação.  (Conclusões dos itens “i” a “iii” às f. 485/486).

Assim,  pelas  razões  expostas  nos  itens  I  a  VII  dos  parágrafos  anteriores,

concluiu  a  GRTEMS  pela  manutenção  integral  do  Termo  de  Interdição  n.

31072014_354058/2014-GRTEMS.

Veja-se que a suposta demora do órgão fiscalizador em apreciar o pedido de
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levantamento da interdição foi um dos fundamentos utilizados pela autora para requerer a

prorrogação da liminar vencida (f. 468), sustentando que tinha cumprido todas as exigências

solicitadas e que havia necessidade de renovação da liminar até que a GRTEMS apreciasse

seu pedido.

O que  de  fato  ocorreu,  como relatado  anteriormente,  é  que  a  autora  não

juntou ao pedido de levantamento de interdição formulado junto à GRTEMS os documentos a

que fez referência na petição de f. 468, somente tendo protocolado-os após solicitações do

próprio órgão e concessão de prazo para tanto, tendo ocultado esses fatos.

O que se extrai da conclusão emitida pelo AFT na resposta ao requerimento da

autora para levantamento da interdição é que já se passou mais de 1 ano desde a lavratura

do Termo de Interdição, objeto dos autos, sem que a autora tomasse medidas efetivas e

eficazes para sanar os riscos ambientais em seu parque industrial, considerando que, não

obstante ter ciência dos critérios técnicos norteadores das providências que deveria tomar (o

TI é claro nesse sentido), insiste em desobedecê-los, apresentando soluções maquiadas e

divorciadas  das  orientações  contidas  nas  NRs  07,  09,  10,  12,  23  e  26  da  Portaria  n.

3214/78/MTE.

Após a resposta da GRTEMS em 25/5/2015, a autora peticionou às f. 567/568

sustentando  que  diante  do  posicionamento  do  MTE  contratou  novos  profissionais  para

“analisar a manifestação do órgão fiscalizador” e para elaboração de plano de adequação das

máquinas à NR-12 (cópia às f.  677/715) e confecção de PPRA, PCMSO,  LTCAT e demais

medidas que fossem necessárias, requerendo prorrogação da liminar concedida até a data de

3/2/2016.

Frise-se  que  o  plano  de  adequação  das  máquinas  à  NR-12  juntado  foi

elaborado em 8/12/2014, anteriormente à vistoria realizada em 14/5/2015 e, por óbvio, já

foi apreciado pela GRTEMS que concluiu pela inadequação das máquinas.

Ou seja, tenta a autora fazer este Juízo crer que o documento produzido antes

da fiscalização foi confeccionado depois daquela vistoria, a fim de fazer parecer que tomou

medidas para sanar as irregularidades lá apontadas, o que é falacioso.

Quanto à implantação dos planos PPRA, PCMSO, LTCAT e PPR (este apenas no

projeto) flagrante se mostra a negligência da autora, tendo em conta que, desde a lavratura

do Termo de Interdição (1º/8/2014) já tinha ciência dos critérios de avaliação de riscos a

serem observados, pois constavam no rol de providências a serem tomadas pela empresa, de

modo que é injustificável que até o presente momento não tenha tomado medidas sérias e

eficazes nesse sentido.

Razão  também não  possui  quando  diz  que  o  risco  iminente  à  saúde  dos

trabalhadores está afastado pelo uso de máscaras respiratórias, pois ignora a conclusão do

órgão fiscalizador (f. 486) de que as medidas tomadas na atividade de aplicação de selador,

por  exemplo,  não  levaram em conta  critérios  técnicos  para  aferição  da  possibilidade  de



explosão  (muito  alta,  já  que  os  produtos  manuseados  são  inflamáveis),  situação  que

redundou, ao revés, em ampliação do risco.

O que restou evidenciado, portanto, é que às vésperas da expiração dos efeitos

da liminar concedida, a autora protocolou pedido de levantamento do Termo de Interdição

junto à GRTEMS sem os documentos  que alegou ter  juntado (o que,  claramente,  gerou

impossibilidade  de  apreciação  do  pedido),  com  intuito  unicamente  protelatório,  visando

conseguir nova prorrogação da medida liminar calcada em falsa acusação de mora do órgão

fiscalizador.

