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                DECISÃO - TUTELA DE URGÊNCIA 

                Trata-se de pedido de tutela de urgência, , com a finalidade deinaudita altera pars

suspensão da interdição feita pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.

     A parte autora alega que o único meio de garantir a continuidade das suas atividades é com o

ajuizamento desta Ação Declaratória de Nulidade de Termo de Interdição, e que a probabilidade

do direito está amplamente demonstrada pelas alegações e documentos apresentados na inicial.

     Destaca que a fumaça do bom direito é patente, haja vista que a parte demandada praticou

ato ilícito ao impor a interdição total da demandante, num ato que excedeu sua competência

funcional.

     Acrescenta que existe perigo de dano ou risco útil do processo, haja vista que a empresa vem

sofrendo transtornos de ordem econômica, social e ambiental em razão da interdição, que

considera arbitrária, requerendo decisão liminar visando à suspensão da interdição.

     Nesse sentido, pleiteia que este juízo determine à demandada que suspenda a interdição, sob

pena de imposição de multa diária no valor de R$ 50.000,00.
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     Para fundamentar o pedido, após tecer comentários sobre a pandemia da COVID-19 (novo

coronavírus) e as medidas que a empresa tem adotado desde o seu surgimento, a autora

argumenta que a empresa GUARAVES desenvolve atividade considerada

essencial,  consolidada no mercado paraibano e circunvizinhos desde 1977, tendo inaugurado a

Unidade Industrial do Abatedouro em Guarabira,  no ano de 2008, com possibilidade de 100 mil

abates de aves por dia, tendo ainda 5 mil pontos de venda, dezenas de fornecedores,

empregando 1.200 funcionários, como parte de uma cadeia alimentar que começa nas granjas

de matrizes, passa pelas granjas integradas (produtores rurais), com impacto direto em mais de

vinte mil pessoas.

     Alega, preliminarmente, nulidade do ato de interdição, praticado por Auditor Fiscal e não pelo

Superintendente Regional, além de não ter sido observado o critério da dupla visita.

     No mérito, alega que a empresa tem observado as recomendações  dos órgãos fiscalizadores

e de saúde, e que passou a adotar as medidas sugeridas no Relatório Técnico.

     Analisando os documentos apresentados pela parte autora, verifico que o termo de interdição

(ID. B10b03a – fl. 1 e seguintes) foi lavrado por Auditor Fiscal e não pelo Superintendente, como

alega a inicial, tendo sido feito com base no Relatório Técnico (ID. 84ea7da - Pág. 1 e seguintes),

no qual se verifica que a ação fiscal foi iniciada em 06/05/2020, por meio do envio, por e-mail, de

notificação para apresentação de documentos, tendo por objeto verificar as medidas adotadas

pela empresa na prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, em razão de notícias circuladas

pela imprensa sobre supostos casos de contaminação em ambientes de trabalho da autora.

     Segundo o relatório, após a análise da documentação apresentada pela empresa e solicitação

de informações à Secretaria Municipal de Saúde, chegou-se a uma lista de 29 trabalhadores com

teste positivo para a doença.

     Realizada a inspeção em 14/05/2020, a demandada obteve a informação de realização de

200 testes, com a confirmação de 49 casos, sendo feita a interdição, de acordo com as razões ali

expostas.

     Portanto, pela leitura do termo de interdição e do relatório técnico, não há dúvida de que o

termo foi lavrado por Auditor Fiscal, e que não foi observada a dupla visitação.

     A referência feita no termo de interdição, como fundamento para aquele ato, da decisão

proferida pela 2ªTurma do TRT da 14ª Região, em cotejo com os arestos citados na inicial,

demonstra que existe divergência jurisprudencial quanto à legalidade ou não de interdição de

estabelecimento realizada por Auditor e não por Superintendente do Trabalho, havendo decisões

em sentidos diversos no seio do próprio Tribunal Superior do Trabalho.

     Com a devida vênia de quem pensa diferente, entendo que não deve prevalecer a

interpretação literal e isolada do Art. 161 da CLT, mas sim uma interpretação sistemática e
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histórico-evolutiva daquele preceito, ainda mais no cenário terrivelmente inusitado da pandemia

em que vivemos.

