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TERMO DE EMBARGO

EMPRESA RESPONSÁVEL: CINZEL ENGENHARIA LTDA.
ENDEREÇO DA EMPRESA: Rua São Miguel, n° 1.080, Afogados, Recife - Pernambuco ,
CEP-50 850-000
CNPJ: 08.059.768/0001 -42/7

CEI

512040459976 /7/CNAE; 4120-4/00//

FONES:

(081)2102-1133; (081)2102-1120; (071)9134-3782; (071)8849-5461
Obra Embargada CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO ANEXO A SEDE DO TRT/BA.
ENDEREÇO DA OBRA:

Avenida 01, n" 150, Centro Administrativo da Bahia, Salvador,

Bahia. CEP -41.745-001 (Próximo ao TRE/BA.)
N° TRABALHADORES NA OBRA: 159

De acordo com o Artigo 161 da Consolidação das Leis do Trabalho, combinado com
c arigo 18. inciso XI e XIII, do Decreto 4.552 de 27/12/2002, bem como com a Norma
Regulamentadora 03, aprovada pela Portaria 3.214/1978 e com a Portaria 40 do MTE, de
14/01/2011 e, mais com a Portaria número 06

da SRTE/BA., de 25/01/2011, e tendo em

vista o Auditor Fiscal do Trabalho subscritor ter CONSTATADO SITUAÇÃO DE GRAVE E
IMINENTE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E À SAÚDE DOS TRABALHADORES da
orxa de CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO ANEXO A SEDE DO TRT/BA.. de responsabilidade
da Empresa CINZEL ENGENHARIA LTDA..

fica determinado o EMBARGO TOTAL do

aludido anexo, de estrutura metálica, que é composto de oito (08) pavimentos,
(03'}

sendo três

subsolos, um (01) térreo e quatro (04) pavimentos tipo e se encontra na fase de

cone usáo da estrutura da edificação.
RELATÓRIO TÉCNICO

Em diligencia fiscal realizada dia 04/11/2011, no canteiro de obras acima citado,
-oram identificadas irregularidades que colocam em risco a integridade física e a saúde dos
trabalhadores que ali exerciam suas atividades, a saber:
'

Inexistência de plataforma

principal de proteção em todo o perímetro da

construção, na altura da primeira laje, um pé direito acima do nível do terreno;
Inexistência de plataformas secundárias de proteção (duas), acima e a partir da
plataforma principal de proteção, em balanço, de 3 (três) em 3 (três) lajes;
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inexistência de proteção contra queda de trabalhadores e projeçâo de materiais na
periferia da edificação,

do 1° ao último pavimento, tanto na parte externa da

periferia quanto na parte interna da abertura geral para ventilação;
4

Inexistência de construção sólida de escadas de uso coletivo para circulação de
pessoas e matérias, do 1° ao último pavimento.

determinado que a empresa embargada adote as providências a seguir
•rã ;,acas, a fim de sanar as irregularidades encontradas, eliminando assim as condições
de

GRAVE

E

IMINENTE

RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA

E À SAÚDE DOS

TRABALHADORES que exercem suas atividades na referida obra, conforme a seguir:
'

Irstalar plataforma principal de proteção, na altura da primeira laje, que esteja, no
mínimo, um pé direito acima do nível do terreno (NR-18; 18.13.6);

2

Instalar plataformas secundárias de proíeção (duas), acima e a partir da plataforma
principal de proteção, em balanço, de 3 (três) em 3 (três) lajes (NR-18: 18.13.7.2),

3 Instalar na periferia da edificação

proíeçãc (guarda-corpo) contra queda de

trabalhadores e projeção de materiais, a partir do inicio dos serviços necessários à
concretagem da primeira laje, ou seja, do 1° ao último
externa da periferia

pavimento, tanto na parte

quanto na parte interna da abertura para ventilação (NR 18:

18 13.4)
OBS/ A proteção contra quedas, quando constituída de anteparos rígidos, deve: a)
ser construída com altura de 1,20m para o travessão superior e G,70m para o
intermediário; b) ter rodapé com 0,20m de altura e c) ter vão preenchidos com tela
iNR 18: 18 13 5 todas as alíneas).
£

