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ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PODER JUDICIÁRIO 

Juizo de Direito da 1 a Vara Empresa ria) 
Processo: 

CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que: 

( ) ENCERREI à fls. ___ o ___ volume. destes autos. 

('f.,) INICIEI à fls. I g.o 1 o lo'2. volume destes autos. 

Rio, o4 ! o2 (2.011. 
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.LUIZ FER'NANOOMAêHAoÓ RUI\10, ijí 
qu'iiificada nos aütcs i:fo 'pró6e$so em eplgr.afe que inove em face ~e.V!AÇÃQ 
AEREA. RIOGRANDE~)SE 'SI A • ·· VARJG, v~m respeitosamenw. pçr seu 
advog<Jdo .qve esta subscreve; à pi)3~il~ça de Vos~a E~~êiMola. tei:Ú:lo em 
vista a revogação da (Sóm,ula':\!05 cléd::: Tin. regw>rar.a.lnclusão hfa.Iióta 
passivo da execução a Erimr<na · AMAtlf:US al'lA.S'iL ÚDÁ, li>Sél'ltà '!lo 
CNP-1 sob () n. t);ú32.813JOOQ1-113, q_om'fiUal na ~;v; P~Uiiiila.\r. t?.S4; Sêfa 
Vistà; S~o· PouloiSP GEP'· 01310·1JJO, por ~>er <lti)p(í;isi.t ao mesmo grut!fl 
'écoriõmi(x,v; da Rli!clainaf;fa. nos termps ,do, art. :1°. parágrafo; z• ó~, L~i 
ctmsoildada<'cailforrrwprÓvam as docu!Í-J.,titos;ene~dcs a-pre~e\)te. · 

-Neste sentido: já ilec)d,u c· f..>JNi JulM ·da 
~~· yt iie $5o Paulo, rl.os autos à9 P!'ócéii~o li" 1 ti3h:ioií2, recii\'ihi.k:erido a. 
eifsl~flqiá d~ .•. Ó:ii.!PO Ei:onõrnleo ·.im,l;<e, .. 'VARlG, ;ora ,,,, Re&Ja'mad~. Bdl •.· 

. M't<\êiEU$':eR'A$1l !..:TOA, li h.ii ijo, art r. § 'if'. & Cl T, nt:m 1erm~ d~. 
res~itával d'eCiilãO<l!tnil:<à. · · · · · 
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POOER JlJ01ClÁRIO FEDERAL 
.JtJsliçs dq Trabalho · 2" 11ogliio 
89" Vara do Tratlalho de Sáo Paulo· Caplial 

!. 

PROCESSO ôB6/200B 

CONCUJSÃO 

A vista ·do pedl{!o de declaraçào de \!r<Jfl<l econômico 

do f. 31·:.', t>e,;W !!<>ta., faço contfuslls O$ ilLit'>s· ao MM 

)tilz<loTrabalhli, M~rcos Neves Fava, om Slió Paulo, el 
de julho de 201 O. 

~· 
Mariana d.e Barro$ Pí:? 

Assisterit 
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Proce,uo n°: 3135/98 
RedaJ11ante: PAUlO JAW I<ONG SZE 
Reclamada; VARfG St.~ VJAÇÃOAÉREA RIO(~RANllENSl; .. . - ' •' . . 

'.. .. . . ' . ·. b reclamante, pór sêu adv~® lnfra-
a#inal:lo, OO$ aut9s ~a recl~rnação trahàlhlsta ~f)l ~pígrafe, Vf!m, à 
presença de v. Siça.;expor li! í:eqiJE~ter o Q®.ntQ ~e91!e: . ,' .·. : '-' \ " _.,_ " ' ':'· " :- - " ' ' - -
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Numa br11:vl! sint~~. o Gr>JfX> Vartg, em 1999, t~ms.tttulu urna IJO/<flnfJ, <:~tarnada FRfi·Pat rnvestJrn\!!r'!l!:ls lt.dil,, a 
quaJ assumiu a gestão das dema~s emptllsas tilrrtroladas peJa Fun~ 
Ruben l'lerta, t:om a finalidade de controlar 05 empre.endfmel'lto$ do 
grupo, bem corno, com a Íl<~alidade de ~r teS!lOfi'!<Wel para ~rar 
recursos P<lra gar<~nua di! extstilncla (la FuMaçãõ, 

Note·se que a Varig S/A lltar;!o Mrea Riograndense, é controlada pela Fundaç!!o R~JQen Berra, a Q!ltl! formou 
a FRB·P<n Investimentos S/ A; destinada, conforme acrma esoareck!éi, a culdàr dos Investimentos do grupo, · 

~ NeJlse passo, o Grupo Varig é !'ctrtr«1do: 



r.o11 trola d(!sta forma: 

. ... . .. .. . .. Tr(lZ(!.àutora aos autos,cópià l!nexá,cla · 
redaq~ação trab:alhista ajiJizadà na 2" Vara do Trabalho qe ~~~()ár spb 
nO;. OQ.6E)S.200S.9Q~ .• 23;0Q~3·. Ol"lde resta ÇQmprq~ .~····fql"l'll~~.d!l. 

·· grvpoec.:on~!!llt:o entr~ :aVi!rífJ.S/AVia~ão.~~!l1.a~Cl9t.l~ a V{!rn 
En9enharia.et.f:ar1U~IJ~·i.l=g.:te ~ .ÇPrnPai)hlâ noPlcal.l:le .. H~~' ~ 
que as ... ·~.~ .• {!mprf,!Sas mr.~m representadas. pell) rr~e~l'l)() .~~. 

· Vejamçs:· · ·· 



Ricardo Jubilut 
-Anvocnnos h.~sor;.\~ 

Valo railultllr qu~ ré ~ ,.._- t , 
c~mo :pnt~ptl~to fi'O~~o:~t11 co <\1.11'3 a Cllfpr~~a mcJamlitda :d~va l"t?tN~ar 
{0\i.!lnl ~. Cf~e $êlã -~cu q~ ~ PQt-~u.a Gon!)~clfrl._tmttJ >;te~ 1.at-os aduzido\$.- na 
t:la revelia. ~- • · ~rnpreg:ad,e., 1!0b Pt}\";i\ ® ttet" ü»traUtdo a$ ~reít{)-5 

Nessn diapaMlo éon!<! !lil 
94,70% <las " ~· a ;•e .~ ll$. 1041107 qoo a i' r•dama® 'ji<l$o<1i 
ttanSI'Qrtl'$ Aé~oo~'f:) i, . f~lami>da (SA"t A ~ S~>rvl<;os A~xíl>~<e$ <!e 
em .$eu ll•~ d ·. . ' em como 3 2'~<>e!ilmada (Vatlgl<>9), ;tuij oon•t» 
vinculada a~~ ~~ ae•onl~!as "' llmpreu Varig tn$ ~i l " t1Momln.a<;<1.o:> 

. rec arn10da (VMlJ.). 

É I . 
. neontl'()vers~ <We o. reclamante mant1!V" 'llneulo labo;al .:om a 1* 
titc1M1ada, Al;sm;, enlélm:lo ttul! !\<'i rol~ empresarial e~n!ro !!$lia " as 
damms . r~®Jmadas, uma llf.!<l . ~uo; difGr~~temente doa d11mal~ t<lm"" 
JUWabalh1staa ba$111 "viderieba p;obi\1\Mas, a$ qllal• .:.o P<ll"~· 
çonf<:>rru<) an~~;trlormeole desóilos. 

Adef113.i1>, para que ~. ~onftguie o grupo et\(}o6rníco. pres~im:live! que \'!aja 
c~~;ret12a~o a J;t~li~adedade ativa, w ~l~ eml'fll))$110r ~ilica pr~•líMo na 
Sumula 129 C, TST, ~m .ckt que elll<l: ~pena$ !)llrmitiU que <).QNfl<l possa 
utllltar a mao-de<Obra do tmbi\111\ài:lot ~~~~ butO<:racia 11 náo. que . ~Ja 
t<l<}Ulsfto. f''1rlí establ!leeer () sn1po, se o ilmpre(4ado ef•tívl!mentà .laborou 
para lodas as limp~&ll .dlt'l!tamente, uma~~<~:t qui!, sen~o um grup'? de 
em~esas que Slil eot!1Pielilm nas relaç6es econ~m<ea$ .~.·. com~rci~•4, .o 
empri!'Qado contiátado por oma. empr~ elo grupo e qúe a~MJI.la.borou 
para iil$ta tr<il:ialhou lndlretamentll para todà~. 

(,,,) 

Asi!ím' <leela!'l.l a. ~illlêl\ôi1l·dil !l(lli)Q l!i:i:II10fllle<) en,(\9 a~. ree~á~~· 
Ulllll \ICZ que ~nflg\ifl\<10 ®lfllita9' 1'1t~$11!!1~ ~ !l11S$ffi~• ~~!'#O q~~ 
0 § 2• dd art. 2" da ct.T. dllvé w !lilt~ndído de torma am~la ll 
Cl)iltem!J(!fàne:~;,;• (gtifàm(!l!l) ... 



da VEM Vart.g Engenharr VeJamos que na ata de assembtéia geral 
a e manutenção 5/A {cópia ane::t..a) denuncia a presença. da FRB-Par. Investimentos e da Varíg S/ A Vlaçã~ Aérea Rio 

Grandense, Inclusive assinando ao final como acionistas. 

. . . . . Em . relação à Var.l!l logfstlca 5/A, consoante já demonstracto.no f.<;ta~uto Social da Funpação Ruben Berta, 
20 doc~mento anexado, ~o PrôpriC) artigo 1 o . é dito que a referida 
Fundaçao se destina tambem a assegurar benefícios dos empregaoos, da Varig logística S/A. · · 

1. . Ainda . junta a autora, um . Parecer TécniCO ,no, 06068f~OQ6RJ, documento anexo, onde se demof1Strano 
item 4 que até novembro de ~oos a Varig S/ A detinha 95% das ações 
da Varig logfstJca S/ A, evidenciando dessa forma, a fórmação do grupo econômico entra as emp~~s. 

Já a empresa Varig Particlpat;ões ell'! 
Transportes AéreOs S/ A·- VPTA, e~tutq social an~l(o,. em pesqul~ na 
BOVESf'A1 vertfica·se que. O. maior acionista dest9 empi?Si). é a FRB-Pár 
tnvéstimellto~, qü'!l póssui 87% de suas açqes, cópra anexa. 



Faltos estes esdare<::imemos quanto à>; 
empresas Vang S/AViaç§o Aérea Riograndense Puooaclío Ruben Berta 
FRB·Par Investimentos, Varjg Loglstica S/1\, Vem varÍg Engenharia ~· 
Nanutenção Ltda; VPTA e VPSC, evidencl!l agora .il autora o grupo 
econômico entras as empresas: Companhia Tropical de .Hotéis, 
Amadeus Ltda e Novo Norte Administradora Negócios CobranÇa Udà

1
• a seguir: 

A . 

. , . . No que tange a Rede Troplcalde·HotêíS, 
verifica-se que no Diário Oficial. Emp~rlal, anexo à esta, que a 
assembléia ordinária da conselho de ~dminlstração da Tropical, oçqrreu 
no escritófio da Varig S/AViação Aéreá Riograndense na cidade de Si!() 
Paulo, qual seja, Praça Uneu Gomes,s/no, 

Adem<lls, nó próprio s~te ç~ Varig SIA 
ViaÇão Aérea • Ri(lgranclense con~ta~se a formação do. grupo 
econômiCo, documéfito anexo., 

.·..... . . .· ·.·. ' E!llm que se diga q~e ·t<lrti~m ffa ??(\ 
. Ata .de. ~mblél~'da FuOC:faÇão .~ubf!11Béftêlr ern ~H l~rri ª' ~r?~ 
adma·relatado,. e dta(;!a•a.Q?rnPal1lj,i(!Trqpleál deJ-Iot~!s corno ~rnP~ 
do mesmo grupq et()l'l~iC:O~ .... · .....• · ....... •· ·• .. ·. . . . . • ... ·• .. '-_.-._-- "-" "-':·"--.-- --.- - --.---.. - -::_,_- ___ ,_ ":·-.- ,-' ' - - - '. 



Esse é o entendimento unissooo ·dos Tribunais acerca do tema, senão vejamos: 



. . . ~S$i'l forma, resta ev.ldi!nte que todas 
as empresas .. do mesmo grupo ecoru!lmioo ela n!darililda estão 
submetldas à ar:lminlstraçãó é controle da FUI\daÇãcl Ruben 
Berta, devendo ser aplicada a feSPQilSàbilldade S<'l!tdária de acçtt~Q t:OfTI 
o .disposto no artigo 2°, §2° da tu, ante ao não ~mMmemt~ da 
presente ex~ução pela redamada. · 

.. Na forma do artigo :ao, § zo da l.'l.t, 
sendo duas empresas integrantes do mesmo grupo ecóilô.mlco, de\iem 
responder solidar!ament~ pOr eventuais créditos trabalhistas de seQS 
empregados. 

ESclareça ainda que as ernPre§<ís '\falig 
. S/A Viação Aê.rea Rio Grandehse, Rio Sul Servi~os Aé~ ~~iqna]S e 
Norqeste UnH<ls l)êl1!as, encontram~se ern Proçess.o ~e R~u~~ 
JudiCial e des5a • fôrma deverá .~r apliC(j(ja a. reSílOnsabilidade ·. SO!Idana 
das· ernpre$fls qo grupo ecortômlco ~·· Var!g S/ A. com ful'\damento 1'10 
artlgo 2o, §20 da CLT. · 

JSls 



Ricardo Jubilut_ 
AOVOt; A DOS ASSOCIADO:> 

"' 0 ·Varig Loglstlca SIA -quarta réelamada- $Ub11idiáli<!<Jade, 

Alegnu "'quatfu reclam;ad<i q~e ;> ampr~ que arrematou *"' !&><~o á 
U~V da V<~rig SIA foi a VRG l..inhas Aéri!as SIA que foi ~~ndida para a 
CHI S/ A ,em 1210412007, p<:>r!anto, nM moí• fa1.endo parti; dn <'lesma 
grupo acof!órnlco. 

''Art _ao . Se o p!and de 1'®\Jp.!lr~ JU<liC!al a!)<ovado etwoiver a~enayoo 
j~çliolal de -filiai-S. ou de.llnldades. prOduWiàíi il!oladas do d~vedor, ojulz 
ordenará a soa reall:rnç!lo, ob$ervadQ 0 dmposto 110 att 142 desta t.et 

Parágrafo único; O objeto da altehaÇOO estará ~vre de qOàf<!uér õnlj$ e 
. nao haverá sucess,aodo arrematante nas obJigaÇões. ~o d&VedQl', 
l inclusi~e as de nalureUJirlblltària,. obseMdo o disliQ!lto 11<r s 1• do ar~ 
; 1~1. desta Lei. 

Art ..• j41. Na .alienação oonjunta. ou . s.éparada de ativos., 1octusivt da 
~111PI'l!~!I.OLJ (!e $uas f~iaí$, pi'c!m()'!ida sob qualquer dásm0da11dades dé 
que trata este arllgo: 

1.- .••• 

H " o obíeto da àlíenaçêo .SSISr:!llf>ín: di.!Auatquer o~u~ • e~ n.~ 1'11.1~ 
sucéssao .· d() am;maf3nla nas. optlgaÇôEj$. do .. devedo(, I!ICI~~ F ~~ 
natureza .. tnl;U~ria; _•. ~s (!~Yi!d;i$._•. da I"'Jili~çâo. do .trabalh() >e•~ 
decorl'éntes cle atildel'ltaS d!l lra\)alho. · · · · 

·-~~~~~~,e no!ndaoJl __ (l~··Ciilll\\t dê!!té ~!gô··~~-·-~~. 





~rdo Jubilut 
AnviiGAno~ . -

Af ! . ~~~fH;r~tliH 1
-na. <!i t?xi~!êrl%.!Q: . _ . , 

,ttrr.ldi(:;QtJ LfffPf.Hltn~ d.a ~mp,·*-"%.a n.tto ~.rim fr.:Y; - . 

De•t~tl~ !l&t'ia;n P<>IQ ""l<~r,; nr.r,"'''nl'o ·t ";'~' IIm 'M~" V•nci~""~ 
60. '14t tn ·_ Jf'l~rna~i'Hfrt tãf'1hmt a -h-_ 4-"t# ."l~ _.!$ t"<.irw~ ~~4V 
~<1Cfl$~1!~ u:t::s~li!i~rt ~ t~t I 1 1t) t 1:/00~, •C;~7.~::;::~:·~·~:;~~~~: 
AIIIMad.<~ apncaçao cr . . , 

ine?nstltuefon;>i;d3(1<!, :a ct!~~'"'">~> <lii ~JI ;,, "'1001 ;; ~gr""t"' l!ílJ!~Iil!~o consbtuçio11~1 ., 1~1 ~ .<t<> ·~("'M3t.> lí"'lll>!ilh1o41 $....,;~ ;; 
10" 4.48 Mlbos da: Cl T. . l«r.on~!lhi!:l<lnJ!t '"9ll11t!r~ t.lk~~ ~" "~'$ 
Para <>corr(ínc,a da suca~·loii lr>>b .. 
e~tarem llf<>SI'!nte~ dois '""'~I •• alhi~!à, ~. 9tmdo a t~rla c!~c;$k:a. li:\ de 

w"" '"""~>. a Utl'!r 

ll)ffEIS)JI!SS>C ~1;:, unidade Íiltldlc:(),$eoMmlr...a Cll~ de ;lfil';!t l~litl>Í'~ ft; 
b)$1lm $óluçao d;;t çontinuidat:f~t d<J eonlll!!o. dl;! lràO..IMo. 

E~ no~sa melhordo\Jlnna, ci!o Amauri Ma~caro Naru::imenu:t 

'SUC;;t$Sl)o de empresas sfg Oífica m ~dança na propriedade <:~a emp~ 111 
efe1tos sobre o r::ont,ato de tr~oolf)o qu& • protegido. ·. · ·. 

Funda-:se e$Sa Proteção nao.$6 110 já O~ado p!inélpl9 da con~n.Uidede ® COntra~ o i:fe Ira b<Jit;o, CUjO ccrof;lrfQ é O dl~lto .ao emprSiJ.O, como também 
qo pnnclpfo da despersonali~a~o do empregador, ou. seja, na 
dífe~enclação enlf!i !llmpre~tfo e ~mP~$:!1, para vi~cu111r os contra~ de 
~bal!lo cóm ~la e não com aquele, embora a respJlnsabi!ld;ll;!edeliócl(l 
ntlo o libere. Çom efêito, empreg<Jdot é a empr~a, diz ii rel(CLT, att:2.•), 
e não oo seus titulares. ,Os eontrntos de trabalho. ~<r m>ln&'i<lft com a 
~ní<:~ (!9 tra~111o ~. não co~, aa ~.$~9a$, qwe:. ~lf!}am 
ev,enllli.lli1i~nle~ •··flfll)tll .... •·~~~····· mesma OI'Sll~ll:ll'?~c. f'o~o!\1< ,a 

· JiítânQibÍilâad~ ~~~ .·. f:!lntra~ .. pr!l~!lfViida ··. pel!l ~fl'âilííi . ~··· ~~~~ 
fétíólneno qtia eiJé()Íltra raf<=elõlll!!!óJicas na Carta OeiL~Q • 

J ~J~ 

~ ,,, 
'i 



No caso em reta é notó , · . . . 
lt:Jrfd'c e· · lió 1 ·. no qwe a quarta reclamada a<~quírJu tmid~<:fe m<~i~a 

