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PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO LIMINAR

AUTOR: ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - AGU

RÉU: JUÍZO DA 2a VARA no TRABALHO DE V. DA CONQUISTA

A Advocacia Geral da União - AGU suscita incidente processual de pedido de

suspensão da decisão liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança n"

00509.2009.6123.05.00-0, em curso na 23 Vara do Trabalho de Vitória da

Conquista, na qual figura como impetrante DILLY NORDESTE SIA e,

impetrada, SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO DO

ESTADO DA BAHIA, tendo por objeto a determinação de suspensão dos

efeitos da liminar que inviabiliza a adoção de qualquer medida

obstaculizadora ao funcionamento do maquinário interditado.

Instruem a postulação cópia da decisão que a requerente busca seja suspensa, do

mandado de segurança, dos termos de interdição, termos de inspeção e

notificações expedidas pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego

na Bahia, manifesto publicado pela assessoria de comunicação da Câmara

Municipal de Vitória da Conquista, normas correlatas e fotos do maquinário cuja

utilização é combatida.

A decisão cujos efeitos ora são atacados pautou-se em dois fundamentos: a falta

de competência dos auditores que promoveram as interdições; e a

intempestividade dessas mesmas autuações, eis que o fato, propriamente dito,
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fora constatado há mais de 10 meses, afastando o caráter gravoso das

irregularidades detectadas.

DA TUTELA PRETENDIDA E DA COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE

DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 58 REGIÃO.

A tutela pretendida pela suscitante, suspensão de liminar em ações movidas

contra o Poder Público ou seus agentes, tem previsão legal na Lei 8.437/92, que

versa sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público.

Consoante disposição do art. 4° "caput' do diploma legal referido compete ao

presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso

suspender a execução de liminar nas ações movidas contra o Poder Público, ou

seus agentes. O Tribunal Regional do Trabalho da 53 Região é o órgão

competente para conhecer e julgar recursos interposto contra decisões que tais.

No particular, verifica-se, de um lado, a tentativa de convencimento da

impetrante do mandamus em demonstrar a sua preocupação em manter a

segurança das atividades laborais, todavia, limitada aos recursos orçamentários

disponíveis; da incompetência conferidas aos auditores para o procedimento de

interdição, além das conseqüências óbvias relacionadas ao desemprego que a

parada das suas unidades ensejaria; do outro, a AGU comprova a competência

delegada aos agentes responsáveis pelas interdições, enfrenta a falta de silogismo

do raciocínio esposado pelo julgador do mandado no que se refere ao momento

da demonstração do poder de polícia do Estado e, ainda, corrobora com a atuação

dos agentes, porque observados os procedimentos de rotina e a mais ampla defesa
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à empresa que manteve-se inerte apesar das providências administrativas

anunciadas.

Em que pesem os efeitos políticos-sociais de qualquer medida ou decisão no

conflito em questão, é de se verificar e sopesar os interesses envolvidos, sendo

imperioso invocar a harmonização dos princípios que norteiam o julgador. À luz

dos postulados ínsitos à Constituição Federal, seja qual for o interesse envolvido

estarão sempre a dignidade da pessoa humana e a supremacia do interesse

público em posição de destaque. O douto julgador concluiu que o Estado agiu a

destempo, quando o que está em discussão é a constatação do fato de estar a

empresa operando de forma irregular há mais de 10 meses, mantidas as condições

de risco ao trabalhador.

Isto posto é de se reconhecer que a providência efetivamente buscada pela

suscitante do presente incidente é a suspensão da eficácia da decisão liminar

proferida na Ação de Mandado de Segurança, ato para o qual, conforme

disposição expressa do art.4° "caput" da Lei 8.437/92, é competente o Presidente

do Tribunal Regional do Trabalho.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido para suspender os efeitos da decisão

liminar proferida no MS n° 00509.2009.6123.05.00-0, em curso na 2a Vara do

Trabalho de Vitória da Conquista.

Notifiquem-se os interessados.

Desembargador - Presidente.