     Nesse sentido, temos a seguinte decisão do TST, que cede espaço para o fenômeno da

delegação de autoridade:

 

"AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA EM FACE DE DECISÃO

PUBLICADA NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. ATOS DE INTERDIÇÃO DE

ESTABELECIMENTO E EMBARGO DE OBRA. COMPETÊNCIA DO SUPERINTENDENTE

REGIONAL DO TRABALHO. POSSIBILIDADE DE DELEGAÇÃO AOS AUDITORES-FISCAIS

DO TRABALHO. PRESERVAÇÃO DO DIREITO SOCIAL À SEGURANÇA. ARTIGO 161 DA

CLT. Da interpretação literal e isolada do artigo 161 da CLT, seria possível concluir que a

competência para interdição de estabelecimento ou embargo de obra seria exclusiva do

Delegado Regional do Trabalho, figura posteriormente substituída pelo Superintendente Regional

do Trabalho, em razão de reestruturação administrativa do órgão promovida pelo Decreto nº

6.341/2008. Ocorre que tal dispositivo não pode ser analisado fora de contexto, mas sim como

parte do sistema normativo que integra. Assim, considerando o teor do artigo 13 da Convenção

nº 81 da OIT, 626 da CLT, bem como das Portarias nºs 1.719/2014 e 607/2004 do MTE (que

expressamente tratam da delegação de competência aos Auditores-Fiscais do Trabalho) não

viola o artigo 161 da CLT. De mais a mais, não cabe ao intérprete distinguir onde o legislador não

o fez, considerando que o caráter exclusivo e indelegável da competência não está

expressamente estabelecido na lei. Finalmente, diante da realidade fática atual, que muito

diverge daquela que ensejou a redação do dispositivo em 1977, deve-se ter vista ainda a

inviabilidade de se atribuir a um único sujeito a responsabilidade pela interdição de todos os

estabelecimentos e embargo de todas as obras irregulares em determinada região. Impor tão

limitação implicaria completo esvaziamento da finalidade normativa e distanciamento dos citados

mandamentos constitucionais que resguardam o direito social à segurança e ao meio ambiente

de trabalho seguro (artigos 5º, 6º, caput , e 200), além de preservar, em última análise, a

dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho. Agravo de instrumento conhecido e

não provido" (AIRR-2476-17.2013.5.02.0085, 7ª Turma, Relator Ministro Claudio Mascarenhas

Brandão, DEJT 05/07/2019).”

 

     Do mesmo modo, diante da gravidade da pandemia, com o aparecimento de uma

enfermidade que ameaça a vida das pessoas, sem que se tenha vacina ou medicação de

eficácia comprovada, e da constatação de que, por ocasião da inspeção, cerca de 25% da

amostra de trabalhadores testados foram confirmados com a COVID-19, não vejo como exigir o

critério da dupla visitação para a legalidade da interdição.
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     Quanto a esse tema, e a despeito de eventual divergência jurisprudencial, o TST tem

afirmado a desnecessidade da dupla visita, em situações excepcionais, como se verifica na

decisão abaixo:

 

"AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. RECURSO REGIDO PELO CPC

/2015, PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40/2016 DO TST EMPRESA DE PEQUENO

PORTE. VALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. DUPLA VISITA . DESNECESSIDADE.

CONSTATAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE NORMAS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

. Discute-se, in casu , a validade do auto de infração e, por consequência, da multa aplicada à

empresa de pequeno porte sem a observância do critério de dupla visita. De acordo com o artigo

55, caput, da Lei Complementar nº 123/2006, a fiscalização, no que se refere aos aspectos

trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental, de segurança, de relações de consumo e de uso e

ocupação do solo das microempresas e das empresas de pequeno porte, deverá ser

prioritariamente orientadora quando a atividade ou situação, por sua natureza, comportar grau de

risco compatível com esse procedimento. Já o § 6º do artigo acima citado estabelece que a

inobservância do critério de dupla visita implica nulidade do auto de infração lavrado sem

cumprimento ao disposto neste artigo, independentemente da natureza principal ou acessória da

obrigação. O Tribunal Regional concluiu que era desnecessária a dupla visita, porque, "ainda que

o art. 55 da LC 123/06 imponha que deve ser cumprido o critério da dupla visita quando se tratar

de empresa de pequeno porte, em casos de infrações graves, que coloquem a saúde e a

integridade física dos trabalhadores em risco, é perfeitamente possível que a punição ocorra logo

na primeira visita, de forma imediata" . Ressaltou o Regional que, "no caso em tela, as normas

relacionadas à saúde e segurança dos trabalhadores, são descumpridas de forma continuada,

envolvendo, inclusive, a ocorrência de acidente do trabalho, de onde resultaram lesões graves a

trabalhador, sem que a autora tivesse tomado qualquer providência" . O Tribunal a quo

consignou também que "a própria autora afirmou, na exordial, não ter o Alvará do Corpo de