0

~~~~~ : ca da Primeira . reclamada, lnc.t~liJV~ \I!Mruiu de 3ua 
• .. · .· seus ~J!)Pregaaos, que. se. rllfll~>b'e foram !MírultiO!> POr 

J!lnos Pela Primeira, diminuindo certamente . c~$lOS . ness.; sentide, . as ll~hl1s <1er~vl~nas e res~uvos assentos nos ;~~eiopartos, o.s. eooliatos de 
c:hentes :j'iVJOes e toda a m~lha enseJ.adoro dartquezas. 

l'fesse dlapâsao restou para a primeira teolam<lda apenas os eustoa. 
(passivo),· e empregados que Julgou; S'égundo sua ótica, d€l$1!eoessárlos, 
vale dizer, ~cou com o mJilho~ dos mundos, a~vos e luctos sim, encargos 
e despesa$, mormente astrabalhiatas, nao, ~uma situaçao íl1l!ô.'lta e que 
contraria OV/ijWsto adágio da ilabedoõá popular 'quem ll)va o bônus fica 
com ônus". E ainda, regisrre,se que a qiJarta reolamada compunha o 
grupo acqnOmlco da .. primeira, ant.es da rl)Cl.IParaçâo judk:~l, 
demonsttanctl:l que sem a aqu/s~o, rasponderla !;(l!ldalillmente, Oll.seJa, 
utiliZa ã rlll<)uperaçãp. juqlciàl com vistas Jâo somente a se exlm1r dtll resJXlf1saojl!dade. 

N~m se· argumente . com. a·.· collCqmà~êla do sinct!eilto rep~e~t<l!il/P IJe 
clâsse, visto que Ineficaz P;ta o ~heclt;n~nto de ~~~:~o. 
com~lénêiá essa exclusrva desta o, JustiÇa Especializada. 

f;~~::·~;'1.;~nr~~*~a~~·a~~·~· cleêtaro a sucessllílc !ràb;IJI~ilita ! 



Peto ll!l<posto, tllOdQ ern vista o il(ima aduzido, requer seja de~tmlnada a ex'"'diÇio de ofício ao 8anco 
Central a fim de que se efetue o bloqueio na$ tontas l:lancá.rias (Sacen-Jud) e aplicaçaes .das empresas · 

\ c.., .... ,. n.., .. , ......... - ............... ... 
Paulista; 116S, ·111 andar, . c:jto. 11, Cerqueira Cé$ar,. Sio 
Paulo/SP Cep: ouu~ooo~ .. ln$Ctlta .·. no . . tl'fPJ: 
1S.t47A99/0001·31, . bem . t:<lriío. seja determinado o 
bloquero dos valores junt() ã$ empresas de tllrtio. de c:rédito,. abailto de$Critas: 



f FR1 a1~Par ln
1
vestimentt>s S/A, com endereço na Av. 

A m rante S Mo de Noronha, 365, bl. s~ 40 an~r1 Cep: / 
20.02(.1~oto, Rio de Janeiro/lU, InSCrita no CNP;J: 
03.471J.789/0001-89, . . . 

t Varig . Logf~c;a S/A, com endereço na Rua Gomes de 
. Carvalho, no: 1609, Vila Olimpiar CEP: 04547-<)06, São 
Paulo/SP, inscrita noCNPJ~.O,U66.143/0001-S7, 

L VEM Varig Eng~nharla e Manutenção lt~a, coltl end~ 
[ Prâça Com~ndante Uneu Gomes, s/n°, ~rt.aria 03 varifl; 

ld .. Ae~porto, . São .. Paulo/$P, ll'í$Ct'ita no CNJiiJ, 
04.775.$21/0001"'28, 

', .· -- ·- -- " 

JZ2L 



"ferl\:los em que 
~A.'lerenmento. 

/? ~q Pauto, 1.6 março de 2010. ,• ' - 1 

/' \.:'\~. \\ 

Rkaf'lfo Vhtitlus .lubilut . . ' 
048/SP\'!-16.477 

\ 
j 
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.POb~R Jl,lt'l(CIA~IÓ ~E!O~RA~ 
,ltJ:~Jrl<:;.!! dó'Tr<t~afl~o.· 2" A~l!b 
1:.? \fiiiN~ .dt'1 lrub<Ílh(l tííl'í .sl~!w F1.ílt,ihJ •. C.llrlil*"t 

N!3'trta data, faço os prss8ntes 
auto~ llóridwSô~ ·ElO. MM. Jt;1i 
T!h;lar d~$la V<Jra. Dr. G~Mr 
Á!JguétO.C~tovi FagtJnde:;;, · 
8P.; 20J:;•a:2'01 n. 

t, i 
\\ / 

~ ~ I 

Mçv>tía As9iQ,<~ dl3'~i,ilt!l!'11\rídr$s 
biri!>!<;>r>i\11Úl ~!'ltHMani;i 



PODeR JUOICIAAIO.FeiDE!F(Al. 
Jus~íça do f(iít:bal~l(;l ' a~ Âl\1{)\,!íi;'[ 
í .~ Vi:it~ do tll\lbl'llho ti~ $êo ~~ulcy , f.~!itpit<~J 

~&r\/iços Conipf!3ril~Jrl!<lret> 8~, f"AEl. $~iirVrÇO'I;l!Je JWlnllíiF!ti~ÇML~~.!:l 
vang lcgls!tca S/A fa:<:mm partlil dg 9r~po d,e Empr.tlt'><lS.(~. ~\liB}. 
Peflro a lndul)iío: das qtJatro no ~óto pass1Ví:!. . . . . . . .·. . · ..... · .. 

com re·laçff!ó À Ff18 $<irv\çoo Grá;tfGt>s Uija, :o•!:lo~urn!!!ntf:l 
d~.dls. 72i cc;wnprtlVa á pt;1J!idpaçãc.da Fm1daçãr>R.~>I:iS.n Senil .:im 
s<:~u ~.:apitai soc;rat •D.eflro sua inclllsa.o na pç;tá p'a5.$\vp, 

As~>irt); inc!uam.se a~ emprrusas. r:íl>li!Póíofl\jdas pelí'> 
re.damante ~s 1/i!l. 629/630; exq~tlG C.ornpãnh!a Trqpiqar d~H~!peis ~;J 
VRG Linhas Aéreas S/ A :no pólo p<i!S\th,m det dema11d<t 

E:oipeçam·slil marJrh;dos de dtaçàch .penhorá e <~V:<lill.i'l~? 
emf<tce .• das me(;)mas · · · 

· ·· dê-se · c;éncia ao redama~~ . cl~ t'GHi'!D!ii diit11 pr<l!>:;enfe;. 
der::Éi>ão. i. ·1· Sf'. . "'::l o a "•b; ,:1] ,.. I ,, '•. -

'·.• <'> ·· . .é,· r"f•j ~ 1'. '.,)\% '}'c, <'iU-\":~·" 
~.. I I. I ~~'-"': l,· .. LP _i. \.j; . .j~ ~->-~r,_-
1' ; !?: ~ ..JJ.,;;;}{-r-'- ' - -.- 4- ' 

céMR ;r;.;~.t-····.~1.é oi.·Ltiyt FAGUNDES tjht!Eabmhtl 





















·. . . '?\; f~i3 $e&!~~ (l~ Ailmentâ'Çi!o,Ltcta é 
. .e~ldliittt<!n:Jente .• ~i!-ilt~1,~ ~p 9t~P,P i:fÇoi)õ.mito <la Vai'!\! ct~mPr.ova.ndp"~e 
· 1\tr:}jv:és do In'$tiliri1~nt<l' f'ilrticU.Iar. da 2P Al,teGJÇ~o d\l 9?l'f!('f!,l'P p{Jcl?!, 
· côpla anexa, bem. conw Elo Çp-n.tr~tp; $tr~\flf:1f\~f!; qra 'àJXif$@j~ :di!l) fo 
:~~~~~t piifrl.~· ·Y~ttey~~$lii ···~~~ ····~ AJnd?~~~ ~~b~~ ~~íf>i *':spcy úniê<l 







·~~~J;J ? é90<lrtji;:~~~~~~ff~<;~~~· .~\1Jllf,%;<~:',i~r.~ • ~~rMiaii\i:ii~~;.\<lJlâ,p.~··. ,· ~p,);!·~.·.VanQ.•fi'A:ifP!Y~·:i.?~;<~.·~rn~li~~eí:~s;$r,l}.:(we:f(JJ;v$r\did:~ jl/lr,à)iJ 

·~~~$~~J;1;;~~'2qll~:·cf1!1lió\P:i~~~ .. rli5ioil.~zél1~:::ij~~f~§·~m? 

=~wt~~~~\1él~'TI~~~~9~~~~tff~!~~'-ty~~.[~~~~,:~: 
SI/f,, •é . .J~g!Jima.rsucessom· ~e (.lRI{:,~â pnr))~'!!l,'\1;~' .er~vê a "'' i'útó'il;)dO§; ··· 



Co~~lt~vna: 'l!rl~~' )? :4o~ .Qeorreu;e1;~;m'.~m~"'11~1J$ ~"•~;>i;<ti;i;m : 
, .· r;l<;!aroad~ ·iÇ,t Qlfl(J;!,t~o/(11)1ª" ~ rep.entií, (lilli\Mis da p~~q,J~; .,.;to"il!' 
· .~~-~o~o. c;. Péf~\ 'f~~~o/ii~çlvi?I!S•~~:·'air4i(jfifü q~g; ~s W,iri\6\i"l $ 
·~tPI,\rel•t~~nc!a; :m:llf<l, r~c;e~r~m.::!l·M~Io"~" · ve~oas rfisolliO<~, ~rm_ac; 
. ilêix~iis :Jiesarnparooas ê'i:lim qu~lt1iiâi.:plirsJ)e-~uva djj iíionia ra,s~~~~" · 
~ ~~~~~\(i.~ .. \f~j~tórii!S llri' li@.â, il,nt•l~ ~~.~~Jil.\l>.,rol\ilil1~5fófá:rt 

· ,:Z:é!tá~ç§) i!hi'i:íptilr)íen!e Pe1a tf~d~b <'fu !!&'éii!Tl!,ltl«,nl!;) <:l<lli a~'ildacte~·. 
\~'iilfh iiiie. hi:í~~m :!!fito p~Q;iis imleíi(j~ " ~a!~lilfl~, 11~CO!rân1os da di\iÍi\ilu~~il'il~~iii\tt~Íi:>~ ' · ' ·. · · 



;Z;~~Q~::í:Jg~~~~~t~~~~g9fi~%\{~rj~CI~sSfbi)i~.~à 
;l)klilsf!~áse:.cre·uní\1<~~\\J~rt~.tc'~9!i.e'lhi:iéil~M~.ll·~rarilrjiW~~~; . 

. ,••,' . . . .. . . -·.:-.·· ._ ·-- . 

b)san1·soruq~Ci.i:f'í..li<:irib;'i,~cç:ª~~'?kieoniratode:trabaif~: .·· . -·' ' . 





• A.rt!~d~!J~ -6~~!1 ~.~~~. -AA!tl ~nd~~li~ nil Ru~ ~í:iâii 
Oliiti!?Ia(jafii }2.()5~ S9i 'l'1;~ªt~ )!.ilá ólím#!,ã~ $.~6 PâiTitifsp 
C.· f04S51~000J ........ lt ...... ··c··"···;_- ,;,:,..··. ·:~-.. :·<· · · ... ,-.~,, ~p · , ., .. ,. 1, ••JII:f ,<) !'1t) l'P~.J)..,,,.:3::!,S13,(()001c.,3r• 

., . N(i1/o . Niirte Administr;ldora I'J;~M.l;los C!;i.~f.i!ilil5k ~~~t 
en~r.%0. Estt;:tdêt jjas ·c~'fl.á'ti!'s, 18~?:/~,~~- Gâ~~9; .Rl.â _, 
deJ;iiH'lirq/IVJ,.Ç,~p~,~.1:94i:4~o, Cfilf1J: az.an .• s11tll®1" 
~~ . . 

• vi?.G Liiihas Aéreas. -S{f!,, clílli' '~rl~~i:(,l'~:~::nfc!: P~.~ 
com~ndant~ i:in® GÔme!i; •il/~1:· J~ Aêió~'jjfrol ,$~ó. 

::~~~~~lht~~,\~~r~;;;;$~9,: ., 'l9~~g n~; . ·CMPJr 
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• · Fft.~ :ServrçAs'dó,:~l!~e~têl~~~·~~ilr<IQ~ ~~*~~~·~I!' R~ ' ·· 
18de·ncwemllt(.l, ~9Pt.~~~~:02; ~\ll.çl'lo; P(u:t9'i\J~QfÍli/RS · 
ce,;: 21941~480:, ®m•C~lu: os;~G..9si)óoo1~1t:Ç ··· · · · 

· .. •• . fRB se.VrÇos G~áfit:l,l~il.<ttl~~r-·Ç()tu'eiii!er~J;9:;ó<l:kiia't~•de 
..... · .· .noveml:n:<:tj· aoo, sal.a o2; $~.ci'loão, '"P'i:i:!:M)iÍi~reJtts ~p: 
· .. ·• . 90.24ó~.Q40,ln~cr,itQ nl) CNPJt•Ó5!~,7:!t'l52/I)O();l.~:14, · . . ' . 

• companfíta 'fiio'pÍ~l}le litit~l$úç#,~li illlclere~m~ Ávenfd!l 
PauJls~; :1.76~; 1~ <nldar, l':jto •• ~1;:.Cerquelra César,. Silo 

· ·• Paulo/SP ·· · ~ép: . ();J;3ü.~ooo,. inscrita no CNPJ:. 
. . {5.147.499/0001·:31, 
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Tribunal Regional do Trabalho da 2• Região I Acompanhamento Processual em I" Inst... 

Acompanhamento Processual em 1a Instância 

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 
Justiça do Trabalho - 2a Região 

Número Único: 01181008020105020001 

Processo São Paulo- Capital(OOl) 

Vara: 001 - 01181008020105020001 

Distribuido em: 25/05/2010 

CARTA PRECATÓRIA EXECUTÓRIA 

Autor Luiz Daniel Gomes da Silva 

Advogado MIGUEL TAVARES FILHO 

Réu Fundação Ruben Berta + 5 

?. 
Situação Devolvida e~ 13/12/2010 

Data(s) Trâmite (s) 

11/07/2011 Protocolo de Petição de Juntada de pedido de renúncia 

Número do Protocolo: 53745 

Nome: FRANÇA RIBEIRO ADV 

13/12/2010 Remessa/Devolução de CARTA PRECATÓRIA EXECUTÓRIA 

Envio : MALOTE GUIA : 30052/2010 

16/11/2010 Protocolo de Petição de Manifestação sobre despacho 

Número do Protocolo: 2286590 

Nome: Fundação Ruben Berta 

05/11/2010 Protocolo de Petição de Exceção de pré-executividade 

Número do Protocolo: 118917 

Nome: Companhia Tropical de Hoteis 

04/11/2010 Certidão positiva de Mandado de Citação de Execução 

Doc. 30674/2010 

Oficial de Justiça 

28/10/2010 Remessa/Devolução de Mandado de Citação de Execução 

Doc. 30679/2010 

Oficial de Justiça 

28/10/2010 Certidão positiva de Mandado de Citação de Execução 

Nova Consulta J [c._ ___ :::C::.•:::d:::•:::•::.lr:::•::_r:::•:::c::o::m:<p::•::"::h::•:::m:::e::n:::l::o:._v::i:::•...:•:_·::m::•::il:.__ __ _,] ( Mais Trâmites 

Clique aqul, para consultar sua Lista de Processos Cadastrados por E-mail 

Fale corno TRT 

http://trt. trtsp.jus. br/ dwp/primeiralnstancia 
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I 
·:ABALHI$TA 

O E S P o1R T I V O 

/ 
EMPRESARIAL 

. CÍVEL 

Mígu:l Tavar:::s Filho 
advogados 

i EXMO. SR. DR. JUIZ DA 06a VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE 
I 

GOARULHOS - S:f:'. 

Processo n.Ol444.1997.316.02.00.3 
Reclamante. Jair Emerson Lautenschalager 
Recorrida. Alvorada e Varig. 

JAIR EMERSON LAOTENSCHALAGER, 
já qualificado nos autos em epígrafe, por seu advogado, 
\).OS autos da RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, vem à presença de 
V.Exa., em atenção ao r. despacho de fls.857, informar 
e requer o que segue: 

Informa que até a presente data o 
recl.amante não recebeu o depósito recursal., portanto 
requer prorrogação do prazo para comprovar o 
l.evantamento do valor correspondente. 
' 

' ... O recl.amante anexa à pxesente 
Petição· tódós os ·documentos comprobatóx.ios da 
existência do grupo econômico menc.ionado. 

: 'Av. Avellno Alves Machado, 701 ·Jardim Pinhal · Guarulhos • São Paulo ··BRASIL - 07120·000 
Tel. (55) 11·2440-6511 
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,ABALHI :TA 
DESP<=2RTIVO 

CÍVEL 
EMPRESARIAL 

Migu=l Tavar;:;s Filho 
advogados 

Primeiramente, cabe salientar 
a empresa VARIG foi condenada ao pagamento dos 

reitos do reclamante, ainda que subsidiariamente. 
Pnrlc.anto, é responsável pelo débito trabalhista. 

Diante disso, sendo responsável 
! 
~elos direitos trabalhistas, e fazendo parte de um 
grupo econômico de empresas, as empresas coligadas são 
$olidaripmente responsáveis com ela. 
; ;' 

Cabe salientar, que a empresa 
VARIG está em processo de Recuperação Judicial, o qual 
àificulta o recebimento do crédito pelo trabalhador, e, 
hão podemos esquecer acima de tudo, que a divida 
trabalhista tem caráter alimentar. 

Ressalta-se ainda, que o 
reclamante foi o un~co prejudicado na relação de 
~mprego, visto que desempenhou suas atividades por 
longo tempo e nada recebeu dos seus haveres desde sua 
dt;'missão. · · 
'• 

Portanto, as empresas do grupo 
·econômico são solidariamente. responsáveis pelos 
direitos conferidos ao reclamante. 

Como é· ·sabido, ·no Direito do 
TrábiiÍlho, • o· grupo ecoriômicO· de empresas tem de assumir 
contornos mai's flexíveis (menos· rígidos que os do 
Direito Comercial),• ate porque para o ·trabalhador 
.torna.:.se ·iinpossíve1 provar· o gerenciamento 
subordinativo entre as empresas, dele apenas sente os 
efeitos no dia. a dia do vinculo.'J:aborativo. Exatamente 
por tal motiVo' a Doutrina e a Jurisprudência inclinam-' 
:se· ··pelo rei::Ónheciment:o do grupo econômico não apenas 
'quimdo ·ocorra' subordinação hierárquica de empresas, mas 
;tànihém' qaando se evidencie a administração comum ou 
ioonjunta, verdadeira ligação consorciai de empresas. Ê 
:o que ocorreu no presente ca·so, pois além da identidade 
:dE?· diretores/·· o próprio nome das empresas revela a 

: Av. Avelino Alves Machado, 701 ·Jardim Pinhal - Guarulhos - São Paulo - BRASIL • 07120·000 
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T RA B A L H I S.TA. 

. I 
D E S P CJ:lR T I V O 

CÍVEL EMPRESARIAL 

I 
Migu=l Tavar=s Filho 

advog_ados 

ligação empresarial e a atuàção no 
negócio, ou seja, transporte aéreo e 
estas as seguintes: 

mesmo ramo de 
outros, sendo 

1" - VARIG S/A VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE, inscrita 
no C.N.P.J. sob o n° 92. 772.821/0287-GOr 
estabelecida na Praça Comandante Linneu Gomes, s/n', 
Santo Amaro, São Paulo- SP.,cep. 04626-900; 

2a - SATA S/A. - SERVIÇOS AUXILIA:RES DE TRANSPORTE 
AÉREO, .inscrita no C.N.P.J. sob 
33.437.435/0038-49, com sede no 
Internacional de São Paulo, Rua Jamil 
s/n° - Jardim Santa V.i.cência, Guarulhos 
07143-000; 

o 
Aeroporto 

João Zar.i.f, 
- SP., cep. 

3" - FUNDAÇÃO RUBEN BERTA, .inscrita no C.N.P.J. sob 
o n ° 92. 660.737/0003-10 r estabelecida na Praça 
Comandante Linneu Gomes, s/n' - Portaria 03 Varig, 
Santo Amaro, São 'Paulo - SP., cep. 04626~910; 

·4" Fl.Ul-l?AR · INVESTIMENTOS S/A. i inscrita no 
C.N.P.J. sob o n° 03.478.789/0001-89, estabelecida 
na Avenida Almirante Silvio de Noronha, n° 365 -
Bloco "B" .- '4' andar - 472 - Centro, Rio de Janeiro 
-·RJ., cep. 20021-010; 

s• - VARIG ·LóG:Í:STICA S/A. r inscrita no C:N.J?.J. sob 
o n ° 04.066.143/0001-57, estabele-::ida na Praça 
Comandante. Linneu Gomes, s/n:~, Santo ·Amaro, São 
Páulo- SP;,··cep. 04626-020j 
~~ ~·· 

6a PLUNA LINEAS AEREAS URUGUAYAS SOCIEDAD 
ANONI:MA, ··inscrita no C.N·.l?.J .. sob o ti 0 

33:537.622/0010-01, estabelecida na Rua da 
Consolação, 368 4° andar, Centro, São Paulo - SP., 
~ep' ciBo2"'ooo; . •,•. 

7~· - VEM' MANuTENÇÃO· E • ENGE!UrARIA S/A. r. ·inscrita 'rio 
C;N.P.J: sob o n° ·04.775927/0005-51, ·estábelecida na 
Rodovia Hélio Smidt, s/n', Km 19 Setor 2, 
Aeroporto, :t;úarulhos - SP. r cep. 07190-971; 

Áv. Avelino Alves Madlallo; 701 ·Jardim Pinhal; Guarulhos • São Paulo· BRASIL· 07120·000 
Tel. (55) 11-2440·6511 
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CÍVEL EMPRESARIAL 

Migu:::l Tavar:::s filho 
advogados 

e• - VARIG PARTICIPAÇÕES EM !rnANSPORTES AÉREOS S/A. 
VPTA1 inscrita no C.N.P.J. sob o n° 

03.634.777/0001-04, estabelecida na Rua Dezoito de 
Novembro 1 n • 8 O O - sala no 02 1 Na vegantes, Porto 
Alegre- RS., cep. 90240-040; 

9• RIO SUL LINHAS AÉREAS S/A., inscrita no 
C.N.P.J. sob o n° 33.746.918/0001-33 1 estabelecida 
na Avenida Almirante Silvio de Noronha, n° 365 -
Bloco "C" - 4 o andar - sala 427, Centro, Rio de 
Janeiro- RJ., cep. 20021-010; 

lO" + NORDESTE LINHAS AÉREAS S/A, inscrita no 
C.N.P.''J. ·sob o n° 14.259.220/0032-45, na pessoa do 
administrador judicial, DELOITTE TOUCHE TO~TSU 

AUDIT. INDEPENDENTES - situada à Avenida Doutor 
José Bonifácio Coutinho Nogueira, n° 150 - Conjunto 
502 - 15° Andar, Jardim Madalena, Campinas - Sl?. 1 

cep. 13091-611; 

ll • - VARIG i?ARTJ:CIPAÇÕES EM SERVIÇOS COMI?LEMENTARES 
S/A. 1 :insorit.a nl:) C.N.P.J .. sob o n° '03.634.795/0001-
88, estabelecida na Rua Dezoito de Novembro, no 800 
~ sala n° 01, Navegantes, Porto Alegre - RS., cep. 
90240-'040i" .. 

12" - 'COMI?ANHIA · TROPICAL DE HOTÉIS, inscri:ta no 
C.N.l?.J. sob o n° 15.147.499/0001-31; estabelecida 
ná. Avenida J?àul'ista, n'0 1765 ·- 1° andar·- Conjunto 
li"- Bela Vista, Sãó Paulo - SP., cep~ 01311-200'; 

13" - AMADEUS BRASIL LTDA., inscrita no C.N.l?.J. sob 
O' n° · 03.232;813/0001-03, estabelecida na Rua das 
OHmpiadas, n° 205 ~ 5° andar· - Vila Olimpia, Sãó 
l?a~lo- SP;·,:·cep. 045.~1-000; · ··· ·· 

14";- VOLO DO BRAsiL S/A·.; inscrita no ·c.N.P".J, ·sob 
6 ·<no 07 .''57'4. 036/0001-28, na ··pessoa do sóeio · Sr0 

MARCO ANTONIO AUDI, inscrito no CPF/MF n° 
012.577.138-09, residente e domiciliado à Rua 
Fe~ni:mdes ·de Abreu, n° 127 - ·an. 12, Chácara Itaim; 
$ão Paulo .,_, SP., ·cep; '0'4543-070; 

15• "- . J::Ni'ERNATIONAL LEASE'· · FINANCE CORPORATION, 
inscrita' 1no C.N.P.J. sob o n° 05.!i04.234/0001-61, 
estabelecida à Alameda Santos, n° 745 - 9° andar, 
ceirqueira· C$·sar, São Paulo - SP., cep: 01419~001; 

~v. AVellno Alves Machàdo, 701 ·Jardim Pinhal • Guarulhos • São Paulo • BRASIL • 07120·000 
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Ã6a CONTINENTAL AIRLINES INC., inscrita no 
C.N.P.J. sob o n° 01.526.415/0001-66, com sede no 
Aeroporto Internacional de São Paulo, Rodovia Helio 
Smidt, s/n° - Terminal 2 - Asa D, Guarulhos - SP, 
cep. 07190-972; 

17• AMERICAN INTERNATIONAL GROUP AIG ANNUITY 
INSURANCE COMPANY CITIBA, inscrita no C.N.P.J. 
sob o n° OS. 428.728/0001-20, estabelecida à 
Alameda Santos, n° 745 - 9° andar, Cerqueira César, 
São Paulo- SP., cep. 01419-001; 

j 

18• -,'MATLINPAT'l'ERSON GLOBAL AMERICA LATINA CONSULT. 
LTDA., inscrita no C.N.P.J. 
08.583.605/0001-64, estabelecida à 
418 - Conjunto 3601, Vila Olímpia, 
cep. 04551-060; 

sob o n° 
Rua Funchal, n° 

São Paulo - SP., 

19a VRG LINHAS AÉREAS S/A., inscrita no 
C.N.P.J. sob o n° 07.575.651/0001-59, com sede no 
Aeroporto Internacional de. São Paulo, Rodovia Helio 
Smidt, s/n° ·- Terminal 2 - Asa C, Guarulhos - SP, 
cep. • 07190-972; 

20• GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A., 
;nsorita no CNPJ sob o n° 06.164.253/000h·87, 
com sede im'· Aeroporto Internacional de- São Paulo, 
Rua Jamil ;João Zarif f s/n o - · Tl - 'A$ a "B", Jardim 
Santa Vicênciaf Guaru1hos -· SP.; ·cep. 07143"-000f 
vem, pelos. inoti vos ·de fato. ·e. de di r. e i to a segui.r: 
aduzidos f expor, ponderar, para finalmente requerer 
de Vossa Excelência o que segue. 

A 1 a f 2 a, 3 a, 4 a , 5 • , ::6 a e 7 a 

reCl'cfinadas·,- dur·a:nte o pacto laboral do obreird; faziam 
parte· do ·mesmo grupo empresarial, denominado "GRUPO 
VARIG", ESTANpO SOB A MESMA DIRE;ÇÃO, o ·que caracteriza 
a figura do ·'g'rupo econômico a teor do àrt. 2 o, § 2 o da 
CLT~· ·. 

· í Res·saltá~se que· a existência 
do·. ·grupo ·'econômico é incont:r:oversa, fato este 
comprovado através da documentação ora juntada. 

Av. Avelino Alves Machado, 701 -Jardim Pinhal·· Guarulhos- São Paulo ·'BRASIL - 07120-000 
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TRABALHI TA DE S P <i5R TI V O 

CÍVEL EMPRESARIAL 

Migu::l Tavar::s Filho 
advogados 

Notório que deve haver 
responsabilização solidá.ria quando configurado grupo 
economJ.co pelo conjunto de empresas, dotadas de 
personalidade jurídica distinta, submetidas à mesma 
direção, controle e administração dos membros de urna 
mesma holding (4° reclamada - FBR-Par Investimentos), 
criada e destinada a cuidar permanentemente dos 
investimentos do grupo. 

Nesse passo, verifica-se que a 
1" reclamada - VARIG S/A - VIAÇÃO AÉREA RIOGRANDENSE é 
controlatia pela 3" reclamada Fundaç&o Ruben Berta, a 
qual possui corno objetivo prover o bem-estar dos 
funcionários de um conglomerado de empresas criadas a 
partir de um tronco principal: VARIG S/A. 

A 4° reclamada - FBR-Par, por 
sua vez, controla outras três holdins, a saber: 

• 1 a) Varig . S/A (Viação Aérea Rio-Grandense) , que 
·controla: as empresas Varigl.oq (5° reclamada), 
Pluna e Vem. 

• 2. ~) Varig Participações · em Transportes Aéreos S/Â 
· (VPTA) ;·~ 'que dontrola as empresas Riosul. e 
Nordeste. 

• . 3 •) Va.:;ig Particd,pações em Servi<i'os C9mplementare;. 
S/,A <~se)., que .. contro],a <l!> emp,t:esas sat;a, Rede 
Tropiqal .Hotéis e Resorts., Brasil e a empresa 
~adeuE! J;lrasil. . . 

Para um~ : melhor compreens&q, 
c;orn o devido .:respeito, demon~tra.,o·.autqr .a es.t,rutUra· do 
"GRUPO VARIG", através do organograma abaixo: 

Av. Avelino Alves Machado, 701 -Jardim Pinhal • Guarulhos - são Pauto·- BRASIL- 07120-000 
Tel. (55) 11-2440-6511 



TRABALHISTA D E S P O;R T I V O 

C! V E L EMPRESARIAL 

Migu=l Tavar=s Filhq 
advogados 

I VA.RfGLOG I 
r- VARIG SIA I PLUNA I 

-1 VEM I 
Rio Sul I I?undaç:Ao I 

Ruben Berta VPTA f-FR~ .. Par .. Nordtlte I I 

i SATA I 
- VPSC • R1!da 

I T.-opl.:AI 
Hot~ls 

i Ál'tiR.dt'.Ut 

I Braslt 

Destarte·; inobstante as 
alegações acima, bem como a vasta documentáÇão ora 
juntada, a existência do grupo econômico pode ser 
comprovada, ainda, de forma inequivoca, através da 
composição societária das empresas. 

Na órbita do Direito do 
Trabalho verificamos que o grupo de empresas recebe 
outro enfoque que não o do direito comercial, no 
sentido do grupo como empregador para os efeitos da 
relação de emprego o parágrafo 2°. do artigo 2°. da CLT 
nos dá a seguinte redação: 

"Sempre que uma ou mais 
empresas, tendo, embora, cada 
uma delas personalidade 
jurídica própria, estiverem 
sob direção, controle ou 
administração de outra, 
consti tu.indo grupo 
industri_a} '· comercial' ou de 
qualquer a ti v idade econômica, 

Av. Avellno·Atves Machado,. 701 ·Jardim Pinhal • .Guarulhos • São Paulo • BRASIL· 07120·000 
· Tel. {55) 11-2440-6511 



TRABALHISTA D E S P O;; R TI V O 

EMPRESARIAL CÍVEL 

Migu::l Tavar=s Filho 
advogados 

serão, para os efeitos da 
relação de empreqo, 
solidariamente responsáveis --~ 
empresa principal e cada uma 
das subord.i.nadas" (grifo 
nosso) 

Ora, a solidariedade definida 
no § 2° do artigo 2° da CLT, tem uma abrangência 
praticamente ilimitada. Ali se responsabiliza tanto a 
empresa principal como cada uma de suas subordinadas, 
sendo ·essa· responsabilidade S1l!f'la e irrest:r:i.t:a, haja 
vista que, por se levar em conta a figura do 
hipossuficiente esse deverá estar sempre garantido 
contra qualquer artifício de uma estrutura econômica 
sofisticada, que pretenda burlar ou desvirtuar as 
normas de proteção ao trabalhador. 

Acrescenta-se que essa 
solidariedade pode estender-se a E!ll1Presas que se 
interligUem seja através :'de controle aci:ionár.i.o, se;ta 
pela administração comum ou mesma d:l.reção: Os termos · dd 
dispositivo supracitado p'érmitem que, a qualquer 
momen·to, seja chamada a integrar a lide qualquer das 
empresas do grupo, ainda que não tenham tido qualquer 
vinculo empregatício com o autor. 

O que caracteriza ' a 
solidariedade passiva essencialmente é que o credor tem 
direito de exigir e receber, de uma só· ou de algum· dos 
d~vedores, · tos:á a divida. Nest·e conceito,- não ·,·se deve 
questionar até· quando o credor· pode dele se utilizar, 
e~ 'portanto, não há como estabelecer preclusões para 
sua invocaçao; dentro do processo. o ·princípio do 
contraditório;"'que permite que ·o devedor se defenda, 
nesse contexto sofre restrições. Chamadas a integrar a 
lide, as demais empresas do grupo econômico não tem o 
direito de qu<7stionar sobre a existêncfa ou não de uma 
relação · j uridica empregatícia. Só poderão discutir a 
natureza de seu relacionamento econômico com o grupo, 
parà s9 ii!Ssim negar .a existência da solidariedade . 

. ';. 
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Neste sentido: 

Tribunal Regional do T.r.abalho 
TRTlO"R. 
GRUPO ECONÔMICO - Configuração. 
O grupo de empresas se verifica quando 
da existência de uma empresa-mãe e 
empresas-filhas (artigo 2°, parágrafo 
segundo da CLT) . Contudo, havendo nos 
autos provas outras que caracterizem o 
agrupamento de empresas v. g. 
administração comum quanto a pagamento 
de funcionários - há que se en·tender 
estabelecido o grupo empresarial, com a 
conseqüente solidariedade entre as 
empresas agrupadas. Recurso desprovido. 
(TRT10°R - RO n° 818/97 - Ac. 2• T -
Rel. Juíza Heloisa Pinto Marques - J. 
30.09.97- DJ. 17.10.97). 

Tribunal Regional do Trabalho - TRT2•R. 
GRUPO ECONÔMICO - Solidariedade passiva. 
- Administração - Configuração. 
A participação acionar~a dentre as 
emptesas, somada à · ingE'rriência no 
conselho consultivo e aos· investimentos 
caucionados por ações, configura grupo 
economico (artigo · 2°·, parágrafd 
segundo, CL'r) ·. O conceito trabalhista 
não possui" o mesmo rigor ·que o direito 
comercial, pois ·objetiva tutelar verbas 
laborais daqueles que trabalham em prol 
do grupo, ainda que o vínculo se forme 
com"·ctete:tminada emprclsa. As demais nãd 
podem· . se· furtar· à responsabilidade 
passiVa. · · ·· · I·· · ·· 

(TRT2•R - RO n° 20.000~43i~813 - s• T. 
- ~el• Juiza WÚma !ilo'g'ueira de Araújo 
Vaz da Silva - DOBSP 19.02.2002). 

"Grupo econom~co - · Caracterização. Come 
fob'tia dé ampliar a · garantia dos 
créct'itós trabalhista's·,_ o texto 
consolidado,· através do ·artigo 2°, 

Av. Avelino Alves Machado, 701 -Jardim Pinhal - Guarulhos - São Paulo -·BRASIL- 07120-000 j· 
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TRABALHISTA D E S P RJR T I V O 

C i V E L EMPRESARIAL 

M i g u :: I Ta v a r= s F i I h,o 
advogados 

parágrafo 2°, delineou a figura do 
grupo econômico, caracterizando tal. 
instituto pel.a diversidade de 
personal.idade jurídica, mas mantida a 
mesma direção, controle ou 
administração, vinculando-se uma à 
outra. Muito embora não exista, in 
casu, a figura da empresa controladora, 
restou comprovada a administração una, 
exercida pelo mesmo gerente e no mesmo 
endereço. Destarte, o fato de as duas 
empresas possuírem personalidade 
juridi.ca própria não elide a 
possibilidade da configuração de grupo 
de empresas." (TRT - 3• R - 1" T - RO 
n° 777/2000 - Rela. Juiza Cleube de F. 
Pereira - DJMG 14.07.2000 - pág. 9) 

"Grupo econômico Elementos 
caracterizadores Presença 
Reconhecimento. Doutrina·. ·e 
jurisprudência, ao longo do tempo, 
posicionaram-se com certas reservas 
quanto ao · conce.ito do que · seja uma 
grupo econômico. ·No entant·o·, ao que 
tudo· indica, existe certa convergência 
em ·sustenta:r ·que frente ao caso 
concr~to, a Transp. a:~:ência ·de uma 
unidade de ·comando emp:resarial, 
sustentada por·· uma centra·lização ·e 
controle dos , · seus: serviços', · reciprocas 
trans-ferências · de · · empregados~ 
lÍ.den tidade . ' dE:> . '. ·negoC!iaçõas, ' ' etc' , 
constituem-se 'fortes · in'dicativos da: 
predença de um g~upo e~onômico." (TRT-
15• R - 2• T "' Ac; n° 14312/-2000 ..o.: Rel. 
Luis Carlos c. M. S. da Silva - DJSP 
02.05.2000 - pág. 41) (grifes nossos) 

Conc.lui-se que, não faltam 
elementos para caracterização · do · GRUPO ECONÔMICO 
mencionado e, estando as reclamadas sob a direção do 
mesmo, é outorgado ao Reclamante todo o direito de 
invocar a solidariedade do § 2° do artigo 2° da CLT; e 
chamar para integrar a lide· todas· as empresas 
pertencentes ao grupo, devendo ·assim ser decr·etada a 

Av. Avellno Alves Machado, 701 ·Jardim Pinhal -·Guarulhos - São Paulo - BRASIL· 07120-000 
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TRABALHISTA DE S P PJR TI V O 

C i V E L EMPRESARIAL 

Migu::l Tavar::s Filho 
advogados 

SOlidariedade daS 1 a (empregadora) I 2" 1 3a 1 4.1 5" 1 6a 
e 7• reclamadas qualificadas no pólo passivo da 
demanda. 

reconhecido o grupo 
dentre as • empresas 
VARIG LOGÍSTICA S/A. 

O reclamante 
econômico acima 

participantes 

pleiteia que 
descrito, no 

inclui-se 

seja 
qual 

a 

Entretanto, em 25/01/2.006 a 
VOLO DO BRASIL 8/A. adquiriu 95% do capital 
votante da VARIG LOG, conforme se constata na 
documentação anexa. 

MM. Juiz (a), está clara a 
sucessão das empresas, pois quando da compra de 95% 
do capital votante a reclamada VOLO DO BRASIL 
S/A. assumiu o controle e passou a exercer o 
comando das atividades exercidas pela antecessora 
VARIG LOGÍSTICA S/A., fazendo uso dos mesmos 
equipamentos · e máquinas e, principalmente, utilizando 
os mesmos empregados da sucedida, sem no entanto, 
haver alteração jurídica da empresa sucedida. 

A CLT · e·s·tabeHice o chamado 
Princípio da Cbntinuidade d9 contrato de ·trabalhá, 
déte:q'niriando'' ___ que qualquer ·alteração na estrutura 
]iúídica dà 'empresa não afetará os direitos dos seus 
empL·egados (CLT, artigo 10). Não apenas. a lei (artigos 
10 e 448 da CLT), como também ·a doutrina e a 
:Jurisprudência; :reconhecem a oco:r:riineia de sucessão 
trabalhista' semprê' · que a administ:t'ação · de- Uin 
empreendimento· ·t:roca de "mãos" e o trabalhador continua 
a prestar serviços ao novo empregador. 

·: Normalmente a sucessão ocorre 
por alteraçíl,o na estrutura juridica da· empresa (venda; 
incorporação, fusão, etc.). Inclusive, se a·, sucessãb 
ainda não · 'ile fomlizou ju:ridi:camente, mas já está 
realizada de ·fato, para os efeitos trabalh.i:stas estará 

Av. Avellno Alves Machado, 701 -Jardim Pinhal - Guarult>os- São Paulo- BRASIL·- 07120-000 
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CÍVEL EMPRESAIUAL 
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plena e acertada, desde que tenha 
transferência do comando empresarial. 

havido a 