Construir solidamente escadas de uso coletivo para circulação de pessoas e matérias,
d o l ° a o último pavimento (NR 18: 18.12.2);
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ÇOUZA GOMES
Auditor Fiscal do Trabalho
Mat. 0243335///C F-Q20257
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Recebi 2a via deste Termo. Salvador,

//

/

//

CINZEL ENGENHARIA LTI
Representante legal do Condomínio

O levantamento do embargo, após cumpridas as determinações acima, deverá ser
equendo na SRTE/BA: Av. Sete de Setembro n° 698, Centro, Salvador, BA - (71) 33298400.
OBS Conforme o Artigo 161, parágrafo 4°, da CLT, responderá por desobediência,
a/em das medidas penais cabíveis, quem, após determinada a interdição ou o
embargo, ordenar ou permitir o funcionamento do estabelecimento ou de um de seus
setores, a utilização de máquina ou equipamento, ou o prosseguimento de obra, se,
em conseq'oência, resultarem danos a terceiros.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5' REGlAO
DEPARTAMENTO DE OBRAS

Salvador, 09 de novembro de 2011.
OF. DO/CABn° 103/2011
Referência: Termo de Embargo - Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região
- Administrativo 4

Prezada Senhora,

Notificado a respeito de Termo emitido por essa Superintendência
Regional do Trabalho e Emprego da Bahia, determinando o EMBARGO
TOTAL das obras relativas à construção da sua nova sede, a Fiscalização da
obra tem a acrescentar:

1. Inicialmente reforçamos que este Regional prima peia integridade física e
saúde dos trabalhadores, motivo pelo qual está tomando as medidas
pertinentes e cabíveis junto à Contratada no sentido de sanear os
problemas detectados. Inclusive, no tocante às sanções administrativas, em
virtude de eventuais falhas nesse sentido;
2. Em suma, os apontamentos elencados pelo Auditor Fiscal do Trabalho,
senhor Milton Souza Gomes, dizem respeito a três pontos: inexistência de
plataforma de proteção contra queda de altura (NR-18_J8.13.6 e 18.13.7);
inexistência de proteção contra queda de trabalhadores e projeção de
materiais na periferia da edificação (NR-18_18.13.4) e inexistência de
construção sólida de escadas de uso coletivo para circulação de pessoas e
matérias (NR-18_18.12.2). Neste sentido acrescentamos que:
2 1 Plataforma de proteção contra queda de altura: A construção em
tela revela-se como extremamente peculiar e singular, dada a sua
forma circular, com estrutura metálica composta de vigamentos radiais.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5' REGIÃO
DEPARTAMENTO DE OBRAS

e processo construtivo bem diferente do comumente adotado em obras
comuns de concreto armado. Fato que, inclusive, motivou juridicamente
a contratação do projeto por inexibilidade de licitação, nos moldes do
art 25, inciso II, da Lei 8.666/93. Registre-se que mesmo agora, quando
da realização da auditoria, apesar de concluída a estrutura metálica do
prédio (9 pavimentos), só houve concretagem das quatro lajes
inferiores.

Fato

que

"inviabilizaria"

a

montagem

de

algumas

plataformas, nos termos do item 18.13.7.2 da NR 18, a saber: "cada
plataforma deve ser instalada togo após a concretagem da /a/e a que se
refere e retirada, somente, quando a vedação da periferia, até a
plataforma imediatamente superior, estiver concluída". Entretanto, este
Regional em tempo informa que desde terça feira (08/11/11) os
serviços de adequação da obra aos apontamentos do auditor, no que
diz respeito às plataformas já vem sendo promovidos;
2 2 Inexistência de proteção contra quedas de trabalhadores e
projeção de materiais na periferia da edificação: Informamos que na
realidade há um sistema de proteção nesse sentido, composto de
cabos de aço e telas, por toda periferia e em todos os pavimentos.
Utilizou-se este sistema em virtude da sua melhor interligação com a
estrutura portante do edifício, que é metálica (ligação metal-metal). O
pertinente dispositivo da NR 18 determina que "é obrigatória a
instalação de proteção coletiva onde houver risco de queda de
trabalhadores ou de projeção e Materiais", bem como que "a proteção
contra quedas, guando constituída de anteparos rígidos, em sistema de
guarda-corpo e rodapé" deve atender aos requisitos apontados pelo
auditor. Fato é que a Contratada fez opção por sistema de guarda
corpo não rígido. E que, apesar de necessitar de ajustes, não seria
justo informar que não existia sistema algum de proteção contra queda,

