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CONCLUSÃO 

 
Aos 02/05/2012 faço estes autos conclusos a Exma. Sra. Dra. Juíza. 
 
 

______________ 
Diretor de Secretaria 

 
 

Vistos, etc.. 
 
CORDEBRÁS LTDA, qualificada na petição inicial, impetra mandado de 

segurança em face do Superintendente Regional do Trabalho, com o escopo de lhe ver 
concedida liminar para que seja sustado o Termo de Interdição nº 355135-26042012-01, 
assim como o Relatório Técnico ao Termo de Interdição. 

Aduz que recebeu fiscalização dos auditores do trabalho que promoveram 
inspeção em 30/03/2012, e solicitaram que fossem entregues na sede da Gerência 
Regional do Trabalho de Camaçari/BA documentos internos da empresa. 

Informa que a solicitação foi prontamente atendida, e, mesmo assim, foi 
lavrado o auto de infração nº 021005982, sob o fundamento de que a empresa deixou 
de avaliar quantitativamente a exposição de riscos ambientais relativos a poeira, tendo 
ainda sido solicitados outros documentos para serem apresentados no dia 02/05/2012. 

Sustenta ter apresentado defesa ao auto de infração, contrapondo os seus 
termos. 

Adiante, assenta que, em que pese estar pendente a análise da Defesa do 
Auto de Infração, em 26/04/2012 o Auditor compareceu na sua sede e apresentou 
Relatório de Inspeção juntamente com Termo de Interdição, com fundamento em 
supostos riscos ambientais relacionados ao maquinário existente na empresa. 

Relata que, por força da ação da Superintendência Regional do Trabalho de 
Camaçari, encontra-se com as suas atividades interrompidas, posto que a interdição dos 
maquinários implica na paralisação de toda a sua linha de produção. 

Assim, após apresentar fundamentos jurídicos do cabimento da medida 
adotada, argumetnando, ainda, o cumprimento das normas de segurança e medicina do 
trabalho, e, também, irregularidades formais no ato praticado pela autoridade impetrada, 
requer a concessão de liminar, inaudita altera pars, sob argumento de existência de 
pericullum in mora e fummus boni iuris, a fim de que seja suspenso o termo de 
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interdição, bem como o Relatório Técnico ao Termo de Interdição, e, ao final, seja 
definitivamente cassado o mencionado Termo, confirmando-se a liminar concedida. 
Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00. 

Da documentação carreada aos autos pela própria impetrante, verifica-se que 
houve uma inspeção em 30/03/2012, em que foi notificada a autora para a apresentação 
de diversos documentos, incluindo relação de CAT's, documentos da CIPA, PCMSO, 
PPRA e evidências de seu cumprimento, relatórios de investigação de acidentes, dentre 
outros (fl. 30). 

Às fls. 31-32, verifica-se auto de infração, datado de 11/4/2012, através do 
qual o Auditor Fiscal do Trabalho menciona o seguinte, in verbis: 

 

“Em fiscalização realizada na empresa supracitada no mês de Abril de 

2012, analisando o Programa de Proteção de Riscos Ambientais (PPRA) 

da empresa constatamos que, apesar do referido Programa contemplar 

a existência do risco físico poeira, não foi realizada avaliação 

quantitativa da exposição dos empregados a este risco ambiental para: 

a) comprovar o controle da exposição; b) dimensionar a exposição dos 

trabalhadores; c) subsidiar o equacionamento das medidas de controle. 

Entre os trabalhadores expostos ao risco citamos: Aderivaldo da Silva 

Conceição (op. de fiadeira); Antônio Dias dos Santos (op. de fiadeira)”. 

 

Como elemento de convicção, informou o Sr. Auditor ter sido a análise do 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais da empresa. 

No termo de Interdição de fls. 43-72, os Auditores Fiscais do Trabalho 
determinaram a interdição Total de equipamentos da impetrante, sob o argumento de 
terem constatado situação de grave e iminente risco à saúde e integridade física 

dos trabalhadores.  
Em relatório técnico anexo ao referido termo, os Auditores relataram diversas 

irregularidades constatadas na inspeção, tais como:  
• Em relação às máquinas fiadeiras: risco de esmagamento de porções 

corporais na zona entre os cilindros de borracha e o cilindro 

“canelado”; risco de atingimento e lesão de porções corporais dos 

trabalhadores pelos carretéis em alta rotação; risco de atingimento e 

lesão de porções corporais dos trabalhadores quando do acionamento 

e parada da máquina; risco de esmagamento/amputação de 

membros; risco de perfuração de porções corporais do trabalhador em 
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caso de queda no momento da retirada das buchas dos pentes 

metálicos; dentre outros. 

