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              DA 10ªREGIÃO 
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JOD/gt 

 

 

D E C I S Ã O 

 

 

Trata-se de reclamação correicional formulada por 

Infinity Agrícola S.A. em face da r. decisão proferida pelo Exmo. 

Desembargador Presidente do TRT da 10ª Região, Dr. Ricardo Alencar 

Machado, proferida nos autos da Suspensão de Liminar nº 

306-31.2011.5.10.0000. 

No presente caso, a Requerente, empresa que desenvolve 

as atividades de corte e processamento de cana-de-açúcar para a produção 

de álcool etílico (etanol), noticia que, em 30/6/2011, recebeu visita 

do Grupo Especial de Fiscalização Móvel – GEFM, do Ministério do Trabalho 

e Emprego, de que resultou determinação de: 

(a) interdição dos trabalhos de corte manual de 

cana-de-açúcar em todas as frentes de trabalho; 

(b) rescisão indireta dos contratos de trabalho dos 

827 (oitocentos e vinte e sete) empregados das frentes de trabalho; e 

(c) que o nome da empresa seja incluído no cadastro 

de empregadores que mantêm trabalhadores em condições análogas à de 

escravo. 

Inconformada, a ora Requerente impetrou mandado de 

segurança, apontando como autoridades coatoras o Secretário das Relações 

do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego e o Coordenador do Grupo 

Especial de Fiscalização Móvel da Secretaria de Inspeção do Trabalho. 

Nos autos do Mandado de Segurança nº 

1029-41.2011.5.10.0020, a MM. Juíza da 20ª Vara do Trabalho de 

Brasília/DF, Dra. Marli Lopes da Costa de Goés Nogueira, deferiu liminar 

para suspender a imediata aplicação das medidas resultantes do Termo de 

Interdição nº 30326730007-2011, aduzindo textualmente: 
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“[...] Pelo direito demonstrado através de documentos anexados aos autos 

(Termo de Interdição e Ata de Reunião – fls. 186/191), tem-se como certa a 

aparência do bom Direito (fumus boni júris), um vez que as autoridades 

coatoras extrapolaram os limites de sua competência ao interditar os 

trabalhos de corte manual de cana em todas as frentes de trabalho da 

propriedade, e ao determinar a rescisão indireta dos contratos de trabalho, 

quando poderiam apenas propor as ditas medidas, conforme determina o 

art. 18, inciso XIII, do Decreto nº 4.552/2002. 

O outro requisito fundamental para a concessão de medida liminar, qual 

seja, o periculum in mora, que é o perigo de lesão do direito pela 

irreversibilidade do provimento judicial pretendido, encontra-se presente 

neste caso, uma vez que a demora na prestação jurisdicional poderá 

acarretar sérios prejuízos à atividade econômica da impetrante, bem como a 

inclusão indevida do seu nome na chamada “lista suja” poderá gerar efeitos 

devastadores em sua reputação. Ademais, não se vislumbra a existência de 

prejuízos em se determinar que o nome da impetrante não seja incluído em 

qualquer cadastro de empregadores que tenham mantido trabalhadores em 

condições análogas à de escravo, até o julgamento final do mandamus. 

Portanto, estão presentes as duas condições justificadoras das medidas 

liminares: o fumus boni juris e o periculum in mora, razão pela qual 

DEFIRO a liminar requerida, para DETERMINAR às autoridades 

coatoras o cumprimento das medidas abaixo elencadas, até o trânsito em 

julgado do presente mandamus: 

1) a suspensão do “Termo de Interdição nº 3032673007-2011”; 

2) a suspensão do “Relatório Técnico ao Termo de Interdição nº 

3032673007-2011”; 

3) a suspensão da ordem de rescisão indireta dos contratos de trabalho; e  

4) que se abstenham de incluir o nome da Impetrante no “Cadastro de 

Empregadores que tenham mantido trabalhadores em condições análogas à 

de escravo”.”  
 

Em face da decisão liminar proferida no aludido 

mandado de segurança, a União ajuizou o pedido de Suspensão de Liminar 

nº 306-31.2011.5.10.0000. O Exmo. Presidente do TRT da 10ª Região, Des. 

Ricardo Alencar Machado, acolheu a postulação para sustar a eficácia da 

decisão liminar concedida nos autos do mandado de segurança nº 

1029-41.2011.5.10.0020. 

