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DECISÃO LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA 
 
 
1. RELATÓRIO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 
TELEGRAFOS impetrou MANDADO DE SEGURANÇA em face da 
GERÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO DE FEIRA DE 
SANTANA, com pedido de liminar, inaudita altera pars, de acordo os 
fatos e fundamentos constantes da inicial de fls. 01/16, instruída com 
diversos documentos (fls. 18/117). Sem vista à parte contrária, vieram 
os autos conclusos para apreciação do pedido de liminar. 

 
2. FUNDAMENTOS: Consoante a inicial, a Impetrante experimentou, 
no dia 05 de março de 2013, fiscalização realizada por Auditores-
Fiscais do Trabalho, que culminou na interdição “do quadro de energia 
situado na AC Capuchinhos, o sanitário feminino do andar térreo na AC 
Capuchinhos e moto placa policial JPK 2483 da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos” (fls. 05). Alega que a autoridade coatora 
(Auditora Fiscal do Trabalho) “informou que a suspensão do embargo 
interdição será precedida de vistoria a ser solicitada por escrito” (fls. 
05). Sustenta, entretanto, que o MTE determinou a interdição do 
estabelecimento sem lastrear tal determinação com os documentos 
indicados no art. 161 da CLT, qual seja, o laudo técnico, exarado por 
perito habilitado, que no caso dos autos deveria tê-lo sido por um 
engenheiro de segurança do trabalho, suscitando a ilegalidade do ato. 
Por fim, salienta a sua natureza de Empresa Pública que já possui 
processo licitatório em andamento para obra de reforma dos sanitários 
e menciona, ainda, a função social da empresa e os riscos advindos da 
paralisação do serviço público, para requer medida liminar com vistas 
a suspender os efeitos do indigitado ato administrativo. Como prova 
de seus argumentos, colaciona cópia de termo de interdição (fls. 51), 
relatório técnico para fins de interdição (fls. 52/53) e cópias do 
processo licitatório. Inicialmente, atente-se que a liminar, em writ, tem 
como alvo, apenas, a eficácia e/ou a lisura do ato da autoridade 
pública dita coatora. Não pode passar despercebido, entrementes, 
ainda que os atos da administração pública, salvo prova em contrário, 
têm a seu favor a presunção de legitimidade, logo, a concessão prévia 
de medida acautelatória - que, a depender do direito pleiteado pode 
apresentar cunho satisfativo -, apresenta plausibilidade acaso 
verificados dois requisitos: a relevância do fundamento do pedido e a 
lesão grave e irreparável ao direito do autor. No caso em tela, observa-
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se, de pronto, que não há que se falar em ilegalidade da interdição, 
isto porque, não há previsão legal para que o relatório técnico seja 
feito por engenheiro em segurança do trabalho. Ao contrário. A 
Portaria do MTE nº 40, de 14.01.2011, regulamentada pela 
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego na Bahia por 
intermédio da Portaria nº 06, de 25.01.2011 assim prescreve:  
 

“Art. 4° Quando o Auditor Fiscal do Trabalho – AFT 
constatar, em verificação física no local de trabalho, 
grave e iminente risco que justifique embargo ou 
interdição, deverá lavrar, com a urgência que o caso 
requer, Relatório Técnico em duas vias, que contenha: 
 
I – identificação do empregador com nome, inscrição no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ ou Cadastro de 
Pessoa Física – CPF, código na Classificação Nacional de 
Atividades Econômicas – CNAE e endereço do estabelecimento 
em que será aplicada a medida; 
II – endereço do empregador, caso a medida seja aplicada em 
obra, local de prestação de serviço ou frente de trabalho 
realizada fora do estabelecimento; 
III – identificação precisa do objeto da interdição ou embargo; 
IV – descrição dos fatores de risco e indicação dos riscos a eles 
relacionados; 
V – indicação clara e objetiva das medidas de proteção da 
segurança e saúde no trabalho que deverão ser adotadas pelo 
empregador; 
VI - assinatura e identificação do AFT, contendo nome, cargo e 
número da Carteira de Identidade Fiscal – CIF; e 
VII – indicação da relação de documentos que devem ser 
apresentados pelo empregador quando houver a necessidade 
de comprovação das medidas de proteção por meio de 
relatório, projeto, cálculo, laudo ou outro documento. 
 
Art. 5º O embargo e a interdição deverão se fundamentar no 
Relatório Técnico, e ser formalizados por meio de Termo de 
Embargo ou Termo de Interdição, a partir dos modelos de 
conteúdo mínimo previstos nos Anexos I e II desta Portaria, 
com numeração sequencial do órgão regional ou com 
numeração sequencial precedida do número da CIF quando 
emitido por AFT. 
 
§1º O Termo de Embargo ou Termo de Interdição será lavrado 
em duas vias, com a seguinte destinação: 
 
I – a primeira via formará processo administrativo, juntamente 
com a primeira via do Relatório Técnico; e 
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II – a segunda via deverá ser entregue ao empregador, 
mediante aposição de recibo na primeira via, no máximo em 
um dia útil após sua lavratura, juntamente com a segunda via 
do Relatório Técnico. 
 
§2º A via do empregador poderá ser remetida via postal, com 
Aviso de Recebimento, caso o estabelecimento se localize em 
local de difícil acesso”.  

 

Assim, embora reconheça este Juízo a função social da empresa, seja 
pelo serviço público que exerce, seja pelo quadro de empregados que 
mantém, (frise-se que no mesmo termo de interdição consta a 
determinação que “durante a vigência do EMBARGO/INTERDIÇÃO 
os empregados receberão seus salários como se em efetivo 
exercício estivessem”, fls. 51), trata-se o caso de típica ponderação 
de postulados constitucionais, quais sejam, a função social do serviço 
público, que por vezes é interrompido em movimentos paredistas e a 
preservação da integridade física e saúde dos trabalhadores. Noutra 
linha de raciocínio, verifica-se a ausência de informações e provas pré-
constituídas de que os itens interditados realmente não oferecem 
perigo aos trabalhadores da Impetrante. Não há dúvidas, assim, que, 
entre o prejuízo que vivencia a Impetrante e o risco à saúde e vida dos 
trabalhadores, deve prevalecer este. Pelo quanto exposto, não se 
vislumbra relevância dos fundamentos, ou mesmo lesão grave ou 
irreparável ao direito vindicado pela parte Autora, de sorte a se deferir 
a liminar inaudita altera pars, como pretende.  
 
3. CONCLUSÃO: Por tudo quanto exposto, resolve este Juízo da 5ª 
Vara do Trabalho de Feira de Santana, indeferir o pedido liminar, de 
acordo os fundamentos acima. Notifiquem-se as partes, sendo a 
autoridade Demandada, mediante ofício, para que preste informações 
que entender pertinentes, no prazo de dez dias.  
 
Feira de Santana-BA, 20 de março de 2013. 
 
 

ELIANA MARIA SAMPAIO DE CARVALHO 
JUÍZA DO TRABALHO 

 
 
 


