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Trata-se de  por intermédio da qual é pretendida a desconstituiçãoação rescisória
de acórdão da Emérita 6ª Turma deste Regional, proferido no proc. nº
0020779-37.2014.5.04.0005, que manteve o reconhecimento da existência de
vínculo empregatício entre Ivon Giron da Silva, já falecido, e a empresa autora.

A pretensão rescisória é fundamentada nos incisos II, V e VII do art. 966 do CPC.

Sustenta a autora que, em face de expressa disposição do art. 5º, § único, da Lei nº
11.442/2007, a Justiça do Trabalho é incompetente para apreciação de lides
oriundas de contratos de transporte de cargas. Refere a ocorrência de afronta ao
princípio da isonomia, consagrado no art. 5º, , da CF, bem como aos artigos 5ºcaput
da Lei nº 11.44/2007, 2º, § 1º, do Decreto-Lei nº 4.657/42. Alega, ainda, violação à
cláusula de  insculpida no art. 97 da Lei Maior, sustentando que,reserva de plenário
ao afastar a aplicação do art. 5º da Lei nº 11.442/2007, a Turma julgadora deveria ter
declarado a sua inconstitucionalidade.

Assevera, ainda, a autora, a existência de fato novo - do qual tomou conhecimento
após o trânsito em julgado no acórdão rescindendo e que tem o condão de lhe

 -, consistente em fraude de trabalhistaassegurar pronunciamento favorável
perpetrada por Ivo Giron e seu espólio. Nesse sentido, refere que o "Sr. Ivo Giron
sempre se apresentou às empresas de transporte como Transportador Autônomo de

", sendo que, depoisCargas devidamente registrado junto à ANTT desde 01.03.2005
de "laborar por certo tempo em uma dada empresa ajuizava, em desfavor desta,
Reclamação Trabalhista pleiteando o vínculo de emprego, o qual era reconhecido e

"resultava no recebimento de lotérica quantia.

Requer a autora , com base no art. 311, inc. IV, do CPC ou,tutela de evidência
sucessivamente, , com fulcro no art. 300 desse diploma,tutela de urgência
suspendendo a execução do processo matriz. Refere que a probabilidade do direito
está configurada, considerando os documentos anexados, especialmente os
extraídos do processo matriz, a decisão proferida pelo Exmo. Ministro Marco Aurélio
e a ação trabalhista movida por Ivo Giron da Silva contra a empresa Luft.

Quanto ao perigo de dano, aponta o valor da condenação no processo matriz (de R$
812.557,39), o qual pode "levar à inviabilidade da continuação não só desta
Empresa-requerente, mas também todas as demais empregadoras do setor,
afetando diretamente dezenas de outros empregos e trazendo prejuízo à atividade

" Refere que foram ajuizadas 72 (setenta e duas) reclamatóriasdo transporte.
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trabalhistas contra a empresa, das quais 24 (vinte e quatro) já foram liquidadas,
representando um prejuízo de R$ 5.170.797,00. Acrescenta que, conforme intimação
recebida no feito principal, a execução teria efeito a partir de 02.10.2017.

De início, cabível a concessão de tutela provisória destinada a suspender a
execução da decisão rescindenda, tendo em vista o disposto no art. 969 do CPC.
Neste sentido, a Súmula nº 405 do TST, :in verbis

"Em face do que dispõem a MP 1.984-22/2000 e o art. 969 do CPC de 2015,
é cabível o pedido de tutela provisória formulado na petição inicial de ação
rescisória ou na fase recursal, visando a suspender a execução da decisão

"rescindenda.

De plano, incabível a concessão de  em caráter liminar, com fulcrotutela de evidência
no art. 311, inc. IV, do CPC. Isso porque, considerando o contido no parágrafo único
do referido artigo, o " " somente nas hipóteses dosjuiz poderá decidir liminarmente
seus incisos II e III, de quanto não se trata.

Nos termos do art. 300 do CPC atual, "A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o

"risco ao resultado útil do processo.

No caso, em um juízo de verossimilhança, ' ' (expressãoum pouco além da superfície
cunhada por Francisco Antonio de Oliveira,  in Medidas Cautelares, Procedimentos
Especiais, Mandado de Segurança, Ação Rescisória e Ação Anulatória no Processo

, 2ª ed., Editora RT, 1991, vislumbro a probabilidade e a plausibilidade doTrabalhista
direito invocado apto a ensejar a viabilizar a pretensão desconstitutiva.

Nesse sentido, constato que a defesa apresentada pela autora na ação matriz foi
baseada, essencialmente, na tese de que o vínculo entre as partes se trata de
contrato autônomo de transporte nos moldes das Leis nºs 7.209/84 e 11.442/2007,
sendo salientado que o então reclamante possuía Registro Nacional de
Transportadores Rodoviários de Cargas desde 1º.3.2005, em data "muito anterior ao

" (ID. edb2800 - Págs. 85 a 92).início da prestação de serviços para a reclamada

A tese da defesa, renovada no recurso ordinário (ID. 094461d - Pág. 327-332), não
foi examinada pela Turma julgadora, mesmo após ter sido instada mediante
embargos declaratórios (ID. fb0a1f9 - Págs. 117 a 119), consoante verifico dos
termos do acórdão rescindendo, incluído aquele em que rejeitados os embargos de
declaração (ID. c1ec49f - Págs. 2-3 e 12-14). Tal omissão adquire mais relevância,
ainda, frente à decisão proferido pelo Exmo. Min. Marco Aurélio Mello nas
reclamações nºs 27.052/RS e 27.023/RS, transcritas na petição inicial, nas quais foi
alegada violação à Súmula nº 10 do STF.

Chama a atenção, ainda, a constatação de que Ivo Giron da Silva era registrado
como  no Registro Nacional dos Transportes Rodoviários de Cargos,transportador
junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres desde 1º.3.2005 (ID. edb2800 -
Pág. 117), tendo passado a prestar serviços a ora autora a partir de 15 de outubro
de 2010 (inicial da reclamatória, ID. edb2800 - Pág. 2), e da existência de ação
trabalhista anterior (proc. nº 0000833-59.2012.5.04.0002), por ele ajuizada contra a
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empresa Luft Logísticas, Armazenagem e Transportes, em que também pretendido
(e reconhecida) a existência de vínculo de emprego como  (no período demotorista
1º.9.2008 a 30.9.2010), com características similares àquelas da ação matriz e pelo
mesmo procurador (petição inicial, ID. 34d4618 - Págs. 4 a 17).

Tais circunstâncias também apontam para a plausibilidade do direito invocado,
especialmente no tocante à pretensão desconstitutiva com amparo no inciso VII do
art. 966 do CPC.

De outra parte, entendo que o  também está configurado, tendo emperigo de dano
vista que o processo se encontra em fase avançada de execução, já tendo a autora
sido intimada (ID. 09cbcd8 - Pág. 1) para pagamento de signitificativa quantia de R$
812.557,39 (com atualização até 09.8.2017, consoante certidão de cálculos sob ID.
5403072 - Pág. 159.

Pelo exposto, com fulcro no art. 300 do CPC, ,defiro a tutela de urgência
determinando a suspensão da execução no processo nº
0020779-37.2014.5.04.0005, em trâmite no MM. Juízo da 5ª Vara do Trabalho de
Porto Alegre.

Comunique-se, com urgência, aquele Juízo.

 da presente decisão.Intimem-se as partes

 para contestar a ação, querendo, no prazo de vinte dias.Cite-se a Sucessão ré

Em 11.10.2017. Nada mais.

 

GEORGE ACHUTTI

Desembargador-Relator
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