No particular, aduziu os seguintes fundamentos: 

 

“[...] De Plano, consigno o meu entendimento pessoal acerca da 

incompetência funcional de magistrado do TRT 10ª Região para decidir o 

mandado de segurança impetrado, considerando que a documentação 
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acostada (fls. 239 e 242) revela que apenas a Dra. Camilla de Vilhena 

Bemergui, Coordenadora do Grupo Especial de Fiscalização, atuando na 

cidade de Nivraí-MS, é quem expediu os atos impugnados. Portanto, s.m.j., 

a competência seria da Vara do Trabalho de tal cidade. 

Também consigno a minha estranheza com a utilização da via eleita. Como 

é sabido, o mandado de segurança não comporta dilação probatória e os 

temas em exame estão a reclamar intensa apuração e confrontação, aliás, 

conforme implicitamente admite a empresa impetrante ao clamar pela 

observância do contraditório e ampla defesa. 

Para além, não vislumbro presentes os requisitos do perigo da demora e da 

plausibilidade jurídica da pretensão, ao menos na extensão expressada pela 

Exma. Juíza de primeiro grau. 

O esforço no combate ao regime de trabalho análogo ao de escravo deve 

reunir todos os segmentos da sociedade organizada e o valor a ser 

considerado, sem nenhuma dúvida, é o da preservação do trabalhador. 

E, no caso concreto, sem que isso implique julgamento antecipado, não 

vislumbro qualquer ilegalidade nas condutas dos órgãos fiscalizadores, 

visto que pautadas no ordenamento legal e na preservação da dignidade da 

pessoa humana. Por exemplo, o art. 161 da CLT autoriza a interdição de 

estabelecimento que “demonstre grave e iminente risco para o trabalhador”. 

Ademais e não menos importante observo que as condições de trabalho 

degradantes foram confirmadas, também, por outros Auditores-Fiscais do 

Trabalho e Procurador do Trabalho. 

Por fim, forçoso considerar que o deferimento da liminar deferida em sede 

de mandado de segurança e ora atacada ensejou a manutenção da condição 

(sic.) de trabalho inconcebíveis para oitocentos e vinte e sete (827), sendo 

duzentos oitenta e cinco (285) indígenas e quinhentos e quarenta e dois 

(542) migrantes de Minas Gerais, expondo-os à situação de grave risco à 

saúde e segurança. 

Tudo sopesado, defiro o pedido da União para suspender o ato concessivo 

de liminar nos autos do Mandado de Segurança nº 

0001029-41.2011.5.10.0020”. 

 

Daí o ajuizamento da presente reclamação 

correicional. 

A ora Requerente sustenta, em síntese, que a suspensão 

da liminar deferida no mandado de segurança não observou o disposto no 

art. 15, da Lei nº 12.016/2009 e, por conseguinte, desatendeu ao disposto 

no art. 4º da Lei nº 8.437/1992. 

Assevera que “não há efetivo interesse público na 

suspensão de segurança” concedida pelo Eg. TRT da 10ª Região, porquanto 

não se verificou hipótese de lesão grave à ordem, à saúde, à segurança 

e à economia públicas. 
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Registra, por outro lado, que o ato impugnado é 

passível de causar dano irreparável à atividade econômica da empresa que, 

inclusive, encontra-se em processo de recuperação judicial. 

Aduz que a paralisação das atividades das frentes de 

trabalho, no corte de cana-de-açucar, significa para a empresa prejuízo 

semanal da ordem de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), além de 

configurar prejuízo à ordem econômica. 

Pleiteia, assim, “a suspensão liminar da decisão 

judicial proferida pelo D. Desembargador Presidente do Tribunal Regional 

do Trabalho da 10ª Região, nos autos do Pedido de Suspensão de Liminar 

SLAT nº 000306-31.2011.5.10.0000, e, assim, o restabelecimento da ordem 

liminar concedida pelo D. Juízo da 20ª Vara do Trabalho de Brasília, nos 

autos do Mandado de Segurança nº 0001029-41.2011.5.10.0020”. 

É o relatório. DECIDO. 

Os artigos 709, inciso II da CLT e 13, caput, do 

Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho 

contemplam o cabimento de reclamação correicional para “corrigir erros, 

abusos e atos atentatórios à boa ordem processual e que importem em 

atentado a fórmulas legais de processo, quando não haja recurso ou outro 

meio processual específico”. 

O parágrafo único do art. 13 do RICGJT, a seu turno, 

dispõe: 

 

“Parágrafo único. Em situação extrema ou excepcional, poderá o 

Corregedor-Geral adotar as medidas necessárias a impedir lesão de difícil 

reparação, assegurando, dessa forma, eventual resultado útil do processo, 

até que ocorra o exame da matéria pelo órgão jurisdicional competente”. 

