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Neste ato faço os autos conclusos ao Juiz Flavio Bretas Soares 
para apreciação do Agravo de Petição apresentado por Massa Falida de Viação 
Aérea São Paulo S/A.

Diretor de Secretaria

1.  Primeiramente,  entendo que a   Massa Falida  de Viação 
Aérea  São  Paulo  S/A  não  tem  interesse  nem  mesmo  legitimidade  para 
apresentar o presente recurso de Agravo de Petição. 

Como insistentemente referido por este juízo, a execução não 
está direcionada à VASP, mas sim ao grupo econômico Canhedo. Nenhuma, 
repito, nenhuma medida expropriatória ou executiva foi direcionada à VASP. 

Assim,  partindo  do pressuposto  que a  VASP não integra  o 
pólo passivo desta execução, a mesma não tem legitimidade para apresentar 
recurso. 
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Entretanto, para se evitar mais incidentes processuais,  que 
somente retardariam ainda mais o desfecho desta ação, recebo o Agravo de 
Petição, e determino o seu processamento. 

2. No mérito, mantenho, em parte, a decisão agravada. 

3. A questão da competência da Justiça do Trabalho para o 
prosseguimento da execução já foi exaustivamente dirimida no STJ. Trata-se de 
arguição que somente tumultua o processo. 

4.  Superada  a  questão  da  legitimidade  recursal  (item  1 
acima), o fato é que a agravante não tem legitimidade para discutir critérios de 
distribuição,  mais  especificamente  o  pagamento  inicial  para  2ª  Região  e 
posteriormente para o restante do país. Qualquer que seja o critério, em nada 
altera seu passivo. Novamente o devedor insiste em tumultuar o processo. 

Entretanto,  independente da legitimidade acima referida,  e 
para evitar maiores tumultos com medidas judiciais que somente retardariam o 
deslinde do feito, revejo a decisão anteriormente proferida. 

Para prestigiar os trabalhadores de todo o país, determino a 
retificação da planilha de valores anteriormente elaborada, determinando uma 
reserva de aproximadamente R$ 30 milhões. Neste momento, os CD's com as 
habilitações de outros estados já estão em processo de atualização junto ao 
perito. Tão logo retornem, será deliberado plano de pagamento e respectiva 
liberação dos créditos, estimando que isso inicie nas próximas semanas. 

Assim, por celeridade, mantenho a liberação dos valores para 
os trabalhadores da 2ª Região, enquanto a atualização dos valores de fora do 
Brasil não é finalizada. 

Portanto, para que não pairem dúvidas, a planilha de que se 
refere a decisão publicada no dia 21 de agosto de 2015 fica descartada, em 
que distribuía cerca de R$ 310 milhões para os trabalhadores da 2ª Região. 
Nova planilha é elaborada distribuindo cerca de R$ 280 milhões, reservando 
aproximadamente R$ 30 milhões para os demais regionais. 

Para  maior  esclarecimento,  os  trabalhadores  da  2ª  Região 
representam cerca de 80 ou 90% de ex-empregados da antiga VASP. Portanto, 
adotando uma critério de proporcionalidade, entendo que os R$ 30 milhões são 
suficientes para a quitação dos trabalhadores de outros regionais na mesma 
proporção daqueles deste TRT. 

 Reforço, ainda, que em dezembro próximo (2015) ainda será 
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depositado  uma  parcela  R$  50  milhões,  valor  que  igualmente  será 
devidamente compartilhado pelos trabalhadores de todo o país.  Para tanto, 
oportunamente todos os trabalhadores serão inseridos numa planilha única, 
viabilizando  o  pagamento  proporcional  dos  credores,  ou  seja,  dando 
tratamento equânime para todos. Essa é a finalidade desta Ação Civil Pública. 

Assim, em juízo de retratação, altero, parcialmente, a decisão 
publicada no dia 21 de agosto. 

5. Friso, novamente, que se trata de execução contra o grupo 
Canhedo, em nada se relacionando com a Massa Falida da VASP.  Portanto, 
qualquer referência à Lei 11.101/05 é impertinente. Pelo mesmo fundamento, 
os juros não cessam com a falência da VASP. Mantenho. 

6. A agravante menciona irregularidade de pagamento e/ou 
valores. Entretanto, o faz de forma genérica, não apontando de forma concreta 
as  supostas  irregularidades,  afrontando  o  art.  897,  parágrafo  1º  da  CLT. 
Mantenho a decisão agrava. 

7.  Intimem-se  as  partes  interessadas  para  contrarrazões. 
Após, ao TRT.

São Paulo, 24 de agosto de 2015

Flavio Bretas Soares 
    Juiz do Trabalho
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