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8ª  Vara do Trabalho de S o Paulo

Visto, etc.

I- RELATÓRIO

                             Trata-se de petição o por meio da qual Loggi Tecnologia postula a concessão de efeito
suspensivo ao recurso ordinário que interposto nos autos da ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO TRABALHO, em trâmite  sob  nº   1001058-88.2018.5.02.0008.  Entende que  a  Justiça do
Trabalho  é   incompetente  para  julgar  o  pedido.  A  sentença  determina  o  cumprimento  da  decisão,
independentemente do trânsito em julgado, fixando prazos a serem cumpridos. Foram deferidas obrigações
de fazer e de pagar não formuladas na inicial. Entende que tem direito a ser dado efeito suspensivo ao seu
recurso ordinário até o trânsito em julgado da decisão ou até a decisão da Turma do TRT ao apreciar o seu
recurso.

                                É o relatório.

II- FUNDAMENTOS

                             A regra   o recurso ordinário ter efeito meramente devolutivo (art. 899 da CLT) e não efeito
suspensivo.

                            Por exceção, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso ordinário tem
fundamento no item I da Súmula 414 do TST.

                         O parágrafo único do artigo 995 do CPC dispõe que o relator pode suspender o cumprimento
da decisão em razão de risco de grave ou de difícil reparação, é o caso dos autos, que compreende dano moral
coletivo de R$ 30.000.000,00. O valor é , portanto, considerável.

                                 Há várias alegações no recurso de que foram deferidas obrigações de fazer e de pagar
não formuladas na inicial, que constam do dispositivo.

                                A requerente tem o direito de recorrer, mediante recurso ordinário, por entender que a
sentença não está  correta e estabelece determinaçã que lhe é   adversa, principalmente pelo fato de que a
sentença deveria ser cumprida de imediato, independentemente do trânsito em julgado, principalmente em
relação aos prazos fixados, que terão de ser cumpridos antes do trânsito em julgado. Há determinação no
dispositivo da sentença de cumprimento de prazo de 30 dias, ou seja, antes do trânsito em julgado.

                               A sentença, portanto, tem cunho satisfativo. Não pode ser cumprida independentemente
do seu trânsito em julgado, pois a parte tem direito a recorrer e o valor da indenização por dano moral
coletivo  é  bastante alto.

                            O reconhecimento do vínculo de emprego de 15.000 condutores por meio de ação civil
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pública não pode ser feita, pois esta tem objetivo de determinar obrigação de fazer ou não fazer, mas não
reconhecer vínculo de emprego. Cada um dos trabalhadores pode ser empregado, autônomo, etc. Nem todos
serão empregados e nem todos serão autônomos. Há  necessidade de se verificar  a prova constante dos
autos.                                         

                          Diante da plausibilidade das alegações, concedo, por exceção,  efeito suspensivo ao recurso
ordinário da Loggi Tecnologia até  o julgamento da Turma do TRT da 2  Região, que é  a competente para
analisar o mérito da pretensão da requerente no recurso ordinário por ela apresentado.

                               Não concedo efeito suspensivo até  o trânsito em julgado, pois não se sabe qual será  a
decisão  da  Turma  do  TRT  da  2   Região,  que  poderá,   inclusive  rejeitar  integralmente  a  pretensão  do
Ministério Público do Trabalho.

III- DISPOSITIVO

                                 Pelo exposto, concedo efeito suspensivo ao recurso ordinário da Loggi Tecnologia até  o
julgamento da Turma do TRT da 2ª Região.

                                  Intimem-se as partes.

                                   São Paulo, 20 de dezembro de 2019

                                          Sergio Pinto Martins

                                      Desembargador plantonista
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