• Em relação às máquinas bobinadeiras: risco de enlaçamento (captura 

através do fiso de sisal) de porções corporais (principalmente dedos e 

mãos) do trabalhador e choque de tais contra a haste guia-fio. Tais 

choques podem acarretar amputação, cortes e laceração de porções 

corporais dos trabalhadores; risco de captura de porções corporais 

dos trabalhadores com esmagamento, amputação e laceração de 

membros nas transmissões de força das bobinadeiras; risco de perda 

de equilíbrio ao se enroscar nos fios não isolados e queda do 

trabalhador sobre as partes móveis da fiadeira ou das bobinadeiras; 

dentre outros. 

 
Além dos riscos acima listados, outros tantos foram mencionados no aludido 

relatório, em relação a todas as máquinas das quais foi determinada a interdição. 
No referido documento, foram indicadas diversas medidas corretivas. 
Ademais, mencionaram os Auditores que, nas CAT's, a impetrante atribui as 

causas dos acidentes de trabalho ao comportamento do trabalhador, sem propror 
qualquer medida de proteção das máquinas ou qualquer outra medida. 

Apregoaram, ainda, a existência de fator agravante dos riscos graves e 
iminentes expostos, que diz respeito ao elevado nível de pressão sonora no ambiente de 
trabalho, que alcança 98 decibéis em algumas funções (conforme avaliação do PPRA da 
reclamada), dificultando a comunicação entre os trabalhadores, o que potencializa a 
ocorrência de acidentes. 

Menciona, ainda, a existência de riscos inerentes à exposição dos 
trabalhadores à poeira orgânica de sisal, risco químico reconhecido no PPRA, tendo 
deixado a reclamada de avaliá-lo quantitativamente, sendo que a referida exposição leva 
à inalação pelos trabalhadores de poeiras de sisal, que causam enfisema pulmonar. 

Foram relacionados, às fls. 106-109 cinco acidentes em 2010, nove acidentes 
em 2011 e três acidentes em 2012 relacionado com esmagamentos, contusões, 
lacerações decorrentes da operação das aludidas máquinas. 

Diante das assertivas constantes do aludido Termo de Interdição e respectivo 
relatório, demonstra-se que a empresa possui maquinários em situação que podem levar 
à ocorrência de acidentes graves aos trabalhadores. 

Em sendo assim, malgrado seja evidente que a interdição do estabelecimento 
causa prejuízos financeiros à impetrante, prejuízos muito maiores podem advir do não 
cumprimento das recomendações feitas nos aludidos relatórios, mormente em relação 
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aos muitos trabalhadores, que têm direito a um meio ambiente do trabalho seguro, 
idôneo. 

Não se vislumbra, numa apreciação sumária, a desproporcionalidade da 
medida adotada, sendo certo que a liberação da impetrante para retomar seu pleno 
funcionamento só depende de sua iniciativa em promover as medidas indicadas, que 
visam assegurar a segurança dos empregados na prestação de seus misteres. 

No caso sob análise, a manutenção temporária do ato impugnado está 
baseada no não cumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho, 
colocando em grave risco a vida e segurança de diversos trabalhadores. 

Não se identificam, por ora, o preenchimento dos requisitos inerentes ao 
fundamento relevante, sendo que a suspensão do ato se pode dar a qualquer tempo, 
sem que se identifique a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. 

Com efeito, a suspensão dos efeitos do termo de interdição não está sujeita à 
irreversibilidade prevista no inciso III do art. 7º da Lei 12.016/2009, conquanto, a 
qualquer momento, poderá ser suspenso, bastando à impetrante providenciar a 
regularização dos dispositivos de segurança de suas máquinas, e fornecimento dos 
equipamentos de proteção necessários, conforme indicado no relatório que acompanha 
o termo de interdição. 

Diante de tudo o que restara exposto alhures, indefiro, a liminar requerida.  
Expeça-se notificação à autoridade indicada como coatora, nos termos do 

Inciso I, do art. 7º da Lei 12.016/2009, para que preste as informações que entender 
necessárias, no prazo de 10 (dez) dias, com cópia da petição inicial e documentos que a 
acompanham. 

Intime-se o impetrante. 
 
Camaçari, 02 de maio de 2012. 

 
Karine Andrade Britto Oliveira 

         Juíza do Trabalho 

 