Ademais, impõe a lei, com 
respeito aos contratos de trabalho ' existentes na 
transferência da organização empresarial, sua imediata 
e automática assunção pelo adquirente, a qualquer 
titulo. O novo titular passa a responder pelos efeitos 
presentes, passados e futuros dos contratos que lhe 
foram transferidos, em decorrência das disposições 
legais. 

.~ Evidenc.i.a-se, por todo o retro 
mencionaqo, · que estão presentes os princípios 
característicos da sucessão de empregadores, ou seja, 
principio da'intangibilidade dos contratos firmados, no 
da continuidade do contrato de trabalho e 
despersonalização do empregador, portanto, deve ser 
considerada . sucessora da reclamada VARIG LOGÍSTICA 
S/A. (S• reclamada) a reclamada VOLO DO BRASIL 
S/A. (8• reclamada), respondendo pelos débitos 
trabalhistas dÔ obreiro, por força das disposições 
legais. 

A Lei é abstrata e nem sempre 
expressamente abrange todas as· situações· cbi:~cretàs~ 
cbntudo, a aplicação . da norma· ·jurídica requer ·uma 
:{nterpretação; ;dentro do princípio da razoabilidade 
:jur:í.dica; para que seja feita Justiça.· 

... -:: 

riiéncidnados, 
saber:'. 
I.:'. 

·- '• 

.. -: 

cumpre-nos 
:· .. ' . 

Reiterando oi3 fatos já 
tecer algumas considei"açõe:s; il 

l. Em 25/08/2.000, f o~ criada 
pelas empresas li'BR-PAR INVESTIMENTOS LTDA. E VARIG 
S/A a VARIG LOGÍSTICAS/A., ou seja, muito antes 
da recuperação judicial da VARIG S/A., 
material~zando-se inegavelmente o grupo econômico. 
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2. Em 31/08/2005 foi criada 
!)ela reclamada VARIG LOG a empresa AÉREO 
TRANSPORTES AÉREOS S/A., tendo as duas empresas o 
mesmo quadro societário, conforme documentação 
anexa. 

3. A VOLO DO BRASIL S/A. 
comprou a VARIG LOG (dona da AÉREO TRANSPORTES 
AÉREOS S/A.) em 25/01/2.006 (adquirindo 95% do 
capital votante da VARIG LOG), sendo que os sócios 
da VOLO DO BRASIL estão incumbidos da 
administração da VARIG LOG e empresas subsidiárias 
desde e7 /03/2. 006' materializando-se inegavelmente 

l - ·. 
S,UCESSAO ,,' de empresas, conforme consta na 
documentaQão anexa. 

4. A VOLO DO BRASIL S/A. 
foi fundada em 31/08/2.005, com um ca;eital 
social de a12enas R$ l.ooo,oo (um mil reais) . 
Em cinco meses, seu caEital foi elevado para R$ 
3.2.900.000,00 (trinta e dois millhões e novecentos 
mil :r:ea:is) 2ras;as a . entrada do Fundo de 
investimentos 'denominado MATLINPATTERSON (R$ 26,3 
milhões deéla.rados) e investiménto· de três socJ.os 
brasileiros: MARCO ANTONIO AUOI, MARCOS MICHEL HAFTEL 
El LUIZ EDUARDO GALLO (R$ 6,6 milhões declarados) 1 

entretanto, os ·três sócios brasileiros 
cbntabilizaram 80% das ações ordinárias,· sendo os 
6\:ttrds 20% do fundo · mencionado, pois · há 
lllnitas;ão · do· controle· acionário' prevista. na 
legislação ;Eátria. 

· · · 5. Entre· seus' financiadores a 
MATLINPATTÉRSON tem ·dois grandes· grupos econom~cos 
dos EUA, um· · deles é a CONTINENTAL. AIRLINES e o 
outro é a AMERICAN INTERNATIONAL ÇROUP - AIG., o 
segundo trata-se de um gigante no· setor de 
seguros que controla também a INT!'RNATIQNAL LEASE 
FINANCE CORi?ORATION., . empresa que· arrendou ll. aviões 
··I . . . ~ . 
da Varig, ··e:. que conforme· . mataria anexa '!Como eles 
não ... conseguiram os aviões pela Justi'r;:a de ·Nova 
:York, 'estão. criando outra forma 'cie tê-los de 
volta/' ' ' sem amargar . qualquer ' ·prejuizo' isso porque 
criaram a . .VOLO que comprou · a VARIG LOG, que 
através da. AÉREO arrematou a. UPV .(unidade 
produtiva :isolada. dà. Varig): . 
. I 

I 
I - -I • . . . , . 
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·~~·. 6. Ante 
os insucessos 

o:corridos no leilão da UPV (unidade produtiva isolada 
da VARIG) no processo de Recuperação Judicial da 

I 

V!A.RIG S/A., e após a aprovação de:novo plano de 
r:ecuperação pelos credores, realizou-se em 
2e/07 /2006 o leilão da UPV, tendo como 
a•rrematante a empresa AÉREO TRANSPORTES AÉREOS 
s!;A. 

7. Somente após a aprovação 
f:eita pela ANAC a referida UPV foi transferida para 
ai AÉREO TRANSPORTES AÉREOS S/A., concedendo-lhe 
a~torizaQão para assumir e explorar os serviços 
de transporte aéreo. 

I 
; 

I empresa AÉREO 
L[NHAS AÉREAS 

I 

alterou 
S/A. 

8. A partir de 
sua razão social 

15/12/2006 a 
para VRG 

9. Em 28/03/2; 007, a VRG 
L[NHAS AÉREAS S/A. foi comprada por US$ 275 
(~uzentos e setenta e cinco milhões de dólares) pela 

GqL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A., restando clara 
ai · sucessão · das empresas, ·conforme constatamos 
J;l~la documentação a,nexa . . : ~ ' . ' 

i 
.;.j ·' 
,; i· ' 

I 
questão: 

Eis o engodo fraudulento em 

I 
';.· 

-1 . I 
com o 
. I 
9fUPO 

I 

. í. 

; 

·i. 
li. 

; 

I 
~~ I 
. ( 
' l 
I 

.. · Par·a uma melhor compreensão, 
devido respeito, demonstra'Ci autor a estrutura do 
econômico, através do organograma abaixo: 

··;·. 

. J,,. '. ' 
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I JliG ' + l Contit'lllttalAirUrml~ _,_..,., 
I 

Anlwllyl-"""-""1 

I ----- -----I 
lntemal:iooall..ease 

...l-oAixll A"""" CoQx>ralfoo 
Mltllrl'altocooo 

MlteOO M~ H1ftel + Gd;Ej -Lalina (}t:hutb VARIG 
lulz~Ga.l!o 

I 

I 
Om.dllil 

I 
I -----' i 
' 

\/OlODO 

i . EIR'Sl.S'A. 

i 
i ~ I I 

i, 
VAR!G.OG ' 

I 

-~~.~ 
\1lG 

u-+ -S/A .. 

~-
.. 

lP{ 

I !'""'' 
.. . . 

' 

" ,. 

Pois 
deferiu o processamento da 
VARIG S/A. data de 22.06.2005. 

00. u--lrl>lllgentes&'A 

bem, a sentença que 
recuperação judicial da 

NOTE-SE, QUE ESTRl\NRAMENTE 
A DATA DE 'CRIAÇÃO DAS EMPRESAS AEREO T:RANSI?ORTES 
AEREOS S/A. · E VOLO DO BRASIL S/A. é a mesma, 
o.u seja, 31/08/2.005 '. data em que a VARIG S/A. 
já encontrava-se em processo de recuperação 
judicial. "i}~r que será? Não há outra hip6tese 
crivel, senao a de que ·toda~ as manobras 
realizadas ,. ·pelas empresas tanto do grupo 
econom:~.co, qttanto empresas e sócios 
credores/especuiadores foram ardilosamente 

Av. Avellno Alves Machado, 701- Jardim Pinhal- Guarulhos· São Pauló- BRASIL- 07120-000 
Tel. (55) 11·2440·6511 

.. 
.... ; . 



T R A B A L H I'S TA D E S P f5R T I V O 

CÍVEL 

' i preparadas 
esquivar-se 

Migu=l Tavar=s Filho 
advogados 

,-::' 

com muita antecedência e com o 
do passivo trabal.hista.' 

Repita-se, a VOLO 

EMPRESARIAL 

f:ito de 

DO BRASIL 
foi criada por investidores brasileiros e fundo de 
investimento (credor da VARIG) que tem participação 
na AÉREO/VRG Linhas Aéreas S/A. (que arrematou a 
UPV). 

Como as normas de proteção ao 
trabalho são imperativas, de ordem pública, os atos 
j uridicos praticados, apesar de "legais" são nulos eis 
que pr~alecem o interesse privado. 

do Trabalho: 
Dispõe a Consolidação das Leis 

"Art. 9 - Serão nulos de pleno 
direito os atos praticados com 
o objetivo de desvirtuar, 
impedir ou fraudar a aplicação 
dos preceitos contidos na 
·presente· Consolidação." 

MOZART 'VICTOR ROSSOMANO 
iá'ééntua as razões que inspiraram o legislador na 
~laboração deste artigo: "A Consolidação dita normas de 
proteção ao trabalhador. · Fa-16, porém, neste livro, 
tendo em ln:Í.:ra' o equilíbrio comunitário; o · interessEi 
Óoléti vo e· ás' converl;iências gerais do grupo· social: !?oi 
esse inoti vo, · quando 'as . normas ·da. Consolidação sofrem a 
ofensa de uma violação, quem sente, na· própria carne, 
os efeitos desse gesto é a sociedade. A alta relevância 
econômica, política e moral dos princípios trabalhistas 
transforma~ós apesar de alguns de seus institutos 
serem de natureza essencialmente privada - em objetos 
de interesse público e, · · cqmo tal·, ·· 'de·feh'd;Lcto·s pede 
Estado". 

E· continua: "Ê ·por essé motivo 
que o legislador, traçando o artigo go 1 estipula que 
quaisquer atos que tenham por fim o desvirtuamento ou a 
fraude dos preceitos desta Consolidação serão 
considerados como tendo a marca de lima nulidade · de 
pleno direito; isto é~ serão atos nulos, não produzindo 
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nenhum efeito na ordem jurídica. Qualquer conduta 
patronal ou obreira que procure obstar' a aplicação das 
regras trabalhistas será inócua, não gerará 
conseqüências, além de chamar sobre o infrator as penas 
que a lei estipule para repressão de sua conduta". 
(Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho, 
Versão Eletrônica, Biblioteca Forense Digital, p. 12). 

,, ·~ : . . _.. 

:': 

Ensina-nos Arnaldo Sussekind: 

"Arnaldo Sussekind INSTITUIÇÕES DE 
DIREITO DO TRABALHO -22 edição página 
226 - Em toda comunidade, durante a 
história da oivi~ização, apareceram, 
como surq:~.rao sempre, pessoas que 
procuram fraudar o sistema juridioo 
em vigor, seja pe~o uso ma~icioso 
ou abusivo de que são titu~ares, 

seja pela simulação de atos 
juridicos, tendente a desvirtuar ou 
impedir a aplicação da lei 
pertinente, seja, enfim, por 
qualquer outra forma que a má:.fê 

'dos homens é capaz de arquitetar. 
' Por isto · mesmo;· inP.mei'os são ·os 
atos praticados por alguns 
empregadores· inescrupulosos visando 
impedir a aplicação dos preceitos de 
ordem pública consagrados pelas 
leis de proteção ao trabalho." 
Grifo noss·o. 

Resta claro. que .o motivo para 
a .realização de tamanhas "mànoJ::lras"' é 'sem. ~ dúvida 
alguma o interesse. no · C:APITAL~-. mate:r.Lüizado 
por credores/especuladores naCionais· .. e estrarigeiros .: . 

As .. empr<esas · ou : · · grupos 
envolvidos, tem como característica predom.inánte . a 
mera ESPECULP,ÇAO,. ou seja, ·'' utilizarii-·se"' de seu 
poder aquisilt.ivo. em detrimento · da' situação 
critica das einpresa:s, 'cornp:raildo-as, · e logo após 
contabilizando lucros exorbttantes· coin v<;Jndas 
extratosféricas. · 
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Os indícios de fraude são 
gritantes, pois, certamente bem orientados por 
profissionais muito competentes, criaram uma forma 
"legal" de adquirir a OPV (unidade produtiva 
isolada) da Varig S/A. em leilão no Processo de 
Recuperação Judicial por U$$ 75 MILHÕES, na qual 
segundo a Lei de Recuperação e Falência não há 
qualquer possibilidade de responsabilização da 
arrematante, entendimento já pacificado pelos 
Tribunais pátrios, fundamentado no artigo 60 da 
lei 11.101 de 2.005, eximindo-se do passivo 
trabalhista, sendo que, meses após, venderam-na 
para a i. empresa GOL LINHAS AÉREAS INTELEI,IGENTES 
S/A., ,'pela inacreditável quantia de US$ 275 
(duzentos e setenta e cinco milhões de dólares). 

MM. Juiz(a), este lucro não 
poderia e não deveria estar nas mãos de grupos 
especuladores, mas sim, fazer parte do processo 
de Recuperação da VARIG S/A., para que realmente 
fossem respeitados os direitos trabalhistas e 
satisfeitos os créditos, de· acordo com a 
legislação nacional. 

Quem r~almente· J.ucrou com 
todas .estas "manobras"??? Em qua'l conta' foi depositado 
d' ilu-ero ele us$: 200". (duzentos mil.hões de· d6l.~:t'es) ??? , · é 
ev±dente q\le ··não foram os sofridos bzabal.hadores 
e· o ·di;nhe'.:i.·ro não· foi · reve:t:t:ido para a Recuperação 
Judiciai · ! 1 ,: . 

' . ' 
Desde osi primórdios 'jurídicos, 

éntencte~se' que · trat·a:r de· f·o:tma igual os· desiguais é 
fnjustiça. A CLT e· pratica'mente · todd ,y ordenamento 
jurídico· e,' mais ·recentemente o· códig'o de defesa do 
consumidor, bem como as inúmeras decisões do Poder· 
Judiciário contêm o princípio de ·que a lei deve tratar 
as partes de:siguais, desigualmente, só que, desta vez·, 
contrariando toda a tradição do' :Direito· Brasileiro·, ·'a 
''situação" favorece o capitaf ··especulador . 

. ·.'. 

É imoral aceitarmos a 
exploração da parte mais fraca, em desvantagem que, sem 
opções, é forçada a "eng'olir" as manobras ardilosas· do 
pbÇier capitalista arquitetadas ab:su.rdamente "dentro da 
I;ei'': ..... ~ 
.;., .. ·, 
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Esta lei estimula a luta de 
classes na medida em que fortalece a cultura do 
conflito que não existiria se houvesse o hábito de 
cumprimento da lei, se o Judiciário fosse melhor 
aparelhado para punir a fraude com medidas que 
pedagogicamente desencorajassem a pratica de atos 
ilícitos. 

A fraude e a corrupção são 
chagas que podem acometer toda a sociedade, todas as 
instituições, seja no ámbi to público ou privado e são 
necessários mecanismos de controle eficazes que as 
combatam<e pedagogicamente reverter a cultura do "certo 
é levarv'ant.agem tudo" pela cultura de respeito aos 
semelhantes. Porque como muito bem pensou o historiador 
inglês do século XIX, Lord Acton: "todo o poder 
corrompe e todo poder absoluto, corrompe 
absolutamente". Todo poder precisa de limites claros e 
definidos, inclusive o poder patronal que precisa de 
fiscalização constante. O legislador nacional sempre 
soube disso e criou mecanismos de controle na CLT e em 
todo o ordenamento jurídico; 

Historicamente, como os 
conflitos sociais brasileiros eram resolvi dos? Há via o 
'.'pel<;>urinho" e· depots· o "pau-cte~arara" e tanta·s outras 
át.tocidades ou a célebre concepção de Washington Luis 
que questões soc~a~s eram "caso de polícia"? Ainda 
hoje, qualquer manifestação contra os interesses das 
Ç:lasl;les dominantes ·é tida como manifestação contra · o 
Brasil, ' :como·. se essil classe ·sozinha, ·representasse· e 
fossi:hS Bràsii·! · 

'" ' · · . "· ·A JustiÇa do Trabalho é' a 
Ç.nica instit'ilição que já provou ser capaz de 
desempenhar esse papel e que ·apesar das dificuldades ··o 
d~sempenhou com denodo ncis últimos 60 anos. Justiça do 
J')bvo, · · ·que · ·comprovadamente; se· houve.t · interesse e 
eiitpehho 'de ·seus agentes, . func:i;ona . satisfatoriam€mte 
atendendo sua: finalida'de coilsÜtuciónai e · uma 
necessidade humana . 
. , ' . . .... · 
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Evidencia-se por todo o retro 
mencionado, haver flagrante lesão aos direitos do 
obreiro, havendo necessidade de atuação do 
Ministério Público do Trabalho junto à Justiça do 
Trabalho, pàra apurar eventuais irregularidades. 

A cada dia fica demonstrada 
com mais clareza a necessidade da luta contra o poder 
opressor. Urge a derrubada das situações de injustiça 
que são criadas. Mas é preciso ter a coragem e, admitir 
que grandes problemas têm soluções fáceis~ ... podem ser 
adotadas l itf) 

Deixados de lado os 
descontentamentos ou impropér.ios jurídicos decorrentes 
não só da criação da Lei 11.101, de 09 de fevereiro de 
2. 005, como também das decisões postadas pela Vara 
Empresarial do Rio de Janeiro e Tribunais pátri?s, 
vale o registro de que compete a Justiça do Trabalho 
colocar um "porém" na pacificação da assertiva 
j 1,1risdicional qUe reza a cartilha da impossibilidade de 
reconhecimentó da responsabilidade das empresas 
supra mencion:adas, seja· pelo grupo econômico, 
sucessão, ou ainda, fraude à aplicação dos preceitos 
legais, devendo todas integrarem à lide e 
responderem pelos débitos trabalhistas do obreiro . 

. : . 

'·.:'· .t: 

·' , ·· Conclui-'se, que não· faltam 
elementos para caracterização do SEGUNDO GRUPO 
ECONÔMICO mencionado, e, estando as reclamadas 
sob a direção do mesmo, é outorgado ao Reclamante todo 
o direito de invocar a s61ida:r.iedade 'do § 2° ·ao artigo 
2°· da CLT,· ·bem como( pela violação aos· artigos 
~"po·6 , '448 ·'da . 'C.L.T. al,érti 'de óutros'. diplomêis 
~egafs ,d()' · Di"rei to Comum, e chamar· ·para: integrar a 
:Ü.çie·'·' todas : âs · empresas · pertencentes· :ao · grupo· · '3e 
sucessora, ·devendo -: assim· ser · ·decrétada' ·também a 
$oiidai:iedi:k!e das "14•, rs•, 16a, 17a, 18", 19", e 20" 
(GOL SUCESSORA dâ VRG), :çeclamadas qualificadas ho 
pólo passivo·da demanda . 

.• v .1 •. 
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Ora, a solidariedade definida 
no § 2° do artigo 2° ·cta CLT, tem uma abrangência 
praticamente ilimitada. Ali se responsabiliza tanto a 
empresa principal como cada uma de suas subordinadas, 
sendo essa responsabilidade anwla e :irrest:r:it:a, haja 
vista que, por se levar em conta a figura do 
hipossuficiente esse deverá estar sempre garantido 
contra qualquer artifício de uma estrutura econômica 
sofisticada, que pretenda burlar ou desvirtuar as 
normas de proteção ao trabalhador. 

Acrescenta-se que essa 
solidariedade pode estender-se a ~rasas que se 
:interliguem seja através de cont:rol.e acionário, seja 
pela administração comum ou mesma direção. Os termos do 
dispo si ti vo supracitado permitem que, a qualquer 
momento, seja chamada a integrar a lide qualquer das 
empresas do grupo, ainda que não tenham tido qualquer 
vinculo empregatício com o autor. 

'· 

y:i:... ':'• ~;·._, .:. . · ... ,. ' .. 
· o · Esta.tuto Social · ·da 'P 

reclamada anexo, já' . desc·reve que a refer:i:da. empresa 
presta:serviços de apoio às empresas aeroviárias. 

É público e notório que a 
empresa do grupo econômico Varig •.possui 'mai·s. de 90%· das 
ações da empresa SATA, conforme também exposto na cópi!'l 
dq se~tença ane~a aos autos. 

. ' . .'• ' 

'·'·'"·:"'· .:.1·· .... Ainc:la, c. reclamante anexa .a 
presente petição a. Ata de ·Assembléia onde confirma a 
:r;epres!;!ptõ)tividade dàs empresas. do .grupo ·Varig na 
p±:hmeira· recl.;~mada; ·SATA, além dos seus administradores 
comuns, conforme exposto abaixo. 
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Vale 
mantém contrato comercial 
para fornecimento de mão 
limpeza. 

ressaltar, que a VARIG, 
com a 1 • reclamada, SATA, 

de obra em serviços de 

A documentação anexa comprovam 
que as as empresas RIO SUL e NORDESTE são controladas 
pela reclamada VARIG, os relatórios analíticos anexos à 
inicial, doe anexos confirmam as participações 
societárias em comum. 

empresa 
Grupo Varig, o que pode ser nitidamente observado na 
descrição da -Fundação e seus fins no Estatuto, doc. 
anexo, peço vênia para transcrever: 

DA FUNDAÇÃO E :SEUS FINS 

·A:rt. 1°. e§ unico. A "Fundacao Ruben Berta", 
insti tuida pela "VARIG", S .A. {Viação Aé:r·ea Rio 
Grandense) por prazo indeterminado, conforme 
escritura publica dé 7 de dezembro de ·1945, tem 
sede em Porto Alegre, • · Cap:i:_tal do ·.Estado· do Rio 
Grande do~Sül, na Rua 18 de Novembr.o, no 800, e se 

·destina · ··a ass'egurar o 'bem~esta.t de seus 
· funcioilar'fos, dos funcionarias da "vARIG", s. A. 
{Viagao Aerea Rio-Grandense) e dos funcionarias 
das empresas direta ou indiretamente controladas 
pela Fundação e de seus dependentes, de acordo 
corn o merito e os anos de serviço daqueles, 
mediante :a prestação de serviços medicos, 
dentarios, farmaceuticos,- hospitalares, . a 
c·onstrução· de casas próprias e ·a concessão de 

.. emprestimos, o f·ornecimento · de generos 
' - alimentícios e· · de refeições, bem como outras 

modalidades de assistencia social, concedida, no 

Av, Avelino Alves Machado, 701- Jardim Pinhal· Guaru.Jhos ·são Paulo- BRASIL· 07120-000 
Tel. (55) 11-2440-6511 
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.Pais, a titulo gratuito ou em condições 
favorecidas, dentro das possibilidades da entidade 
e na forma deste estatuto. 

§ 1• - Os beneficios são extensivos, na forma do 
Regulamento elaborado pela Administracao da 
entidade, aos aposentados da Fundacao e da 
"VARIG", S. A. (Viagao Aerea Rio-Grandense}, bem 
como, a partir de 01 de Janeiro de 2001, aos 
funcionários que se aposentarem nas demais 
empresas controladas direta ou indiretamente pela 
Fundação, sem efeitos retroativos." 
§ 2 • !:_ - Por "funcionarias" das empresas entendem
se os seus empregados permanentes e 
administ~adores (diretores e conselheiros de 
administração}, enquanto no exercício destes 
cargos. 
§ 3" Todos os funcionarias e empregados 

beneficiários são 

Fundação. 

declarados filiados da 

§ 4 • - Além da·· assistência social de que trata o 
caput deste artigo, a Fundação continuará 
prestando· a seus filiados, às respectivas viúvas ·e 
sueessores~· como direito po·r eles adquirido, os 
auxílios; em forma de aposent'ado.d:as ·ou ·pensões', 
d.e'·: que· sê· '•tornou devedora por fat·os ge.i:adote~ 
anteriores 'a Lei· ri. • 6. 435/77, regulament:ada pel:b 
Decreto n •· in. 2'40178·, que· reservou·· a concessão âe 
novos bénefic:i'os de preV:idertc;i.a privada a 
emtidaáes ·· const·i tuidas · segundo as normas que 
estabeleceu, nas quais a-Fundação não se enquadra. 
Essas aposentadorias-.-s.ão ·vitalícias_., -pagando-se as 
pensões- às· viúvas. dos -filiados, enquanto -nao se 
ç;:asarem· oútra vez, aos fi1hos; ate .os 10 (dezoito) 
anos- de idade, e, às filhas, até seu casamento. 

§ 5" A concessao de beneficios obse.rvara o 
I. I ... 

seguinte: 

lal todo filiado 
serviÇo '· poderá 

.. ·. einprésÜíno pa-r'a a 
casa própria; e 

:.! . 

:. '· 

com 10 (dez) ou 
habilitar-se · 

·construÇão ou 

mais anos de 
a receber 

aquisição de 

Ait. Avéllno Alves Machado, 701 -Jardim Pinhal - Guarulhos - São Paulo --BRASIL - 07120-000 I 
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(b) os restantes 
atingirão a todos 
dependentes, conforme 
de Beneficios. 

beüeficios assistenciais 
os filiados e seus 
definido no Regulamento 

Art. 2°) Em caso de dissolução, incorporação 
noutro empreendimento ou falência de quaisquer das 
empresas discriminadas no artigo anterior, o 
patrimonio da Fundação será aplicado de modo a 
garantir os benefícios de que for devedora (§ 4 o 

do art. 1 •) , bem como os prometidos no caput do 
arti~o 1°, os quais, então, passarão a destinar-se 
aos que. eram, na ocasião do evento, os respectivos 
beneficiários. 

Conforme artigo 2° do Estatuto, 
descrito acima, a Fundação e seu patrimônio é 
responsável pelos débitos das empresas controladas, 
principalmente pelos direitos dos trabalhadores. 

transcrever 
anexo: 

" 

Peço vênia 
o. ·que .. consta na Ata de 

ainda para 
Assembléia, doe 

Queremo, ·agora, dedicar algumas palavras· ao· assunto 
objeto·· da ·quinquagesima terceira Assembleia 'Geral 
Extraordinár'ia, qual seja :a· delibera·ção destl;l 
CólégiÓ · 'sóbre· · as alterações no · Plasno de 
Recuperação' Judicial da VARIG, da .. 'Rio.;..Sul e da 
NORDESTE • a'provadas em :·assembléias· ·gera'is de 
credores:: 
>.· .: I .. 

De inicio, é impossível abordarmos este assunto sem 
que manifestemos nossas profundas ·perplexidade e 
preocupaçã-o· pelo fato , de ter sido 'injustamente 
afastado .. 'o ació'nista ·contrblador ··· indireto· das 
empresas· c ·recupe·randas, proibindo-se ··qualquer 
ingerência político-administrativa. Porém, a 
respeito às deicsões da Justiça não pode jamais ser 
interpreta<;lo como abandono do direito e ·da 

· · responsab':Liidade · na defesa: · dos interesses da 
''· FÜnadação, da quais jamais poderemos nos afastar ou 
~gnorar." 

Av. Avelino Alves Macha.do, 701 -Jardim Pinhal~ Guarulhos- São Paulq : BRASIL • 07120-000 I .. 
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É público e notório também, que 
a Fundação Rubem Berta é controladora do Grupo Varig. 
Peço vênia para transcrever informação constantes na 
internet, vejamos: 

A Funda<;Jão Ruben Berta (FRB) é uma entidade 
filantrópica brasileira detentora da holding FRB
Par, controladora do Gruoo Varig, hoje composto 
pelas empresas Flex Linhas Aér~as (Velha Varig), 
Rio Sul Linhas Aéreas, Nordeste Linhas Aéreas, a 
Rede Tropical Hotels & Resorts . Brasil e a SATA 
(empresa de handling e atividades de apoio à 
avia!!:ão comercial), além de várias institições do 
grupo que fazem ações humanitárias e participações 
acionárias minoritárias na Nova Varig, na VarigLog 
(antiga 'subsidiária cargueira da Varig) e na VEM 
(antiga empresa de manutenção de aviões e 
equipamentos do grupo). Seus principais escritórios 
estão localizados nas cidades de Porto Alegre, Rio 
de Janeiro e São Paulo. 

(http://pt.wikipedia.org/wiki/Funda~C3%A7%C3%A3o Ru 
bem Berta, acessado em 24.04.2008) 

Sexta, 11 de abril de 2008, 16h22 
Fonte: Agência Brasil 
Empresas 
Fundaçào"'Ruben.Be:rta prepara retomada do grupo 
varig 

Q presidente do ·Conselho 'de .Curadores da·· Functação 
Ruben ·seria (FRB), Celso éúri, dis)ee hoj"· que il 
émpresa :nãà terá , dificuldadé's pára.' ·reassumir · o 
controle -~a.· Varie;(; nos próxi:nlds meses. 

{ ·~' . ;• .. . :: . 
1, .~ • . . _;, 

A' Fui:í.d;Ú;ãQ' ;foi afastada do controle' do grupo Varig 
em dezembro" dEr ·2oos e' deverá reassumir o papel de 
ç:ontroladora com o fim da recuperação judicial das 
empresas remanescentes, previsto para julho 
próximo. ' · , · , .. 

cí:í:d rebateu a· acusaÇão feita pelo presidente da 
Federação · NaciÓnâl dos Trabalhadores da Aviação 
tivii (Fentac), Celso Klafke, de que a Fundação 

. ' ... ~-
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teria culpa no rombo de R$ 3 bilhões registrado no 
fundo de pensão dos trabalhadores da extinta Varig, 
o Aerus. 

"Eu entendo que a Fundação Ruben Berta não tem 
qualquer responsabilidade referente a esse assunto. 
A Fundação é solidária com essa situação difícil 
que as pessoas vêm passando em relação ao Aerus", 
assegurou Cúri. 

Ele lembrou que a Varig colocou como garantia 
referente à di vida trabalhista que parte dos 
recursos provenientes da ação de defasagem 
tarifária, movida pela empresa contra a União, deve 
ser alocada para atender os beneficiários do Aerus. 

E destacou que "em nenhum momento" a Fundação 
concordou com o afastamento do controle do grupo 
Varig. A hold.i.ng controladora era a FRB 
Participações (FRB-Par) . "Nós discordamos 
totalmente dessa situação. Pela legislação, até 
onde entendemos adequado,. encerra-se daqui a algurls 
meiles o processo de recuperação judicial. E, 
obviamente, as recuperandas voltarão ao con·trole, 
tanto da FRB-Par, no que se· r·eferé ao controle' dà 
Vàrig, · como da Varig Participações em ·Transporto;is 
Âéreds ·. (VPTA) ; ·no cru e se ·refere às empresas 
:Subsidiárias Rio ·sul e Nordeste", disse. 

Segundo Celso Cú.d, já foi elaborado o planejamento 
estratégico'' para o momento da. retomada do controle 
do ~\jrupo ·varig. Ele não quis, ·éntretahto, ·antecipai: 
qüiiS _s.'erão as primeiras~ ações da '"Fundação, mas 
g::trantiu: · "Nós· temos muita· experiên.cia ·na gestão de 
trànsportef aéreo;·· oriundêi ·C!e muitos ·anos nesse 
papel, e não teremos dificuldade em gerenciar esse 
processo da maneira mais· eficiente e eficaz 
possível.'" 

I • ~ . -. ; ~ 

( http: //bi, inverti~. com/noticias indticia. 'asl?x? idNOt' · 
icia=2008ô4111922 ABR 75688701'. acessado em 
24 ·;o4. 2ooa l 

i. 

os· ·Administradoras da FundaÇão Ruben Berta,' 

Desde a ·criação da· Entidade até 1995, a Presidência da 
FUncta9âo e~a exercida cumulativamente pelo Praaidente da 
YARIG.. Em. ),995,. durante a. gestão. dq Sr.,. Rqbel Thomas, o 
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Colégio Deliberante criou e elégeu o primeiro Conselho de 
Curadores da Fundação, cujos sete membros têm mandato de três 
anos. O Colégio também escolhe o presidente e vice-presidente 
deste Conselho. (g~~fei) 

(http://www.rubenberta.org.br/htdocs/d,!,rigentes.ht~ 
!r acessado em 24.04.2008 ) 

Fundação faz 
solidariamente 
do reclamante. 

Por todas estas 
parte do grupo econômico 
responsável pelos débitos 

razões a 
Varig e é 

trabalhistas 

A empresa controla o grupo 
cuidar 

Vejamos 
econômico VARIG 
permanentemente dos 
descrição: 

e foi criada para 
investimentos do grupo. 

Artigo 2°. A sociedade tem por objeto a 
participação em outras sociedades como sócia 
acionist<l' bu' qub'tista, bem como prestar serviços de 
administração e planejamento à suas controladas. 

' . ·' Cabe salientar . ainda que, o Sr. 
Adenias Gonçalves Filho, uin dos diretores da companhia," 
conforme· Ata" 'de reunião do conselho de Administração, 
também foi Presidente da Fundação· Rubem Berta, 
exercendo cumulativamente a Presidência da VARIG, 
conforme informações na internet do site da Fundação 
Rubem Berta, vejamos: 

Os Administradores da Fundação Ruben Berta. 

Desde a cl:d:ilção da·· Entidade at·é ;, i1995~ a..· PreaidênciQ & 
Fundação era. exaroida cumulativamente pe~o· Presidente .da 

.:". , .. VARI~, Em 1995, durante a gestão do Sr. Rubel Thomas, o 
Colégio DeÜi.berante criou e elegeu o primeiro Conselho de 
<:;uradores d!i .. Fundação, cujos sete membros têrn mandato de ·três 
a·no!!' •. O· Colégio também. escolhe o prêsidente e vice-president·é 
dest<'> Conselho. (grifei·) 
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(http://www.rubenberta.org.br/htdocs/dirigentes.htm 
! 1 acessado em 24.04.2008 ) 

A Sra. Sheila Soares de 
Oliveira, eleita como diretora em substituição ao Sr. 
Adenias, Ata anexa, também faz parte do Conselho de 
Curadores da Rubem Berta. 

Ata do conselho 
é controlada 
delibera!Ções: 

" 

Por fim, é possível observar na 
de Administração da empresa SArA, que 