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5' REGIÃO
DEPARTAMENTO DE OBRAS

ou que este em nada atenderia ao seu objetivo. Tanto o é que, embora
atendendo o quanto solicitado pela auditoria (adequação ao item NR
18_18.13.5), a contratada manterá o sistema de cabos de aço, dando
suporte ao em madeira, então proposto,

porquanto aquele

é

aproximadamente 100 vezes mais resistente que este, em virtude dos
materiais constituintes (aço ou madeira);
2 3 Inexistência de construção sólida de escadas de uso coletivo: De
forma análoga ao item anterior, informamos que há uma escada de uso
coletivo para circulação de pessoas e materiais, construída em material
metálico e dotada de patamares. Fato é que a movimentação de
pessoal e materiais é feito por elevador específico. Tal escada só será
utilizada na eventualidade de pane do referido equipamento. Em tempo
informamos que a execução das escadas definitivas da edificação está
prevista para iniciar imediatamente, o que resolverá de forma definitiva
tal problema.
Como anteriormente informado, as adequações já estão sendo
realizadas desde o dia 05/11/2011 (sábado), inclusive já com a conclusão dos
guarda-corpos, conforme solicitado (NR 18_18.13.5), e início da montagem das
plataformas já na terça feira (08/11/2011), o que não levará mais do que três
dias para sua conclusão.
Por tudo quanto exposto, acredito que o TRT 5a Região deva requerer
o levantamento do EMBARGO TOTAL da obra, junto à Superintendência
Regional do Trabalho e Emprego da Bahia. Convertendo-o em notificação com
estipulação de prazo para a resolução dos problemas. Por entender se tratar
de medida mais razoável e proporcional ao caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
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Por fim, é de bom alvitre registrar que decorridos quase dois anos de
execução da construção ern tela, não é de conhecimento deste TRT a
ocorrência de incidentes graves de qualquer natureza.

Atenciosamente,

Soares Polari Filho
Fisca! da Obra
TRT 5a Região

ILMO Sra
Ana Barboza Guimarães

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

T R I B U N A L REGIONAL DO TRABALHO DA 5" R E G I Ã O

Departamento de Obras

Processo n° 09.53.09.0196-35

NOTIFICAÇÃO

Tendo em vista o Termo de Embargo emitido pela fiscalização do Ministério do
Trabalho e Emprego, fica notificada a empresa CINZEL ENGENHARIA LTDA, pelo
presente documento, conforme despacho do Diretor da Secretaria Administrativa/TRT
5a Região e documentos anexos, a apresentar Defesa Prévia, no prazo de cinco dias
úteis, acerca da aplicação da penalidade de advertência.

Salvador, 01 de dezembro de 2011

ANA MAfWA GUIMARÃES

Departamento de O b rã s/T RT 5a Região

A
CINZEL ENGENHARIA LTDA

JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DC
DO TRABALHO
LH

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Anexo ao Memorando do CAB n° 072/2011.

Ao Departamento de Obras, para conhecimento e
providências acerca do embargo da construção do Prédio
Administrativo 4 do TRT5 e para aplicação de penalidade
conforme Contrato.
Em 30/11/2011.

