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Vistos etc. 

 

O Ministério Público do Trabalho, litisconsorte no Mandado de Segurança 

impetrado por Cambuci S/A contra ato praticado pelos Auditores do Trabalho 

Julio César Cardoso da Silveira, Gerson Luis S. de J. Pina e Eferson G. 

Gomes apresenta pedido de SUSPENSÃO DE LIMINAR OU 
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (SLAT) concedida pelo MM. Juiz da 3ª 

Vara do Trabalho de Itabuna. 

Relata que, em fiscalização na empresa Cambuci, os auditores fiscais 

constataram situação de grave e iminente risco à saúde e à integridade física 

dos trabalhadores, o que resultou na interdição de várias máquinas. 

Aduz que, “A despeito de toda a prevenção e precaução de segurança que um 

meio ambiente de trabalho deve contemplar, a decisão liminar proferida pelo 

titular da 3ª Vara do Trabalho de Itabuna, Dr. João Batista Sales Souza, em 

Mandado de Segurança de n. 146-59.2014 impetrado pela Litisconsorte 

Passivo foi favorável no sentido de autorizar a continuidade da atividade 

empresarial.”,. 

Sustenta que em face do Relatório Técnico de Interdição das máquinas da 

empresa Cambuci elaborado pelos auditores fiscais, os efeitos da decisão 



liminar devem ser suspensos até que a empresa cumpra a legislação trabalhista 

relacionada às normas básicas de saúde e segurança do trabalhador. 

Pois bem. O instituto da suspensão de tutela antecipada está previsto no art. 4º 

da Lei nº 8.437/92 (Lei que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares 

contra atos do Poder Público), reconhecida como o regime jurídico geral para 

o pedido de suspensão de segurança. 

O art. 4º da Lei nº 8.437/92 dispõe que 

“Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento 

do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução 
da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a 

requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público 
interessada, em caso de manifesto interesse públicoou de flagrante 

ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à 
economia públicas. (grifos acrescidos) 

Na decisão cujos efeitos ora se pretende suspender, o julgador “a quo” além 

de considerar precipitado o ato de interdição das máquinas, entendeu 

configurados os elementos autorizadores da concessão de segurança. 

Analisando a documentação dos autos, não há como suspender os efeitos da 

decisão liminar proferida no Mandado de Segurança, como quer a Requerente. 

Como dispõe a Lei 8.437/92, o efeito suspensivo a que se refere o seu artigo 

4º é cabível quando a decisão impugnada causar grave lesão à ordem, à saúde, 

à segurança e à economia públicas ou no caso de manifesto interesse público 

ou de flagrante ilegitimidade, o que não restou evidenciado. 

Na hipótese, os relatórios técnicos juntados aos autos, demonstram que a 

empresa Cambuci vêm observando as normas de segurança, não se 

justificando a interdição das máquinas que enseja a paralisação da atividade 

empresarial. Ademais, os autos noticiam que os auditores fiscais trabalhistas, 

no mister da sua função, interditaram o uso das máquinas sem oportunizar à 

empresa a apresentação do contraditório. Poder-se-ia dizer que a possibilidade 

de grave lesão ao trabalhador justificaria, de imediato, a interdição das 

referidas máquinas, todavia os autos não revelam tal situação. Aliado a tal 

fato, tem-se que paralisar a produção empresarial pode sim, causar grave lesão 

à ordem e à economia públicas com a possibilidade de despedida em massa de 

trabalhadores. Portanto, não vejo como modificar a decisão impugnada. 

Assim, pelos motivos acima expostos INDEFIRO o pedido de Suspensão da 
Liminar concedida pelo Juiz da 3ª Vara do Trabalho de Itabuna. 

Notifiquem-se as partes. 



SALVADOR, 13 de março de 2014 

 

VALTÉRCIO RONALDO DE OLIVEIRA 

Desembargador Presidente 
 