pela FRB-PAR, senão vejamos as 

Deliberações: · (1) O Presidente do Conselho de 
Administração, Sr. Roberto Pandolfo, comunicou aos 
demais Conselheiros que encaminhou, em 23/03/06, à 
FRB-Par Investimentos S .A , carta, que segue em 
anexo como parte integrante da presente ata, 
renunciando a função de Presidente do Conselho de 
Administração, por motivo de foro intimo, porém 
manifestando sua vontade em permanecer como membro 
do conselho." 

Por todo· o exposto, está 
P,rovado · a coligação· das empresas e a fo:tmaç'ão de grupo 
éconõinico. · · Por·tanto, também é solidariamente 
responsável pelos débitos trabalhistas do reclamante. 

;; '. 

·. · A' Ata· ·de Assembléia Geral de 
Cons't'ttuiÇãO' 'da· Varig Logística, doc. anexo, bem como· o 
rela'tório' aniilitico; comprovam· '·que. 'foi ·con'stituida 
pela;i;r: empresas .. VARIG S.A ('lliação Aérea· Riograndense) 'e 
FRB-P.i'IR' Investimentos.' 

~ . '~ ·, ' O Sr. EdS'on Arruda de Faria ·e 
Albl1q1ierque ···cómo Díretor de Adminsitração e Finançast 
sendo· que ·o mésnÍo faz parte do Conselho de Curadores da 
Fundação Rubem Berta (documento anexo). 

A Ata de ·Assembléia, ·comprova 
que ·a ·'Varig L'ogistica era aciopista da empresa VRG 

Av. Avelino Alves Machado, 701 ·Jardim Pinhal • Guarulhos • São Paulo • BRASIL· 07120·000 
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Aéreas S/A, e que os soc~os daquela empresa (Varig 
Logística) que detém 99% do capital social da companhia 
(VRG), Srs.Marco Antonio Audi, Luiz Eduardo Gallo, por 
sua vez são acionistas da empresa VOLO juntamente com 
outro soc~o da Varig Logistica, o Sr.Marcos Michel 
Haftel. Ainda, os sócios/acionistas mencionados também 
fazem parte da administração das empresas (termo de 
posse anexo) . 

Por fim, a certidão da ANAC 
confirma a aprovação do pedido de autorização para 
transferência de suas ações e o controle da sociedade 
pela empresa VOI.O DO BRASIL S/A , comprovando a 
participa.ção social desta empresa através do relatório 
analítico anexo. 

Por todo o exposto, está 
provado a coligação das empresas e a formação de grupo 
econômico. Portanto, também é solidariamente 
responsável pelos débitos trabalhistas do reclamante. 

,::· 

A empresa· ·VARIG gerenciava · ôs 
vôos da · PLUNA em território brasileiro, os detalhes 
éomerciais e· as vendas das pas,sagens aéreas. 

A VARIG ·controle a PLUNA, tal 
in:Eormação também pode ser observada nos documentos. 
r; ,; . ~ . . ; 

Em 1995 t"eve s·i%· ·de ··suas ações 
privátlva:ctas é vendidas, sendo que a Varig adquiriu 49% 
das ações. 

Todas · estas · informa'ções · são 
publicas e notórias, conforme _podemos' observar no 
documentoéanexo~ vejamos ·trecho:· 

A Varig, que até 2006 foi dona de 49% do pacote 
acionário da companhia uruguaia ... 
(http://noticias.uol.corn.br/econornia/ultnot 
/2007/04/13/ult35u52795.jhtm. acessada em 
24.04.2008) 
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Mais uma vez, confirma-se que a 
empresa reclamada faz parte do referido grupo, vez que 
quase metade de suas ações são da empresa Varig, que 
detinha todo gerenciamento da PLUNA aqui no Brasil. 
Diante disso, não há como ser excluida do referido 
grupo. 

É possi vel observar na Ata da 
Assembléia Geral de Constituição da contestante, 
documento anexo, que o capital da VEM foi subscrito 
pelas empresas FRB-PAR e VARIG Viação Aérea 
Riograndense, senão vejamos as deliberações: 

" 
Deliberacoes tomadas: (a) Aprovar a constituiçao da 
VEI-1 - VARIG Engenharia e Mamitencaà · S .A., sociedad€í 
por acoes, · corn capital iniéial de R$ '100. OOO~'O() 
(cém mil' reais),· representado por 100.000 (cem 'mil 

!· '·acoes) ·acoes, .Sendo todas ordinarias e nominativas, 
·:' · sem valor nominal. O capital for subscrito pelos 

fundadores, sendo formado em dinheiro f mediante 
integralizacao em moeda corrente no pals, conforme 
Boletim de Subscricao do Capital Inicial da VEM -
VARIG Engenharia a Manutencao S .A., (ANEXO 2) f na 
proporcao seguinte: (i) FRB-I?ar .INVES'l'J:MENTOS S.A -
R$ 1. 000,00 (hutn mil rears), (ii) "VARIG", S.A. 
(Viacao Aerea Rio-Grandense) - R$ 98.995 (noventa e 
oi to mil e novecentos e noventa e cinco· rea'rs) ... "·· 

':' · · ·: Além dissÓ··, é p:o;ssivel·ob~ervár 
com o·s· documentos anexos à esta· petição; que 6 Diretor 
Pres.1:ctente da ·FRB-PAR (aeionista dà VEM), Sr. Alexandre 
F.rno · Kaiser·. também fez ·parte da Admin'istração da 
Fund,ação Rubein Berta, gestão 2001/2003. 

'· .'' 

·· ··' Por· todo o exposto, está 
provi:! do a coligação das ·empresas·' e a formação de grupo 

•'· ···' 
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econômico. Portanto, também é solidariamente 
responsável pelos débitos trabalhistas do reclamante. 

A VARIG Participações em 
Transpo~tes Aéreos, foi criada para administrar os 
investimentos na Rio Sul e na Nordeste, e a VARIG 
Participações em Serviços Complementares, é responsável 
pela administração dos investimentos nas empresas 
Companhia Tropical de Hotéis e a SATA Serviços 
Auxiliares de Transporte Aéreo), dentre outras. 

Foram eleitos os Conselhos de 
Administração das duas companhias, sendo escolhidos 
pâ:i:"a a VARIG Participações em Transportes Aéreos os 
senhores Ozires Silva como presidente, Joaquim 
Fernandes dos Santos como vice-presidente. E para a 
VARIG Par·ticipações em Serviços Complementares, Luiz 
Carlos Vaini como presidente e Luiz Zitto Barbosa como 
vice-presidente. 

Informa que o Sr. Joaquim 
Fernandes dos Santos, vice-presidente da VP'rA também é 
vice-presidente da empresa VEM; Q Sr. Luiz Carlos Vaini 
presidente da empresa Vl;'SC t:âinbêin é vice-p'r;esidente da 
empresa SATA ·e presidente da empresa VEM; . e o 'Sr. Luiz 
Zitto Sarbosa vice:..pr!)si'dent'.e da empresa VPSC também é 
presidente dá êrnpresá SATA .. · 

· ' Por todas' esta·s · ·razões· a · VPTA 
faz· parte' do· grupo econômico Varig ·e é solidà:riamente 
responsável pelos débitos trabalhi.stas do reclamante. 

' ' j 

.L. j . 
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Cabe 
reclamada é acionista da 
administração comum, conforme 

salientar, que esta 
empresa SATA, além da 
alegado no item anterior. 

A VARIG Participações em 
Serviços Complementares que é controlada pela VARIG 
VIAÇÃO AÉREA RIOGRANDENSE, é responsável pela 
administração dos investimentos nas empresas Companhia 
Tropi.cal de Hotéis e a SATA { Serviços Auxiliares de 
Transporte Aéreo), dentre outras. 

Foram eleitos os Conselhos de 
Adminis~ação das duas companhias, sendo escolhidos 
para a 'i),ARIG Participações em Serviços Complementares, 
Luiz Carlos Vaini como presidente e Luiz Zitto Barbosa 
como vice-presidente. 

Informa que o Sr. Luiz Carlos 
Vaini presidente da empresa VPSC também é vice
presidente da empresa SATA e presidente da empresa VEM; 
e o Sr. Luiz Zitto Barbosa vice-presidente da empresa 
VPSC também é presidente da empresa SATA. 

Por todas estas razões a VPSC 
faz parte do grupo econômico Varig e é sdlidariamente 
responsável pelos débitos trab<Ühístas do reclamant·e;· · '' 
\1 ' ! . . - . ·' ·'. . ' •. l 

Esclarece, que ·· o ·sr. · Adeniâs 
Gõnçalves Filho, diretor pre'sidente da empresa 
COMPANHIA TROPICAL DE HOTEIS, também é um dos diretCiri:js 
tia:·· FRB~PAR,· .: ·d:>nfdritre Ata de reunião do conselho de 
Administração, também foi Presidente da Fundação Rubem 
Berta, exercendo cumulativamertte · a ·'Presidência da 

.' ' , ·i ,, I .... VARIG, conforme· exposto anter:wrmente. 
. :; '··· . •: . 

. . ' 
Além disso, é público e notório 

que a Varig Participações em Serviços Compl.ementâres 
{VPS<':) tem · 97, 94% de participações nesta empresa 
corltestante. · Peço vênia ·para transcrever t·recho de um 
texto publicado na internet, documento anexo: 
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Além disso, a VARIG Participações em 

Serviços Complementares S.A. (VPSC) tem 

participações nas seguintes empresas: Phoenix 

Cargas Aéreas e Turismo Ltda. - 60%, Cia. Tropical 

de Hotéis da Amazônia - 99,99%, Cia. Tropical de 

Hotéis 97,94%, Travel Serviços VARIG TRAVEL 

Participações e Serviços S.A. 

Agropecuária S.A. - 19,24%. 

99,99%, Varig 

·, Essas informações estão no si te oficial da 

Varig. Ainda, segundo o site, a criação deste 

conglomerado econômico, entre outras vantagens, 

permite maior transparência para divulgação dos 

resultados de cada empresa, foco em cada atividade 

de negócios, autonomia de decisões, maxirnização. de 

retorno aos acionistas e criação de oportunidades 

de captação.de i~vestimentos. 

·Sem dUVida alguma é tini· ·graridé Gru~b 

Emprésarial.' 
·.·' 

i·, . 
http://www.portalbrasil.net/2005/colunas/adm 
inistracao/j aneiro 01. htm, ac;essado, em 
25.05.2008) 

.... ' -

·. ·•-

Por todas 'estas ·razões· ·a VPSC 
faz pa.rte do,, grupo. econélmico Vartg e . é sqlidiJ.riarn~õnte 
responsável pelos débitos trabalhistas do reclamante . 

. <: .. 
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A empresa SATA do grupo FRB-PAR 
e a ínfima participação acionária detida pela Fundação 
Rubem Berta do capital da contestante não permite 
inferir a existência de relação entre a direção da 
contestante e da primeira reclamada. 

Cabe salientar, que esta 
empresa faz parte do Grupo Econômico VARIG conforme 
exposto acima, vez que a empresa VARIG VIAÇÃO AÉREA 
RIOGRANDENSE S.A (2• reclamada) e a FUNDAÇÃO RUBEM 
BERTA (3• reclamada) são sócias desta empresa 
contestante, AMADEUS. Tais sócios estão representadas 
por pr<Jcuração pelo mesmo representante legal da 
empresa;AMADEUS Brasil Ltda. 

As empresas do 
além de fazer parte das demais empresas 
polo passivo, também faz parte do grupo 
da primeira reclamada, SATA, com mais de 
desta empresa. 

Grupo Varig, 
constantes no 
de acionistas 
90% das ações 

Conforme · pode 
~lém desta · rec;lamada ter como ·sócios 
grupo económicó', possui admintstração 
pode ser observado nos does anexos . 

ser · observado/ 

.: ... 

} ... 

· as empresas do 
comum, conforme 

.. .. ·.. As Atas de Assemb'J.ê'ias · e· termos 
de• po·sse; · · tihcument·os anexos, comprovam que os 
acionistas da contestante (VOLO), Srs.Marcos Michel 
Haftel, Marco Antonio Audi e' Luiz· Eduardo Gallo, são os 
rné;;imos "aci:onistas da empresa Varig Logistica ~.A,:· que 
por·· sua vez· ·possui 9 9% das ações ·di:! empre·sa VRG Aérea 
S/A ::íuntamen~:e ·com a ·contest·arrte: (VOLO) '; ·'' ·· · ' ,.· · · 

Esclarece também, que os 
acionistas descritos (Srs.Marcos :Michel:· Haftel, Marco 
Antonid Audf.' e Luiz Eduardo Ga·J:lo) · foram. ·empossados 
como· diretores também fazem parte do Conselho ·de 
AC!inínistração·da empresa Varig Logística. 
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A certidão da ANAC confirma que 
a empresa contestante VOLO adquiriu as ações da empresa 
VARIG LOGISTICA. 

Esclarece mais uma vez, que a 
Ata de Assembléia Geral de Constituição da Varig 
Logística, bem como o relatório analítico, comprovam 
que foi constituída pelas empresas VARIG s.A (Viação 
Aérea Riograndense) e FRB-PAR Investimentos. 

! os documentos apresentam o Sr. 
Edson A;ttruda de Faria e Albuquerque como Diretor de 
Adminsitração e Finanças, sendo que o mesmo faz parte 
do Conselho de Curadores da Fundação Rubem Berta 
(documento anexo) . 

Ainda, não podemos esquecer que 
esta empresa é uma associação dos empresários descritos 
acima (Srs.Marcos Michel Haftel, Marco Antonio Audi e 
Luiz Eduardo Gall'o) e o fundo de investimento-norte 
áinericano ·NATI"INPATTERSON, conforme informações 
publicadas (doc.191 do volume do reclamante) no próprio 
site da VARIG (www.variglog.com.br). Peço vênia para 
transcrever: 

· · .·. Volo do Brasil 
. ; 

: criada com propósito espêcíficó'. de atuar' no 
s·egmentci · da lbgistica de· transportes, a Volo do 
Brasil é resultado de uma associação ente .os 
empresários brasileiros Marco Antonio Audi, Narcos 

· flaftel e Luis Eduardo Ga'llo com o fundo de 
'; .. · 'rnvestim~n~.~s ~órte-arnericario 'Matrinpàtterscin. 

" A 'pàrti.r 'de· 25 de janeiro de 2006, 
passou a ser detentroa de 9.5% do 
da VARIG LOG. 

' . . . . 

a Volo do Brasil 
c~J?i~al voltan'l;e 

. . ' ~ 

Por . todo. o expOsto·, ' está 
provado à coligação das empresas· e a fOrmação ·de grui;Jo 
êconôiri.ico: · · 'J=Sc)rtanto, t'ambém é solidáriamenté 
iéispohsável.pel:os débitos trabalhistas ·do reclamante. 
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Conforme exposto acima, a. 
Empresa V.OLO, foi adquirida pelos empresários 
Srs.Marcos Michel Haftel, Marco Antonio Audi e Luiz 
Eduardo Gallo associado ao fundo de investimento-norte 
americano MATLINPATTERSON, que por sua vez faz parte do 
grupo econômico da empresa CONTINENTAL AIRLINES. 

Ao contrário do alegado, os 
documentos existentes nos autos comprovam a existência 
do grupo econômico. 

Esta empresa é um fundo de 
investimen·tos. com o objetivo de promover a aplicação 
coletiva dos recursos de seus participantes, e portanto· 
~eve ser considerada como empresa do grupo. 

'.,,,, 

. i. 

'' · ·. Conforme· ·exposto · ·acima, · ·a: 
Empresa VOLÇl, · · foi · adqu'irida ·pelos' empresários 
Srs • Marcos ··Michel · Haftel; Ma:tcó ' An:tOnib Audi·' e Luiz 
Eduardo Gallo associado ao fundo de investimento-norte 
americano NATLINPATTERSON; que p·ássou 'a' sér detentori:l 
qe 95% do cap~tal da VARIG LOG. i· 

Por fim, é importante observar, 
que a compra da VARIG LOG foi a primeira operação do 
fundo Matlinpatterson no Brasil . 

. Av. Avelino Alves Machado, 701 -Jardim Pinhal ~ Guarulhos -São Paulo - BAAS!l - 07120-000 I 
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Por todo exposto, não há como 
negar a legitimidade de parte· das empresas do grupo, e 
como tal devem ser responsabilizadas solidariamente 
pela existência do grupo econômico. 

No entanto, é público e notório 
que a VRG LINHAS AÉREAS S/A foi adquirida pe~a empresa 
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES' S/A, conforme 
documentação anexa aos autos. 

Peço vênia para transcrever 
informações no próprio site da empresa VARIG e site da 
A Superintendência de Relações com Eniptesas - SEP · da 
Coniissão'de Valores Mobiliários'- CVM, vejamos: 

Empresa 

QUEM SOMOS 

A VRG Linhas Aéreas S.A., que opera a marca VARIG, 
foi adquirida pela Gol Linhas Aéreas Inteligentes 
S .A. em abril de 2007 .e·.,. desde · então, · vém 

.. expandindo . .-suas· rotas . e. consolioando· seus. serviços 
diferenciados. Atualmente, a, Empresi'l .. oferece.· 140 
vôos diários para. 14 destinos no Brasil: Brasília, 
Belo Hori.zonte (Confins), Curitiba, Fernando de 
Noronha, Florianópolis, Fortaleza,· Manaus, Porto 
Alegre, Recife, Rio de. Janeiro, (Santos Dumont e Tom 

' i~ ' ., 
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Jobim), Salvador e São Paulo (Congonhas e 
Guarulhasl. Também realiza vôos diários para sete 
destinos internacionais: Buenos Aires, Bogotá, 
Caracas e Santiago, na América do Sul; Cidade do 
México, na América do Norte; e Madri. e Paris, na 
Europa. 

(http://portal.varig.eom.br/br/varig/I18NLay 
er.2004-05-21.4584655525/pt-br, acessado dia 
28.04.2008) 

COMUNICADO AO MERCADO 

Aquisição da VRG Linhas Aé>::eas S .A. (Nova Varig) 
pela GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. 

A Superintendência de Relações com Empresas - SEP 
da Comissã<;:> de Valores Mobiliários - CVM, tendo em 
v:io3ta as eventos relacionadas à aquisição da, VRG 
Linhas. Aéreas S.A. (Nova V(l.r.ig) pela GOI, Linhas 
Aéreas Inteligentes S.A, (GOL) , vem comunicar ao 
mercado a que se segue: 

1. Em 26 de março de 2007 a SEP oficiou à GOL 
solicitando que. prestasse esclarecimentos quanto . à 
veracidade de noticias publicadas na imprensa 
<fBrante o. final de semana, que afirmavam qüe a GOL 
êstav<'l''nég6ciando a aquisição da Varig. 

2. Em 27 de março de 2007, a GOL, em resposta a tal 
determinação, enviou correspondência à CVM, e 
âi vulgou 'bi'l réspàsta como Comunicada ao Mercado I 
afirmando, genericamente, que "a Companhia 
permanelit.eJiiente 'investiga ·e.· 'considera a:s diversas 
·bportuni:dài:J.és de · aquisições~ joi.n·t'--ventures e 
combinações de negócios que possam gerar valor .a 
seús acionJ.stas. Nesse conte~to, a Companhià até ·o 
pi:esente· momento não: tomou i:ie'cisão rio . sentido de 
efetuar 'um& •. aquií3i.Ção ". 
, 'I . ) . . ..; 

:r~-· Eln 28 'dé marÇo· de 2007 I diante d'e'ssa comunicação 
genérica, 'e' da \rérificação de alguma alteração nos 
padrões de volume e preço d,as ações da GOL, a SEP 
enviou nova ·oficio à GOL, reiterando "a 

',:· ...... . 
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dete.rminação expressa no ofício CVM/SEP/GEA··2/ n° 
91,/07, para que . o .Diretor de Relações com 
Investidores da companhia lnanifeste-se, 
categoricamente, sobre os motivos que possam 
justificar a oscilação das cotações das ações da 
empresa, em conjunto com as notícias veiculadas na 
mídi.a sobre uma possível aquisição, pela GOL, do 
controle da Nova VARIG". 

4. Como, no fim do dia 28 de março, foi divulgado 
pela GOL aviso de fato relevante dando conta da 
aquisição da Nova Varig, a SEP enviou, nesta data, 
29 qe março de 2007, novo oficio à GOL, solicitando 
informações relativas à negociação, visando à 
apuração de responsabilidades. 

(http://www.cvm.gov.br/port/infos/comunicado 
gol.asp, acessado dia 28.04.2008) 

.r 1 : ;; 

empre.sa GOL adquiriu 
prod)'-,t~:ra da empresa 

É notório e 
a VRG, que por 
VARIG. 

está evidente que. a 
sua vez é, a unida,ci~ 

. ·' '.' 

' ' ·~ ' É importante obs~rva~ ai~dá 'q~~ 
os sÓd.ios . e ·:~cÍrnü1i~t,):-ad,o~es, da empresa VRG, , ~dquÚ'ent~ 
da unidade produtiva da VARIG são os mesmos da VARIG 
LOGI.STICf>.,, conform~ docum~ntação, ,3nexa. 

' . . . . . . -
: ' . : , .. ! . ~ 

Resta co~provada a 
I lo '·••· 

existência •· ' ... . ' . ~ 

do grúpo.econômico. 
.. ' . ·• . . . r~· . ' o I •,0 

; i . ~ ,. ' . 

tl:abalhista, .. :tem 
É evident~. que. o crédito 

na tu'reiza PRIVILEG:IÀD:trs=s=IMA====-, -d.:::e=v=e=n=-d.::;o::. 
prevalecer sobre os demais · e mesmo · no caso de 
RECUPERAÇÃO OU FALÊNCIA da. empresa, compete à 
Justiça do Trabalho prezar· por isso • 

çrédito. 

. /, ·' 

O .entendimento de que o 
t.raball).ista é pr:~yilegi,ado, já ;fqi 

:•· 
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pacificado 
verbis": 

por este egrégio Tribunal, "in 

~ 

"ACÓRDAO N°: SDI 00224/2007-6 
N° na Pauta: 001 
PROCESSO N°:12637200500002000 
MANDADO DE SEGURANÇA 
IMPETRANTE: MARCOS 'DERVAL BELLEI. 
IMPETRADO: ATO DO MM JUIZO DA 52• VARA DO TRABALHO 
DE SAO PAULO. 
LITISCONSORTE: MASSA FALIDA DE CAIXAGERAL SA 
SEGURADORA. 

'EMENTA: Mandado de Segurança Créditos 
Trabalhistas Decretação da Falência da 
Executada. o crédito trabalhista é um crédito 
privilegiadíssimo, reconhecido pelo direito 
positivo, pela doutrina e pela jurisprudência. o 
Código Tributário Nacional consagra este 
entendimento, em seu artigo 186, assim como a 
legislaÇão falimentar. sendo assim, não há qué se 
cogitar de habilitação do crédito trabalhista 
·junto ao Juizo Universal da Falência, devendo a 
execução prosseguir, até seus trâmites finais, 
nesta Justiça EspeciaJ.izada. .Segurança que se 
ccinceéie ." (Grifo nosso) . 

. . . \ . 

RELATÓR {A) : DCRA VAZ TREVIf.IO 
REVISÔR (A) : , cARLOS FRANCISCO BERARDO 
AéóROAo' N°: '_2005018447 . .. 
PROCESSO N°:. 10189-20-04-000-02-00:..o 

: " .- ·" ' TURMA: SDI 

DATA D~ PUBLICAÇÃO: 01/07/2005 
I? ARTES i IMPETRANTE (S) : ERNESTO MAGALlU\.ES 
IMPETRADO(S}: ATO DQ EXMO. SR. JUIZ DO 
TRABÀLl'IiJ DA MM. 15. VT/SÃO -.PA~LO •. 
LITISêONSORTif(S) : 
EMMFER . INDÚSTRIA E COMERciO 'LTDA.-

ANO: 20Ô4 

BATISTA 

'" 

.. ''.; 

EMENTA; MANDÁDO DE SEGURANÇ~' '- coifP:ETÊNdtA. . bÀ • VARÂ 
DO ,T1<Í\.BALHO.. FALÊNCIA '·iJA EXECUTADA: "Dáao ''o 
carát~r privilegiado. afribuicio ao' crédito 
trabiilhlsta; 'por força ·do artigo . 186, do código 
Tr.ÍJ:ilJ.Úrio Nacional (apHcá:vel·. subsidiái:'iamerite, 
"ex· \l:l." art.· ,889, da CLT{;· é ini;iuéstionável que ''o 
processo trabalhista· tem andamento normal perante 
a Vara do Trabalho, incluindo atos expropriatôrios 
dos bens constritados, na ocorrência de decretação 

Av. Avelino Alves Macliqdo, 701 'Jimlim Pinhal- Guarulhos·"·são Paulo "'BRASIL· 07120·000 
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da falência da empresa executada". Segurança 
concedida. 

DATA DE JULGAMENTO: 18/06/2007 
RELATOR{A): NELSON NAZAR 
REVISOR{A): MARCELO FREIRE GONÇALVES 
ACÓRDÃO N°: 2007022840 
PROCESSO N°: 12631-2005-000-02-00-3 ANO: 2005 

TURl"lA : S DI 
DATA DE PUBI.ICAÇJI.O: 16/07/2007 
PARTES: IMPETru4~TE(S): 

N~CISO BREANZA 
IMPETRADO(S): ATO DO MM JUIZO DA 38• VARA DO 
TR~~ALHO DE SAO PAULO 
I.ITISCONSORTE(S) :MASSA FALIDA DE TOLHA 
SUPERMERCADOS I.TDA., FIRMINO BAPTISTA RODRIGUES 
ALVES, CLAUDIO FERREIRA SOARES, OERCIO AUGUSTO PIN 
TO E JOSE BAPTISTA RODRIGUES ALVES. 
EMENTA:MANDADO DE SEGURANÇA CRÉDITOS TRABALHISTAS 
DECRETAÇÂO DA FALÊNCIA DA EXECUTADA O crédito 
trabalhista é um . crédito privilegiadíssimo, 
reconhecido universalmente pelo direi to positivo, 
pela doutrina e pela jurisprudência. o Código 
Tributário Nacional consagra este entendimento, em 
s~u artigo 186, bem como o Decreto-lei n.• 
7. 661/iJS (antiga Lei de Falências). Sendo assim, 
não' Ji.á' ~$ se cogitar de habilitação do crédito 
.•.• '· ,, ; • 1,1.. • . ' ' ' • •• ' • 

j:rabalh~st:a J.Unto ao Juizo Un~versal da Falêncla, 
qeirendi) a· execução prosseguir, nesta Justiça 
EspedaÚzad·a, . ·até seús tr.âmit:es finais. Mandado 
de segurança que se concede. 

·' : •: ' ' 

!· ..: ·::.,.... :. t 
.. , · Dout~ina Manoel Antonio Teixeira 

Filho, em séu ~'!;xecução no Processo do Trabâlho" (7. a ed. '!lei. 
E atual./ São fi;iulo/ LTr; 2001; p. 2/lil), ao anali,Sar a Lei n.0 

6.830/80 e· a .competência da Justiça do· Trabalho para a 
execução, mesmo após a falêhcia·'da ·executada/ faz as 
seguintes pondérações; . · · · 

'! ( .: ; ,) a Lei 6.830/80 conduz~nos a uma ;,:efl;exã~~ 
. qu.~ ,se s.Ol!l<t 1 esta. s:i,m, :aos a;9'Jill.entos trazidos 
. em;,, defesa .. de :nosso .... p.en>:~amep.to, , aCE!rca . da 

.. ,competência da J:ustiça c;l<;> Tr<ibaJ,~ç P.~ra .. exeç:utar 
.,a : lll'lSSa falida. É que, .se a . antec;ii.ta ,_O+l!la 
.legal, exclui a competência de .. qualqu_er ?utro 
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juizo, inolusi~e o falimentar, para processar e 
j,.J.gar a execução da divida ativa da Fazenda 
Pública, isso quer dizer que, se não 
reconhecermos à Justiça do Trabalho semelhante 
competência . exclusi~a, no que tange à massa 
falida, estaremos permitindo que um crédito 
altamente pri vilegiac:lo, que tem preemi.nência até 
mesmo em relação ao tributário, perca, na 
prática, esse privilégio, na medida em que terá 
de sUbordinar-se á conhecic:la morosidade do 
procedimento falimentar, enquanto o crédito 
tributário, sendo executado fora desse juizo, 
poderá ser satisfeito muito antes do que o 
trabalhista, o que seria, no minimo, um contra
senso. " Grifo nosso. 

Ainda, não podemos esquecer que 
se trata de processo trabalhista com caráter alimentar, 
e o reclamante foi demitido sem receber seus di.reitos 
trabalhistas, ficando sem condições financeiras sequer 
para sua subsistência. 

. Além do mais, estamos falando 
em grUJ?O ecox,llmico . de empresas, portanto não há como 
concordar com :i.! habilitação do crédito na· recupera;ção 
judicial. . _ 

. ' 
. Por todo. exposto, as empresas 

reclamadas ... fa.zem parte do grupo econllrnico e · . são 
responsáveis .. ·solidárias. pelos créditos do reclamante .. 

· ... ·'· · O ·re'olamante anexa à presente 
petição todos os documentos comprobatórios da 
existência do grupo econômico mencionado. 

. '. 
,., · Por' todo exposto,-'· ·tratando'-sê 
de execução dos valores devidos pela VARIG, ·· reqúer sejà 
declarado o· grupo econllmico entre a VARIG. e as empresas 
relacionadas acima a fim de responderem solidariamente 
pelos direito~ do autor, corno medida de inteira 
justiça. · 

Av. Avelino Alves Machádo, 701 -Jardim Pinhal • Guarulhos' ~ São Paulo ~ BRASIL • 07120-000. ·1· · 
· Tel. (55) 11-2440-6511 



TRABALHISTA D E S P 4)R T I V O 

EMPRESARIAL C i V E L 
' 

Migu=l Tavar=s Filho 
advogados 

Por fim, requer a realização 
de penhora "on J.ine" nas contas bancárias das empresas 
descritas acima, como medida de inteira justiça. 

Nestes 

I Av. Avelino Alves Machado, 701 • Jardim Pinhal - Guarulhos • São Paulo - BRASIL- 07120-000 
Tel. {55) 11-2440·6511 



6ª Vara do Trabalho de Guarulhos/SP 

Processo nQ 1444/97 

CONCLUSÃO 
Nesta data, faço os presentes autos conclusos a MMa. Juiza do Trabalho, 

lendo em vista o prosseguimento do feito. 

mod 

Em 0~/03/2009 

Vistos etc ... 

Prossiga -se a execução em nome da segunda reclamada visto que 

público e notório nesta comarca, que a primeira reclamada encontra-se em 

lugar incerto e não sabido bem como seus sócios. intimando-a para 

pagamento no prazo de cinco dias. sob pena de penhora .. 

Decorrido o prazo sem o devido pagamento, tente-se penhora .on line. 

da segunda executada. Infrutífera ou parcial inclua -se no paio passivo, para 

prosseguimento com penhora .on line. das suas contas correntes. as 

empresas componenetes do grupo economico, nos termos do art.. 2º 2s da 

CLT. arrolando-se. 

G., 03.03.2009 

SILVIO L~ DA SILVA 

JUIZ DO TRABALHO 



6' rRA DC TRABALHO DE GUARULHOS/SP 

Propesso n° 144411997 

CONCLUSÃO 

Nesta data, faço os presentes autos conclusos à 
MM'. Juiza do Trabalilo, tendo em vista o prosseguimento do feito, 

Em 04.03.2010. 

Vistos, etc. 

Fls. 810: Suspensão da execução- Recuperação judicial Ultrapassadas as 180 (cento e 
oitenta ) dias previstos em Lei não há se falar em suspensão da execução em face da SIA VIAÇÃO 

. I 
AE~EA RIOGRANDENSE. Nesse sentido: 

I 
TIPp: AGRAVO DE PETICAO 
DATA DE JULGAMENTO: 09112/2008 
RERATOR(A): PAULO AUGUSTO CAMARA 
RE~ISOR(A): VILMA MAZZEI CAPAHO 
ACÇIRDÂO N': ;<.onªl9.?Z.6-'LfL 
PR0CESSO N': 00300-1998-316-02-00-0 ANO: 2008 TURMA: 4' 
DATA DE PUBLICAÇÃO: 20/0112009 

I 
PArES: 

AGÍAVANT::(S): VARIG S/A VIAÇÃO AÉREA RIOGRANDENSE 

AG~AVADO(S): 

EMLTA: 

JOSEMAR SILVEIRA ALVES 
ALVORADA SERV AUX DO TRANSP AEREO LTDA 

REGUPERAÇÃO JUDICIAL- EXECUÇÃO TRABALHISTA- APURAÇÃO DO CRÉDITO DEFINITIVO 
- PROSSEGUIMENTO APÓS ESCOAMENTO DO PRAZO LEGAL DE SUSPENSÃO. As ações 
trab1alhistas prosseguem no Juizo Trabalhista até a apuração final dos créditos liquidas, tudo na 
fon-Da dos artigos 6°, parágrafo parágrafo 1°, 2° e 5°, 49, p~rágrafo 4°, e 52, inciso !li, da L.ei n° 
11.j01/2005. Após o transcurso do prazo legal suspensivo de 180 dias de que trata artigo 6', 
parágrafo 4', da Lei n" 11.101/2005, as execuções trabalhistas prosseguem normalmente, podendo 
ser iconcluidas, independentemente de ordem judicial, ainda que haja tnscrição no quadro geral de 
credores, tudo conforme o artigo 6°, parágrafo 5°, da referid~ lei, máxime, se já havia penhora 
antérior. 

I 
: 



ÍNDICE: 

I 
.-- TIPp: AGRf.VO DE PETICAO 

DATA DE JULGAMENTO: 2810412009 
REUATOR(t,): IVAN I CONTINI BRAMANTE 
REVISOR(AI: SILVANA ABRAMO MARGHERITO ARIANO 

I 

ACrDÃO .'J': ?,.Q.Q~o~m.~§.. 

PR0CESSO N': 01158-2007-431-02-00-1 ANO: 2009 TURMA: 4' 
DATA DE PIJBLICAÇÃO: 0810512009 
PA~TES: 

AGrAVANE(S): TALUDE COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA 

AG~j'AVADC{S): RAFAEL PAVANELLI BORGES SANTOS 
EMENTA: · 
RE~UPERA;ÃO': JUDICIAL. Creditas trabalhistas. Prosseguimento da execução da Justiça do 
Trabalho. A Recuperação judicial não se equipara à falencia. O credito trabalhista é privilegiado, 
reconhecido pela Constituição (art. 100), e pela Lei de Recuperação Judicial, ainda mais se o 
morltante é inferior a cento e cinquenta salarios minimos, como e o caso dos autos. O Codigo 
Tri~utarío Nuciona! cons'agra tal entendimento no art. 186, assim com a Lei de Recuperação Juducial 
dei~a claro 1ue. a suspensão das execuções não se aplica às ações trabathista (art. 6°, e 7° Lei 
11.J01/2005). E absolutamente legal a penhora de bens da ré para pagamento de créditos 
trablalhistas. · 

b) Do grupo econômico- sucessão 

I P1·etende o autor o reconhecimento de grupo econômico composto pelas empresas: 

I. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. I 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

I 
SATA S A SERVIÇOS f-UXILIARES DE TRANSPORTE AÉREO 
VARIG S A VIAÇÃO AEREA RIO-GRANDENSE 
FUNDAÇÃO RUBEM BERTA 
FBR-PAR INVESTIMENTOS S A 
VARIG LOGfSTICA S A 
PLUNA LINEAS AÉREAS URUGUAYAS SOCIEDAD ANONIMA 
VEM MANUTENÇÃO E ENGENHARIA AS 
VARIG PARTICIPAÇÕES EM TRANSPORTES AÉREOS V?TA 
RIO SUL LINHAS AéREAS AS 
NORDESTE LINHAS AÉREAS S A 