 

Observe-se que o aludido parágrafo único do art. 13 

do Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, 

consagra modalidade de reclamação correicional de natureza eminentemente 

acautelatória, que objetiva impedir a consumação de prejuízos 

irreversíveis à parte enquanto pendente de julgamento definitivo o 

processo principal. 

Na espécie, é certo que o ato impugnado desafia agravo, 

consoante dispõem os arts. 4º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992 e 15, da Lei 
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12.016/2009. Tal aspecto, contudo, não afasta o cabimento da presente 

reclamação correicional, haja vista a potencial e imediata eficácia 

lesiva da decisão impugnada, em contraponto ao efeito meramente 

devolutivo do agravo.  

Com efeito. No caso, data venia, houve ato atentatório 

à boa ordem processual, praticado pelo Exmo. Des. Presidente do Eg. TRT 

da 10ª Região, no que suspendeu a liminar deferida no mandado de segurança 

nº 1029-41.2011.5.10.0020, sem a indicação e a demonstração inequívoca 

da presença dos requisitos legais, cingindo-se a reapreciar o mérito do 

termo de interdição lavrado pelo órgão do Ministério do Trabalho e 

Emprego. 

O art. 4º da Lei nº 8.437/1992 reza o seguinte acerca 

do cabimento de pedido de efeito suspensivo nas ações movidas contra o 

Poder Público: 

 

“Art. 4º 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 público ou de flagrante 

ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à 

economia públicas”. 

 

Em semelhante sentido, estatui ainda o art. 15 da Lei 

nº 12.016/2009: 

 

“Art. 15. Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público 

interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à 

saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual 

couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão 

fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá 

agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado 

a julgamento na sessão seguinte à sua interposição”. (grifou-se) 

 

Vê-se, pois, que o propósito da suspensão de liminar 

é obstar a possibilidade de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança 

e à economia públicas. 

Na suspensão de liminar, assim, não se reaprecia o 

mérito do processo principal, mas tão somente a ocorrência dos aspectos 
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relacionados à potencialidade lesiva do ato decisório em face dos 

interesses públicos relevantes tutelados em lei. 

E, por isso, até mesmo o exame da legalidade da decisão 

liminar suspensa ultrapassaria os limites estabelecidos pela Lei nº 

8.437/1992. 

Na hipótese em apreço, a decisão impugnada, conquanto 

consigne respeitáveis argumentos, sequer mencionou a existência de lesão 

grave à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 

Bem se compreendem os louváveis esforços praticados 

pelos órgãos de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego na 

repressão ao trabalho desenvolvido em condições análogas à de escravo 

no Brasil, aspectos considerados pelo Exmo. Des. Presidente do Eg. TRT 

da 10ª Região na decisão que suspendeu os efeitos da liminar deferida 

no mandado de segurança originário. 

Entendo, no entanto, que, no caso, antes de mais nada, 

configurou-se subversão da ordem procedimental. 

Com efeito. O pedido de suspensão da liminar resultou 

deferido sem a mínima alusão à presença dos requisitos do art. 4º da Lei 

nº 8.437/1992, ou seja, lesão grave à ordem, à saúde, à segurança e à 

economias públicas oriunda do ato decisório proferido no mandado de 

segurança. 

A rigor, a r. decisão ora impugnada cingiu-se a 

rejulgar o mérito do mandado de segurança, ou da liminar em mandado de 

segurança, o que não seria próprio examinar em um incidente processual 

de suspensão de liminar em mandado de segurança, a requerimento de ente 

público. 

Não se pode perder de vista, de outro lado, o pano de 

fundo sob o qual foi concedida a liminar em sede de mandado de segurança, 

agora como aspecto conducente ao acolhimento do presente pleito também 

sob o fundamento de impedir a consumação de lesão de difícil reparação 

às partes (§ único do art. 13 do RI da CGJT). 

Anoto, “an passant”, a plausibilidade jurídica da 

pretensão deduzida pela ora Requerente ao promover controle de legalidade 

do auto de infração em sede de mandado de segurança. 

Aparentemente, as autoridades do Ministério do 
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Trabalho e Emprego exorbitaram de seus poderes, o que inquinaria de 

ilegalidade o ato, por desvio de poder. 

De fato. Os auditores-fiscais do Ministério do 

Trabalho e Emprego não dispõem de poderes para interditar diretamente 

a atividade econômica ou o estabelecimento da Requerente, muito menos, 

para determinar a rescisão dos 827 (oitocentos e vinte e sete) contratos 

de trabalho dos empregados nas frentes de corte de cana-de-açúcar. 

O art. 161 da CLT, fundamento do termo da ordem de 

interdição e da decisão ora impugnada, conferia aos antigos Delegados 

Regionais do Trabalho a prerrogativa de interditar estabelecimento, à 

vista de laudo técnico do serviço competente que demonstrasse grave e 

iminente risco ao trabalhador.  

