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Julgamento na Subseção II do TST foi de�nido por maioria de votos — Foto: Divulgação/TST

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) decidiu pela validade do leilão que afastou a

família Maksoud do comando do tradicional hotel, de mesmo nome, na capital

paulista. Os ministros analisaram uma questão processual e mantiveram a decisão

de 2012. A família já recorreu.

A venda foi realizada para o pagamento de dívidas trabalhistas no valor de R$ 13

milhões da Hidroservice Engenharia, que pertencia a Henry Maksoud, o fundador do

hotel. O prédio foi comprado pelos empresários Jussara e Fernando Simões, irmãos

e proprietários do Grupo JSL, do segmento de logística, em leilão realizado em 2011.

A Hidroservice, porém, questionou a validade do leilão na Justiça por ter realizado

depósito de R$ 13 milhões para o pagamento das dívidas trabalhistas. O pedido foi

negado pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de São Paulo, em 2012.

A empresa recorreu, no próprio tribunal, por meio de embargos de declaração -

recurso usado para pedir esclarecimentos ou apontar omissões -, e obteve decisão

para retomar o controle do hotel, hoje nas mãos de Henry Maksoud Neto.

Para tentar reverter a derrota, os empresários que arremataram o prédio entraram

com uma ação rescisória (usada para questionar decisão de mérito da qual não

cabe mais recurso). O Tribunal Regional de São Paulo aceitou a rescisória e

desconstituiu a decisão anterior, afastando a família do controle.



Tanto a família quanto os empresários recorreram ao TST (RO - 19-

39.2014.5.02.0000). Os empresários pediram a condenação em honorários

advocatícios e a Hidroservice, a nulidade da decisão na rescisória. A empresa da

família Maksoud alega que a decisão foi tomada por voto de qualidade - desempate

feito pelo presidente -, o que seria ilegal, além de ter sido proferida com a ausência

de um dos desembargadores.

O pedido foi negado no TST. Para os ministros da Subseção II da Seção Especializada

em Dissídios Individuais da Corte, o voto de qualidade foi válido e dentro do que é

previsto pelo regimento do TRT, assim como a ausência de um desembargador. O

entendimento foi por maioria de votos. A Hidroservice apresentou embargos. Após

a decisão, ainda poderá recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Em nota ao Valor, o hotel afirma que o resultado do leilão do prédio continuará

suspenso por tempo indeterminado até apreciação de todos os recursos. Destaca

que a questão se iniciou com uma dívida trabalhista de R$ 350 mil, que foi

inteiramente quitada. Mas mesmo assim, acrescenta, foi realizado um leilão e o

prédio do hotel foi arrematado por um quarto do seu valor.

As atividades do hotel, de acordo com a nota, continuam normalmente e o negócio

segue sendo desenvolvido pela atual administração. Por enquanto, a decisão do TST

não afasta Henry Maksoud Neto do controle da operação. Para isso, é necessário

que a Justiça determine a emissão na posse do arrematante.
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