Tal atitude teve por escopo induzir o Juízo em erro, considerando que a autora

fez  parecer  que  está  tentando  cumprir  as  diretrizes  traçadas  pela  fiscalização,  mas

esbarrando em sua burocracia, sendo que é a própria requerente que se utilizou de ardil para

ganhar tempo e confiança aos olhos da Justiça do Trabalho.

Mais que isso, a decisão da GRTEMS às f. 480/486, demonstra que essa atitude

vem sendo tomada durante toda a tramitação processual e não somente na data do último

pedido, já que relata que das medidas tomadas até agora, nenhuma atende aos critérios

técnicos  estabelecidos,  incluindo,  por  óbvio,  as  que  foram informadas  em cada  um dos

pedidos de prorrogação da medida liminar.

Tal atitude demonstra descaso para com saúde e integridade física de seus

empregados, denunciando inobservância das normas de segurança e higiene no ambiente de

trabalho, em afronta aos incisos I a III do art. 157/CLT, bem como ao inciso XXII do art.

7º/CF, de modo que urge a atuação forte do Poder Judiciário, em fiel observância ao seu

papel institucional, no sentido de combater, com pulso firme, quaisquer violações aos direitos

e garantias fundamentais dos cidadãos.

Por  todo  o  exposto,  considerando  a  fundamentação  e  a  possibilidade  de

continuidade  da  exploração  da  atividade  econômica  com  alto  grau  de  risco  à  saúde  e

integridade  física  dos  empregados  da  autora,  REVOGO A LIMINAR CONCEDIDA às  f.

211/212,  desconstituindo  a  suspensão  dos  efeitos  do  Termo  de  Interdição  n.

31072014_354058/2014-GRTEMS,  o  qual  volta  a  ter  vigência  imediata,  restando

interditada  a  atividade  comercial  da  autora,  a  partir  da  intimação  judicial  até  o

julgamento do mérito dos autos n. 0000843-56.2014.5.24.0106 em trâmite neste Juízo.

Defiro à UNIÃO o pagamento de honorários advocatícios, com supedâneo na

Instrução Normativa n. 27/2005/TST, a serem suportados pela parte autora, cujo valor fixo

em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Tendo  sido  a  parte  autora  sucumbente  na  ação,  condeno-a  também  ao

pagamento dos honorários periciais,  os quais arbitro em R$ 4.000,00 (quatro mil  reais),

tendo em vista a complexidade do trabalho pericial, os deslocamentos efetuados e o zelo do

experto, devendo referido valor ser depositado em conta judicial, à disposição deste Juízo, na

agência nº 1146 da CEF, com comprovação nos autos no prazo de 10 dias.

3. Conclusão

Pelo exposto, decide o JUÍZO DA VARA DO TRABALHO DE FÁTIMA DO SUL, nos

autos  de Ação Cautelar  Inominada que MUNDI MERCANTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE

10



70777656

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
VARA DO TRABALHO DE FÁTIMA DO SUL, MS                 Proc. nº 0702-37/2014 

MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI move em face de UNIÃO – PROCURADORIA DA UNIÃO NO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL:

1. Revogar definitivamente a medida liminar concedida às f. 211/212;

2. Julgar IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, nos termos da

fundamentação supra, parte integrante desta decisão;

3. Condenar a parte autora no pagamento de honorários advocatícios e

honorários periciais, cuja comprovação nos autos deverá ocorrer no

prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado.

Fixo, ainda, para o caso de descumprimento da presente decisão, multa diária

no valor de R$ 1.000,00, por trabalhador que comprovadamente for encontrado prestando

serviços na empresa requerente.

Custas, pela parte autora, no valor de R$ 13,48, calculadas sobre R$ 674,00,

valor atribuído à causa, cujo recolhimento deverá ser comprovado no prazo de 10 dias.

A parte autora deverá ser intimada, com urgência, com cópia desta sentença,

que servirá como mandado. Providencie a Secretaria.

Intime-se o i. advogado da requerente legalmente constituído nos autos.

Intime-se a União, com remessa/carga dos autos à Procuradoria da União no

Estado de Mato Grosso do Sul.

Após a devolução, remetam-se os autos em carga ao MPT-ofício de Dourados,

para ciência, na qualidade de custus legis.

Providencie  a  Secretaria  que  cópia  desta  sentença  seja  juntada  aos  autos

principais (0000843-56.2014.5.24.0106).

Nada mais.

 

NOEDI FRANCISCO AROSI
Juiz do Trabalho

Antônio Sérgio Pantaleão
Diretor de Secretaria