Tal prerrogativa não foi estendida aos 

auditores-fiscais do trabalho, consoante se depreende da literalidade 

do inciso XIII do art. 18 do Decreto nº 4.552/2002, que assim dispõe: 

 

“art. 18. Compete aos Auditores-Fiscais do Trabalho, em todo o território 

nacional: 

[...] 

XIII – propor a interdição de estabelecimento, setor de serviço, máquina 

ou equipamento, ou o embargo de obra, total ou parcial, quando constatar 

situação de grave e iminente risco à saúde ou à integridade física do 

trabalhador, por meio de emissão de laudo técnico que indique a situação de 

risco verificada e especifique as medidas corretivas que deverão ser 

adotadas pelas pessoas sujeitas à inspeção do trabalho, comunicando o fato 

de imediato à autoridade competente; (grifou-se) 

 

Daí se segue que a uma primeira análise essa 

prerrogativa hoje toca ao Superintendente Regional do Trabalho, não aos 

Auditores-Fiscais do Trabalho, a quem cabe apenas “propor” a interdição. 

A determinação de rescisão dos contratos de trabalho, 

por sua vez, a par de não se inserir no elenco de atribuições cometidas 

em lei aos Auditores-Fiscais do Trabalho, conflita abertamente com o 

princípio da continuidade da relação de emprego, tão caro ao Direito do 

Trabalho.  

De outra parte, a decisão ora atacada restabeleceu a 

eficácia plena do Termo de Interdição nº 3032673007-2011, lavrado pelos 

auditores-fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego, que contém 
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determinações capazes de gerar imediatas e indesejáveis consequências 

sociais e econômicas ao empregador e, também, aos empregados. 

Cumpre ter presente que a ora Requerente encontra-se 

em processo de recuperação judicial e a interdição de suas atividades 

e a inclusão do nome da empresa na lista de empregadores que mantêm 

trabalhadores em condições análogas à de escravo frustraria, 

significativamente, o intuito da Lei nº 11.101/2005, porquanto impediria 

o cumprimento das obrigações estabelecidas no plano de recuperação 

judicial.  

Observo ainda que, como é notório, a empresa 

encontra-se em plena fase de colheita da cana de açúcar, de modo que se 

impedida de fazê-lo agora também será vã qualquer tutela jurisdicional 

ulterior em sede de mandado de segurança. 

Ademais, a recuperação judicial tem por escopo não 

apenas “salvar” a empresa, mas, igualmente, preservar os empregos por 

ela gerados. 

Nesse aspecto, inquestionável que haveria nefasta 

consequência também para os trabalhadores o restabelecimento da eficácia 

do termo de interdição, uma vez que perderiam seus empregos. 

Desse modo, além do tumulto processual pela forma com 

que se decidiu no Regional o pedido de “suspensão de liminar”, o 

acolhimento de tal pleito, a prevalecer, poderá acarretar dano de difícil 

reparação à ora Requerente e aos seus empregados. 

Percebe-se, portanto, que se impõe acolher a 

postulação de liminar deduzida na presente reclamação correicional, a 

bem do resguardo da boa ordem processual e para se assegurar o resultado 

útil da decisão de mérito a ser proferida nos autos do mandado de segurança 

originário. 

Ante o exposto, com fulcro no artigo 13 e parágrafo 

único do Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho 

e no art. 709, inciso II, da CLT, defiro a liminar, ora requerida, para: 

a) sustar os efeitos da decisão suspensiva de liminar, 

proferida nos autos do processo nº 306-31.2011.5.10.0000 SLAT, do Eg. 

TRT da 10ª Região; e 

b) restabelecer, em decorrência, a eficácia da liminar 
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concedida pela MM. 20ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, até o trânsito 

em julgado da decisão de mérito a ser proferida no processo principal 

MS – 1029-41.2011.5.10.0020. 

Dê-se ciência, com a máxima urgência, via fac-símile, 

do inteiro teor da presente decisão à MM. 20ª Vara do Trabalho de 

Brasília/DF e ao Exmo. Sr. Presidente do Eg. TRT da 10ª Região, Des. 

Ricardo Alencar Machado, solicitando-lhe que preste as informações 

necessárias, querendo, no prazo de 10 (dez) dias. 

Intimem-se a Requerente e a União, Terceira 

Interessada. 

Publique-se. 

Brasília, 21 de julho de 2011. 

 

 
Firmado por assinatura digital (MP 2.200-2/2001) 

JOÃO ORESTE DALAZEN 
Ministro Presidente do TST 


