
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2' REGIÃO

853 VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO

TERMO DE AUDIÊNCIA
PROCESSO n° 0002476-17.2013.5.02.0085

Aos 28 dias (sexta-feira) do mês de fevereiro do ano de 2014, às l7h21, na sala de

audiências desta 853 Vara do Trabalho de São Paulo, sob a titularidade da MM. Juíza do

Trabalho Df"'LIANE MARTINS CASARIN, foram apregoados os litigantes: Federação das

Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP, autor, e União Federal, réu.

Ausentes as partes.

SENTENÇA

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP invoca a tutela

jurisdicional desta Vara para propor ação cautelar inominada em face de União Federal.

Pleiteia os pedidos descritos às fls. 17/18: (i) compelir o réu para que todo ato administrativo

de interdição ou embargo seja de competência exclusiva do Superintendente Regional do

Trabalho e Emprego; (ii) que os auditores-fiscais do trabalho abstenham-se da prática dos

atos referidos no item anterior; (iii) reconhecimento da ilegalidade da Portaria 607 da

Delegacia Regional do Trabalho de São Paulo. Dá à causa o valor de R$ 50.000,00. Junta

documentos.

Aplicada a Recomendação CR 47/2008.

A reclamada defendendo-se (fls. 91/114), pugna pela improcedência dos pedidos.

Junta documentos.

Réplica às fls. 157/163.

É o relatório.

DECIDO
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1. Competência da Justiça do Trabalho. A presente ação foi ajuizada perantc a 8'

Vara da Justiça Federal, tendo sido remetida a esta Justiça Especializada, nos termos da

decisão que reconheceu a incompetência material às fls. 78.

Apcsar do réu não ter se rcbelado contra a competência, o autor manifestou-se cm

sede de réplica a respeito da competência da Justiça do Trabalho, motivo pelo qual confirmo

a competência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente ação, nos

termos do art. 114, VII, Constituição Federal, bem como do entendimento da Súm. 736, STF.

2. Portaria 607/2004. Alega o autor que o Superintendente Regional do Trabalho e

Emprego editou a Portaria 607/2004 delegando poderes aos auditores-fiscais do trabalho para

a decretação de interdição de empresa ou embargo de obra, em afronta ao art. 161 da CLT,

eis que tal atribuição é privativa, não podendo ser delegada.

A ré, defende-se no sentido de que a referida portaria està em consonância com as

atribuições dos auditores-fiscais do trabalho especificadas na Lei 10.683/02 e Decreto

4.552/02. Além disso, não hà previsão de competência privativa no art. 161 da CLT.

Nota-se que a portaria em questão determina aos auditores-fiscais do trabalho que,

diante da constatação de grave e iminente risco para a saúde e segurança do trabalhador,

promovam o Termo de Embargo ou Interdição a quc sc referem o art. 161 da CLT e Normas

Regulamentadoras n. 03 e 28 aprovadas pela Portaria Ministerial 3.214/78.

Inicialmente, o sistema jurídico brasileiro não veda a possibilidade de delegação de

atribuições administrativas, cxceto diante dc vedação expressa prevista em lei. O art. 161 do

diploma consolidado, não possui previsão no sentido de que a atribuição é privativa ou

exclusiva do Superintendente Regional do Trabalho e Emprego. Pelo contrário, o 92° do

referido dispositivo possibilita que "a interdição ou embargo poderão ser requeridos pelo

serviço competente da Delegacia Regional do Trabalho e, ainda, por agente de inspeção do

trabalho ou por entidade sindical".

Além disso, em uma interpretação sistemática, a própria Consolidação, em seu art.

626, prevê a possibilidade de delegação de "fiscalização do fiel cumprimento das normas de

proteção do trabalho".

Ademais, a Lei 10.593/02, em seu art. li, inciso I, confere aos auditores-fiscais do

Trabalho a atribuição de assegurar o cumprimento de disposições legais e regulamentares,

inclusive os relacionados à segurança e à medicína do trabalho. Assim, não há qualquer vício
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formal no fato de auditores-fiscais do trabalho, diante da constatação de irregularidades,

propor interdição e recomendar medidas a serem adotadas a fim de sanar eventuais

irregularidades apuradas, no exercício da fiscalização, sobretudo em se tratando da proteção

ao trabalho.

Posto isso, nota-se que não há propriamente dito uma delegação de atribuições

através da Portaria 607/2004, eis que o próprio sistema jurídico confere à carreira de

Auditoria Fiscal do Trabalho a competência para fiscalização do cumprimento das normas de

proteção ao trabalho.

Julgo, portanto, improcedentes os pedidos elaborados pelo autor.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, decido julgar IMPROCEDENTES os pedidos da reclamação

trabalhista proposta por Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP, para

absolver a ré União Federal, de todos os pedidos formulados na inicial.

Custas pelo autor sobre R$ 50.000,00, no importe de R$ 1.000,00.

Intimem-se. Nada mais.

LIANE MARTINS CASARIN
Juíza do Trabalho
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