VALDSON LUÍS MENEZES DE OLIVEIRA

Diretor da Secretaria Administrativa

Depan&menio de Obr&s
Recebido <aa 3o i

i(

. ' /(

Mat 3994-4
Oep. de Obras - TRT 5« Região

desp 733 - DOB - Memorando do CAB - Embargo

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO
T R I B U N A L R E G I O N A L DO TRABALHO DA 5 a R E G I Ã O

Departamento de Obras
Processo n° 09.53.09.0196-35

Certifico que foi encaminhada notificação á empresa Cinzel para se manifestar sobre
a aplicação de penalidade de advertência, fls. 5490.
Informamos que foi juntada às folhas 5465 a 5468 a resposta ao despacho da SOF de
folha 5372 referente à prorrogação do prazo por mais 15 dias com pagamento de
despesas de administração local.
Verificamos ainda que foi autorizado o pagamento do ressarcimento dos custos de
instalação dos tapumes, conforme despacho da diretoria geral às folhas 4711 a 4716,
e a fiscalização da obra não encontrou nos autos registro de que o referido
pagamento foi efetuado
À Diretoria Geral.

Salvador, 01 de dezembro de 2011.

ANA

Departamento de Obras/TRT 5a Região

CINZEL
Salvador, 09 de novembro de 2011.

Superintendência Regional do Trabalho e Emprego
At Dra, Isa Maria Lelís Costa Simões
Nesta
Prezada Senhora,
Cinzel Engenharia Ltda., localizada na Rua São Miguel, 1080 - Afogados - Recife/PE,
CGC 08.059.768/0001-42, com atividade principal construção civil, vem mui
respeitosamente, solicitar que o Termo de Embargo aplicado a seu estabelecimento, Obra
Construção do Edifício Anexo do TRT/BA, localizado na Avenida 01, n° 150 - Centro
Administrativo da Bahia - Salvador/BA, pelo Auditor Fiscal do Trabalho Milton Souza
Gomes, em 04/11/2011, seja substituído por um Termo de Notificação, com prazos para
correção das irregularidades, levando-se em consideração as seguintes informações:
1. A plataforma principal de proteçáo já está em andamento e logo após a conclusão
da mesma, dar-se-á início á confecção das plataformas secundárias. Esclarecemos
que todo o material destinado à montagem destas plataformas, ou seja, perfis
metálicos e madeiras, locados e compradas, respectivamente, já se encontram no
canteiro de obras. Estimamos que em 03(três) dias estaremos concluindo estes
serviços.
2. Os guarda-corpos de proteção da periferia, confeccionados em madeira, com
sistema de rodapé e complementos fechados em tela, como preconiza a Norma
Regulamentadora NR-18 estão instalados em 90%. A previsão é que, no máximo,
até 10/11/11, estaremos concluindo.
3. Quanto às escadas de uso coletivo, informamos que a escada definitiva do edifício
encontra-se na iminência de ser iniciada, sendo que a obra dispõe de um elevador
do tipo cremalheira para transporte vertical dos trabalhadores. Em caso de
eventual quebra do equipamento, a obra já montou uma torre provisória de acesso,
com escada do tipo marinheiro, com patamares intermediários para descanso,
sendo as aberturas nestes patamares para passagem dos trabalhadores,
alternadas, em direções opostas. Esta torre provisória de acesso será
desmobilizada tão logo a escada definitiva seja concluída.
Sem mais para o momento,
Atenciosament

J
Serviço Público Federal
Ministério do Trabalho e Emprego
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego da Bahia
Seçâo de Fiscalização do Trabalho

TERMO DE LEVANTAMENTO DE EMBARGO
EMPRESA RESPONSÁVEL: CINZEL ENGENHARIA LTDA.
ENDEREÇO DA EMPRESA: Rua São Miguel, n° 1.080, Afogados, Recife - Pernambuco ,
CEP-50.850-000
CNPJ: 08.059.768/0001-42//

CEI - 512040459976 ///CNAE: 4120-4/00//

FONES:

(081)2102-1133; (081)2102-1120; (071)9134-3782; (071) 8849-5461
Obra Embargada: CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO ANEXO A SEDE DO TRT/BA.
ENDEREÇO DA OBRA:

Avenida 01, n° 150, Centro Administrativo da Bahia, Salvador,

Bahia, CEP-41.745-001 (Próximo ao TRE/BA.)
N° TRABALHADORES NA OBRA: 159
De acordo com o Artigo 161 da Consolidação das Leis do Trabalho, combinado com
o artigo 18, inciso XI e XIII, do Decreto 4.552 de 27/12/2002, bem como com a Norma
Regulamentadora 03, aprovada pela Portaria 3.214/1978 e com a PortariaMO do MTE, de
14/01/2011 e, mais com a Portaria número 06

da SRTE/BA,, de 25/01/2011. e tendo em

vista

ter CONSTATADO A ELIMINAÇÃO DAS

o Auditor Fiscal do Trabalho subscritor

CONDIÇÕES DE GRAVE E tMlNENTE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E À SAÚDE DOS
TRABALHADORES

da obra de CONSTRUÇÃO

TRT/BA.. de responsabilidade

PO EDIFÍCIO ANEXO A SEDE DO

da Empresa CINZEL ENGENHARIA LTDA.

fica

determinado o LEVANTAMENTO DO REFERIDO EMBARGO TOTAL do aludido anexo,
de estrutura metálica, que é composto de oito (08) pavimentos, sendo três (03) subsolos,
um (01) térreo e quatro (04) pavimentos tipo e se encontra na fase de conclusão da
estrutura da

edificação, importando desta forma, na permissão para retomar a execução

das atividades da respectiva obra em sua plenitude.
RELATÓRIO TÉCNICO
Em nova diligencia fiscal realizada
citado,

constatou-se

dia

25/11/2011, no canteiro de obras acima

que as providências determinadas peta fiscalização quando do

embargo (04/11/2011) foram atendidas, eliminando assim, as condições de grave e iminente
risco à integridade física e â saúde dos trabalhadores que ali exerciam suas atividades, a
saber:

MILTCftl sefa/>CfíOMFR
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1. Foi Instalada plataforma principal de protecão, na altura da primeira laje, um pé direitc
acima do nível do terreno (NR-18: 18.13.6);
2. Foram Instaladas duas (02) plataformas secundárias de protecão, acima e a partir da
plataforma principal de protecão, em balanço, de 3 (três) em 3 (três) lajes (NR-18:
18.13.7.2);
3. Foi Instalada na periferia da edificação

protecão (guarda-corpo) contra queda de

trabalhadores e projeção de materiais, a partir do inicio dos serviços necessários á
concretagem da primeira laje, ou seja, do 1° ao último
externa da periferia

pavimento, tanto na parte

quanto na parte interna da abertura para ventilação (NR 18:

18.13.4).
OBS.: A protecão contra queda, constituída de anteparos rígidos, obedeceu ao
seguinte: a) foi construída com altura de 1,20 m para o travessão superior e 0,70 cm
para o intermediário; b)

rodapé com 0,20 cm de altura e c) e os vãos entre os

travessões foram preenchidos com tela. (NR 18: 18.13.5, todas as alíneas).
4. Foram construídas solidamente escadas de uso coletívo para circulação de pessoas
e matérias, do 1°ao último pavimento (NR 18: 18.12.2).

Salvador^».), 25 de novembro de 2011

MILTON SOUZA GOME
Auditor í iscai do Trabalho
Mat 02-! 5335///CIF-020257

Recebi a 2a via deste Termo. Salvador,

CINZEL ENGENHARIA L'
Representante legal da

Salvador, 30 de novembro de 2011.
CT 60.11
AO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5* REGIÃO.
Obra: Construção do Prédio Administrativo 4

Prezado Senhor.

Vimos através desta encaminhar cópia da carta enviada a SRTE e do
Levantamento de embargo da obra em sua totalidade, haja visto que a empresa
adotou todas as providências, conforme preconiza as normas vigentes, eliminando
assim as condições inseguras existente.
Sem mais para o momento,

Atenciosanrffente,

Engerifieiro TResidente

CINZEL Engenharia Uda. - Rua Sfio WguriJOBO-Aíogadoa - FtecHe - PE-• CEP: 50.85(MBO
FONEr (81) 2102^133-FAX ^1)2102.1121-CNPJ08.059.76»0[X)1^2-hw. EsWuanai.001.0088394^