VARIG PARTICIPAÇÕES EM SERVIÇOS COMPLEMENTARES S A 
COMPANHIA TROPICAL DE HOTÉIS 
AMADEU$ BRASIL LTDA 
VOLO DO BRASIL S A 
INTERNATIONAL LEASE FINANCE CORPORATION 
CONTINENTAL AIRLINES INC 
AMERICAN INTER NATIONAL GROUP AIG ANNUITY INSURANCE COMPANY CITIBA 
MATLINPATERSON GLOBAL AMÉRICA LATINA CONSULT LTDA 
VRG LINHAS AÉREAS S A 
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S A 

I
' Aponta também a sucessão da Varig Logfstica S A pala Volo do Brasil S A .Por 

rim pretende o reconhecimento da segundo grupo econômico e sucessão entre VRG Linhas Aéreas 
e G

1

ol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. 

i 
i 



Inicialmente é inafastãvel é o reconhecimento de grupo econômico1 no caso dos autos, 

em relar;ão ás empresas VARIG S A VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE,SATA S A SERVIÇOS 

AUXILIARES DE TRANSPORTE AÉREO,FUNDAÇÃO RUBEM BERTA,FBR-PAR INVESTIMENTOS 

S ~.VARIG LOGÍSTICAS A, VEM MANUTENÇAO E ENGENHARIAS A ,VARIG PARTICIPAÇÕES 

EM,TRANSPORTES AÉR:os VPTA,RIO SUL LINHAS AÉREAS S A. NORDESTE LINHAS AÉREAS 

S /li,VARIG PARTICIPAÇOES EM SERVIÇOS COMPLEMENTARES S A,COMPANHIA TROPICAL 

DEl HOTÉIS,AMADEUS BRASIL LTDA,VOLO DO BRASIL S A, MATLINPATERSON GLOBAL 

AMÉRICA LATINA CONSIJLT LTDA e VRG UNHAS AÉREAS S A nos termos do paritgrafo 

seg~ndo do •rt.2" da CLT que assim dispõe: 

"Se~pre que uma ou mais empresas, tendo embora, cada uma delas personalidade jurldica própria, 
fJs!iverem scb a mesma direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, co
me~cfal ou da qualquer outra atividade econômica, serão, pera os efeitos da relação de emprego? so
lidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas" 

I 
/, 

C·e fa.Íb, conforme revelam os documentos constitutivos das rês, e como já decidido nos 
autos do processo no. 1356-2002 desta mesma Vara do Trabalho, estas mantiveram quadro 
inte~Ugado, r.os confirm~ndo a interferência administrativa e revelando a ingerência econômica. 

I D:l AMADEUS partipam a VARIG S A, a Fundação Rubem Berta. A rio Sul e Nordeste 
Linhas te<T. como sócias VARIG S A, VARIG Participações em Transporte Aéreos AS, VARIG 
Participações em Serviço Complementar.Reporto-me ainda à decisão proferida no Acórdão 
008p0200600504003 do TRT da 4' região que bem expressou a questão a fls.12 e 12 da decisão 
acostada. 

I Alente-se, segundo a doutrina de Sérgio Pinto Martins ', "a caracterização do controle 
pode ser ev1denciada pelo fato de haver empregadas comuns entre uma ou mais empresas, asslm 
corho acior:ista$ comuns, mesmo que sejam de uma mesma famflia e administradores ou 
dirJtores comuns, quando as empresas possuem o mesma fqcaf ou a mesma finelidada 
ecol1ómica"(·J.n.) 

I o.~ fato~ presentes os indícios reveladoras da existência do grupo cconõmlco, impõe-se a 
declaração da existência de grupo econômico e via de conseqüência a responsabilização solidária 
das/ rés aci-11a nominadas pelos eventuais créditos trabalhistas do autor, pelo que autorizada sua 
permanênci<J no pólo passivo. 

I Indefere-se a integração das empresas PLUNA LINEAS AÉREAS URUGUAYAS SOCIE· 
DA[) ANON<MA INTERNATIONAL LEASE FINANCE CORPORATION; CONTINENTAL AIRLINES 
INd, AMERICAN INTERNATIONAL GROIJP AIG ANNUITY INSURANCE COMPANY CITIBA, MA
TLINPATER$0N GLOBAL AMÉRICA LATINA CONSULT LTDA vez quo os elementos trazidos são 
insJficentes para a configuração de grupo econômico. 

I P H fim, inafastável é o reconhecimento da sucessão da VRG LINHAS 
AIÕREAS 8 A pela GOL Linhas Aéreas Inteligentes S A, no caso dos autos, vez 
que a seg11nda deu continuidade á atividade econômica da primeira. 

I 

Sérgi, Pinto M;rtins, Direito do Trabalho, Eú.Atlas, I 1'. edição 



f 

Ensina Délio Maranhão' que: 

:.Q.Fue é preJi~sLdªiX.<!r..tREil .. ([.~~JI!í.Y.i.<tfl .. !i.!J.'!.~ ... õ .. §.'J.ÇQ§,~.ii.Q •• ~!?!2 .. r!!Uti!Q .. (f9..!mí>alh_o, com.Q .. D.9~r!.ic.ªil9. 

r;pmYJJ!._§JJP..í?.ft..tLt1J§. .. ?JLI{_ey_{l{J!.fsl§o d@..§Jlif.li(9$..JI.ª-..Y.!!l.ª_!_f}l~.Q{W_jYili![ca. e que. não -'i!t(Jdo a emQresa OIJ I . . . - ~---.. --.. ~· 
P jf)fabelecimepJg __ cf.f?..._§yj@JQ9 de direft.Q._!J.q_Q_}J_fL.1lll.2Lem sucess§.çL!l.§~mPLfl§.ª§ •. __ IJ]as __ @ 

ªmqr..'ªgª_Q!fJ:~§ ... 
(. .. )1 
Pafe que exista a sucessão de empregadores, dois são os requisitos indispensáveis: 
a) que um estabelecimento , como unidade econômico-jurídica, passe de um para outro aturar; 
b) que a prestação de serviço pelos empregadores não sofra solução de continuidade"(...) 

colo jã tivemos ocasião de frisar, com apoiO na lí'ção de Ferrara, o titular do estabelecimento- que é a 
'organização" dos fatores de produção - não precisa ser, necessariamente, proprietários dos bens 
reuhidos nessa organização, bastando que lhe tenha sido outorgado o governo desses bens. É 
kret'evante o titulo em virtude do qual o titular do estabelecimento ullffze as coisas empregadas no 
exe}clcio da ativiçtade econômica. O direito do trabalho, por seu tumo, leva em conta o fato objetivo 
da bontinuldade;<la prestação de serviço~ Dai por que a sucessão se verifica, também1 no caso de 
amJndamento. ~elo_ IJ1esmo motivo, o novo concessionário de um serviço ptíb/Jco sucede ao 
ant~rior. Assim, também, em caso de falência, pode verificar-se a sucessão através de aquisição do 
neg~c/o, uma vez que não tenha havido solução de continuidade no funcionamento do esfabelacimento 
dado que a falência n{ió e causa necessária da dissolução dos contratos biM~té'rais, que podem ser 
exebutados. 

j E, ainda, como ensina Orlando Gomes: 

··o íspositivo que assegura ao empregado o direito ao emprego, em caso df!J sucessão, é de ordem 
púÚica. Assim. o acordo de vontade dos particulares não poderá modifictJ.Io" 

I In casu, ao contrário do que alega a Segunda reclamada, encontram-se presentes ambos os 
pressupostos delineados pela doutrina tendo ocorrido a transferência, enfim, do próprio negócio, 
juntbmente c:om um de seus elementos essenciais, qual seja, a força de trabalho. 

I N•lo há que se falar, de outro lado em exclusão da sucessão via legislação de recuperação 
judicial de empresas na medida em que disposição congênere não pode prevalecer ante o disposto no 
art.IB' da CLT, art.10 e 448 da CLT e, com maior relevãncia diante dos princípios constitucionais que 
erigiram os direitos sociais ao patamar de direitos humanos fundamentais (art.1•, 3". ?•,s• e 170 da CF). 
Res\ringir as hipóteses de sucessão trabalhista significa restringir a efetividade de direitos fundamentais 
do homem trabalhador o que não se coaduna com as disposições da alual Constituição da República. 
c) Após, à Secretaria para atualização do crédito exequendo e posterior expedição de mandado de 
cital;ão das empresas ora integradas é lide. 

I 
lni:imem-se. 

G•Jarulhos, 04.03.2010. 

I 
Süsse~ind, Arnaldo; MaranlÚ!o, Délio; Segadas Vianna; 1ma Teixeira. em "Instituições de Direito do 

Trabalho", Vol. L !6' Edição Atualizada. pg,303. 



Tribunal Regional do Trabalho da 2• Região I Acompanhamento Processual em I a Inst... 

Acompanhamento Processual em 13 Instância 

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 
Justiça do Trabalho- 28 Região 

Numero Único: 01796004220075020070 (01796200707002002) 

Processo 

Autor 

Advogado 

Réu 

Advogado 

Solução 

Oata(s) 

07/07/2011 

20/06/2011 

14/06/2011 

13/06/2011 

01/06/2011 

26/05/2011 

16/05/2011 

16/05/2011 

São Paulo- Capital(001) 

Vara: 070 - 01796004220075020070 

Distribuido em: 29/08/2007 

AÇÃO TRABALHISTA (ORDINÁRIO) 

Giseli Adriani Rocha Guimarães 

DOUGLAS SABONGI CAVALHEIRO 

Rio Sul Linhas Aéreas S/A + 5 
!. 

JOSE ROBERTÓ. ZAGO 

Procedência em parte de Ação em 16/10/2008 

Trãmite(s) 

Protocolo de Petição de Outros - Diversos 

Protocolo de Petição de Pedido de devolução de prazo 

Número do Protocolo: 2838129 

Nome: AMADEUS DO BRASIL LTDA 

Certidão positiva de Mandado de Citação de Execução 

Doe. 138 9/2011 

Oficial de Justiça 

Distribuição de Mandado de Citação de Execução 

Doc. 1389/2011 

Oficial de Justiça 

Expedição de Mandado de Citação de Execução 

Doc. : 01389/2011 Envio: Oficial de Justiça 

Protocolo de Petição de Outros - Diversos 

Recebimento de AÇÃO TRABALHISTA (ORDINÁRIO) 

Data prevista 16/05/2011 

JOSE GUILHERME CAVALHEIRO 

Protocolo de Petição de Manifestação sobre despacho 

Número do Protocolo: 2720401 

Nova Consulta Jl-.: __ _cC:.:a:.:d::a::sc:tr::a::_r_::a:::co:::m=p-=a:.:.n::ha=m=e::nt::o:_v:..:i.::a_:e:_·m=a:.:.il __ __....) ( Mais Trâmites 

Clique aqui, para consultar sua Lista de Processos Cadastrados por E-mail 

Fale com o TRT 

http://trt.trtsp.jus.br/dwp/primeiralnstancia 
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MAZZUTTI 

A D V O G A D O S 

Gernldo da Costa .M-nz:tutti Jarbas Macedo C, Penteado Anna Paula G. C. Mnzzutti 

EXMO. SR. DR. JUIZ DO TRABALHO DA 86" VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO. 
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Processo n•: 00395-2007 ·086-02·00-0 

o 
m 

DANIEL MEDINA GUIMARÃES, por sua advogada e bastante 
procuradora in .fine assinada, nos autos da Reclamação Trabalhista em que contende com 
RIO SUL LINHAS AÉREAS S/A e VARIG S/A, vem, respeitosamente, à presença de Vossa 
Excelência, em atenção ao r. despacho de fls., requerer a reconsideração, pelos motivos abaixo 
~_xpostos: 

Tendo em vista que até o presente momento a execução não está 
satisfeita, e salientando-se que o ctédito trabalhista é um crédito privilegiado, 
principalmente em razão de ter natureza alimentar, informa o autor que encontrou as demais 
empresas da grupo econômico da reclamada. 

Do grupo ecop.õmico 
Numa breve slntese, o Grupo Varig, em 1999, constituiu uma 

holding, chamada FRB-Par Investimentos Ltda., a qual assumiu a gestão das demais empresas 
controladas pela Fundação Ruben .Berta, com a finalidade de controlar os empreendimentos do 
grupo, bem como, com a finalidade de ser responsável para gerar recursos para garantia da 
existência da Fundação. 

Note-se que a Varig S/ A Viação Aêrea Riograndense, é controlada 
pela Fundação Ruben Berta, a qual formou a FRB-Par Investimentos S/ A, destinada, 
conforme acima esclarecido, a cuidar dos investimentos do grupo. 

Nesse passo, o Grupo Varig é formado: 

Fundação Ruben Berta 
I 
I 

FRB-Par Investimentos 
I 
I 

;~, 

. ·~ 
3 
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I 
Varig S/ A VPTA 

I 

I 
VPSC 
I I 

Varig l..og • Pluna • VEM Rio Sul- Nordeste Tropical- SATA- Arnadeus- NN - FRB 
Gráficos 
FRB· Serviços de Alimentação - FRB- Serviços de Saúde S/ A· 

De acordo com o contido no item 8 da Ata da 77• Assernblêia Geral Ordlnâria da Fundação 
Ruben Berta realizada em 07 I 12/07 no Rio de Janeiro, cópia anexa, verifica-se que a 
referida empresa descreve as empresas do grupo econômico da reclamada, quais sejam: 

- Solution & lnsurance 
• FRB - Serviços de Alimentação 
- FRB- Serviços em Saúde 
• SATA Serviços AuxUiares de Transporte Aéreo 
• Companhia Tropical de Hotéis 
·Varig S/A 
·Varig Participações em Serviços Complementares -VPSC 
- Varig Participações em Transporte Aéreo- VPTA 
- FRB-Par Investimentos S/ A 

~ 

Assim, a FRB-Par Investimentos, controla desta forma: 

a) Varig S/ A Viação Aérea Rio Grandense, que por sua vez 
controla a Varig Logística S/ A, Pluna-Primeras Líneas Uruguayas de Navegation Aérea e VEM 
Engenharia e Manutenção Ltda; 

bl Varig Participações em Transportes Aéreos S/ A (VPTA), que 
controla a Rio Sul Serviços Aereos Regionais e a Nordeste Linhas Aéreas SI A e; 

c) Varig Participações em Serviços Complementares S/ A (VPSC) 
que controla as empresas: Sata Serviços Auxiliares Transportes Aéreos S/ A, Companhia 
Tropical de Hotéis, FRB Serviços de Alimentação, FRB Serviços em Saúde, Arnadeus Brasil 
Ltda, Novo Norte Administradora Negócios Cobrança Ltda, e FRB Serviços Gráficos Ltda. 

Traz o autor aos autos, cópia anexa, da reclamação trabalhista 
ajuizada na 2• Vara do Trabalho de Cuiabá, sob n•: 00665.2005.002.23.00-3, onde resta 
comprovada a formação do gn1po econômico entre a Varig S f A Viaç<10 Aérea Riograndense, a 
Vem Engenharia e Manutenção Ltda e a Companhia Tropical de Hotéis, posto que as três 
empresas foram representadas pelo mesmo preposto, vejamos: 

"I. Grupo Econômico. 

A -reclamante pleiteou que fosse caracterizado o grupo econômico entra as reclama.dasr umas 
vez que possuem mesmos sócios majoritários, administradores em comum e objetos sociais 
semelhantes. 

Entretanto, as reclamadas, na peça defensória, contestam tala argumento, aduzindo em 
preliminares que não hã vinculo de emprego entre a reclamante e a 2", 3', 4" e 6" reclamada. 
Assim, requereram .a extinção do processo sem julgamento de mérito por ilegitimidade de parte. 

Ocorre que, como bem informado pela reclamante, compulsando-se os autos pode-se 
evidenciar semelhanças entra as empresas reclamadas ql.le caracterizam o grupo de 
empresas, vejamos: 

A Pt, 24
, 3a, 4 11 e 6a reclamada contrataram o mesmo escritório de advocacia na cidade de 

Cuiabá - MT, sendo que 1", 3" e 6" reclamada trouxeram o mesmo preposto - Sr. Carlos 
Roberto Pereira (fls. 45 f 46). 

Vale ressaltar que é pacifico que a empresa reclamada deva nomear como preposto pessoa que 
possua conhecimento dos fatos aduzidos na inicial e que seja seu empregado, sob pena de ser 
decretado os efeitos da revelia. 

LO 



Nesse diapasão, constata-se ã fls. 104/l 07 que a 1" reclamada possui 94,70% das ações da 4" 
I'éelamada (SA'I'A- Se:t"Viço.s 'Auxilla:res. de Transportes Aéreo S/ A}t betn como a 2"' reclamada 
(Variglog), que consta em seu grupo de acionistas a empresa Varig (fls. 601) e denominação 
vinculada a 1" reclamada (Varig). 

É incontroverso que a reclamante manteve vínculo laboral com a 1" reclamada. Assim, entendo 
que há relação empresarial entre esta e as demais reclamadas, uma vez que, diferentemente 
dos demais ramos justrabalhistas basta evidencias probatórias, as quais são patentes, 
conforme anteriormente descritos. 

Ademais, para que se configure o grupo econômico, prescindível que haja concretizado a 
solidariedade ativa, ou seja, empregador 'ú.nico previsto na S'ú.mula 129 C. TST, sem do que 
esta apenas permitiu que o grupo possa utilizar a mão-de-obra do trabalhador sem burocracia 
e não, que seja requisito para estabelecer o grupo, se o empregado efetivamente laborou para 
todas as empresas diretamente, uma vez que, sendo um grupo de empresas que se completam 
nas relações econômicas e comerciais, o empregado contratado por uma empresa do grupo e 
que apenas laborou para esta trabalhou indiretamente para todas. 
( ... ) 
Assim, declaro a existência de grupo econômico entre as reclamadas, uma vez que configurado 
estreitas relações entre as mesmas, sendo que o § 2• do art. 2• da CL'I', deve ser entendido de 
forma ampla e corltemporánea ... " (grifamos) 

A fim de comprovar o referido grupo econômico, esclarece o 
Autoraa relação das empresas: 

O 1° artigo do Estatuto Social da Fundação Ruben Berta, cópia 
anexa, comprova o relacionamento entra as empresas Varig S(A Viação Aérea Rio Grandense, 
Varig Logística S/ A e VEM Varig Engenharia e Manutenção. 

Note-se que o Sr. Marcos Teixeira Torres, representa 
simultaneamente os interesses da Varig S/ A, Amadeus, bem como Fundação Ruben Berta. 

Conforme elencado no quadro acima a FRB-Par Investimentos, 
estatuto social anexo, fora instituída para ser uma holding, ou seja, empresa destinada a 
administrar e regulamentar os investimentos do grupo. 

Vejamos que na ata de assembléia geral da VEM Varig Engenharia 
e manutenção S/ A, denuncia a presença da FRB-Par Investimentos e da Varig S/ A Viação 
Aérea Rio Grandense, inclusive assinando ao final como acionistas. 

Em relação à Varig Logística S/ A, consoante já demonstrado no 
Estatuto Social da Fundação Ruben Berta, 2• documento anexado, no próprio artigo 1 • é dito 
que a referida Fundação se destina também a assegurar beneficios dos empregados da Varig 
Logística SI A. 

Ainda junta o Autor, um Parecer Técnico n• 06068/2006RJ, 
documento anexo, onde se demonstra no item 4 que até novembro de 2005 a Varig S/ A 
detinha 95% das ações da Varig Logística S/ A, evidenciando dessa forma, a formação do grupo 
econômico entra as ernpresas. 

Já a empresa Varig Participações em Transportes Aéreos S/ A -
VPl'A, estatuto social anexo, em pesquisa na BOVESPA, verifica-se que o maior acionista desta 
empresa é a FRB-Par Investimentos, que possuí 87% de suas ações, cópia anexa. 

' 
A Varig Participações em Serviços Complementares S/ A - VPSC, 

estatuto social anexo, assim como a VP'l'A, majoritariamente, ou seja, 87,71% de suas ações 
são da Fundação Ruben Berta, cópia do documento da Bovespa anexo. 

Cumpre ainda evidenciar, além do nome "VARIG" ser 
utilizado em quase todas as empresas do mesmo grupo, que as empresas: Fundação 
Ruben Berta, VEM Varig Engenharia e Manutenção, a VPSC e a VPTA têm em comum o 
mesmo endereço das suas sedes sociais, qual seja: Rua 18 de Novembro, n• 800, sala 02 
na cidade de Porto Alegre/RS. 



Em relação à empresa FRB Serviços Gráficos Ltda., consoante 
demonstra côpia do cadaatrb nacional de pessoa Juridica emítido através de consulta do sítio 
da Receita Federal, seu endereço também da Rua 18 de Novembro n• 800, Porto Alegre/RS, 
evidenciando dessa forma, tratar-se de empresa do mesmo grupo econômico. 

A FRB Serviços de Alimentação Ltda é evidentemente empresa do 
grupo econômico da Varig comprovando-se através do Instrumento Particular da 2" Alteração 
do Contrato Social, cópia anexa, bem como do Contrato Social desta, ora anexado com a 
presente, onde verifica-se que a Fundação Ruben Berta é sua única quotista. 

Feitos estes esclarecimentos quanto às empresas Varig S/ A 
Viação Aérea Riograndense, Fundação Ruben Berta, FRB-Par Investimentos, Varig Logística 
S/ A, Vem Varig Engenharia e Manutenção Ltda, VPTA e VPSC, evidencia agora a autora o 
grupo econômico entre as empresas: Companhia Tropical de Hotéis, Amadeus Ltda e Novo 
Norte Administradora Negócios Cobrança Ltda, a seguir: 

No que tange a Rede Tropical de Hotéis, verifica-se que no Diário 
Oficial Empresarial, anexo à esta, que a assembléia ordinária da conselho de administração da 
Tropical, ocorreu no escritório da Varig S/ A Viação Aérea Riograndense na cidade de São 
Paulo, qual st;ja, Praça Lineu Gomes, s/ no. 

(. 

Ademais, no próprio si te da Varig S/ A Viação Aérea Riograndense 
constata-se a fonnação do grupo econômico, documento anexo. 

Bom que se diga que também na 77" Ata de Assembléia da 
Fundação Ruben Berta, em seu item 8, conforme acima relatado, é citada a Companhia 
Tropical de Hotéis como empresa do mesmo grupo econômico. 

Já a empresa Amadeus Ltda, conforme comprova o contrato social 
anexo, a Varig S/ A Viação Aérea RioGrandense, bem como a Fundação Ruben Berta são suas 
sócias quotistas. 

E finalmente a Novo Norte Administradora Negócios Cobrança 
Ltda, que de acordo com a côpía da certidão obtida na Associação Comercial de São Paulo, a 
referida empresa possui como integrantes em seu quadro societário, as empresas FRB Par 
Investimentos S/ A e a Varig Participações em Serviços Complementares- VPSC. 

Destarte, inobstante a documentação anexada, ficou devidamente 
comprovada a existência do grupo econômico, através da composição societária de todas as 
empresas aqui arroladas. 

Nesse passo, temos no Direito do Trabalho o disposto no artigo 2", 
§ 2" da CLT que dita: 

"Sempre que uma ou mais empre§®. tendo, embora, cada uma delas, personalidade 
iuridica própria, estiverem sob a @recão, controle ou admtnistracão de outra, 
constituindo grupo industrial, comercial ou 'de qualquer outra atividade econômica. 
serão, para efeitos da relacão de emprego, solidariamente responsáveis a empresa 
principal e cada uma das subordinadgs." 

Esse é o entendimento uníssono dos Tribunais acerca do tema, 
senão vejamos: 

130111362 - AGRAVO '))E INSTRUMENTO - RECURSO DE REVISTA - EXECUÇÃO -
EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA DE BENS DE EMPRESA Pll:RTENCENTE AO MESMO 
GRUPO ECONOMICO - Toda a controvérsia estã assentada no fato de que o V. acórdão 
recorrido convalidou a decisão do juiz da execução, que, com base na análise da prova, 
concluiu pela possibilidade da penhora em bens da embargante, explicitando que os dados 
constantes dos autos demo~tram que a abertura de sucessivas emwesas e a 
transferência do bem. embora efetuada antes do aJuizamento da qcão na gual é promovida 
a execução, tiveram o intuito de dllapWar o patrimônio da devedora, tornando-a 
insolvente, não se podendo cogitar de terceiro embargante, mas de sucessor e integrante do 
Grupo Econômico, sendo, assim, a agravante pessoa legítima a responder pela e,xecucão, 
independente de ter participado da relação processual na fase de conhecimento. Nesse 



contexto, verifica-se que a matéria tem cunho nitidamente infraconstitucional, não havendo que 
se falar em afronta ao artigo 5•, LV, da Constituição Federal. Ademals, o contrd.ditório e ampla 
defesa foram devidamente assegurados dentro das regras procedimentais que regem o processo 
de execução. Fracassa, ainda, a tentativa de viabilizar o recurso mediante a indicação de 
conflito com o Enunciado n"205 do TST, que aliãs foi cancelado mediante aRes. 121/2003, DJ 
de 21.11.03. Agravo a que se nega provimento. (TST- AIRR 6332 - 3" T.- Rei• Juíza Conv. 
Dora Maria da Costa- DJU 20.08.2004) JCF.S (grifamos) 

7005249 -EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÓMICO- RESPONSABILI-DADE SOLIDARIA 
- PENHORA SOBRE BEM DO SÓCIO - POSSIBILIDADE - Empresa pertencente ao mesmo 
grupo econômico da e><:ecutada pode ter seus bens penhorados para responder por dívida 
!iecorrente de execucão promovida contra esta última, porquanto ser solidariamente 
responsável pelos encargos trabalhistas desta, ex VI parãgrafo 2° do artigo 2° da CLT. Do 
mesmo modo, não existindo outros bens sociais passíveis de execução, é vâlida a penhora sobre 
os bens de sócio da empresa responsãvel, quando não comprovada nos autos a 
impenhorabilidade dos referidos bens, ou quando não forem nomeados à penhora bens 
desembaraçados da sociedade, capazes de responder pelo pagamento da divida exeqüenda, a 
fim de exercer o beneficio de ordem (artigo 595 do CPC) e, assim, livrar-se da responsabilidade 
executória subsidiâria. {TRT s• R. - AP 1736-2003-007-08-00-3- 4" T. -Rei" Juíza Alda Maria 
de Pinho Couto- J. 04.05.2004) JCL1'.2 JCLT.2.2 JCPC.595 (grifamos) 

87017297- GRU~O ECONÔMICO- EXECUÇÃO.,- PENHORA- A execução trabalhista pode 
ser direcionada Para' empresa pertencente ao mesmo gmpo econômico (art . .2°t § 2°, da 
CLTl. pois o mérito da causa é discutido com a empregadora, sendo lnôcus a participação, 
na fase cognitiva, de 'outras socfed~~odes pertencentes ao mesmo grupo. uma vez que a 
defesa delas estaria restrita à ilegitimidade de parte. A solidariedade é econômica. e não 
processual, tanto que o enunciado n• 205 do TST ft;>i can~elado pelg resolução n" 
121/2003. (TR'I' 12" R.- AG-PET 02184-2003-032-12-00-2- (06541/2004)- Florianópolis- 2" 
T.- Rei• Juíza Ione Ramos- J. 15.06.2004) JCLT.2 JCLT.2.2 

Dessa forma, resta evidente que todas as empresas do mesmo 
grupo econômico da reclamada estão submetidas à administração e controle da Fundação 
Ruben Berta, devendo ser aplicada a responsabilidade solidária, de acordo com o disposto no 
artigo 2•, §2° da CLT, ante ao não cumprimento da presente execução pela reclamada. 

Na forma do artigo 2", § 2• da CLT, sendo duas empresas 
integrantes do mesmo grupo econômico, devem responder solidariamente por eventuais créditos 
trabalhistas de seus empregados. 

Esclareça ainda que as empresas Varig S/ A Viação Aérea Rio 
Grandense, Rio Sul Serviços Aéreos Regionais e Nordeste Linhas Aéreas, encontram-se em 
Processo de Recuperação Judicial e dessa forma deverá ser aplicada a responsabilidade 
solidária das empresas do grupo econômico da Varig S/ A, com fundamento no artigo 2•, §2° da 
CLT. 

Da sucessão 

Fato público e notório a Varig S/A Viação Aérea RioGrandense foi 
adquirida pela empresa VRG Linhas Aéreas S/ A, empresa que exerce a mesma atividade no 
mesmo endereço da Varig, mantendo parte de seu quadro funcional, utilizando-se das mesmas 
aeronaves bem como do mesmo fundo comercial da Varig. 

Frente aos fatos acima narrados, certo é que se trata de sucessão 
trabalhista, prevista nos artigo 448 e 10• da CLT. 

Vejamos a brllhante decisão do Processo em trâmite na 04" 
Vara do Tl'abalho de São Paulo, sob n°: 01403.2006.004.02-00-4: 

" ... D- Varig Logística. S/ A. -quarta reclamada- subsidiariedade. 

Alegou a. quarta reclamada que a empresa que arrematou em leilão a UPV da Varig S/ A foi a 
VRG Linhas Aéreas S/ A, que foi vendida para a GTI S/A em 12/04/2007, portanto, não mais 
fazendo parte do mesmo grupo econômico. 



Primeiramente cabe analisar a sucessão entre a primeira reclamada e a empresa VRG Linhas 
Aéreas SI A. Esta empresa, VRG Linhas Aéreas SI A, é legitima sucessora da UPV da primeira 
ré. Prevê a Lei 11.101/2005: 

"Art. 60. Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de 
unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o 
disposto no art. 142 desta Lei. 

Parâgrafo único, O objeto da alienação estará livre de quaiquer ônus e não haverá sucessão do 
arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, observado o 
disposto no§ 1° do art. 141 desta Lei. 

Art. 141. Na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa ou de suas filiais, 
promovida sob qualquer das modalidades de que trata este artigo: 

r .... 

!I • o objeto da alienaÇão estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante 
nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do 
trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho. 

(. 
§ 1 • O disposto no inciso !I do caput deste artigo não se aplica quando o arrematante for: 

r· sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido; 

11 · parente, em linha reta ou colateral até o 4' (quarto) grau, consangüineo ou aflm, do falido 
ou de sócio da sociedade falida; ou 

!li · identificado como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão. 

§ 2' Empregados do devedor contratados pelo arrematante serão admitidos mediante novos 
contratos de trabalho e o arrematante não responde por obrigações decorrentes do contrato 
-anterior. 

Como se depreende da interpretação fria e literal do texto acima se verifica que a nova 
legislação visa retirar da Justiça Especializada a declaração de sucessão. trabalhista e ainda 
retira a possibilidade da declaração, propriamente dita, da sucessão em havendo arrematação 
durante a recuperação judicial sob o argumento de proteção â recuperação da empresa. No 
entender de alguns doutrinadorea, a nova lei veio priorizar o desenvolvimento econômico, 
reconhece a impottância do capital da atividade empresana, objetiva preservar, 
prioritariamente, a unidade produtiva e permite preservar a sua capacidade como fonte 
geradora de empregos- diretos e indiretos- e também manter-se enquanto contribuinte fiscal. 

Contudo, na realidade, o que ocorreu com os empregados da primeira reclamada foi outro 
panorama. De repente, milhares de pessoas, ao longo de todo o Pais, foram privadas do 
emprego que lhes garantia a sobrevivência, nada receberam a título de verbas rescisórias, 
sendo deixadas desamparadas e sem qualquer perspectiva de pronta resolução do problema. 
Tr<\ietórias de vida, sonhos, desejos, realizações foram ceifados abruptamente pela dedsão de 
encerramento das atividades, sem que houvessem sido pagos salários e parcelas decorrentes 
da dissolução do contrato. 

Não se pode jogar fora toda a jurisprudência e doutrina construídas ao longo de décadas, que 
seguiram a estrada do reconhecimento da sucessão, no caso de aquisição do empreendimento 
econômico, total ou parcialmente, ainda que não haja a dissolução da empresa sucedida A 
interpretação dada pelas réclamadas em suas defesas conllita expressamente e de forma 
indelével com os princípios constitucionais de proteção ao trabalho humano, o que não pode 
ser afastados pela Lei infraconstítucional e a mácula de inconstitucionalidade. 

Temos uma Constituição Federal que privilegia a dignidade da pessoa humana, e o valor social 
do trabalho logo em seu primeiro artigo ( incisos Ill e IV do artigo 1 ") . Que possui um capítulo 
dedicado aos direitos sociais ( capítulo ll), com o objetivo explicito de garantir o trabalho como 
direito social, proteger a relação de emprego, de forma a dar maior dignidade aos trabalhadores 