Bombeiros (ID. 8bd5d80 - Pág. 3) e, ainda, deixou de instalar dispositivos de proteção em seus

equipamentos, permitindo que funcionários sem capacitação operassem suas máquinas, fato que

acarretou acidente, quando uma trabalhadora perdeu a falange que, embora reimplantada, ficou

sem os movimentos. Percebe-se um descaso à integridade física de toda a coletividade dos

trabalhadores que atuam na empresa, proporcionando um ambiente lesivo, mormente que a

mesma trabalhadora envolvida no acidente continua, sem capacitação, operando a máquina que

lhe causou a lesão, cujo disco de corte de tecidos permanece desprotegido" . Assim, constata-se

que, conforme concluiu a Corte a quo , não se trata de hipóteses em que se exige a dupla visita

para validade da autuação, em razão do histórico de inobservância das normas relacionadas à

saúde e à segurança dos trabalhadores. Nesse contexto, não há falar em violação do artigo 55,

caput , e § 6º, da Lei Complementar nº 123/2006, tendo em vista que o Regional aplicou a

exceção à dupla visita prevista no próprio artigo indicado como violado. Agravo de instrumento

desprovido"
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(AIRR-10244-47.2017.5.03.0013, 2ª Turma, Relator Ministro José Roberto Freire Pimenta, DEJT

25/10/2019).

 

     Desse modo, entendo que não há que se falar em nulidade da interdição, com base nos

argumentos levantados preliminarmente.

     Todavia, com relação às matérias alegadas no item 7 da inicial (no mérito), entendo que, em

parte, assiste razão à parte autora.

     O Procedimento Operacional COVID-19 (ID. 2e2a70b - Pág. 1 e seguintes), atesta a

adequação e alterações nas rotinas de trabalho com vistas aos cuidados para evitar a

contaminação com a COVID-19.

     Do mesmo modo, houve determinação por parte da empresa para adequação dos

procedimentos de Segurança do Trabalho, novas práticas para o transporte dos trabalhadores,

formas de rastreamento de pessoas infectadas, delimitação das áreas de vivência com redução

da circulação, redimensionamento dos vestiários e redimensionamento dos banheiros, ampliação

das medidas de higienização, procedimentos do setor de recursos humanos e de produção, e

sistema de ventilação.

     Tudo isso está exposto detalhadamente na exordial, e consta da documentação apresentada

pela parte autora, e atende, a meu ver, as recomendações quanto às medidas de proteção a

serem adotadas, conforme o Relatório Técnico lavrado pelo Auditor Fiscal.

     Ocorre que, a par do que já foi adotado pela empresa, a efetivação de grande parte dessas

medidas só poderá ocorrer com o retorno das atividades da unidade ora interditada.

     Ademais, como observado na inicial, a atividade da empresa é essencial, com a produção de

proteína de aves, acessível aos mais pobres, e por isso muito importante para a alimentação de

nossa população, sem contar o que a paralisação pode provocar na cadeia de produção, desde a

escassez de produto no mercado até a destinação das milhares de aves não abatidas, o que

representa problemas de saúde pública, ambientais e econômicos, que só tendem a se agravar

se a paralisação das atividades da empresa continuar indefinidamente.

     Não é demais lembrar que o ideal seria que todo mundo pudesse ficar em casa até o fim da

pandemia. No entanto, várias atividades e serviços essenciais não podem ser feitos por home

Não fosse assim, não teríamos que conviver com enormes filas de pessoas paraoffice. 

receberem benefício emergencial, com aglomeração e riscos para os beneficiários e

economiários, o que tem preocupado as autoridades responsáveis pela fiscalização e

acompanhamento de medidas para o enfrentamento da pandemia.
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     Por outro lado, a volta das atividades da empresa demandante exige desta um

comprometimento ainda maior com a saúde e segurança dos seus trabalhadores, devido aos

graves riscos da pandemia do novo coronavírus para a vida e saúde de todos, devendo cumprir

rigorosamente as novas medidas a que se comprometeu, sob pena de nova interdição, em caso

de descumprimento, cuja fiscalização compete primordialmente à parte demandada.

