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OFÍCIO/GM/N0 658 /2014
Brasília, 02 de jUliho de 2014.

A Sua Senhoria, o Senhor
Or. MAURÍCIO MACAGNAN DA SILVA
Advogado da União
Procuradoria da União no Estado de Rondônia
Av. NaçõesUnidas nO271 - Bairro Nossa Senhora das Graças - Km 01
76.804-110 - Porto Velho/RO

A~sunto: Competência para efetivação de embargos e Interdições de obras e
máquinas

Senhor Advogado da União,

Tomei conhecimento, nesta data, por informação da Consultoria
. Jurídica deste Ministério, do recebimento de mensagem eletrônica proveniente

dessa Procuradoria da União, na qual questiona "qual a posição do Ministério do
Trabalho e Emprego" quanto à competência para a efetivação de embargos e
interdições de obras e máquinas.

2. O questionamento decorre do fato de que, nos autos da Ação Civil
Pública nO 0010450-12-2013-5-14-0008, ajuizada peio Ministério Público do
Trabalho, em trâmite perante a justiça do Estado de Rondônia, a parte autora, em
réplica, juntou aos autos a NOTATECNICA N° 104/2014/0SST/SIT, a qual firma
posicionamento contrário à orientação encaminhada à referida Procuradoria peio
OFÍCIO NO 187/2014/CONJUR-MTE/CGU/AGU,de 14 de março de 2014, que
encaminhou a INFORMAÇÃONO086/2014/CONJUR-MTE/CGU/AGU.

3. Na citada INFORMAÇÃO,aprovada pela Consultora Jurídica deste
Ministério, restou assentado que, "... sendo os "tos de interdição de máquin"s ou
embargos de obras competência legalmente atribuída ao superlntend~9fir Regional

I
I



da Trabalha e Emprega, nas. termas da art. 161 da Consolidação das Leis da.
Trabalha, a este compete também a análise acerca da delegação, segunda critérios
de conveniência e oportunidade."

4. Frisou-se, ademais, que "20. As competências do art. 161 parecem
ser, em regra, delegadas aos Auditores-Fiscais do Trabalho com tamanha.
normalidade que este Ministério do Trabalho e Emprega editou a Portaria nO40, de
14 de janeiro de 2011, disciplinando os procedimentos dos embargos e Interdições
previstos na art. 161 da CLT. Diz seu art. 1° que tais atos se revestem de caráter
de uroência. tendo em vista a natureza oreventiva das medidas de embargo e .
Interdição. que têm por obteto evItar o dano à integridade fisjca do trabalhador'
farto 10 e seu q Único). 21. Ne;;se sentida, a art. J.B, inciso XIII, do Regulamento
da Inspeção da Trabalha, aprovado pela Decreto nO 4.552/2002, atrIbui aos
Auditores-Fiscais do Trabalho a competênda para "propor a interdição de
estabelecimento, setor de serviço máquina ou equipamento, pu o embargo de obra,
total ou parcial, quando constatar situação de grave e iminente risco à saÚde ou à
integridade fisica do trabalhador, por meio de emissão de laudo técnico que Indique
a situação de risco verificada e especifique as medida corretivas que deverão ser
adotadas pelas. pessoas sujeitas à Inspeção da trabalho, comunicando o fato de
imediato à autoridade competente".

5. A atuação da inspeção do trabalho é instrumento de efetivação dos
direitos sociais constitucionalmente garantidos, consiste na manifestação do poder
de polícia administrativa que, limitando o direito de propriedade e a livre iniciativa,
regula a prática das relações laborais, em razão de interesse público concemente à
saúde, segurança e higiene dos trabalhadores, bem como no que pertine ao
respeito aos seus direitos individuais e coletiva.

6. O exercício de tal competência, entretanto, na forma do Decreto nO
4.555/2002 e da Portaria nO40/2011, deve ser objeto de imediata comunicação à
autoridade competente, na hipótese, o Superintendente Regional do Trabalho e
Emprego com jurisdição sobre a obra ou equipamento embargado ou interditado.

7. Assim sendo, ratifico a orientação contida fia INFORMAÇÃO N°
086/2014/CONJUR-MTE/CGUjAGU, cujos termos refletem o entendimento
deste Ministério, e que deverão nortear a atuação da Procuradoria da
União responsável pela conduçãodo feito.

Atenciosamente,
rí
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Ministro do Tra~all)ó e Emprego,
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