do país (artigos õo e 7" da Constituição Federal) . 



Sem dúvida a nova lei infraconstitucional visa recuperar a empresa em situação econômico
financeira de risco, contemplando princípios de proteção à sua continuidade, contudo não pode 
prevalecer sobre todo o sistema constitucional de proteção ao trabalho humano. 

Nesse compasso, é óbvio que cabe apenas a Justiça Especializada, declarar a existencia ou não 
de sucessão trabalhista, a despeito de quaisquer outros ramos do Judiciário, por expressa 
delimitação de competência constitucional, que, aliás, recentemente mereceu do legislador 
constituinte derivado sua ampliação no sentido de abarcar todas as relações de trabalho, dado 
a afirmação da necessidade de proteger o trabalho humano. 

E mals, se a novel lei tem como fito a proteção da empresa, em sua recuperação econômico
financeira com vistas a dar continuidade da atividade empresarial, diga-se para que cumpra 
sua função social, o que e louvável, porém, não se pode permitir que tal proteção imponha a 
redução de proteções e garantias asseguradas pela Carta Magna ao trabalhador. 

Afmal a existência da empresa não pode ignorar um dos principias jurídicos impostos pela 
ordem econômica, qual seja a função social. Destarte, declaro incindenter tantnm, a 
inconstitucionalidade dos artigos 60, 141, inciso H da Lei 11.101/2005, relativamente à 
exclusão de sucessão trabalhista. 

Afastada aplicaçãp dos dispositivos da nova lei ante a flagrante inconstitucionalidade, a 
declaração de sUi;;essão trabalhista segue a legislação constitucional e ínfraconstitucional 
vigentes tais como'artigos lO e 448 ambos da CLT. 

Para ocorrência da sucessão trabalhista, segundo a teoria clássica, há de estarem presentes 
dois requisitos, a saber: 

a)trespasse de unidade juridico-econõmica capaz de gerar riquezas e; 

b)sem solução de continuidade do contrato de trabalho. 

Em nossa melhor doutrina, cito Amat1ri Mascaro Nascimento: 

'Sucessão de empresas significa mudança na propriedade da empresa e efeitos sobre o 
contrato de trabalho que ê protegido. 

Funda-se essa proteção não só no já. citado principio da continuidade do contrato de trabalho, 
cujo corolário é o direito ao emprego, como também no principio da despersonalização do 
empregador, ou seja, na diferenciação entre empresârio e empresa, para vincular os contratos 
de trabalho com esta e não com aquele, embora a responsabilidade de sócio não o libere. Com 
efeito, empregador é a empresa, diz a lei (CL'l', art. 2"), e não os seus titulares. Os contratos de 
trabalho são mantidos com a organb..açãa do trabalho e não com as pessoas que estejam 
eventualmente á frente dessa mesma organização. Portanto, a intangibilidade dos contratos é 
preservada pelo direito do trabalho, fenômeno que encontra raizes hlstóricas na Carta Del 
Lavoro·. 

Orlando Gomes: 

"Finalmente, o fenômeno da despersonalização ajtlda a compreender por qtle a alienação da 
empresa pelo seu proprietário não pode afetar os contratos de trabalho. Seria injusto admitir 
que atentasse contra a situação que o empregado desfruta. Seu emprego lhe deve ser 
assegurado, porque, .no fundo, o empregador não mudou". 

Arnaldo Süssekind detalhou os seus efeitos, o que serviu de base para toda a construção 
teórica que fundamentou, em passado não muito distante, a responsabilidade dos bancos que 
adqtlíriram similares em prpcessos de liquidação extrajudicial. Afirma o jurista: 

"D!i;L!O MARANHÃO, na obra atualizada por LUIZ INÁCIO CARVALHO, pondera que ·a 
sucessão pressupõe a transferência de um para outro titular de uma organização produtiva, 
alnda que parte de um estabelecimento, destacável como unidade econômica•. Isto é, o que tem 
relevo para caracterizar a sucessão nas obrigações trabalhistas é que a organização prodtltiva, 
correspondente á empresa ou a algum de seus estabelecimentos ou setores, configure tlma 
unidade técnica de produção. 

Por conseguinte, não é necessário, para que se verifique a sucessão, que tenha deixado de 
existir, em sua totalidade, a empresa do empregador sucedido. Basta, para o Direito do 



Trabalho, que um estabelecimento (ou parte dele capaz de produção autônoma) passe, sem 
•olução de continuidade, de'um para outro titular. Como ensina FERRAFA JÚNIOR, "o ato há 
de referir-se ao estabelecimento como entidade dinâmica capaz de proporcionar rendimento. t 
como se o posto de mando de um veiculo fosse ocupado por outro". 

No caso em tela é notório que a quarta reclamada adquiriu unidade jurídico-econômica da 
primeira reclamada, inclusive usufruiu de sua marca, parte de seus empregados, que se 
registre foram treinados por anos pela primeira, diminuindo certamente custos nesse sentido, 
as linhas aeroviárias e respectivos assentos nos aeroportos, os contratos de clientes aviões e 
toda a malha ensejadora de riquezas. 

Nesse diapasão restou para a primeira reclamada apenas os custos [passivo), e empregados 
que julgou, segundo sua ótica, desnecessários, vale dizer, ficon com o melhor dos mundos, 
ativos e lucros sim, encargos e despesas, mormente as trabalhistas, não, numa situação 
insólita e que contraria o vetusto adágio de sabedoria popular "quem leva o bônus fica com 
ônus". E ainda, registre-se que a quarta reclamada compunha o grupo econômico da primeira, 
antes da recnperação judicial, demonstrando que sem a aquisição, responderia solidariamente, 
ou seja, utiliza à recuperação judicial com vistas tão somente a se eximir de responsabilidade. 

Nem se argumente com a concordância do sindicato representativo de classe, visto que ineficaz 
para o reconhe<rimento de sucessão, competência essa exclusiva desta D. Justiça 
Especializada. ·i · 

. ' 

Destarte, por todos ângulos analisados, declaro a sucessão trabalhista da empresa VRG Linhas 
Aéreas S/A. 

A quarta reclamada foi sócia da VRO Linhas Aéreas S/ A até 03 de abril de 2007, estando 
comprovada existência de grupo econõmico anterior à recuperação judicial, inclusive com a 
primeira reclamada como empregadora original, mantenho-a no pólo passivo para responder 
solidariamente, nos termos do artigo 2" § 2• da CLT. 

No entanto a quarta ré equiparou-se a sócio retirante ao transferir o controle acionário de 
empresa da qual detinha a maioria do capital social para outra. E nos termos do artigo 1032 
do Código Civil, "a retirada, exclusão ou morte de sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da 
responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução 
da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não 
se requerer a averbação.,, 

Portanto, claro está. que, mesmo com a venda do controle acionário da empresa VRO Linhas 
Aéreas S/ A a reclamada continua respondendo por obrigações desta durante dois anos de 
forma subsidiária. Assim, reconheço a responsabilidade subsidiária da quaria reclamada, por 
ter sido sócia da empresa VRG Linhas Aéreas S/ A .... • 

Desta feita, requer seja considerada a sucessão da VRG Linhas 
Aéreas S/ A, com fundamento nos artigo 10 e 448 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Pelo exposto e diante do pedido de recuperação judicial da 
Reclamada, tendo em vista o acima aduzido, requer seja determinada a expedição de oficio 
ao Banco Central a fim de que se efetue o bloqueio nas contas bancárias (Baeen-Jnd) e 
aplicações das empresas 

• ' FRB-Par Investimentos S/ A, com endereço na Av. Almirante Silvio de 
Noronha, 365, bl. B- 4• andar, Cep: 20.021-010, Rio de Janelro/RJ, inscrita no CNPJ: 
03.478.789/0001-89, 

• ' Varig Logistica S/ A, com endereço na Rua Gomes de CatVnlho, n•: 1609, Vila 
Olimpla, CEP: 04547-006, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ: 04,066.143/0001-57, 

• · VEM Varig Engenharia e Manutenção Ltda, com endereço Praça Comandante 
Lineu Gomes, s/n", portaria 03 varig- Jd Aeroporto, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ: 
04.775.827/0001-28, 

• · Varig Participações em Transportes Aéreos S/ A- Vl>TA, com endereço na Rua 
18 de novembro, 800, sala 02, São João, Porto Alegl'e/RS Cep: 90.240-040, inscrita no 
CNPJ: 03.634. 777/0001·04, 



1J:f 

m-
• Varig Participações em Serviços Completares S/A- VPSC, com endereço na rr/lf 
"'~" 1a "" novcn>b<o, soo, 'Bala 02, Sil.o voao, Porto Alegre/RS Cep: 90.240-040, inscrita 
no CNPJ: 03.634.795/0001-88, 

• F:RB Serviços de Alimentação Ltda, com endereço na Rua 18 de novembro, 
800, sala 02, São João, Porto Alegre/RS Cep: 21941-480, com CNPJ: 05.636.952/0001-
10, 

• F:RB Serviços Gráficos Ltda., com endereço na Rua 18 de novembro, 800, 
sala 02, São João, Porto Alegre/RS Cep: 90.240-040, inscrito no CNPJ: 05.673.352/0001-
14, 
• Companhia Tropical de Hotêis, com endereço na Avenida Paulista, 1765, 1" 
andar, cjto. 11, Cerqueira César, São Paulo/SP Cep: 01311-000, Inscrita no CNPJ: 
15.147.499/0001-31, 

• • Amadeus Brasil Ltda, com endereço na Rua das Olimpíadas, 205· s• andar-
Vila Olímpia, São Paulo/SP Cep: 04551-000, inscrita no CNPJ: 03.232.813/0001-03, 

• Novo Norte Administradora Negócios Cobrança, com endereço Estrada das 
Cep: 21.941-480, CNPJ: canárias, 1862/Parte Galeão, Rio de Janeiro/RJ, 

62.372.511/0001-?1• 

• VRG Linhas Aéreas S/ A, com endereço na Praça Comandante Lineu Gomes, 
s/n, Jd Aeroporto, São Paulo/SP, Cep: 04626-820, inscrito no CNPJ: 62.372.511/0001· 
91. . 

Termos em que 
P. Deferimento. 

São Paulo, 23 de julho de 201~0. . o A ih " ~ ri ('/) --·-

An~~a~tfn{,' az l • 

OAB/SP 125.245 
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 
Justiça do Trabalho - 2" Região 
86" Vara do Trabalho de São Paulo - Capital 

Processo n° 395/2007 
Conclusão 

Faço, na presente data, conclusos os autos ao 
MM. Juiz do Trabalho titular, Dr. Ricardo de Queiroz 
Te/les Bellio (fls. 340). 

São Paulo, 10.11.2010. ,/{ 

José Francisco Martins Q.el~o 
Diretor de Secretaria 

A documentação juntada aponta para existência de Grupo Econômico, 
razão pela qual determino a inclusão das empresas nominadas às fls. 347 e 348, as 
quais deverão ser citadas para pagamento da execução nos endereços fornecidos. 

São Paulo, data supra. 

Ricardo de Queiroz Telles Bellio 
Juiz do Trabalho 



0090&200706902008 
VERA BEATRIZ WElSHfiMER 

' - ' ,.., * ' 

VARIGi~/A VIAÇAO AEREA RIOG~ANOENSE.;. 2 

A reclamanre, 
nos autos da reclamação tral)alhlsta F:r•1 eç,i()rôfl!:, 

n<Ja.í:le "/. Exa., e:.:poré requerer o quanto seq"e: 

Vísanch:J o curnprimento 
tia.tJ;X~Ill,g~P, infomía a reclamante que a empresa . n%io tem 

favor, ante a situé)ção dê lnsf.ai)ll~dade econôrnfl::o, 
.· ~111 que se encontra, fato este púbilco 12 notorio, 

... 

N 
D 
UI 



Fundação Ruben Berta 
I 
l 

FRB·Par Investimentos 
I 
l 

VPTA 
l 

Rlr.)'$1.JI· Nordôt'i3-

IJP"SC 
I 

ir~pkat- SATi\"' l\mild-í!tt5~- NN ~ FRS <iriffi!31'5. 
F'R.ll· Sr!JVISP-S til! AtlrnetÜA5~0:- - f'flli~ S~rrí-,:;;IJ.1 

do So1údo S/ A 



Traz a autor.~. aos ~1 utos. •J~ 
1m~1çao trabalhista ajulzada na 2a Vara do Trat11rího de C\1121!,á, 

Luu;;..v•J ... 23.00-3, onde resta comprovad<t .a rorm;,çãc 
::. ''""nAmi,tó entre a Varlg S/AVlação Aérea Riogrand~nse, a Vf.:rn 

1çu 14 ;.; Nanuténçãó ltdá e a Companhia Troplt<~l de Hotéis, posto 
empr~sas. foram representadas peio m;;S,110 pn::p1)stn, 



·Nif-?li-~. di-álpirtfl.fit·~ 
9Â,7CH~·, ~~;;o>Bj~ 
·rrmri:Sportes A{:!rr;!r) ~-;t;;,·1 
~ri1 .ae:t) ~]rupq dr: 

. Jj[rujU1iid-tJ â 1 ;~ fí!C!arn,;!dJ:)" 

;·-,_.,_' 
;'·!· ~·,.;r 

çledarc,. a ~xfstênd$ .t!e grupCJ ·ecmttmí•;o .~·tTlt.:f: às ,,m:;~en~;el:ss 
,j.jl7l~>,\i',el; \l coriftgurado· esbreíta.s relaçõ-es ~mtre $.'5 ff)~'Srn;;t:~

art z~i d·ci (>LT) d~-va s~r entendtdó 'tie .. ici:íf\3 
!i .<coh!;~fr11PíJrânE!~L." (gritamos) 

A fim d;:: comprovar o referido grupQ 
tfqo~Iê::sd<~~c~â <l''"'"' ... areJa~ãà das empresas: 



A Varig Partlcíp.açõBs en1 
S/A V?SC, estatuto social anexo, assim corno t> 

ou seja, 87,71% de suas açôes ~ó d" 
cópia do documento da Bov,:;spa an;;;xo. 

Cumpre ainda evidei'H:Iar1 além do 
em quase todas as empresas do 

énmr;esas: Fun<lação Ruben Bert~, V~~ 
Mà!l'Ute:~~!~,.a· VPSC e a VPTA tem em 

· · ·· sm:lals, qual seja: Jt'íE~$Jl'li.O ·•Eiflttl~.~~rP (liª$~.\f.~I.S $1ltaes (idade de PIYrtQ 



Aérea Riógrandense 
d<)tumento anexo. 

Bom qLn:~· SB· diga o.ue tan1tErn na 

S/ A 

da Fundact~ãC! Ruben Berta, em seu lt"'m s, conftJrmE: 
titada a Companhia Tropical de Hotéis come empresa 
' · . .o. ' . 

~s'!l10:grtJPO economtco. 

Já a empresa Arnade.us l~da, C?lifomle 
a var\g SI t\ Vii)~í:10 A10rea 
Rul;J€n Berta silo s\!as ·:i!JI.•"""· 





Esclareça <linda que as empr;;;;;:Js 
Aérea . Rio Grandense, Rio Stli Ser1íço:; Aéreos Reglon<üs e 

Linhas Aéreas, encontram·sf~ em Pmces$0 d·~ Recufc+.:r<>Ç.àQ 
de!;sa· forma deveri1 ser aplicada a responsBb11idade ~lh:lár!a 

1ói'e.sàs do gn.rpo econôrnlco da Va!'lg S/A, wrn fundamento nc 

"'-· "'" ·· ela CLT. 

Oa .sucessão 

público e notórlQ aVarlg S/ A 1/l;JÇão 
empresa VRG Unhas f\.1.\r~as 5/A, 

tR~~·;d··;e n mes!'IKl endereço <til 
utmxan~~tile das .mE:S!l'\as> >; ' 

~'tilmerd·a ~~il. varfg, · .. : ... : "·· ·'·'' 



Atll900 i! 1:fWMià 
urv (.!a v.rinn ~i/.4 
~1'1 SlA tNn 
t}rüpo -ec!JnórY1k:<:! 

Ptirf!.elrarns.'l'f\(et •:1l:>4't- ;;-k~"""b""--, 
~i'fif.~r:e:?B VRG LH~'f!3~~ "•"'' o-I~\ ;-, 

$!A, é leg'i!ír:i a 
n H)tt:?oo~, 

I . , . , 

_I L_ .. __ ?. obJeto da a_lier~aç.ào eStatà \ivrç dz: qua·iqü~t ô'rtü:t --!?( ~10 0 ~._1,;~}-
suq<lssào dtJ ar!ema,ante nas obn>Jaç.e,cs do dB~ertçA irc;;íL;sw~ M 

naturel[S: tnbUt(l.na, as derivadBs da leglslaçâa tlo trat5ilt1;t ·~ as 
de.c:orn:mtei> d'il acidentes de trabalho. 

§ 1° Q disposto no índs.o li de çaput ;jeste ar(igo oJ?.o ií<t ~plicca Quondó ;; 

arremat;:Jn\<dor: 

ou __ GQl~~eraL at.é _o_ 4\> ,At:N~r~~}-
db f<lltdo·o1 da $6.do <ja soóedad>; t~li·~a; cu 

lalwo coo1 !l: <:iblílX\~ !!e !F«~ "* 



~--... ,i;;;;~, •. ~ ll{) l.l t li" 
L-.;·· -

tei V~J~ pr~~>ri:zar O:> ' ·- ' 

.40 ~lp-lt~~l dq fil{>\fl<~i~l(jr.;, 
t-.ír)id_;Jd-f:lt pr_OdUH'Ú.r ;.; v 

g!?'f;aôOJ'~il <"l~ ~ 
~nQ_iJ.iltntt' con!rihwnt''! r:,,:, 

_ç:ontudü,. n;q. tt::rLiht}::ni~~, ;:, 
rteo1;;1;{lrf'l:~Ch21 fi::n_ OUtft:; t:i:•ln•····· . 
• ,~e todoci o P'als ''-"'~, .. ,, 1;s . . . "'-~' 1.:1, n 
so~re-vivtYncl.r,':l:, nw:ia 
deü<adas d~samr.,r:~r;1 d,q:-:, """ _. 
dCJ: .f.'ll'Ob/eiTla. TH:thfHór~:~~d r~~tn 
cetf-ados .abrupt~Hi1<;:i1tf; · · 
;:;em qt,Je. hüuvesst3iTl ..,..,,x.,r"' 
dissoluçi'io d{J >:;ontmto 

Séftt-·d_LiVlda a nova lei 1rifraçonstituci:ona! ~~\~a .recup~c?_:- a .:;-rnp-r"&'$-?1 -cy:~n 

sítÚ<).ÇâO económiC?"fínancBíra da nsco. CIJntr;onphnoc '""' 
Proteç~A~' _à_. _s,~;~ -~<mtirw!-~,la~e, co:'~tvdn_ rr~~o po~f:- p~·év<:i-l~K',{!t sot-re te·,;<; ô 

sistema.cttrli~trtt~c)Malde pruteç~c ao zraoaino lliJmanü 



l"ün<:I<:!H>e e$$~ pn)t.ety~lo não só "'"' 1,\ 
· contratu ,r,le tratK~1ho., OliJO corchírio é 0 .,,, 
n() prindpro ela d!!'spersonéllt;;;:1~.;~r; 
dtferencia.ç~o entre ·empresáriO e rn,·;;:~ .'\:t~i.:J·.· .J;,·~~~'.:!;·::::~;~,~/;:, :::::. 
tt:>balho çom e!ita e nlio com eque!<il em!J,Jra .~ res.'"''''''""''su.rr;r 
não o llbere. Com efeito, empr?.ÇJê<:br ,;, a r J;;t' 
e: nã? -0:~- set.tS titlllares. Qs .:;émi_l;Zt\ü.~ -{i;; t-r8t::~!hc'; IT:·an;:-:~4,s ú.~,K' -'* 
()ti;l~nlzaç~o . do !raball'\l} .· e flào com >1$ pessoas qc,e "'*"''"'" 
e.v~ntualm.ent!);. à fr~nt.;; dessa meE.rna. r;rg,,n.;;açno ~ 
lntangib!Hdade , \los contratos é PrllS>Jf'''!ilJ p&J!o i;J;r,,,ir:< üc \TilS'C'i:t''' 
fenô!'fleno que encontra rafzf.ís históticas n11 carta Dei 

d$sperson.;~Rzaq;'l<.\ ~jud;~ a CJ:~r'nL'.''*"')';.r 
pelo sel! propMet~I'Kl n~ ,P"~\11 

admiti.r q\N! ii~\~",a~:;,'\1 
:SO'~I BJ11pr*~'9 ~M~ f.!tr~: 

'li ~;t'l)p1;!!1Qatlill' n<'<> nwdoll' 



,1'\.1 \... 't H.l \J }lJ\ .1 .....,--All\'[)),,,,,,,)1 'Ul 
Ófi;J~I! fz _s~r;_lilü 
estil:b#,3f{~<;~ rn t;n t'ô3 

p~)<:Ju~;~.o 

r'?-ór óón'$~Jgüm!c.: n,lJ(;, -~~ 
thnhíl dtUJ;xcii'Jr:J.o t.lc- ·f::);r~~Jif. -;.u;~, ,,,,~~-:'l ".<-.,~~ 
-~~·çed!rJ-o E1sst.u. p~H"B C:J · v,-;: ·>~ 
p~rte tit.~-lt:_ ~a_fH~z l'il'.;; -~ ,, __ 

-~rdirHJ_id~l~ltl;, tJ't urn oar,::j ;_i 
~t,1 ):~tb ~1á de J:t-:) ·:í }.~n'::- ~:,1, ;iJ1r ··'·"'·· ·t:; 

1
",::-''" ', :-''; .,_,,,.~ 

d~ pi':<.rporck~1~1:ctr rlltHHnH~'.mt~:::. 1~ 1 , 

!á~~fr ocupado priif e~utnY' ~ eçorp..~ ~1+: Q ;~;~~:~;::~ )
1
; 

··,·· :'1':.·1>-:: ".>:" 
·"* 

NerrHse argumente com a concordM<:i<l da síndicat·:' •1•3 
· · e~asse·i·· viStO ·que fn·etk::az para o reconneclmei'tk' (J!:; tEJ~Bss.&o .. 

conlpeténcia S$Sa exclusiva desta. D ,lus\íç.a ""''·Bc\aliBdc• 







Tel'rnc)s em qu;:; 
P, Defel'\rnento, 



coNccusA 0 

Ví!Jim·~~:r 

A~it:ik:i!rmtr~ ci>": '·"''' ,,,, 

Vistos etc . 

. ~n te. a. do·cum~ntaçâ-:> ~HlCârtada aü-S ~HJ-~t;-e; 
a Ol<;JSten<lla da 91<1po ecQnômieq 'lrrtre a$ '""''''""·''"''"' 
COMPANHIA TROPiCAL DE HoTéiS. AMADEUS a."'''··"''" 
L TOA, NOVo NORTE ADM1NISTRAlJOFtt, 
COBRANÇA, FREI-PAR INVESTIMENTO$ SA, VEM 
ENGENHARIA E MANUTENÇÃO l TDA, .· VAR!<'J 
PARTICIPAÇÕES. EM. TRANSPORTES AÉREOS SA. NNA, 
VARIG PARTICIPAÇÕES EM . . SEP,:VlÇú'.S 
COMPLEMENTAREs SÁ-VPSC, FRB SER'IIlÇOS OE 
AliMENTAÇÃO LTDA, FRB SERVIÇOS GRAFlGOS 9~:~ · 
devendo as empresas indicadas ríi!sponden:f(j !Qtflil,;\ Si(>\\!l~!ta 
pelqs créditos deferidos ao exequente, nos l~,Jrmos lio § :2" d!l 
art. 2" da CLT. 

A se,cn~tana para as providência$ cab\veis: 
<:li.) art .. · · GP/CR 13/200.6. . . ... .. 

g~':is~tcre,xarao~ na A0l3S34,.,,. ·~,~~· ·• ···· ·" 

:~~r&:;!~:~~~r~~t~i~~:f~i~~~~i>Cl e.$ ·'~'A<i\}U:I\!li!,~· 



Ri~ardo Jubilut_ 
AOVO O i\D OS P.S SQ CI AP OS 

EXMO(a), SR{a). DR{a). lUIZ(a) DA 10a VARA DO TRABALHO 
ÓE SÃO PAULO. 

Processn n°: 1421/2001 
Reclamante: DELSON TAMBOREI..l..l 
Reclamada: VARXG S/ A VIAÇÃO AÉREA RIOGRAND:ENSI:i 

O redarnante, por seu advogado infra· 
ass1na•jo, nos autos da redamaç~o trabalhista f!rn epígrare, vem, à 
presença cte v. Exa.., expor e requerer o quanto segue: 

Visando o cumprimento célere da 
presente execução, informa a redamante que a ernpresa ré não tem 
mais crédltos l!l s€u favor, ;mte a situação de instabllldade econômlco
financeira em que se encontra, fato este público e notório. 

Saliente-se por oportuno, que u 
crédito trabalhista é um crédito privilegiado, principalmente em 
raz,llo de ter natureza alimentar, portanto, a penhora deverá recair 
sobre os bens de primeira dasséi, e só na falta dest~s nos da cl<1sse 
imediata, e assl ~1, sucessivamente. 

Neste âmbito, not<J-Se que o crédit(J 
trabalhista está regido entre outros, pelo princípio da proteção, 
decorrendo da premissa de que os direitos traikllllistas constituem 
r.ltreftos sociais fundamentais, lnsuscetÍv<liS de serem remw:lados ou 
suprimidos p-or ato unilateral do empregador ou circunstância 
econômica. 

Assim, informa o autor que encontrou as 
demais empresas do grupo econômico da reclamada. 

Av. S~<J J..uiz, 50- Ane;<u Clrl:ol<:> Ttaliono- ·~· mtdai' SP- C•tr. 01 04ó-926- Tel: L! ·32ô!iA l~ 1 
P. Dü>lliMSC . 



Riçardo Jubilut~ 
ADYO G l\D OS ASSO CTAD 05 

Do grupu econômico 

Numa breve síntese, o Grupo Varig, em 
1999, c:onsUtuiu uma hoklfng, Ct1amada rRS-Par Investimentos Ltda., a 
qual assumiu a gestão das demais empresas controladas piSia Fundação 
Ruben Seita, com a finalidade de controlar os empreendimentos do 
grupo, bem como, tom a tina-lltimla de rer--respansável para ge1<11 
recursos para garantia da existência da Funr;Jação. 

Note-se que a \farlg S/A Ví<1çllo Aérea 
Rl•)grandense, é controlada pela Fundação Ruben Berta, a qual rormou 
a FRB-Par Investimentos S/A, d~stin8da, conforme acima esclal'€ddo, a 
cuidar do1;1 investimentos do grupo. 

Nesse passo, o Grup.:1 Varig é formado~ 

I 
Varig S/ A 

I 

Funda~ão Ruben Berta 
I 
I 

FRB-P<lr Investimentos 
l 
1 
I 

VPTA 
I 

I 
VPSC 

! 
Varig I.<J.g • Pl\lll<1 • VEM PJo Sul- llo!dest:B Tropj<;,,l- SATA-Ama<leus- NN- FRfl.<õr<ifi"'-' 

~~:e. ~~o~ dê Ali1nentar,{lo - ~FI:S· Sra~V~ÇJ)$ 
o" õ•ydo S:/A 

De acordo com o contido no item 8 da 
Ata da 771l Assembléia Geral Ordinária da Fundação Ruben Berta 
r~alizada em O'J /12/07 no RJo de Janeiro, cópia anexa, verifica
se que a referida empresa· descreve as empresas do grupo 
econômico da reclamada, quais sejam: 

- Solution & Insurance 
- FRB- Servi91s de Alimentação 
- FRB· Serviços em Saúde 
- SATA Serviços Auxiliares dé Transporte Aéreo 
-Companhia Tropical de J-I(Jtéis 
"Vatlg S/ A 
-Varig Participações em Serviços Comp!emet~tares -VPSC 
-Varig Partic:ipaçí:íes em Transporte Aéreo- VPTA 
- FRB"Par Investimentos S/ A 

Av, Srt<J lui7, ,'\0- Anexa Ciroolo ltnliooo- :l6 <l1Ld1~· SJ>- C-.p; (llO,Iil-926- Tol: ll-32%.4 161 
P, fll)U 7JM3t 



Ricardo Jubilut_ 
;\.DVOGAD OS ASSOG!A:O (l/5 

Assim, a FR8·Par lnvestirnen(os, 
controla desta forma: 

a} Varig S/A Viação Aéres Rio 
Gr<indense, que por sua vez contrai<~ a Varig Logrstlca S/A, Pluna· 
Pmneras trneas urugoaya~ de 1\lavegatlon Aérea e VE~I l!ugellil<'ltía e 
Manutenção Ltda; 

b) Varig Partfdpações em Transportes 
Aé11;05 S/ A (VPTA), que controla a Rio Sul Serviços Aéreos Regionais e a 
Nordeste .linhas Aéreas S/ A e; 

(. 

c) Varig l'artlcl pa çÕ€s em Serviços 
Cornplementares S/A (VPSC) qu~ controla as empresas: Sata Serviços 
Auxlliares Tr<JI'lsportes Aéreos S/A, Companhia Tropk:al de Hotéis, FRB 
Serv!ços de Alimentação, FRB Serviços em Saúde, Amadeus Brasil Ltda, 
Novo Norte Administradora Negócios Cobrança Ltda, e FRB Serviços 
Gráficos Ltd<J. · 

Traz a autora aos sutos, cópia anexa, úa 
reclams~o trabalhista ajuizada na 2a Vara do Trawlho de Cuiab<\, sob 
n{): 00&65".2005.002.23.00·3, onde resta comprovada a formaçilo do 
grupo econômico entre a Varig S/A Viação Aéres Riograndense, a Vem 
Engenh.3ria e r'vlanutenção Ltda e a Companhis Tropical de Hotéis, posto 
que as tres empresas fora rn representadas pelo mesmo preposto, 
vejamos: 

"1. Grupo Econômico. 

O reclamatlte pleil:eo!i que f=e <;<Jr<!~;tllriUldO <:> grupo eamômko entra 
as redamacl<l$, umas vez qiJe: possuem mesmos sócios major<tárõ;}s, 
odminlstl'a<fare:g em mmum e obj~too soCiiliõ oemelhanru. 

~1\t:Eatanta, as redamadas, na peça déf$1$6ria, rontestam t<~lii 
argumento, adl.ll:indo em p.reliminarl!!> que noão llii vínculo de ernpr<lf!<:> 
entre o re<;lamante e a 2.", 33 , 4" e 6" roolamaóll. A$õim, t!lquen•ram a 
e~linçâo <.te proce5w sem j~19arnenta de mérito por ileg itimidacle <1~ 
p$rte-

Ocorre q..,e, <:omo bem Informado pelo reclam~nte, com pu1$<"nd<l-sa oo 
amos pode-se el'idenci:lr &9n1elhSI'IÇ:õ$ «nt.t;;~ a$ empresas reclamadas 
ql.l<> <l<!r'.llot.er!zam o !1 ru)le tJo empresas, v~jamos: 

A 1', 2•, 3°, 4' o< e• f<.lclatnada CtlfJtratafiiilm o mesmo eo<::ri\ótio de 
ad\'llcacla na dda<le de Guiõib:l - MT, IX!ildO qu~;~ 1•, :;• B s• reclamada 
1l'ouxef\;lm o mE>>mo prr:pas\a- Sr. Carloo Roberto Pereira (fi<'. 4tif.:l6). 

A\'. S~Q Luiz, 50-- Aru:X<> Cirool<> l~nitnno- '2' Md~,.. SI'· C~p: O [0~6·9;16- T<ld l-325 õ.4l ã l 
]>, J):)G4711\ISC 



Ricardo Jubilut_ 
.AI:> VOGADOS ASS OC!AD OS 

Valê ressaltar que ~ pscif.:o qu~t a empresa !>i!cfama<M> d<ova nome<lr 
<:omo pró!pos!o pesW<! que possua o:mheoime~to das rillOs aduzidos rt• 
inicial;;, .que ooja &eil empr<;>gadó, sob pena de ser <fecl'!l!ado os efe~!Q:; 
<fi!. :revelia. 

Nesse diapa~~"' constata-se ê lls. 104/107 q ua a 1• reolam!lda poõ'&UÍ 

94,70% das açOe~ da <1• t~lamru:la (SATA - Sái'\IIÇQ$ Au:dliareliC de 
TrsnspOl'too As reG S/A), bii>m à!ll'llO a 2' reclamada (Vatlslog), que CQnsla 
em 11e1,1 gsupo dB acionistas a empr\'l:Sf! Varig (fls. ô011 e dsnominaç;\lo 
l'incl.llacts s 1° tê<llamada (Varig). 

É ~nçontroverso que o reclamant~> manteve v!nculo labQral com a i' 
r.,.;li!mi!c!s. A13slrn, etlttlmio q~li! r,;; telsção empresarial .,ntre esta e as 
demai,_; reclamadas, uma ve~ QU<;!, difeti!tltemente do,. dernsis ramoo 
justrabillhisi<~$ llaa!a evi'Jencias probstótias, as qtlais s;§Q ps~snlês, 
oontom1s anteriomnente déGI:I'Itoo. 

, Ad~mais, para que M! .:~Jnngure o gmpo eoonàmioo, pr~>Scindivel '1'-~"' !>aja 
Ot>Mrétlzado a soli<laried<ldS ativa, au seja, empregador utllco previsto n:;~ 
Súmula 129 C. TST, sem cb que esta ~;~pena~ pogrmltiu que Q gf\lpl;l possa 
ullllzar a m.:lo-de-oi;>l1l! cto trabalhador oom b1.1r«:rsda e n11o, qu<:l lleja 
fei;!~Ji'1>i!o para estabelecer o gNpQ, •e o ~>mpfe9ado eietivomen!S> taboro!l 
para. toda~ a~ empresas dlretamer1te, '-'ITI" ""~ qu!l, semlo um grupo da 
am presa:~ que s<> O<Jmpletam nas relações eçormm Ices (! •:om!"rcil!is, a 
em pl"êgado ccntratado por ~m:;. el"lpresa o:lo grupo " q~E- apenas laborolJ 
para esta trabalhou lnrliretamen!e para toda~. 

( ... ) 

Assim. d'llelaro a aMis!ência de grtlpo econômico e11tre as rer.lam;;das, 
(Jr'!"la 'o/i?>Z que ccnngurado e:;h'sfuls re!açoos er~tre i!'l' me:;m~::~s, sendo que 
o § 2' do ;ltt. 2' da CLT, deve l;ef éntendido de l01ma <>mpla e 
contempor:t.nea .. ," (grifam<$) 

A fim de comprovar o referida grupo 
econômico, e..'idarece à autora a relaçlío da:> empresas: 

O 1 o artigo do Estatuto Social da 
Fundação Rllben Berta, aípla ;;mexa, comprova o relacionamento entra 
as empresas Varig S/A Viação Aérea RioGrandense, Varig LogísticaS/A 
e VEM Varig Engenhar!a e '"~anutenção. 

Note-se que o Sr. Marcos Teixeira 
Torres, repre5€nta simultaneamente os interesSEs d<l Varlg S/A,. 
Amacteus, bem como Fundaç~o Rui:Jen Berta (cópia anexa) 

Conforme elencado no qtJadro acimil a 
fRB·Par Investimentos (Estatuto Soclal anexo) fora instituída para ser 

1\ v. S~<:> Luiz, 5!J- Alle.,C> Cir<:olo Il~liDliO· 2' anclar- SP- Co~>c 0 l \lo\6·926- T~l: ·ll-:J256.'1l6l 
'f". f,)Q(o411Msr. 
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uma ho/díng, ou seja, empresa destinada a administrar e reguramentar 
os Investi meniXls do grupo 

Vejamos que na at3 de assembléia geral 
da VEM Varig Engenharia e manuten~o S/A (cóJJia anexa), denunda a 
presença da FRB-Par Irwestlmentos e da Varig SI A Viação Aérea Rio 
Grandense, inclusive <'!sslnando ao final como acionistas. 

a-ção :i! Vi!rig I ogístiC<l S,lll, 
consoante já demonstrado no E:statuto Social da Fundação Ruben Berta, 
20 documento anexado, no próprio .artigo lü é dito que a referida 
fund<1~0 se ctestlna também a assegurar benefido:; dos empregados da 
Varig LogístJca S/ A. 

r. Alnda junta a autora, um Parecer 
Téeniw li0 06068/2006RJ, documento anexo, onde se demonstra no 
itern 4 que até novembro àe 2005 a V.;rlg S/A detinha 95% das <1~ões 
da Varl g Logística S/ A, evldencfa ndo dessa fom1a, a fonmação do grupo 
econ5mlco entra as empresas. 

Já a empresa Varig Participações em 
Trai'ISporl:es Aéreos S/A - VPTA, estatuto social anexo, em pesquisa na 
BOVES PA, verifica-se que o maior ad Oiiist:a desta empresa é a FRB-Par 
Investimentos, que possui S7% de suas ações, cópia anexa. 

A Va tig Partici paç.ões em Serviçoo 
Complementaros S/A - VPSC, estatiJIXJ &lclal anexo, assim oomo a 
VF'TA, majoritarrarnente, ou seja, 87,7:1.% de suas ações são da 
Fu ndaçílo Ruben Berta, cópla do documento dól Bovespa .;nexo. 

Cumpre alndi! evidenciar, além do 
nome "VAR.1G"' ser utm~ado em quase todas as empresas do 
mesmo grupo1 que as empresas; Fundação Ruben Berta, VEM 
Varfg Engenharia e· Mi!nutenção, a VPSC e a VPTA têm em 
comum o mesmu endere!;() da!i suas sedet> sociais, íJual seja; 
Rua 18 de Novembro, n° 800, sala 02 na cidade de Porto 
Alegte/RS. 

Em relação à empresa FRS Servlços 
Gr<'ificos Ltda., consoante demonstta cópia do cadastro na(:lonal de 
pessoa Jurídica emitido atr1lvés óf! consulta do sítio d~ Receíta Federal, 
seu endereço tam!Jém do Rua 18 de Novembro n° 800, Porto Alegre/RS, 
evidenciando d,essa forma, trata r-se de empresa elo mesmo grupo 
econômico. 

A v. S~<:> Luiz, 5(1- .~M~.<l Cil'll<llo 14aii>Jru>- 2' Mclar· Sl'- Ci!p: QJ(N6·9:!6· T~l; ll "l2:5~.4l6l 
1'. •)úó·t11Õi'-C 
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A FRB Serviços de AHmentação Ltda é 
evidentemente empres:a dó grupo econômico da Varig comprovando-se 
através do Instrumente P<J rticul ar da 2<1 A[teração do Cor1trato Sücia!, 
oopia anexa, bem como da Contrato Socla! desta, ora <~nexado com a 
presente, onde verlt1c:a-se que o Ftlm:!ação Ruben Berta é sua única 
qucl:ista. 

Feitos estes esclarecimentos quanto às 
--------,.""1Presas-Vari§ S/A '.'lação Mma Ri"9randen$P-, E!Jodação Ruben Berta, 

FR6-Par InvestlmentQS, Var[g Logfstica S/A, Vem Varig Engenharia e 
Manutenção Ltcla, VPT A e VPSC, evidenciil agora ~ autora o grupo 
econômico entras as empresas: Companhia Tropical de Hotéis, 
Arnadeus Ltda e Novo Norte jll,óministradora Negócios Cobrança Ltda, 1l 

seguir-: 

No que tange a Rede Tropical de Hotéis, 