     Ressalto que o acompanhamento do real cumprimento de várias dessas medidas, como

afastamento imediato de todo trabalhador com sintomas da COVID-19, verificação de

temperatura ao embarcar no transporte fornecido pela empresa, afastamento de trabalhadores

do grupo de risco, afastamento, com respaldo do serviço médico de trabalhadores que se

autodeclararem sintomáticos ou que tenham alguém da família com quadro sugestivo da doença,

fornecimento de máscaras adequadas, novas práticas referentes ao transporte, rastreabilidade

de trabalhadores infectados, entre outras, é algo que se projeta para o futuro, a ser feito por

diversas instituições, haja vista a enorme gama de pessoas e órgãos que se dedicam ao

enfrentamento da pandemia, desde a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, com

trabalho de orientação e fiscalização, mas também as Secretarias Municipal e Estadual de

Saúde, aqueles que controlam o tráfego de pessoas e implementam barreiras sanitárias, pois

parte dos trabalhadores da empresa é de outras cidades, além do Ministério Público do Trabalho

e Ministério Público Estadual (Promotoria da Saúde), entre outros.

     Por essas razões, entendo que as alegações da parte autora e a prova documental produzida

apontam para a configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora, que respaldam a

concessão da tutela de urgência, que deve ser deferida, para determinar que a demandada

suspenda de imediato a interdição de sua unidade fabril, sob pena de multa diária, não de

cinquenta mil reais, como requerido, mas de vinte mil reais, até limite de 30 dias, sem prejuízo de

outras sanções eventualmente cabíveis.

     Acolhido parcialmente o pedido principal, na forma como foi direcionado na inicial, ou seja, de

suspensão da interdição pela demandada, sob pena de multa diária, resta prejudicada a análise

do pedido feito alternativamente, de autorização da retomada das atividades com os funcionários

imunizados.

     Destaco que a medida acima deferida, não autoriza, desde já, a reabertura das atividades da

autora. Nesse sentido, a reabertura está condicionada à comunicação da    SECRETARIA

ESPECIAL DA PREVIDÊNCIA E TRABALHO, da suspensão dos efeitos do auto interdição

efetuado por aquele órgão.

      Não fosse assim, não faria sentido o pedido de cominação de multa à demandada, como

requerido na inicial.

        Além disso, a própria fiscalização quanto ao cumprimento das novas medidas a que a parte

autora se comprometeu, como frisado acima, cabe à parte demandada.
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     Por isso, deixo assentado que a UNIÃO FEDERAL, por meio de sua Procuradoria, poderá,

nestes autos, informar se as medidas sanitárias indicadas pela autora e recomendadas pela

SECRETARIA ESPECIAL DA PREVIDÊNCIA E TRABALHO foram efetivamente implantadas na

unidade produtiva da Guaraves LTDA, após o retorno das atividades.

         Isto posto, ACOLHO EM PARTE o pedido de tutela de urgência ,inaldita altera pars

formulado pela GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA em face da UNIÃO FEDERAL

(SECRETARIA ESPECIAL DA PREVIDÊNCIA E TRABALHO) para determinar que a demandada

suspenda imediatamente a interdição realizada de acordo com o Termo n. 4.042.755-2 (ID.

b10b03a - Pág. 1), sob pena de multa diária de R$ 20.000 (vinte  mil reais) até o  limite de 30

dias, sem prejuízo de outras cominações legais.

            

     Ao mesmo tempo, cite-se a reclamada, VIA SISTEMA, para apresentar defesa e provas que

entenda como necessárias a sua produção, podendo informar se deseja produzir de prova em

audiência.

     Determino que a Secretaria, dada a medida de urgência, efetue contato telefônico, ou por e-

mail, com a UNIÃO FEDERAL bem como com a SECRETARIA ESPECIAL DA PREVIDÊNCIA E

TRABALHO, dando-lhe ciência da presente decisão, amparado pelo ato 52/2020 do nosso

Regional.

     Cópias desta decisão devem ser enviadas para o MPT (cadastre a secretaria no polo passivo

como interessado do Juízo), MP Estadual (Promotoria da Saúde), via malote digital, Secretarias

Municipal e Estadual de Saúde, tendo em vista as alegações acima, acerca da fiscalização e

acompanhamento de ações relacionadas ao enfrentamento da pandemia.

     Como a decisão está relacionada à pandemia, envie cópia para a Corregedoria do nosso

Regional, nos termos do ofício circular 04/2020.

     Ciências às partes.

GUARABIRA/PB, 22 de maio de 2020.

ANTONIO CAVALCANTE DA COSTA NETO

Juiz do Trabalho Titular
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