verlflca-se que no Diário Oficia! Empresarial, <lnexo à esta, que a 
assembléta ordinária ela conselho de administração da Tropical, ocorreu 
no escritório da Varig S/A Vlação Aérea Riograndense na dd<1de de S~o 
Paulo, qual seja, Praça Llneu Gome$, s/ no. 

Ademais, no próprto site da Varig 5/A 
Viação Aérea Riograndense constata-se a formação do grupo· 
econômico, documento anexo. 

Bom que se diga que também na 778 

Ata de Assembléia da Fundação Ruben Berta, em seu ltem 8, conforme 
acima relat1.1do, f! cttada a Companhia Tropical de Hotéis como empresa 
do mesmo grupo econéimlc.o, 

Já a empresa Amadeus Ltda, conforme 
comprova o contrato social ane-;(o, a Varlg. S/A Vlaç.ãa Aérea Rio 
Grandense, bem como a Fundação Ruben Berta são sua5 sócias · 
quotistas. 

E finalmente a Nove. Norte 
Administradora Negócios Co'brança Ltda, que oe acordo com a cópia da 
certidão obtida na Associ~ção Comercial de São Paulo, a referlda 
empresa possut como lntegrantes em seu quadro societMo, as 
empresas FRB Par Investlrnentos S/A e a Varig Participações em 
Se~-viços Complementares - VPSC. 

, Destarte, inobsta11te a documentação 
anexada, ficou devidamente comprovada a existência do grupo 
econômico, através d<J composlção societária -de todas as empresas aqui 
arroladas. 

Av. S[Q L~1i:l, ~{)- Aue)(() Ciroolo [tuliBtt?- 2' ooclcor- SJ'- C"Jl: l)l04G-9"26· Tel: ll<l25Ml6l 
P, ll0:\l1JI-1St . 
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Nesse pass.o, temos no Dtrelto do 
Trêlbalho o disposto no artlgo 2<~, § 2° da CLT que dita: 

"S'i'ffl~J!'ª qye uma ou JHi!ll& .em!lr@ilfi. t~WAA embqra, ca41! umi!l 
defas. pel'!to!ffl}kl:u!e iwidlca pnfpr/a, esfiW!ntm salJ i! dl'Nu$fi!, 
t:antmle <lli Mmh1h:fratáa de autm, co&fft!lindó{ gm® 
if!dll!Wf1!{, com<gdi!IJ qu de q<taltlilffr outra alt!ddadi! 
ec<>ttômfca, grio. tJaC{! e~im« da miadq de worego, 
wttdê!tkwzen~nsbecr a •Utw"""'ª nrim:hml g cadtt uma 
das 5J.Jbqrdínl'/tlm:," 

Esse é o entend!menw u f1ÍSS() no dos 
Tribunals arerca do tema, sen~o vejamos: 

130111362 - A/3RAVC DE itfS"''R.IJMErfTO - RECU!l,SO Di; REVISTA -
EX~C.UçÃO- HlBARGOS DE. IERCEIRO- PENHORA DE B~NS DE 1':~1PRESA 
PERTE!NCE:NTE AO MESMO GRUPO ECONÓl~ICO - Tc.::la a çQrttr<JI<éroi~ està 
<i!SS.:tltõda no. fato <;l>;! que o v. ad«Jão rf!mrrldo ootwalldow il dw$1\o do 
Juil da ~o, que, oorn tmse na anâlise da pro\'~, oondutu pela 
pos:;lbllidade <.lil penhor.> <!rn ber>s da eml;J;n-game, i1>pllcl\ilnoo que <>s 
dado::; e<>nst.'llltes dcs ;,..tas demr>nt>tmm gua a "bçrlura dp 
suçgas;(Yas âmpre.sas Q a tr.a nsrerênda ;19 bergr emborSM efetuada 
:i!UI.W dt> afJll:zamentc !la ~çlio na gulll é pfSlmovi<la ll exet;l!s;ão, 
!!!eram o lntuitt> de dil,.pl~ar o caii'Jmônio cl!l !levedorn, tonllmdo· 
11 insolvente, n~o se !XJda'tdo ç<:>;;~it.3r de t~celro ,;,mbarg«~l>!, mas dt!: 
suçll'lsor e int<.lgrante do §rupo E<.onôm]ço, sepdt.!, Msim, a 
í19ravantç Pé$$:9& 1eg(tl tpa ~ responrlÇ:r peh} exeçy.çã.o. 
jndependsm!:<! de ~·· p~!t!c!pado di! relaç§~ pmoggsual n~ @se do 
cor~hulmento. Ne>oe '-<lnte>.to, v,;rJR,;o·S'-l que ~ matéria lem Ç<Jnoo 
nitidame<Jté infraoon'ltil\Jclonol, nãe> l1o,•El!'ldo qui!< se fal•r em afrgntll ao 
Migo SJ, lV, da cons~!lll<;iío Federol. Ademt~i:;, D wnlradiiÔrit> e ampla 
def€sa furam devidmneme a!lOO(Juror.!os dentrQ tlas regras prQç'1t!imentilis 
que !>i9f!ffi o pnlctsso de ~c. Fr;aç;ossa, aindõ, a ter~at1va de 
lllabiliz<~l o ~rso mediante a indicação ~ conniio wm o Enundado 
nD2(l5 do TST, que aliil.$ fui mnl)llado mediante a il,és, 121,12003, I)J de 
21.11,03,, Agr.,..<o il qu~ s~ nega provlmen\P. (TST- AlAA 6332- 3• T. -
Rel• Juf;;> CQrw. Dora r<~arla d~ CóS!a- DJU 20.0S.200'l] JGF-5 {gtifaii!Os) 

7005249 - EMPP.ES!I.S DO ~iESI~O GRUPO i:'COF"JÔ~UC:::O - RfSPONSAB!U
DAtlf SOUDÁF(!A- PENHORA. SOBRE EIEM !JO SÓCIO - POSSlfJ!LlDADt -
16Jllpresã pert;en.c~nte ao me..~~:mo gtupc eoopAntico tis eX:ài!QM1rl.a 
~<le b!r seus begs txmllorndo~ >'ª"" f$!ponder por dbricla 
ge<:orrenlje Ôé é1éiÇUçÕ,{! promovida çgntt" eyhl última, porquanto 
:i'" ~<>llrlatiarMnJe re!'ft>OI!sávat pc!M i!rlCarsos tra!w!hlsttls !lesl:il, 
e;~. V! parágrafo 20 do ilrtlgo 2° da CLT. OD rnesmQ mooo, l'lâo exlslindc 
Ol!trol: bens $0dals 1J"')slvels de e;r:eçuçlk>, é válido a per>hora sc!Jre <>s 
bem de socio !la empre;a re5p;msá>.•el., Cl'!ondo não •:.Ompr<JVada nc.; e1.1b:l~ 
a impeflh()Tj!bilidade ~s r,;ferldas llens, o\J quafldo não rorem 11omeoçlols à 
J:$nllora beM <lesemD1l!&;ados da rocWII~>!, Ol!Jozes de f!!Sponder pelo 
P<lflilmenb:l da dr1ld!l 1?:l13:1Üet1Ua, a fim d<!: exe~~ o beneftdo de qrdem 
(arílgo 59S do CPC} e, asoim, llvrar->11; da rewonsahllldade e;re.:.u!oórla 
$Ubsldlârio- fffiT a• R. - Af> ~731i·2003-Cl0i'-0&-00·3 - ~· T. - Rel• Juiza 
AI ela Maria de Pinho Couro • J. 04,05.2.004) J[LT.2 JCLT.2, 2 JCPC.595 
(1}rlfamo>) 

A v. SiiQ L1.1iz, 50- Anl'l<O Ci.roolo l!aliono- 2' snd.<ir· SP- Cop: fllNó-926· T«l: 11·:l25{;A lJl 1 
~. 01)5.;1/MSC 
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87()tn97 - GRUPO ECONÔMICO - EXfCUÇÃO - PEI>JHORA -A e>rxucão 
tf'Bbalhista l'ode ser diredpnada ®t~ emproM pertçncenta ao 
tue~r'llQ grupo ÇÇ9f!Ômit:ó (,ert. 2G, § lO, da CLD. POis .O mÊirjt9 da 
cauo:a é d(~cutidc r;çm á empreg!ldora, sendt> i!)ÓCua .JI 
f;l!!rtTchlicilo. na f;t~e coenitiva. de outras sç<:ledades pertenol)!nl>!s 
ao mesmo grUtfOr uma Y!2 QU'à 8 defe~g delas €§'taria TéStJ']ta à 
jWgitimi<IMiJ! dé oorte. A !'Oiidartulade 4i eoon6mls:a, é não 
pro??:7§Ual, tantg gue o enunciado no- 205 do TSI foi ctul.çelado 

-
___________ _jJW:~i'~""~so~I~!!>Jl~~p~n~•~12~1~/l20~0~G, (TRT 120 R. - 11.G·Pêf 02lM-2003·()32-

l2.-00·2 (flfi54:!J.<!)O'!) - Florlanó~Qli~ - 2a T. - Rel' Juíza !one Ramoo -
J_ 15.05.2.004) JCLT,;lJCLT.2.2 

Dessa forma, resta evidente q!Je teclas 
as empresas do mesmo grupo econômico ela reclamada estão 
submetidas à adnlinistração e controle da Fundação Ruben 
Berta, devendo S€r apllcada a responsabmdade solidária, de acordo com 
o dispostb no artigo zo, §20 dil CLT, ante ao n1;lo cumprimento da 
presente éxétuç.§o pela redarnada. 

Na fom1a do artigo zo, § 20 da CLT, 
sendo doas empresas integrantes do mesmo grupo econômico, devem 
responder solidariamente por eventuaís c:r€dit0s trabalhistas de seus 
ernpr~ados. 

ES(;Iareça a Inda que as empresas Varig 
S/A Viaç~o Aérea Rio Grandense, Rio Sul Serviços Alireos Regíonais e 
Nordeste Unhas Aéreas, encontram "se em Processo de Recu p-eraçao 
Judicial e dessa forma deverá s-er aplicada a respon:sabilldade solidária 
das emm-esas do grupo econômico da Varig S/A, com funt:lamento no 
art:lgo 2°, §2° da CLT. 

Oa sucessão 

fato púi:Jlico e notório il Varig S/A Viação 
Aérea Rio Gmndense foi adquirida pela empresa VRG Linhas Aéreas S/ A, 
empresa que exerce a mesma ativlõade no mesmo endereço da Varig, 
mantendo parte de seu quadro funciol'lal, utílizando·se das mesmas 
aeronaves bem como do mesmo fundo comercial da Varig. 

Frente aos fatos acima narrado::, certo ê 
que se trata de sucessão trabalhista, pre,lista nos artigo 448 e 100 da 
CLT. 

Vejamos<~ brilhante declsão do Proc~;~sro 
em trâmite n8 048 Vilr<l ôo Trabalho ele São Pau lo, sob n°: 
01403.2006.004.02.00-4: 

AV, Si!o Luiz. 50- Ano~ Cir<<>l<> JtalJal\o- 2" ,1Jtd;;- SP- Õ.p: ()1046-92(1.- Tol: ll·3l~6.416! 
P. tW6011M.~C 
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• ... O· Varig lOgfstlca SIA.- q~ii!l'\a. 'eclarn.lldlil- ;;ub5ialarietlade. 

Alegoll a quarta reolii!mi!lda que a emprssa que i'rr$matou e;m lõilã<> a 
UPV <;i;;~ V<11lg S!A foi "' VRG Un'ha~ Aêreas SfA. Ql•e foi vendida por<t :a 
GTI SIA <om 1210412007. portamo, nilo msis fazendo p<~rt~ do mesm<:> 
grupo ec<Jnõmicc. 

Primeiromanv.! cabe an.alisar a sucessà~;> en!M a prlmó!ira raclamad8 e s 
empresa VRG linhas A.er"""' SIA. Esta empMro, VRG Llr'lhas Aére~s 
SJA. é legfiima suce-sso~<~ da UPV d"' f>~imfllra ré. Pr~ê a lei 
11.1011200/lo; 

'Afl 00. Se o plano de reouperaÇli;) judiçijill .opr<:>vado enYol\lel all~naql\o 
judicial de filiais Oll de u nió1'>Íss !JrodlltiYa$ i~lad@s do <;~.,,sdor. o jtl~ 
ordenara ll su<~ IOOII!ação, OD$ervado o disfX'St" M art. 142 -tleste Lei. 

l'>arágnoío úniCo. O objeto <;la ;~li~naçào eslar.tl lill(f!l de qualq1.111:f llnus e 
Mo haverá suceõsão {)o arremat~!B nas <Jbrig.,çôes do devl1;çior, 

· incltlsiW: <I$ de tlaturezs tribut~rla, observado o dispwto no § 1• do Mt. 
141 dest<J l.roi, 

Art. 14·1. Na alianaçfi<J oonj~ntl ou sepa~<~ds de ativw, incluslv<l da 
empl<!sa ou de ~1.1\>S flllaís, promovida ,;ob quah;w l't das modalid~O:e:; de 
q!.lé ti'ala e.ste arti!JQ; 

1- ... 

11 - o ôll:Jeto da illiéllaç11.o estafá lrui'EI de qu.a!qvet ,:,nus e nllo h:wll'fll 
sucessão do <ltrema!ante ~ obrlgaÇ>5es do d~edor, inclusiva as de 
n$tute~a tril:n.rtli.rfil, as deriva1J~~ da legislag~o do trabalho e as 
decorrentr.s de acident~ d~ !raha!ho, 

§ to O llisp;:lsto t10 inci~o li do Cflput de•t"' artigo não se spll~ quando D 

arrematante for: 

l ·sócio <;te >oci~dade f<llide, O<J s,ocledade controlada pelo ~<!tido; 

U " p<ilrente, ém liflha rolr.l o~ colateral <l\é o 4' {quarto) >Jrau, 
oons.angtllneo ou <'fim, do falido ou d"' s6clo da sooi!i>dada lalid.a; ou 

111 - id~nUflc:ado cQm<;> ág<M!o3 do i~lido C<Jm o o~j<;>\ivo de fratldar a 
SLICessàQ, 

§ 2.0 Empre9adoo <lo de1~dor coolrai:ado:; pelo arremii.Winte s1lr~o 
adml!ldos mediante tl<ll'as o:mtraro:; d!> 11'abalho " o l\lirern.atante nei~;> 
respon<l~ par ilt:>Iigações déeormnte;; do çOntrill<l anterior. 

Como se d$p1Mttde da i11lerpr~taç.§o fria e li~er<~l <lo texto !!Oirrui ~ 
verífi<:$ que a 00'1'~ l~íslação visa n;tir$! da Ju~tiça t:.;peclallzada a 
d1!daràção dé $UC-e$Si!lo trabSihr$ta e ainda relira a po.ssibílidS!jJlo tia 
deçletilçao, propriamenté dita, da 5lf<;e>5S;3ü em hal'<:illdo arremalação 
d1Jrat1te ll n;<:\lperação jl•dici~l sob o ar>~urnento de prote~o ll 
reol.lp~raç!la da em pró!>-'· No emender d~ aiQuns doutrir>õ.d<>ffis, a noYa 

Av. S~a LUll, 5r)- AR<'><Il Cl«:O)() lmliru•Q- 2" m:tdú:r• Sf'· C~p: O 1046·926· T~l; ll-32Sõ.416l 
P.00()47fMSc 
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lei \l{!fO prioril:ar o l;le~nvolvlmer~to ecanõmlco, rec<Jnhll'Çe a irnportâooilõl 
r;lQ eapltal da ati~idade> empresária, objeli'l"' pr~s~rvar, prioril<lfi$r<lente, ~ 
ur~il;iad'l! produ1lva e permite prooervar a ~>1la cá~acldad e <;onw fontll 
geraclona o;!e émprei]OS ~ dire!Ds e Indiretos - e !amb<lm mantwr"""' 
enqtranto 'W'ltr'ibulota fiSClll. 

Oóntlldo, na reafid!We, o que ú<X>rrw com os em pregalfos <la primeira 
;...::lamaila foi outro paitátama. Oe rep.ent.,, milhar'<!s de peos~<;JàS., ao longo 
d'l! !<ldo o !"ais, f<;>r;~rtl pri>1adaz do em pre~o que lhe~ garantla a 
e;~;>brevivéncla. nada re<;>;!b$ram a tltu!o d<: 'l<ett:.as rescisóriil'i, s~ndo 
derxií<ls:;, d.a~mparild~'il " !XIm qualqutií per91)ec!l\i<l tt!! pr anta 1 ewlu.,;ão 
do prob~mi>. naje!órias de 1•íd ~. sonnos, <leoojln, tGallzaçlles f<»am 
e~lfadoo abn1ptilm$nta p-ela deois§~;> d'-> .ene~rramer:rto <;Jç:s ati;•ldades, 
ssm qoo hm.wess,.m $itlt> p3l]os salários $ &'21"<:€las deQ;Jrrentes ela 
<lisS(ltut;~o d<> contrato . 

. N~o se pode jogsr fora t<:~da a jvri~pl\ld!lncla e dolltrina C<;JnSI!Uidas ao 
i.longD da dé<::ad?il', qua M~guimm a es11ada do recof1h.I;'Citnal'lto da 
·,WeéM11o, r1o caso de aqlli~l~c tlc empreen!;iimen~ oconómico, total oo 
paroialment.,, ainda qu~> ni\o haj~ a dl~oluçêo da empi'ê!sa sucedkla. A 
tn~erpretaç~o dad:o jl'l!la:s reclamadas .,.m suas demas oonmta 
expre'l'il<~mant& e de forma inl;ie[$\•al com w principias oomltitucion:oi:; >i e 
prutt:çêo ao tr~lJ~Iho humano. o que 11ão· pod!l ser afa~lsclos pBJa Lei 
inítaconstl!IJcional e s má<::LJia de inconstifl.rçionalldade. 

Temoo um~ CMStltulçllo Fecleral q~$ prlvlt€j:Jia a clig!lidsCJs d<l pessoa 
llllm.,na, e o varor &~oial do;~ t<aba!ho lo~o em se\l prlmêiro ar'Jgo { ~ncisos 
111 e lV do ~rtigo 1') . Que p~ss,Ji um capi!Uic <:lediçado aos direitos 
social~; í capituloU), com Q cbjetlvn e~pllcilo de (lar.mtir o trabaiM como 
tlireito o.oci;'!l, protegsr ~ rela~~ tl~ amprege>, de forma a dar maior 
<llgrtldada aos trab:olh;~dcres do pais ( arligO$ Elo e 7" da eon:;lítui-.;ào 
feder\ill}. 

Sem d(l\lida a nova !ai infracoo"lituoion«1 visa. reotrper.ar a empresa em 
l)C1tua~o oc.onômioo-fin:Moêlr.a de risco, oMiamplando pfinoipios de 
proleçiló $ $ll<l O;J!1!lnu1dade, Mntudo n~o pode prevarecar sobre todo o 
sist<3ma con~tilliCianal de proteçáo ao lr<li>alno humano. 

Nessa oompa'ilw, é óbvio que caba apenas a Jusliça Espedallzacla. 
deel~rar a exlsti!ncia 011 nilo de suoossêo lrçl;lsll'J[sta, a despeito <Je 
quaisquer oum taroos do Judtciêril>, p.:lr ~>:pressa delimltaçoo ile 
çomp$1êncla C{)fiStituoional, <[1J<l, aliás, rece!lt<!m.:~nt!l merooeu do 
[t,!gislador çon~tituiro~ dwivada Sl!il .ampllaÇllo n•J 5enlido rle abarcar 
tiXIss as rel~es d!i lrlilbalho, dado a afirrnsção da necessict<llló' çl.;, 
proteger o ltábsiM humano. 

E mais, se a n<;>l!.êl lei tem 00010 filo iil proteç1'!o ela empre..a, em sua 
ro;;;yp;raç:!la econOmiw-fin~'l~;?-ira com l•ls,as a \lar oonlimrv.:Jade d<~ 
a!lvlclade empre:;;~tial, dlgao.Se parn que cumpra st~a funçà\1 «<:lal, o que 
é [Qyvii~l. por,;m, ni.lo se poda permitir que tal preleção imponha o. 
reduç~? de prçjleçQE!~ e l]amntias 6$$e>;~ur.;;,das pela CartEI Magna ao 
trab(l.ll\arlor. 

Av. São Luiz, 5il· AllexO Çiru<>lo ltalbc.:>- 2° ruldtlf· SP- Cep: ll!Wô·S>26- Jet: l i-3256.o!!6l 
[l'. ~)I>S4 ?iMSC 
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AJlnal a exis!ê!'>Cia da empresa Mo po(fe isnorõJr um dos princfpfus 
jutfdlco$ impostó!i pela ordem sconl.lmlc~. qu<~l seja a f\Jnção socist 
Destarte, decle>ra inclndenwr t;l~turn, a inc:Qn,.;mudcmalid<!dii> doo artigCI) 
60, 141, inciw l! da Lei 11.10112005. reletivam!>nttit a <o~clusáo de 
sucessão traballl~. 

Afastada a~pli<::a.ção doo dioposlli\los de rtOv.a lei arote a flagrem.. 
inconSlitucion<~lidS.de, a declar<~ifà·~ de StiCP.I>$à<:> trabalhist<l Sllgue s 
legisl"pc constihJcion"l ft infrnoon5tituclonal vigent~ tais como <llligoo 
1 De <148 amboo da Cl. T. 

Para ooorfêi>Cia da suces5llo trabalhlst!l, segunCIO a teori'l! clàs~;l~a. hà >1<1 
estarern présant.>s dois requiMos. a saber: 

· b)wm !i<OILJçao de-continuidade do çont<<~t-o d(ltrallallla. 
! 

'Em ·nossa melhor doutrh1a, cito Am.,..,ri Ma'M:aro Na~i rrHlnto; 

'SI,!Çes.EOO de emp.reoas slgrom(<;l mudsrtcÇa na prl.'priedade da em pres~ 9 
efeitos <,;obra o con1Jatr.> de trabalho qwo· é ptote<Jid c·. 

Fun~~ essa proteçllio nêo oo oo j<í. citado prinoipi<;> da contlrtuidad<! dó 
comreto da traoolho, ç1.1jo ccrolárlo é a ditai la ao em preso, ooroo ta m'IJ~m 
1'10 prino[J)io da despeTaonalil.11çáa do emprflllador, o.., sala. na 
àiier'i!nOiaç:M en1Je emptasârlo e empr$$2, para •1inou1;,r os CQilllr8lO$ de 
trabalho com $SI.a e nl!io com :1.'\j\Jel!l, emoo1a " MSJlon84lbi lid;;.dtl .:I e sooio 
não o [ibsra. Com 'l!feltc, empre~dor !! a empresa, <;ti.: a lei (CLT, <~rt 2'), 
e nllo os õe\.l$ limiares. Os çonltatoo de ~r<~balho sêo m"'ntitios com a 
Of9anizaçào do !rilllalho e não .:e>m as pe5$0ils que est$jam 
evantualmenl$ ;ll Frente: d!i!$Sa mesma Qt'g.anizaçào. Portanto, 1> 
int~n\j ibllldade -dos contratos é pr$$$Na.:la Pl"lo direl!o dç lr<1balt1o, 
fenóme-no que enconh11l r.alz<!S hist<irica'> na Carta Dl;l Lavoro'. 

OrlandO G~mes: 

"i'inalmer>t;!, o [@nómem:> !;la dr.sper.wnali<:ação ajuda li\ oompi'OOncler pQr 
q U$ a alienação ;la .ampre<$a pelo $E>U proprie!ârio nao pode a/la1ar oo 
corrtratm; de tmbalho. Sel'ia Injusto adrnl1ir que at"lntasoo <:entra <~ 
õiiUaçáo qml <:> E>mpregado de:;.fruta. Seu emprE>go llle deve s10r 
asM~g\ltado, porque, no fut'lclo, o empre~or n~o mu•:'h;>~". 

Amaldo Sossellim! ;:lt't!III'IOU w seu5 ooleitas, o que o$rvlu de lx!se para 
\<Jda a o:Jll$\I'U9<'~o teórica que fu ndamentc'.l, ~m passado Mo mtlilo 
distant,., a responMbilidadll <ills bô~cos que adquiriram similar e$ >lm 
processo!> dli! llquidaç:>'lo e.~t!'<lJudlciaL Afirma o íufista: 

·DéLIO MARP,NI-lÃO, na otlra atu.allzada por LUIZ lNÁCIO CARVAlHO, 
ponder:;~ que ·a suw:o<>â<:> P•-essup(le a tr;,nsf@rênçia d!i! um para (>U!n~ 
1ji,tJlar 'de um,. organização produfu•a, ainda que palie' de um 
t!tst&be-l,.imant,;,, <lestacál/~1 C<Jmo ;midlllti~Z< econOmie<~", l~to é, o que tem 
rele\10 pare c:ar...::~rl1ar a suoeso~o nas obriga~s trabalhistas é qu~ a 

Av. S<Iú L11i:;:, .í~- Alloxo Ciróe>l<J !taliaoa- 2"mtdar- SP- Cq>: Ql046-~G- Td: 11·3256.4)(;1 
:P. ~~4~/M&.:; 
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organi~açêo plodutlva, corre~pondslili! a empresa Ol,J a algum de 3e\IJ> 
estabelooimen!IJ~ ou S<l!cres, oonfig'l~'<> uma u nida(Je t~tlleê cre 
praduçao. 

Por C•)nsegvin!e, o (§O I> neoessário, para Q~<' s~ V!lrifiQue s S\fÇ~~ao. que 
letlha deil:lldo de "xi5tir, r;,m sua rolalidade, a él'n pt&sa do empregad<>.r 
sucedido. l'hl'li<~, para o Dirallo do Trl'O~Iho, qu~> tl!'E1 estabelecim.,nlo (OtJ• 
perte dele Çl>~ de produç!lo atntloom<!) passr;,, sem 5Qiu'(ila de 
contlnu[dade, Q'il ~m para outro titular. CQmo en<Sina FE!RP.AFA JIJI'!IClR, 
"o ato hâ (!e relerlr-~"' eo aMabr;,Jeclme!llo como ~nlidad~ dlnamiçlii <;e> paz 
M p:ropo!Ciooar r;md1mento. E:: Mmo se o po~fu de rnanao de !1111 W!Wio;> 
Jooas ocupado por ol.ltro·. 

No caso em l'illo $ not&la que a quarta '""'lamacla adquiriu v nõ;lads 
Jurfdko-econl.lmica da primeira re<:lllmada. im;]l.l!;iVe usufru[u de SOJii'l 

m:;,roa, parte de seus empreglJloo:;., (Jllé sa mgistre fcram tteirtadas por 
anos pel~ primslta, dimln uindc çermmerlle custos nes~ ~entido, as 
linhas aeroviárias é roa~peetivos a~lo~ no:; aeroportos, os oonlr<l\as da 

• cllent~ aviões e IIJds a malha ensejadora de (içi'.IEil~a:s. 

Nesse diapas(§O re~\OU para a primeira ro;olõlrnada ~per1as o~ cu$\O:s 
.(passiva}, e empregadoõt qué julgou, S(,lQUndo sua ótir:a, desnecessárivs, 
l'<ll~ <;li<:er, fi .:ou oom o melhor do& mundos, a!ivas e ltrcrw sim, enear~:~oo 
e despes:a3, morrnel'lte as trnballlistlls. nilo, n\lma ~ltuaç<lo insól~ e gua 
oonltatla ú w.tusto adágio <ie sabedarltn pop!JI~r "quem lé\'a o MllU'il fica 
oom ón\1~;", E ainda. mgrstre·se qm> a quartfl r<Jclamada oompunha o 
smJXl eo:mOmioo iJ<I prlm~lra, antes da r!>llúperaçêo j udici,.l. 
demom;tr.lndo qufl sõtm a aquisfção, re$pot1dttrla 'lmlicfariamo;r>\0!!, ou so!ljll, 
u1illza à fllcuper!lção judlo[al oom l•istas too ~;Q!MI1!9 ll se e:<imir d<> 
reõporltlabllklade. 

N$P1 Sl;l argum€nte com a conC<Jl'(!Mt::la do sindicat\J t<>pre$~n!ati~o de 
classe, visto q\le in.;l~caz parll o reoonM~Imento de 3Uoet$~Q, 
~omp.!!êncía essa exdt~si'IG~ d<;~$1;a O. Ju-stiça Eilj)eoialfz;i'!d a. 

~to rt~. po.~ todtls :lng uiiJ<S lilllaliõaóos, d~claro a sucessão tr,balf>ls!a da 
empresa VRG Unh<a$ .Mreas SIA. 

A quaria r"'clõ<rnada foi sócia da \IRG Lir>t>as Al>r-eas S/A até OJ >1'< 8bril 
de 2007. estando çomprovada existência de íJrupo ecoMmlco a11lerior á 
recmperaçao J udlclal, incl~si•re com a prim&ira reolsm<.d<~ Mtoo 
9mpragao:lora original, rnanletJI'lo-a no pólo paõ.;i'Jó para responder 
50ii.;isriamente, nos tem1os "Q arti(lO 2' § :1:" da GL T. 

No entilfl!Q " quarta rir equiparou-~ " soem r~otlra11te ~o trensiérir o 
controle acio~ario de empresa da <i ual detinha a rne.ioria do ca.Pítal social 
psrn ol.!tra. E nos tõtrmos do artigo '!032 do Código Civi[, "a rli!tirada, 
ro:clusão oo marte !!e socio, Mo o exime, ou a >aus herdeiros. da 
rwpçrl5~bilirSad~ pellls abrigaçl,les 50oiiti$ arrt<!rlores, até dois ar>O$ .-p6s 
averbada a resol~~çilo ds $0Ciar:Jade; 11em nm; dais !'li rneiros casos. pelas 
po~ierJ9tsa a em igual pi'azo, enquanto 11ãc se rllqiJerer a 'llll'l!ri:l<l9iio. • 

Portanto, olarn e:t.t! qu~<, mesmo com ~ •r,;nd<l do ~otltrole acionáoo da 
empt'<!!sa VRG Linhas Mr~:;; $/A a leclam(;lda oonün uil rs:.pondendo por 

Av. S.\(> Luiz, 50- Anom Clr<:<llo lml~m<:>- 2' >md•r- SP· Cop: 01046·92(,- T•l: ll-3.~56.4161 
1' . .:J06-1-?.1MSC 
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obri!;Jaçães desta duran\e dois anos de !or11'1a subsidiária, Assim, 
reeçnhe<;:a a l'il$püt1Sabilidlilde subsldicária da ql.larla reclamad~, por ler 
,;ido eóois da ~mpresa VRG Linhas AMeas SI A .... • 

Desta feita, requer seja considerada a 
sucessão da VRG Llr1t1as Aéreas S,IA, com furld,;mento nos artigo 10 e 
446 da Consolldação d<1s Leis do Trabalho. 

Pelo exposto, tendo em vlstE o adma 

REDECAR.D 
AV. PAULISTA, 302./306- 4" ANDAR -
CENíRO- SÃO PAULO CEP: 01310·000 

CREO!CARD·MASTER CARO 
RU'\ CONSELHEIRO NÉBIAS,l4, 
CENTRO 
CEP-<J12.03·000·SÃO PAUlO 

AMEiRl:CAN EXPRE:SS 
AV MARIA COELHO DE AGUfr'IR 2.l'5 BLOCO 
"F" 8- ANDAR ÇEP 05804907 

OURO<:ARD 
VERBO DlVINO, 1B30, SANTO AMARO -
SÃO PAULO CEP 04719-001 

VISANET 
ALAMEDA GRAJAÚ, 2.19, ALf'HAVlLLE 
BARUERI/SP CEP: 06'15Hl50. 

A''· Silo Ltli.., SO· AM>o Cirtol" Jtaliaru.>o 24 ~1\dar- SP- Cep: DJ(I46-9~ú-Tcl: ll-3"56.4l61 
1?, 1lt)S:J7fMSC 
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• Amadeu!> Brasil Lttla, com endereço na Rua das 
Olimpíadas, 205- so andar· Vila Olímpia, são Paulo/SP 
Cep: 04551-000, inscrita no CNPJ1 03.232..813/0001-03, 

• Novo Norte Administradora Negócios Cobrança, com 
endereço Estrada das canárias, 1862/Parté - Galeão, Rio 
de Janeiro/RJ, Cep; 21.941-480, CNPl: 62,372.511/0001-
91, 

• VRG Linhas Aéreas S/A, com endereço na Praça 
Comandante Uneu Gomes, s{n, ld Aeroporto, Silo 
Paulo/SP, Cep: 04626-820, inscrito no CNPJ: 
62.312.511/0001~91. 

• FRB"Par Investimentos S/A, com endereço na Av. 
Alntirante Silvio tle Noronha, 365, bl. a" 4° andar, Cep; 
20.0:21-010, Rio de :Janelro/RJ, inscrita no CNPJ: 
03.4 78~189/0001-89, 

• Varig Logística S/A, oom endereço na Rua Gomes de 
carvalho, n°: 1609, Vila O!fmpia, CE:P: 04547-006, São 
Paulo/Sf', inscrita no CNPJ: 04.066.143/0:001-57, 

• VEM Varig Engenharia e Manutenção Ltda, com endereço 
Praça Comafldante Lineu Gomes, s/n°, portaria 03 varig· 
Jd Aeroporto, Sãu PauJo/SP, inscrita no CNPJ: 
04.:775.827/0001-28, 

• Varig Partidpações em Transportes Aéreos S/ A· VPTA1 com 
endereço na Rua 18 de novembro, 800, sala 02, São João, 
Porto Alegre/RS Cep~ 90.240-040, inscrita no CNPl; 
03.634.777/0001-04, 

• Var!g Part.icip:ações em ServiÇO$ Completares S/A" VPSC, 
com endereço na Rua 18 de novembro, 800, sala 02,- Sào 
João, Porto Alegre/RS cep; 90.:L40-040, inscrita no CNPJ; 
03.634.795/0001-88, 

• FRB Serviços de Alímentação Ltda, com endereço na Rua 
18 de novembro, 80\1, :sala 02, São João, Porto Alegre/RS 
Cep; 21941-480, com CNPJ: 05,635.952/0001-10, 

.. !'RB Serviços Gráficos Ltda., .com endereço na Rua 18 de 
novembro, 800, sala 02, S§o João, Porto Alegre} RS Cep: 
90.240-040, Inscrito no CNPJ: 05.673.352/0001-14. 

Av. S\lo L1Lir, ~0- Allo"l Ci<<XJlo ll~li~illl·l' arMlar· SP· C~p: O I 046-916- T~l: ll·3l56.<1161 
1'. ~01>17/MS(' 
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Terrnos em que 
P.-Deferimento. 

r'./~ 

_... . SãÓ,\Paulo, 01 de fevereiro de 2010, 
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Processa 142112001 

Vistos, etc_ 

CONCLUSÃO 

Nest~ date., submeto O$ prewntes autos à el!ôvar.J<~ 
~ p~<il<lçilo de v. Ell.\l •• 

São Paulo, Terça-reira, 1$ ds M.<~loc \1(;!2010 

'" , .. .,, H•••""nuo •" • •••~•,, ,~~··· o•••• .. •••••••••••• ••-- • • • ••••• •••••• 

Ana Paula Buch Leone 
Té<."flica .Judiciária 

Prima faore, da análise do Estatuto da F'tmda9iío R(li:Jen Berta (fls. 1066/1071), 
depreende-se que a mesma foi inslitufda, pela eJ(ecutada, para "assegurar o b>l!~I<Jr ds ssus 
f(lnclooârios, dOI> lunclonárlos tia Varig SA (Viay.lio A~re:;~ Rio-GrandiHISs), da Varig LOf!istiGa e da 
VEI\•1 - Varig Ell~enharia e Msnulenção'. Além disso, na sua Al\1 cie A~w,mbléia Geral de fls. ·t042, 
consta que de!a faz.em parte as empresas FR B • Se1Viços de Alimentação, FREl - Serviços em Saod.;,, 
Companhia TropiO<Jl de liotsrs, VARIG Partlolpaçl.ias em ServiÇ>Os Complementares - Vf'SC, VariG 
Participações em Transporte Aéreo- VPTA e FRS.Par Investimento;;. S.A., n.l!o 1\<Wendo portanlc como 
se afastar a configuração de grupo econômico entre estas empresas_ 

Quanto à emp.re-sa Ama.:levs Srasll Ltda., consta no docume11to !!e fts, 1 072 que 
ela possui oomo sócios a VARIG S.A. e a Fundação Ruben Berta e, quanto à empresa Novo Norte 
Mmlolstra~o de ~legtlQ[OS e Cob,anças Lida., no docut11ento d~ ns. 1142., verificamos qLJe seu qvadro 
societário é composto pelas empr>:lsas F'RB·~r ln~limentos S.A e VARIG Participações em Serviços 
Compl~mentares S.A. 

Sendo assim, lnequlvooan1ente todas F.l<>taiõ ampresas integram o mesmo grupo 
económico, sem:lo respansáveis soliõãrias pelos débitos trabalhistas da pt!lsanle reclama~ú, nos 
le[ll']OI> do ert. 2.', {} 2", da Cl. T, 

Conrudo, em que pese os indi<:!oa, nao togrou o autor em pra11ar a relação da 
mmpresa FRB SarviÇ<)S Gráfioos Lida. com as demais empresas do grupo, motivo pela qual exclut:> S!,Ja 
resfl'Onsabmzaçiio, 

Por derradeiro, quanto à VRG Unh3s Aereas S.i\., é fato pul)lleo s ~ot6rlo, que 
esta adqtliriu as t~nidad.es produtivas da Va,lg S.A .. e qve !<ll aqvlsiç.\k> roi feita sem a d.ec:retação dá 
flllllncia desta, ainda em processo de re•::uperaçilo jLJdEGial, siruaçãa na qual não s-.. aplfca o art. 141, 11, 
e § z•, Lei n. H.10ii20C16, mas sim o artlgo eo da l.ei no. 11.101105, que não abrange os créditos de 
nalllreza trabalhisla ao referir entre os especiais ape!las ostrlbulários. 

Nasse sen!i.:IC> jurisprudência dast<il Tribunal Regional: 

'Varig. VRG. SucessiiD Tra~alhista, l\uséiicla da Si_!O..Ssao 
qtlaf'l(jo da eq~islçllo di:>S bens da faléncJa per força de tei, 
hipóló!se não verificada qtJa mio a aquisição daoórre de flrDOOSso 
c!<~ reCl.lper<~~o JudiciaL Tratamento lega I diveroo para $Ílu<t~ão 
juridica diverna (Lei 11. tO 1/05, Ms. 60 e 141) (Processa 
TRTJSP 01596200600402003, Ac. 200130431270, 6'. Tllrma, 
Desembarg.;dor RelaW Rafael E Pugliese Ribeiro)." 

(~Ag. 11:1.) 
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l999,~ r:::onsf:\tuitJ un·1n 
.. 'QU!!I 1JêioilliTIHI i~ (Jf''<ôS}iü 
·· . .>:;b<•n Pf"'l:' ··n··,, ·'t )'~!.o!".,'""· '~ ,., ,~;- ,,,.,í ~ • .. 

i ':'l; .· 1 ~ ·: ~ ,:;! 
'-'i 

flf'llpO, bern C']l'lll1, . com a t~::alld:•:i)l1 
·,_._~:·'te!Cw·$os para si~r.::it;t1d d~~ (~~~ 

::::\_:_-<\: .. ,- . . ~~ ~ ~ ,_:, ..,,~ "' ... ,,. ·" ,. ~ ..... ,_, .. ~~~\~·t:~_:;9U:t:: 
, fl:i0\11Bf1ddLI.:, • .. •, ... li ;(f ui.c;,t, v•.,j 1 ,11.(..:"1dv ''''"''''·"' 

. ti' FRG~P<lr lf1':1estím'"~"~to:; S/1\ 
~\Jí.d<lr elos investlmento5 cio !J'' Jpo, 

btb ·r 
\ 



p· 
\.l 'drdo hJhi! 

"'SATA 5f.~f ;t\pv 
-. _.*' (vrnpanht;~ 'Trüplt~~~i tk 
· -_..: V~rig 51 t\ 

,..,_Vitd~-;t PJ:Htici-t::HJ.t;Ô{!:;; «\n··t ~H~; 
~- V:arl~l Pn rt Íf:íp~·l\;'Ü!'~-~· k:'l'n 

,_...,-_ t:RB~P!Jr ln\.tfo~r;tlnJ~~itlD::.~ S/ A 

Mn'cJs S/ A (Vt''l'tí), que 
\'lordeste unhifJ~~ Aéreas Si A e; 



}uh ilut 

~:H-.!•~3 ~KJ;:j •. :--:~;;" ',_i!):';;::nf ~i:r:::t.of~\1!· ~~;:;;·" 
Ljl·i · itf . .F h-;l'•y~311' ·'· i~ifl)ji'•',' ~J?j ütHjJffHc?!6 

,::i<J·,~~~-~ici~, rw (;-rJ y,:;:::- tL,· CuiafF~' ·-. J,J'JT, (;J'!-1~<l<l 
tu.J~i:t;;.:t :ínt ..,_;, m~.~~~- il ~ 

Vi·J]~'::' <:'ii~~'alt;;::\f >t.:H·\·'}· <~- ~~;;jr;.lfi'.-;:n qw:::1 ;;1 
com·c tJ~'}.\iO!ú i':I,U1.~ p~~J:it$V0-
If<iG:f~o;t ~::· i;)U(i.~ •;,:;J~il $~"U i;:tnpf~ILf::H,k~ 

n:~v~o:~lin 

Ne~ss.•.s:· "'''"'''.'"'~''' 
o~~-?CJ·_X\ nas 
Tr.,;,Hi:;q)ü!ViS> 
efh .s~u qn.1rx: 
v!héu!ád.:I; <1! ·~ 11 

E Ü1C<:'Inl1't:1'>;'8f·50 q;J'+.?: 
f~ç{.Sm;;:tf.lilt. l\.ti~Ím P•CI!'•.f!'lh 

dcirá~;;s re-c:Jn.rn~d&s~ ums 
Just.rabd!hl.st;;;~ ba$h~ """:ferl,:r."'" 



AJncít.J. ·junta- n "''"',. unl.~''""v 
düt\Jmento ondf:! se d~anons\:ri:ü!t::>j 

nmiNlmrn de 2005 a. Varig S/A tiet!ntl~\ 
evld<mdandn di:t!'ss;;l · fótrli.~,\ 



'<e;,<f,l~t06,'fi} Jt;f,:ij<(J> L:n:;:h<!~) ,;i''J,;;.·p;_~.:-~' ,---_,.,.~L:t,r::~á ~}:';>,·"f; ;:f:.-t ~:t;;<'.:-

;<"l t;•;. Pt,:1'.J l f! 1:51.: fkiv>/VtLtV, ,, 



n· 
r\.l ·1nJ<) Ju l

. I, , 
l IH 



H I l 
' 

~ 1 } J ! ' 'j $ !H \. ., i i . ' \ 



I , l 
Dl! 

,,\ ·:~r: .. :~:-~;;:!'-;· >'V' F\\·~i:C1\:.; 

n::uT·:;() .. i·'.<\.th.'~-> K:t)'; ,·n.:nr e-~'·;·· 

Ci'UiOtCM{Q•l>-tM;T!ê?~ f:ARP 
IF':\ 'i 'ú>;;:>H;L: \F.d':ú 
{"L(.""~i'f:rJ 

AMER~CI\N llXf'IH:'SS 
r'"'. V }--,l.:.J~1A \~-~Or:t,H<Y ~>1::. -'"'""''''"· 
··-r:::': !f 
. '--~- '""'''"' 



l\icn oJ l . ' ' . ti t 

P:rttt:i~ ti:nr;~J Fi,;t.,,,,,.,, 
Jrl A~ZH'OP(H't:fiy StliJ 

O·~.T/S.Blt/<l0llt .. lll1 

.• Vari-g Pa.rtk.ip,,ar;õr,·~5c {.atn T(ans~'lúrh'~i; :Afttt:O:J$ 
cndere·t;·O :rti} RtH~ lt1 tk~ i14-)\Jt'111ÜH"01 f}{l\Jt ·~tr.ilÍ~* P~l"' 
Porto Ahlf;IHI]RS Cop: 9\L2,1Q .. 040, l!Ucf'it~'> tll:t 
4)!!.1'!34.771/ 0001 ·04, 

• Varig Partlclp<v;{lt;$ 11m S!!rv!1;9~ r;;tmwlct<:<t<lll .S(~·· Vf1•fii~i, 
n>m ~tíd!\t<lÇ(l nn RU<l 18 di! nov;l!nbr;;~ .• l'ltío, 
JaÍÍil1 t>otto Alóf!!Ji'!!) RS (;'(lp: 9().i4fHl<IO, ln~;,;tíi:<J 
Q:3.634. 795 /0001-SS, 

• fRB S~rviços de 
18 de.holl'l!mbral 
Cep: :2.1941~41'!0, tom criPJ: ()!SA'iJ6,!}~>2).Qtf0i· 



~ 

Processo'n°: 01063ban~o035'0200B 
Redarmmte: f{EltY CRISTINA DA SIJ.l/.4 
Ret:lamada: VARIG S/)t VIAÇÃO AÉREA fHO·t>Ri~NDENSf ~ 
outros 

..,.,. n ~ .. -,-

,. 
v ... 

&f 
"'·".··;/ . j 

' 

L 

r 



,, ..... , ... .,,., ,,, __ 

S/ A 
. I 

~'"-"', 

< v:•••" Log • PIWni\. VEM 

Fundação R 
I Liben B~rta 

FR!:l·Pan1 · · ... 
riii<!Stirnentos 

I 
J 

VP'rA 

Ht"''~ c ,t ~. _ ~ 
' .J<.,- !:,;]l"dL:1ih~ 

• Solutíon & Im;w·ance 
• FRB -Serviços de Aliment<1cão 
- FRB~ Serviços en< Sm.ide · 
- SATA Serviços Auxiliares de Tl'<lfiS!Hlrte Aéreo 
• Companhia Tropical de Hot!is 
-Varig S/ A 
- Varig Participações em Serviços Cornplementares -VPSC 
- Varig Participações em Transporte Aéreo· VPTA 

• FRB-Par Investimentos S/A 



1tlca.r Jttbilut 
"

01
'ü{lA!J«:t:, A~sor.1;""~ 

N~9ticlr;:s Cr~brançiJ Lttf~, 

.. . .. Trâz a autofil aos <J(;tos, etlpía ,
1
nêxil, i!" 

1l]UtZad" 11i;J 2<~ V,1ra drJ Trilba1!1o1íe Cu!,lhi!L Ú;h OlJEJ,6;:;,;wu;);(JQ,2.;~3.(·Jo. m)de resta comprt.Jvatla ~. fíJr;)>ilr:ii(; · 

00 """ilmico '""' e "'"'Si A Weçlo "'" ""''""'""· < "·'" e f.JarMençi1o Ltda e a Ccrnpan~la 'l"ropir;a! dE h,,ni,s, PD'i\•:J 
três empresas foram representfldas r:elo m<;sm," .on:pu~c•, 

·,5P.:-t!.Jo.::;;.nttt·:~ e 
~Hir;C1p.ãl: {! :t't;· 
~s ítH,:.t;; 
aH: ~·e 1·~;: ~.':/ 

il!i(l rJe c";:n:;;i.i] 

;t::~:ii:1-d.d~!, 



. _ .· Vejarrm~> qu•~ na ata d<; ""~~emtJI•'í'' 
dd VEf\1 Varig Engenhari,3 e rm1nutenção 5/A, d';nuncla 0 pn::·;: 1 (-,,~,1 
fPB·P<lr liw~stlmentos e da V~1rlg S/A Vlil\)~o AéreD p,

0 

lnch.15N<:: ass1nando ao final como aciotll';tas. 

Em rêlaçao à Vilríg Loqistica S/A, 

consoante já denlonstràdo no Estatuto Socíal da r-undaçil<' Ptiben 
2° docun'1€nto anexado, no próprio art:jgo JD e dil:o que " referidê' 
ftJndação se destlna também a assegurar oen•;:fic<os tios .;,rnprt:qadns 

Var'19 Log[stica S/ A. 



.. . . feitos. r::st~s esclarecimen\{l~ qwtn\d !;s. 
empresas VarlQ S/ A VIação Aé1ea Riograndense, Fundação Rubt:;n B•0rta,. 
FRB-Par Investimentos, Varig Logística 5/A, vem VHi'l\J EngenJ<a,ia ~ 
rviamtténção Ltda, VPTA e VPSC, evídenciil agorzt a autüt'iil o gn~po 
t.oconômlco entras as errwresas; companhia Tropical de J-il:ltt.>is, 
.t1madeus Ltda e Novo Norte 1\ctminlstr\'ldora Ne9ócio;, Cobran9'~ Lrda, " 

i:;.~\t1'L'' r" ...l'""-:::i! n ·" 

Aérea ftiograndef\se 
.. ,.,.,.,'/4(nthn. dOC4.li'Oento ane:.:o. 

p.de!'llals, n'' 
çonstatiiJ'S"' 



!.'Ji.&mJl!.ttJJ.ll~. !li!Ji1 .. Q!L!l!JH:0i #,!llllC':S·1!fLfs!!!if.0 IW.t:çtJ'!!,~1f])!fl1;; 
i1e/-;1Sz p-et'SOl1Blf.di1dt! tudrifca pn;pl'lw est/JIENHF spb r'J tfitf:-ç!itl,, 

coptrole !JJL.J!J1111i!Ji?lf:i1SlÍ!L.. de J!J!tf·~•-f'-"JitS(/ftlf!•-ti'LiJJ!tll2 
/_ndustrivl,.. çm!MIDíJL...Jl!L___<:!JL__s]Yi!}Jl!l'§!' oy_tJcoJ_~!ltXv.!i1-1d~ 
!lfi{Jni3mlr:i1.. serôo, _p_piJ cl'feito.9 qiJ_&f_{!S.i]g_Jl!L.Jlillí!I'!g;1 
:rolídar'1~1fl!ent~sfi vef}i_JLiiJllRJ:!l/if!Jld!lCíEJJL-f::_JJ).f}]i_W!fJJ;l 

das subardi't!t~H:talf,_': 
Esse -é o entendfnte-r .. ,~ .. J un~~~_;sonn dt.'i~; 

TrihrJttals acer"têl elo tema, senão vej<Jrnos: 

;I cle 
!làn; 
:enr' 
lé!J € 
t$ Q~ 

f t~h 

·f 'ft~fl 

l~. 

.)i! fh~ 

ti 



0Bssa ff;tmal resra ev1dt:ntt:: qut: 

as ,;;mpresas do mesmo gn.Jpti ,;,ccnÓ~Cli·CO da ":dçmac,, 
submetidas à administração e ':Ontrole !'la fundação Ruben 
Berta. devendo ser éplicad.;J a nspons~!bili:Jade s0liclárL~, G<? 
o disposto no artigo 2"', §2'' ela CLI, anr:;: ao m\<1 ,,,,.,.,,.,,.,.r,o 

presente execução pela rec!amad;:;, 

li 

ta 

l; 



· Art 60 S1!1 o ph301.' diii ro;cLIPE!i<!Ção JUdíc<al ,pmvrJdc; ;;'wohw "''''"GociD 
fudíoíal de fill<'!ts m; Llnitiades pmdul<vas l:oOiJdao; de; .cte•rodot. >:' I'"" 
ordenar~t a suí:l n~!ÇJI~::-aç.áo, otl'SBf'/~:ldo o dispo~~ r;~ 110 ~rt. l .. tz -iest8_ L,e! 

Parágraro. ümco. O objelL! di' a~ien;;ção,;st<Jcil i<we d;; qualqe~~: ôn'"''? 
l'l,ifld haveré successêo cto wrematant!l rw> ocriga~ó~s do ·~~\irJ~r 
Inclusive a1S de naturB<:a tributária, c<IJSBI'#Ód (1 dlspCSiD !11J § I" lj•C' grj 

i 41 dest.ôl Lei 

f~ _Qll~ 
rni.t·)r" 
itl.15 ; 

7t R$ 
5);~(;Sg 

<:!'i'~,=, 



Con.ío SI~ di'l'lrac•n<l.:r .drl. inti'!f''fillil<'to t1·.,·,,· b [·rtõ1.,·1• ·I, . . r ~ .. ~i __ ~ 0 ~ ,, t4! 

v-enf~c0 qufl- n nn1.1m Mnrsktçt~t} · vítf} fQHL~~;r= -tJ;,1 · 
d~í<J[i11'<11;0'io diJ SIH)\lSStiO !riiillc1l!'!blliJ ç, •lif!d!i lr)linl i.l 

d~~l~l\11tiqàó, r!top!iiilllíl1rll" tlí!,;l, dn SUCI?I)!,~Il ~fll 
dí.lf$1!1!4:! fl 1\'iGUP<'Iroçflrr [lldiei•11 Sr)b o mrgwnmqn <I<! 
reç'IP•'iriilç!il'l c1n 1!1rnpreEH N11 oni•'l•1rlm d0 mlg11ns !kíUif<r1clrhr'F' :fi 

,\ 

ltú \"t~k:i Pr1orí?:0r çr dt:rSIS!I'IVZtlvh'nt':ml:t) ·e:K::OJH1i-~litW, rQti{J~Ihi~(f.~ .ii ·wnpr:.i:rh)nd.a 
d~":t t~t.Tp'it~1\ d%1 _ f_~hv!dad~1 t.m1pt~:!st;W.t.\! übfü~\\tJ.:l prfJSfH'var ,PHO:'.it::J(,!Xífr:ónk: .. e~ 
un 1 d;~d\!! pr~Jdi-.J1lVtl ü p~J::t! n~t0 pH_:lSt:!f\Jt:Jr o_ ~ua tnpac~rJJ;i:~~ f<.~~lf}J(< _ ~UT1I<!: 
!:IE'!HldOrll ch;1 ernpregor; - dwetot<i u mdlri!tüs "' ~'!- tnmt:of;ln1: nruntf:_r·~e 
~nquaMo con\rltluinl<: frc;;G;,rl. 

~ 



"'' '"~"- -" ·' - -·1 -=' . 'i! IJS-::::0~; (' a)tn;;s,~~:asse de unldad*'! J'Utldiç(F$•:;()l"f-:Jn;le-a r::-:-F'-':t-'" rJ~"-' {J~ .... ,. , .. 

b )!le:rn-~.O!U\:,Jlo dt;. cc~pti.nl.lifk1tJF> {~,.,, rnn;~-·rr·~ .,1· ... t·~ 1· .. 1 .. - ·· ._. -~ -~·'-~"-'"'l-~-~-;!;!~·]f':CI 

'S\Jtessão de< empresilS si"mt.;c,'] tr "'""n\:< n;•r prüpriedade da er"P'"'"' '" 
efe!los •sobm o conlr•1h~ d" !r<!Uiii/1G qu2 e prüh[il•k:' · · -

Funr:lacsa e$a<J pr~;Jteç~<r n.~o sô nc, ]8 ciWdu pnr~<~lníé\ 11Ir cormmprl~d;c dr: 
·COrllrlôllq ~le 1\al:iê!.IIJr.\, cU)ê' cmoiJf!Cl il tJ dimltn Lfü 2i7!lcf'"\!f\ .;;orrro r,;ml!~fl' 
(!'~, , !)rlnr;f~ií;i cla dê$personallza~iiD dto •tntpref::KkJr, ot. . n.r 
qlfll!lif).ciJi!~·;il<t el\tre ernpc41si\'fio ~ ~mpraSt'. "''''' wr·:cli<'r. c.;; co)!>tnJI•'"' d<o 
trabél~o'com "'"!a e n~o cmil arMJir1 ~rnbilin !il "''"ponSiJ·b''"''"d'' 
r1ào a l!bE!r.,.. C<'if11 l:!fi.>itt:)~ .,111prekliJdPr e o cofJ1J!I>>9"· di;: slel (Gll ,;f\ 2"1 
e flllº o!\ s~tls:mul<r.rifs- os c., 1,tr~.i""' clii rrat:r.I!K' ~~~'" mam1dao ,, 
qrgat11zii!çào do ttalilil.IIHl . " "~'' Gd~' ,,s pes>r:•,,s 
ey>~tnl\llllml'inte à lrant" d"s"" n1e&rna drgMiz~çilo .· 
irll:<:mq!!liUdacley dq~ crJntrilt•~i (! ~,,,;>IJ!'/Odb p~i" dardl\"i ;''' !r~Mir•<• 
frer\limeM o~cte ~nqilnll';t rnf~e·s !'ri$li!Fi!;i!S fi~ çmtn D01.tr.l''llm1 

our 
r:~r;Ji;, 



"OÊUC) Ml1f~AriH.i\o n'" (/bm .~tua!:::~da P<Jr LU I.% 
Póntleril quil "a !lUGttM;\o fH"e!iniJpoe a h.<mr;r;;r~nr;i!l Jr, 
titular Il~i! .. urniil ·. nrg<lJ'ilzaçJlr;· W•>;luUv\'f, ~h!l1a . '~'''' fi"'''' :m un• 
El$Jábel!lcimento, dest;;;céV~I tún r.1 IJÍJ.J~:Ii>ct!f "~orn1rn.<'>fl" i3.l!.\ ~, c''""''''" 
tal.evo para c<Jraélerizar i' suces.sM n~n Pbflód~çr,,, '"""'''iiFol,,, ~ ""''' ., 
{lrganiza(!i]O flf-~(~UÍÍV11, COfrespnnd&J\íi; (i ~!i\pfE8;) <1!1 o <lil[j>,iltr rlt± SêiJ 
estllbêillecmlellt6;r; IJU Mtoreo, c:mJ:gt)l\; \.!rnn l.m!d2l·j~ rj, J)rbdtíÇ_êo 



i>>-~ -'.''f' ,\'~$ 

~)',"";o. 
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FRB Serviço~Hie Alimentação Ltda, r;orn endereço na Rua 
18 de nov~mbro, 800, sala 02.~ São 1oão, Porto A!egl'e/RS 
Cep! 2.1941~480, com CNPJ: 05.636.9.52/000:HO, 

~ 

F'RB Serviços Gt·áficos Ltda., tom em:lereçQ na Rua 18 de 
novembro, sob, sala Oi1 sao João, Porto Aiegre/RS cep: ... . ·.·.~ 
90.240-040, inscrito no CNI'J: o.s.673.352/00(Jl·:t4,-;.l/''2'i~:\t:c! r: 

. .·. .· .· . ~ T . cal dei Hotéis, c:om endereço rw, Aveli!~a 
., Çom.pantua ro·p· I ... .-1 . ,...1 .• 1:"" 11 cerqueira. Cesar, sao 

n •· t·"' "765 :il,.t:t ·alí! ar, '-J "' ·. r • . C"PJ· raUdS ,.., ... ·· r-. 01311•00o, ir.scnta no "· · 
paulofSP Cep. .·· 
15.147.499/000t-31, 

c;en 
}!:i.l 
t,~0~' :! 
8 Jl 

" Jd;~ 

.. 
;i< Jj," 

<t .::! 



Proc: 20S3t03 

CONcLUSÃo 

Nesta data fa ço os autos c 
São p onctusoa . aula, 16102!11 ao (aJ Exmo {a) J I . , u z Uza) dHr~balno 

Vistos ele . 

.. . . A VARIG LOGISTICA SI .. - 1_0 e 448 da CLT. A h' A e aVRGnào são sucessor . ' 
·. raçao JUdiCial está previ si a n~P~~es1e41de de aliel)aç:lo. judiciala~ da rec,amada, no~ tétm~s iil geral da Cl T · . · li da Lei 11 101,12005 l .. ~Ecurso_ da ra~éncia .ou da ' e~ specifiCll, que prev•l;:ce 

Estabelece o art. 141, li da Lei 1 t101J2005: 

~rt 141, Na ~líenação conjunta ou separada de 3livos Jnclu.sNe da e .. " .~J~" """· promovid• "" '"""'"" '" m.,,,;..~ '' "'' ~-·:;:: 

)J 

··~ 



~$ ®r..: 
Jt\ilt.:~,'!ia~~ 

'dap~ 

pas~iv•o 



a que se dá Provimento, Processo: RR • . . . • . . ·... . 
Julgamento: 30/0G/20"10, Relator Mfnlstro~5~~~ 64.2006S(),!irlOa! Data de 
Turma, Data de DrvLifgaçâo: DEJT OBIOSii010. · 0 Balrsta Brtto Pereir<l, .s• 

Quanto às Oemals empresas e a alegação de formação de grupo !!C(!~Õm!CQ, d$ (ato 
os documentos trazidos pelo autor comprovam a administração comum enlre as émpresas 
índicadas e a ré, configurando, portanto, a formação de grupo econômícoa qualdecl~r!! 

Anoteni-se, as empresas indicadas pelo autor às.trs 5081509, no põJo passll'<l. ç~m :exce!,;av da VARIG LOGISTICA e VRG. 

Assím sendo, Indefiro o pedido em relação âs empres~s V,l\fliG LOOJSTICA ~ itf1G 

. . . . fa,., das emp· resas com a citação na forma d•s artigo sao da ClT Prosstga-se em · """' · ·· .. 

. . . . • , " ·ra e a aplí~ada a dssconsriférllv~ó N"gativa a diligência, será presumida ;1n~'ã~~·~~e~~ssoas Hsicas e )!irftllca.s ~c p;)l~ .... _ . . . • inc1Liidos os respv • 
ne.rs(::m;~!!Ciacre J~rldíc:a, sera~ .. elas l)ledidas cabive!s 

e a execuçao pross ·z; ,//' 
São Paulo 61/. 1 / ' 

z'"" ... .., ' Y~-' ,., t" • , 'no dos an ... ~ 
za do Traba o 

Dra. Ma 

___ ) 

':·-
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i>nJ<;<cS!iQ H''; ()l i:5(/\)Q\.\k!2!:1l)Q6!i01QÜll 
R<"r:!mmm!:l:c: t-1./.\f{l ANA MOI'HlNO 
t~>éô.,.-.ü~iH:'It"~ Vi~HJG S/ A VlAÇ.ÃO -~ÉKEA RiO ~RAHtJ~-~-tS~ *'3. 

oresent-e_ ef<-E:l1Jr;:ãct ~nformSt 
fna·J~~ tr~dttds -n ~H?~J 
ftni:lnteíra 



,,,,,..,""'"'"' Cl Q~!S!iif: 

"''o._ ~ert4:J,_ -r:r.)t;"J ú flnaHdadé 
~P up0~ oern tütnf), (Qfn ~1 
!"f!f.:l!tSO$ para !)iifi'ltl\í<t da i';'/•ISti>f'.iCM 

R-fe>grantJf.:H1:Si2r é controh1t1:~1 P'~·;f.;t n.n ''-kt•: •. a:; 
a FRB·Par !nve~.ti!W!r·,to;; 
Cuítk~r !tJOs lnvt~-SUrnento~t ÜO niLJfJO. 

I 
Varig S/A 

l 
V~llig log - VlUrHl ~ VtM 

Fundnçao Ruben Bliírt:a 
I 
i 

FRlH"nt Investlmlflotos 
I 
I 
I 

YPTI\ 

6tr; 
/' 
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c) Varig 
ümmlementHn"s S/A {VPSC) que çontrcla as (~mp~.:·!Xls: 
A.u;o::HJare:s Trans.p-nrt12:S-:I·\êreos S/A, Compatthta Trnpk;:.?.~ -de U!"\õ.ots .• 
Se.1ViÇüS- d<::; ;'\h.Jnentaç~o~ FHil Serviço_:; e·m -s~üde, ~\ntadt:Us BrasH Lt'dü_i· 
Novo Nnrh: A~rnin!strador<J Ne!jôc!os Cobranç<1. Ud;,!, e f'R<f "'"""lu::" 
r:,.,:.,e;,.,.,~ Ltda .. 

Tra-c a a\Jtora aQS >;Juto;;,, c.ôpia lme;~?i, r.la 
reclamação trçbalhistZ! aiUlzadi'l n:s Vara do Trabalno dB Çu\ailâ, sob 
n-o: üOG6S~2J)0S .. 002.2::tÔ"G<J-J' c~nde ret~t."1:.· compnJ\"ad~~ ~r tormaç~O- do 
9rupo •:conómico enrm ,:; vanq Viação i\Út€a Ru:J;,1ri'lrKien$t~, a V<:m 
Enqenhdrla e IVT<anut,nc'lQ . •? 21 0J!1íp<c1nhia Troph•:al rJ~) Hotéls, gosto 
-quê, t:~s ~- tort1m n:presertJ.dtt&s P1'2I_O- -fTü2~Srri;O. p-repost~, 
V€jBI1'lôS~ 

A ne:cf:ttrr~r3nlz~ '""''~'X:'' q~frj: 
v.et: 



Ú f!l-C:ünüto~tni\';~ ~}IN:'J ~ 1:;~di:.iff·«;wl:~: 
At.__»il'\.1-. ·tn~wn')V'k:' •j:':J•-~ :!ljf 

~l'f~i,fi;>;f'% Ç·'#tfrt:HJ}!A ';}.9~il' Kl 
utilfotfl? n d<1 tl'!hilil"'l'" ·tt#,fl'n b:J;rt~t~nrt~"-r') ;ey 

t;;;:quinítQ ~-:;tffk1: -~:t~;t~1t;·t~'i!~t;.fi:f -~f tvn'f"i'í, t~f:t 't)' A!'ri'rf.:í"tr;,h~!J •"ii>INi<''''-'f'},j,' W!J;,:;r;,, 
pt'l;li1 !-1)(},tH~ ?:ti(; ~Hnw~~~O~ od\HH:.."Jrn~('!fi'!.(J.,_ urna -~r~~ {~Ü!Ir~ ~t!:r.® -iJt:l'\ ~1'1-jç;~) '&$; 

·rlrfli)H':\.'5.$-f:i fi\l(j '!bú' -ç·r):rnpi~H~í:l~l nt~:to flif!iitif~ ~~}f)~ft:t>Ciii?J. # ~.\IC#r~3!f;~;;;#1/%., 'S'
úmt.,~<!"-:<;Ftd~) ~>Zm1n.ne.HJ\]; r«~t !Jtmi ~')'ff;~H'!f':tii_~;t- M g.rup;;'.} -f: {(Uf,! ~{~_>f':~-Y \;,ttff;)';fJ{jo 

;hJnJ>tt:iH--a tl'n-hnrht.:;u rn~!;ttHztm~~-nf.;r; p-iH'<1 {h'<hl$, 
( ' . 

A~iilm, f,l(}(;lf.uv ·M *~JH-st,énr,t<t_ -\'if.j grup(;? ®t';f',iutJ?t-n ~Jf~tl'~,t- :tF\t t~Zil:rrcs'1d~ 
mn~f 1

if.::-l, ~tiH'i çonh_;jJJ:r<3d~')·estréif.-tií:"' ft'l'L;:}ç~:r..::;;-::s-!tnüú .a:M •'1"l&!$~--lW:'N, ·tér"t'\J ~i>Jt\: 
•,J § :/'' rlt) mi. ,';:'' du: (',j .-r. d>ti::'<~u -iwr itn~.-r;;\:r.f.fic· d~?. ff.;f"!J'\'i% ~;:sp-;:,~J>:~; t_, 

A. ü rn de tt1n1 p:nJv~w ü n::fertdo· 
t::: .. :onôrnk:o,. e.sc-farett~ a QUf;üi"a a r;i!'laçãr::r·das.ernJ}n::~;~Js:. 

o 
Ftmd<Jçao Rubên Berta, cópia ané:<a, cornlln:J,va 
as empresa~, var!tl S/ A Víaç..~o Aérea Gi<lt\dir<l'iiiÃ::/1/'iJJ!:iq 
e VEN Varig En~r<:nha;·Ja e Manutenção. 

to~fes, · .... ··representa 
Amadeus, oom como 

j 



Rica_rdo Jubilut 
;\ 11 V. O t; A t) O~- ,r\!! ~j n (:, ( ~t~·;;;~ 

' 

(,f)tf}l_) ;;§; 

,.j;:~ 

-eumpr'e ~inrl;n ~v-fdtnu::'iÇtr1 :t!H~m d:o 
fHHYJf! '''\ttJtlG'·' .GE:r i·rtUilJ~~do -iH11 qtrãsis :.as r.::rnpre:sac;. 
m<'.'liinH' {!f!.lj10, <jtm as eumre:sas: l'um:laçt\o R!!'tHl:f! ~~erta,. '>I.EY.l 
V;,rig fng;;'\nhm·ia "' Manqí:i"n~::.l'in. " VPSC '' 11 VI'Tl\ têm 
conu.H11 v tncszno iBríd,~.re:Ç.v d~_-5 ~.uas Sút1:ais.t .ttuill .. ~.,"'''' 
Hua :18 de NQvembl'(), n" ~mo, s~"lla ü:t na dda{le 
Alegre/R$. 



Atk:tn-fl}~5r nó própTltl ~~Ih; 

Vim;lio Adrea f1.fo!Jr;;;ndc:nsc c;qnstat(vi<:~ il 
econõ;nlw. doetJrrK;nto <J<lGxo. 

flom q;,J!~ sn diqil qué n<> 
At<t de f,s:;erntl!éia dil fundar;ão Hub;:.m Elf:rt<t, em S.í'!U iti'itn í.l, tnnírJ<r<1t: 
aclrn<> relatildO, é cít<KI•~ a Compélf111í<1 TropirJ.Jl de Hol;é>s wrnt? emím:sa 
do n1esrno gruJ19 ·;~conônitco. 

Jà a empresa Amade!Jt> Uóa, conlormJ& 
comprovu o contrato soda! anexo, a Varig S/A Vla<;âl'll. Mrea Rkl 
Gr;;;ndense, br::rn como a Fu.ndaç~r) Ruben !:l<;rta ~~ r.1.illS *las 
quotistas. 

E finalmente 
.Administradora Neg.óc:ios Cobrança Ltda, que. de atr)f\itl c•oll) <f(Ój;íla•·!,!a 
certidão obtida na. Associação Comercial de 

empresa possui como: integrantes em seu ~i~rg<Í~~~~~~ .. ~~· 
empresas FRB Par Invesrtmentos S{A e a Varig 
Serviços Complementares - VPSC. · · · · 

anexada, ficou devidamente 
econômico, atrâvé$ Ôil comJXl.S:l<Jã(l ~i~L~~~~\ 
arroladas. 



Ricardo Jubilut~ 
""" A D V (J(Ã r\ D (J :f A:\ S (.1(: ~-·\ LH)S 

;; )I) I t! ')f!} P.t!t<'AV() \:/E 
Gt. Rt:\fl.~;n~. -

í.&ê.}\~~ Df 'f.Jo\PJ=<v.:_s,t, •' r.:;,rcut;Xo P-,!f~i\H(A.'>!? Ot TLt!Ctt~J.~J:l·J~.);1i·< :::~;;;~o~; 
PtRTtN(,'t;fff'f:.' i~C~ Nt.SNO C~t.L.If-1:0 

;'1 l,üP\!>-:NiJt';<;a !:-.':':'t'i1 a:,!l(:t:t'1~315 nr.-1 h}!.t, ~~:~ {ltif" ;{.\. V_, lt{J.>rd:iit:r '! 1 r ". 

i'~:~,:r:;,é~"j" ~.,;;;:;~á~~~~: ,!~%·;:;· .,~;~ ,::;:::!,~!~::~if':i~~~;:J~E 
l!i!!J>!~,.J;J:'!I:ttl!t!t~.,®l! .• ll1ll&ll ••. ~.!l12!1!Je!riL'lL_$l.'IJ!~m • .l!,'l 
!lll<i.~JJ!i!!L!!mur"';lli!,:L<i>lltil!ll\f~.tfulç!a.ll.º-lt!mldt~tJ:l!.'!!L<t 
i!.!!l;llL..®.ilt\tiwro1l!lt21.!li!..l!~ÍÍS:L!l!l...ll!!i1U .... R!:Ql!l'1Y:Íl!iL.Ul!~2< 
tí:tllll'.!!l.U.!Jltlt\l . .l!~ !l!!~lllliMUU!l!ttlm.Qnl!l..;tll .. !l!nt!<ii!I!J!...l!:!mi!>:!l!r.!: 
!!. .. .lnM!Y:~nl~~ naD ~ po-:.~~~rh'_ll.f o.:.~'JfMr ~k· t~rtt:tftl -~n'ltuv{JZntJ:;, rrvr:~ :r1<:;-
9.1CI\~-~~~nv e lmf~-<.JWt!t~:: dt.'i: Mt~,.,.~YJ.lt}.m.~!.:.2.!:",~~~..:.:....~siJn,. __ -A. 
il.!lJ.l!~ll.!lk_Jlll!f:!!.fJI,., ... !l!lJmjlll!. .. _cJl"" . .t§!!®.~J:l:m:._,Jll!!it_~K~. 
ll).!l~Dm.:d!l..l!:!.t.II;ªIll~.!!!~tl!l . .llUlllJ!tl.lJ:Llôlí!J>!<~!!l.!!Lfu~..!lll 
~'f,ttl.bt~:~lmmnt~ ·(ii;;:;.:lfi·~ -cc;.n~:tr;'lto, \tttriftr.a:···-~r~- ~4A~ f~ ~r;~_}(íl:rHl tt."fn .üwü-::.o 
nltMnrn~.:ntc lrtt'tfK.I'Hí':ítJ!üt.üJn~ll, ngo hãlit~f:rlo <n~ ::k: ft)h:t nfr.;;r\!l.a r...a 
~-tttlqt! Su_, LV, da .tnnstJhl1Ç~n "F41rlúr*l~, At:lttil~~~:,.?. ü -e .\'.!rtlf4;:l 
rtt.::f~~;..J fortm~ rk~·iid?Hnünt'\~ -~-Ek:'~:JI,JfW.k% UéHtiO !li3-tó fiL"@rt<JtJ P'•\'X).ft~.Afeflt:*t 
qoe r~j.e.nt !l) ptoc~t:,.~ dt:1 t:\(};t;:~JÇ~-' ~rK..><:af,·sa»_ ~'!lndB~ _.a t~'i'~1-í"J:l} :ó!~ 
-VMbíli~ar éi h~c.t;r-S\1 rnedf;;nte tJ _l~td!f...a:çt';f;;)- dé ·i;!-ml1ítG t.úrn o· f),l~)f';d~~ 
_n\1JQ;'i do ·rsT, que üt!ós kA tt::'íf~t:clttdo rr~éd!ant.e a R~. _1 :< tj-.100J'". UJ 'ii:! 
?.l._t1.,_{JJ, ·A.jr:,riÚ ~t_quo .. ~; neq(]_ prGJJítrMnlf:?'. (f5!T ···· Al:R:R tl33-2- -31fT,"' 
~~:~P Jui~a ü:H1V_ DtH~1 Matia da .Ct!~·td -~- oxr~o.mt2ü01) JCf.S (!)rlh~Jft4'~) 

:!005249 ·· -~NPiÜóSA..<; DO N~St•10 GRUPO EC.DN\)1'1!00 
DADF. SOUOÁRIA .:. PENI·!ORI\ SDtlRE BEM 

artigo :1.0 
· ~n:;:; ptl":i6ívnhJ- de 

benS de sOCio Da emptt~ 
a lfnpenhorabilidade dro 
lle<llmr.a. b<;ns d<;coembar:;;çado~ 
pagametito da divida e>:<rqil~ndil., · il 

(art19D S~$ do CI'Cj e, assir·j'j ;~[~,~~~~~~~~~~~~·~ subskliària, (TRT s• R. ·• AI' 
All;la M<lria de Pínlln t.D".rtn - J, 
(grtfa{!IOS} 

87017:!97·-

/ 
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Ricardo Jubilut __ 
e,=,~·~-~~~·-----~ .. '!., n '.!' {>-f • A f! n ~~ A ,~ :li- '0 C l A tr { J __ f, 

:;i·:rn:ir• :~Í'!Ji:b 

rt:''r~K!fJd>:~-t 
r; f~ 1fJn:{h:-l<fr;:;. 

fh~ fr_,rrn;..; <!r>: 
dn -m·e~\tTtc li<"üpo d;'~v";rn 

{·"f'f::ntuai":l- tr~M:~::rttü::~~-r; ..:~;: '*";:;:us 

f',<:.!nr:r";a ;>i.fld,:, 
5/A Vra-çi:-Jo Aérét1 fHf) Gr~~~ndt.7n~~-~r Rhri Suf <;t,n;~tCI'S ,; 
Nordi;;,')te Unhas Aérx~~l:ly enCt:H)~nltn~~~;.(; f/!ffl v~:r-~I(J;~,;~tn {}t~ R~.~iJ~x~.n:v;âc 
lurJlcii!l e ckssa fomkí d;;:verél o>!i!r <J~iKar:k~ 11 re:sp<l'f\JWJbíiirJ;~' S'(J!ítlál1c~l 
dil~; üriiptE:~>i;H d<J grupn rJG;ml\m!ç;; d<l V<lrlg $/A, a'm fun:f,.;m'l'if\tu no 

HrtfÇN t", §21' d21 CLT. 

· F<JtO público e ntltórlo <r V<:~d<;! 5/A 'l\llV"'D 
). - - ·. . ; . 

Mrrw Río Gr<mdi;ns.e foí adquldda pela ~1mpr*!SI! VRG Unh(ls Mri?l!$ S{A, 
empu,·s;J qwc ~;;:<krce' a mesma atividade fiO mesmo em!.eft>~:;o da Varig, 
rnantencto parte de SfjU quadro rundonal, utmz.ando:·S<i das mF.!SfrtaS 
.:wi'Oikrves bem u;mo do mesmo flHldo comercl.al da Varig. 

Frente aos fatos acima narraiios, certo é 
que se tratil d<o; sucessão trabalhista, prevista nos amgo 44B e 10"' da 
CLT. 

em trâmite na 04" Vara 
01403.2006.004.02.00-4: 

VeJamos a brilhante di!)Clsão dô Processo 
do Trabalho de São Paulo, sob nll: 

" , .. D ·Varig Logística SIA - quarla' reclamada.- S.trt!$Wiàrte;,l<t<l'~c 

AJegou a Qltarta reclamada 
UPV da Varig SIA fqí a \IRG . 
,OTr $/Aem 12/0412007, portanto, 
íltVPOc e.;on()miço .. 

Prlm:eir~;~mer,te ~~ anall$~1 a· $~c;e 
empresa VRG Unhaa Aéreas ~11,/tj, 
SIA.; · ... ·~·.· .. :.legitima 
11.10112005: 



11 ü nt.r]1.2tü rJH ·~~U~rii.\il"Ç..,.';I.ú ·:<:::;.;.tarJi !'rVN5 11,"" ~pJ;~f:.1-p.;·<i:r (é.l'<'.i3 ~~. r:à-t; i'\..Ji',f(jtá 

"'''e''""''' ~fü inil"\li'TlilSb1nt<1 r.hl~ •:-;t;n~;ra,;.Z;ot-):s t.V:, dtwn)tki. ~ir..r;\1:.;tt.;,,.~ \i.J.;(;. ,~;r::-t 
nahin3tti tff.hu~i!t<n ~~ <r]~}:rlv.n.rí.rr;·~ <:Jn; i~t~~.(~,&~.-&(?- d<.' zratJ.tfit;~~·· f.l: um 
d-Bc:t)'N:f:fntg~ .t:J&J .W;Ci(1W'ih:t~.; d~~. tJ;;at<SJ!t<ü 

§ i fi'(} *~{.\:l)·iitn no J•,tc·;iJ,e.t lt s~r -r:.;.1r~~~t ~ht!1i-1:f.~ ;J.1~HJt.l rt!\-{l "t12 .a;1tfi::.:.:Jt ·f{üiltt':-t!K~ ~~ 
~m~n:1:titl.fr~~l':JI fOJ 

H , pt;r.e_nte:\ . :r.~Trl i1nh~1. r{:>h4. ttü c.~rhiU~~Jt. zrl.é . o -4'' . U4ü3;J'tf.J'} t~:r<.m 
<:-t.lll1IH~güme-o· QU ilflrn.. ·dü ftiHdK! \H) de ~)tlr.:! da ~of:l{'lrtiêide ~~tki:ô: rxu 

A . 
lctJ..~ntjíict!dO cümo .i-:~w~rrt&t do· fál~do oJ~ o o_ti,tet·v~ clé ir:óud.ar a li! 

~~í.ic:tt~:v:'il1ü · 

§ 2(r r::rn'pri(lgndos dó de'Vttdot c~nirnt~~s pelo·· ::rirr:erttatant~ ;V&.rii9 
aóJní1idoi5 mu<Hante ncvos ccntnllos._ de __ tràbalhO e. o i:Eifr€inatants n~ 
r~spónde po_r obr!gq.çõ~s -d~<.:o'rrenté:J> do Conttáto·~ul.terióf. 

Comb se üopree.rtde . da. InWrpre~~~çêo fr.ia. ·e llterai dtt texto ~1nta _·$t~ 
·ut:~rifíca que a nova_ leg1s!o:JçâQ ___ .Vi$à .. rsttr~~ _ da. ~usii~ E.e.pettalizarla a. 
da~~~raç:~o fla_ sqce,s.~ó ·-tmbalhf.~t"a ... :~- áinda_ rS!tira a posilbitldade d~ 
de(';fmaçà~) ... pr{!-prTªmtm-~é .. dlt13:,_ ·da su~~eS$ em ._hav~n:do. a{r;amirtâ~~ 
durante a recwpsmção )udi<:!~l sob. ,o atg\1111enlo d!l prot~<> á 
recyperaçêo . da '"lJpresa .. No entend~er ~~ ·• !!1\ltllli\ doulrinad(}r~ ·•!I· !íova 
lei veio pnolizar o âesenvq!vim<!nlo .econõn\loo, re<:oo!loc.e a l~o!lflocia 
<lo capital ~<> atividade emp~rla, obj<~tiva preservar; prioril$qa~nte, a 
tmidede produtíva . e·. !"'mtl!e prà,~rvar a sua eapeci~~'\~ i><>ryt"< !iJnt'IJ 
geradora de empregos ;.,. diretos e ifltlrrelos "' e. ll!l!'~ ~ít~;~ 
enqu~nto rontrfbuinta fiscal 



Ricardo fubiluL-" 
~ ... ,~--,=·,--·-'=····,A l! l./ t 'I' c. /'t D t "1 -~, A;. \ ~ ~) ( I A :P -f·~ :lt 

(i qf·! !í.i'-L\l_ ~, 1,> ·i~\! f':'( -;:,c,· ,_];,\ :·J :-·, -'J ::;f;-~-~! h> ;-~:,»:v~- '({!'f> 'i'~Y;I ::lf'n;y> 
i!l (1 i_'j de.:' ;T1.i<f·' t·' 'J'.i\' f"'>:;:'P> 1ili', <:>;i>f>11H~> (}i:•<'N;A•Ji,, ~~Z+"-i 

•J\!t'ili' "''~:·, ';::,::::::,;,,,~~.:~~:7::·;":~:: t":,;~;~:;·,· ,,,':"" '~~~;:, ,, '''" "'""" 
('prkr:•-'! 

S(lfn -(í~.NiÜil. à ntw;_:t 1f;:•1 !!•l'<á'-"'''"'''"'"''"-''!!l' 

~~h;1~l)1~;,1ü 

?) Qh\liü -;t~.Ht <~tb;IÍ! f:ipoiHi;.'f:it ~i .,j{J?:,.--l~~;fi f':'fA\OXIi<~&;i;> 
;I il>!'l~nt<tt tM Mio *' •mtAJif!iõÍ;I!" m dtJN"Iil<l ;);fi 

qual!l4'"'' outtos '"''"'" <lo ;l!~lí<:IN.~>, p<>r '"'"'"~'"'' <:le\tmt~> 4H cmrlp<>!~"''" >:<lrl~lilll~..:rn"f, tiuci, r>l!llS . ,..,,,,nlm!Wl'!l<J: m»«iC<i'l! d;;, l~l!;fiid\il Cf'Mtl\WÍrtl!\1 \l{ii'ÍV<ldtl !<UI> ilfTilJl<f'\'";'\<l P<> Mnt\J'ltl !le, l)Í)afG,<!Jf (od~~ a$ n:Mç<l<t!l de !rob:>lh!J. ~Jadt! il i>Mtrlf!Çóc• !;lil ''"':;,""'d<~~J"l r!>> 

prúNn1i)f t;! tri1t>nJ~1:o _t1\Jmm no 

E ntlli~, ss " ~tov~l lei t!(ltn çqmo fll<' ·11 pwt<tt;ll<\> tl~ emqreM; ~til' ~"" ;,;cupe«t<;~" ac\lnômi!:J;t·lillancelm ('~)m 11\sta\\, a dar contftwi<la<.~ <lll at1vida<l~ ~mpres..~rtal, dig;t·s;; páta <W" <;umpra '""' tun1i:.o oodáL o. <ti>'<~ 
i! louváveL porém, nM se p<Jde pqrrnUit que lal pro\<>~00 ttnpanttn a 
(ll(ÍliÇikt de p!Ole.Ç(\i;!S e ,garonli<JS ~~urad~ pelll car!a Mil!;!Di> 00 

rràtt~tll1a>:.tor 

AfrnCJI a ê~ls\éncia d<í arr1presa ol;lc pade lgMr<>r um d<lS princípk!S 
JU rld>cos rmpostos ,el,a orctem ec<:JnõmiJ:a, qual S<>ja a !unção> SQ<)iaL 
Oest~Jr\<1, d":'l~ro incindl.t~ter tantum, :a inccnsliWcl<lll.af•~ade do$ artigl':!$ 
130, 141. n'l~.tso 11 da Le• .11:H)112!líl:5. relat\'lamente. ,à exéHJS<1o. l!é 
suc~ss(lp trabalhista, ·· · · · 

para oc9rri'!ncia dàt ~6~~~~~~~s1:i~~~ 
estarem. prt!Se!1res .c 

a)trespa~e de uofdll(J!e]tirldi~•a< 



"Finalmente, o !enôttleno da i:J~s .. '" . 
que .a :aUeh.sç~o da_-,em re··._- . _P~ :.;~muhz::a_çãp ~~rJdaa com~f(tfll'1i\t~~: PQt 
contrakis- ·-de_. trabalho -~e~ ~-~~ .. "ã_eu _p_rtJ.rr.n~M~~.:t_ ~à1.~_- po<I~- afetar 'Pô$ 
situa#ào . ue o .. ·, r a _nJuslà adrnrtir qu-e al<'io!;:;'>..,;; __ cti!\lrel i\ 
ass,;, d<:J ..... ~mpregooo. desfruta. Seu emprego ltu' dtr"" ""' 

-,.ura o, porque, noJumlo, o empreg<><i~rr ~o ""''~""" 

Ariláiçlo Sú~~~ini:l_!l~l:a!liou os !ii.e\Js et<!ilas, 9 <lllé ~t>11u <l<t -~ pam 
te<Ja a .co~truyâoc t~«ca ~u" !un<laft!~>nl<;u,• err; p~<;S<!do n(l0 rl\Uito 
distante, a ;re,~nsabthdade dOS bâneós- que adquiriram ~tnlõÍl<"" ;mt 
processos.de !lqllr<!açãq .exll'ejudicial. Aftrma.t~ iuMia>: 

'Dé~IO MARANH'AO., na pbra aiuatizâda-pm UJti lNACtQ CA.RV>\LHO, 
Pil!)(jeti'l.!l\xe ·a ll~s'>i'lo p~~ a trartS!erél\da de um i><~tÍl .oWo 
1\tülar ~ uma ._· ~rganll:»Ç~ . ~t!Vá, ainda qtt<~ paria <te um 
. ~~ljjliíll\j'!ritp, 'â•~ruw..áuel t1>:1nil> u!!i®de .1!00Mn1ica", IM<l- ~,_.:; (\u~ !~m 
r~ ~ ~~!l:~rlzat a suoe$\00 !lá:!; oorigaçi)é" ltahllihísias e ()U" -~ 
· o(sanlt1!~ prcidutív<~, ~pm;danm • á <ml;t!'íisa "~. ·~> niiJ~rn <~a. ,.out~ 
~tabeleêlr®l'llo5 cu M\ot$, >t<l!lf\!lUD'I l)tftli,. wncta<le tMmC!\1 ,_<I~< 
proâuÇÍ!o, · 



No nn\tJnta __ a t~ll~tltt. tfr t1(1uipnw,~,l .. ~:r.'i ta t~.itrru.nt-r1 :z~r1< thlN!fl~~t~r ü 

<.ontrot<~ 1(11)1\>n~no d1t M\pti(!I)B tlm qiml d<l!lfii!M 11 fl'!ll'!(}(\a f)(; "'<&i!! 
p~ril ~:>~tr~ .!S nom li!<tn(>~ do atlJíl() 1(l~:t !I<> C<'.l<lÍ\10 l:tvfi, ·~ '"t-úM1iiíi. 
al<etuJlllo .·.ov .. morli! um ~!lc;t~, n~ _.;;_ mKlrr!<>. <J<i li_ "'li~ ""li.Wlfll$, 1:1~ 
ra;po<l'".K~I)!Hda® pl.ü~:<~ (!bfig<J~il ~oo!il>ll ~lltlltlo<M,. "t" d""' ""ill$ il<><'$ 
lllflltbiitlfl illl)$OiuçJKJ <;!~ sOJ~ill<l~de; ~emnoo t-kli11 ~r~,;_,~ir""' """"'"" p;,t~ 
f'le~Sil'l!klí"JS m em lguut pralo, eit<W<ínln il~á ~<1 <m:Ju<l<IH a iM<~!é"><;il<>' ... , . ·- ' ' ·.-.' 

r>orbií!llt>; cl~<o e,;~ qu,,, m~$'itlo_e.ot1i 11 v~liQ~ <~<> ewÍ11\~l,_tl.!;i""'ª'~ <:1~ 
emptesB VgC' IJni!a& Ailre~t> $/A á tí:lcli\línad~ r,<~rt!lnu,.~ rospond'ln<il;t!>'l< 
l)bóg!1ÇÕ<!$ dés!a ~urame dois an<>ll •<1$ filrm,~ •wb!lldlilria As.>im_, 
rooon!;.,çt> a rosp<)t~.~abiHdooe .sub;;ldlilrli! ~"- qumt;; •'Jc\a~>tl<~, P'l" '"'' 
ílli!Ósóciià <:la empresa VRG \,in~au Ailroas SIA • · 

. PE!Sta fe\ta, requer seja coMil.lerada a 
suces;são da \/RG Unhas Aéreas S/ A, com fundamento .nos. artigu 10 e 
4'18 da Consolidação das Leis do Ttanalno, 

Pelí:r exposto, .rendo em vista o a<:ima 
aduzido, requer seja determinada a e.xpedição de oficio ao Banco 
Central a fim de que se efetue o bloqueio l'la'l contas bandlrias 
(Bacen-Jud) e aplicações das eOtJ)resas 

• FRB-Par Investimentos 
Almirant~ SiMq de Horon·ha, 
20.021-010, .·· R.lo de ltnleil''o/l~/ 
03.478.789/00()1·89; 

" Yalig . I.Dgístitil· ''"' .... 
Catvaftlo1 n°: 
PaiJ.to/SP, lnsc::dta 



Ricardo Jubilut __ 
-----A o Vof; Anos ;,,;so;··:t A !'1nf, 

.
)oa(,, Pot'to AlegrefRS Cep; 90,1:4i:H340 lnscrlta ntJ CNPJ· /' 
()3.634,771 /0001-04, t . . . ' . 

~. Varig Partíclpações em Sen~lços Completares S/ A- vr>sf 
co~ endereço na Rua 18 de novembi'01 B!Hl, sala 02, Sã~
João, Porto AlegrejRS C.ep: 90.24íHl40, inscrita rto CNPl: 
03.634.795/0001~88, 

FRB Serviços de Alimentação Uda, com endereço na Rua ,,/ 
18 de novembro, 800, sala 021.São Joio, Porto AlegrefRS 
Çep: 21941~480, com CNPJ: 05.636.952/0001-10, · 

• FRB Serviços Gráficos Ltda.1 com endereço na Rua ts de 
novembro/800, sala 02, São João, Porto Alegre/RS Cep; 
90.24().040, it'Íscrito no CNPJ: 05.613.352/0001-14, 

.r 
( 

j i f f •f Companhia Tropical de Hotéis, eom endereço na Avenida 
lj Paulista, 1765

1 
1 o andar, cjto •. '11, Çerqueira César, São 

paulofSP . Cep: 0131:1~000, inscrita no CNPJ: 
:15.147.499/0001-31, 

• Amadeus Brasil Ltdl'l1 . com . ender'ê«;o na ~tua .das 
Olimpía<fas, 205· so andar· Vila Olimpia, São . P<tu\oJSP 
Cep: 04551·000, inscrita no CNPJ: 03:232.$13[0001·1Y3, 



pODER ,JUDICIÁRIO FEDERAL 
JtJI!lllça do Trabalho. 2• Região 
13" Vara do Trabalho t,le Sllo Pau!~ ·c· , 

~ • apt!at 

Pro<:: 1250/06 

CONCLUSÃO 



POfJEH ,11JOIC1Áfll0 I'HlERA.t,. 
Ju.,.tlç" dó Tn•l>allw" 2' R<>{Jlli<> 
'13" V;v" do TrabaÍt><:> ti<l Sâo Pavio -Capital 



pODER JUDICIÁRIO FEDERAL 
Jusllça do Ttâbl!llho · 2" Região 
13• vara do TrabalhQ do São Paulo. Capital 

Pre.:edentes dttsta Cort<~. Het:\lrso d<> Revisll! de f!lle iSie .c<~nl'mce .~ partl1! ·ill 
,1 que se. dà }lrovlrn<ê)nto. Process.o RR· S500(l;tl4:?000 ?ll4 (/001 Oilta de 
J,1rgamento: 30/Da/'201 O, . Reh.t!or Ministro: Jo!lo Ba!l~!.a Grllt> Pereit<>,. 5• 
rurma, Dala de. Dlllulgaçí\o: DEJT 0610612010 . . 

' 
ASsim sendo.lndenfo .o pedido em rolilção lt\s em!lre$~ VARIG tOOí$'!\CA e VRGL 



,, ,,~ 'r'N: i'ii'i"'i(;, 

-\;_\ • ;' f)"Oi!;:! ::Í 





n rcl ~ l J u l:~ J ll t l 
Vd:nq :~;/ tí. 

_\lt'<tt .iH P..:~rt1 K,~m :s;_,:tf~<i1Çf>& .-,VPS:C 
" v~~-1dg Pt:ntid;);,H;be.:ii ·(un Tr!lntpor-h.'i ~ér(~t;"' VPTA 
, FI'Hl"Pf;r In11estlmcntos S/ A 

Gt'ançl\~!n~~-P~_ qw:: por fstia. Vfi:Z ç()flri''01;J)(f 

l'ilin>lra~; Uné;J;;; li!';,J~lll.:t'/M d<l N~•i•&ÇJ.~ít<~r!- f!i<l 
r~l;JnotetlçZí<.! Ltd(:~; 
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Wf!d !nJ/di; f~!, QU 
trs: ln>cc••,mrrlr,·rnt<·n 

da \N.+·1 
prt::{':;ç~('l'.;~j ~.:J:~, f-Pr~,P:.!Jt" 

·. U' 

tonSoar·,t(~ jr::l -d(;~n<:~n<;~tt·B'do:tf_o EstsitqiilSijrili 
2'::~ ·ckKllrnf.:n:tc; h(J-. !lrórltkí 

fundaç~jo ::·~c:· ""'"'''''"'' 
\/,i;irl-9 Luglst_rt:;J 

ate -"n01:.tefn;bro ·. 
b:Jqístíca 
pcÕrtõrnl<:IJ .•mJ;rn as( mrp 



Riç;irdo J uhil t 



ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PODER JUDICIÁRIO 

Juízo de Direito da 1a Vara Empresarial 
Processo: 

CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que: 

( )<} ENCERREI à fls. 2.oo/... o :i o q_. volume destes autos. 

( ) INICIEI à fis. ___ ,o ___ volume destes autos. 

Rio, f2d_jo8 tzou. 


