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Ação Rescisória

A rescisória é uma ação de conhecimento, de natureza
constitutiva-negativa, portanto visa à desconstituição, ou, como
preferem alguns, anulação da res judicata, em função de vícios
insanáveis.

Fundamento legal: art. 836 da CLT c/c arts. 966 a 975 do NCPC
(art. 3º, XXVI, da TST-IN nº 39/2016)
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Art. 836 da CLT. É vedado aos órgãos da Justiça do Trabalho
conhecer de questões já decididas, excetuados os casos
expressamente previstos neste Título e a ação rescisória, que
será admitida na forma do disposto no Capítulo IV do
Título IX da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de
Processo Civil, sujeita ao depósito prévio de 20% (vinte por
cento) do valor da causa, salvo prova de miserabilidade jurídica
do autor.

IN 31 do TST art. 6º O depósito prévio não será exigido da
massa falida e quando o Autor perceber salário igual ou inferior
ao dobro do mínimo legal, ou declarar, sob as penas da lei que
não tem condições de arcar com as custas
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do processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

Natureza Jurídica

ação constitutiva negativa

Competência
Decisão Juízo Competente
sentença TRT
Acórdão do TRT TST
Acórdão do TST TST
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Legitimidade (CPC, art. 967)

I – quem foi parte no processo ou o seu sucessor a título
universal ou singular; II – o terceiro juridicamente
interessado; III – o Ministério Público:

a) se não foi ouvido no processo, em que lhe era obrigatória a
intervenção; b) quando a sentença é o efeito de simulação ou
de colusão das partes, a fim de fraudar a lei. c) Em outros
casos em que se imponha sua atuação;

IV – aquele que não foi ouvido no processo em que lhe era
obrigatória a intervenção. (Súmula 407 do TST).
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Súmula nº 407 do TST AÇÃO RESCISÓRIA. MINISTÉRIO
PÚBLICO. LEGITIMIDADE "AD CAUSAM" PREVISTA NO ART.
967, III, “A”, “B” E “C” DO CPC DE 2015. ART. 487, III, "A" E
"B", DO CPC DE 1973. HIPÓTESES MERAMENTE
EXEMPLIFICATIVAS (nova redação em decorrência do CPC de
2015) – Res. 208/2016, DEJT divulgado em 22, 25 e
26.04.2016 A legitimidade "ad causam" do Ministério Público
para propor ação rescisória, ainda que não tenha sido parte no
processo que deu origem à decisão rescindenda, não está
limitada às alíneas "a", "b" e “c” do inciso III do art. 967 do
CPC de 2015 (art. 487, III, “a” e “b”, do CPC de 1973), uma
vez que traduzem hipóteses meramente exemplificativas.
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Litisconsórcio no processo originário
Súmula nº 406 do TST- AÇÃO RESCISÓRIA. LITISCONSÓRCIO.
NECESSÁRIO NO PÓLO PASSIVO E FACULTATIVO NO ATIVO.
INEXISTENTE QUANTO AOS SUBSTITUÍDOS PELO SINDICATO
(conversão das Orientações Jurisprudenciais nºs 82 e 110 da
SBDI-2) - Res. 137/2005, DJ 22, 23 e 24.08.2005
I - O litisconsórcio, na ação rescisória, é necessário em relação
ao polo passivo da demanda, porque supõe uma comunidade de
direitos ou de obrigações que não admite solução díspar para os
litisconsortes, em face da indivisibilidade do objeto. Já em
relação ao polo ativo, o litisconsórcio é facultativo, uma vez que a
aglutinação de
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autores se faz por conveniência e não pela necessidade
decorrente da natureza do litígio, pois não se pode condicionar o
exercício do direito individual de um dos litigantes no processo
originário à anuência dos demais para retomar a lide. (ex-OJ nº
82 da SBDI-2 - inserida em 13.03.2002)
II - O Sindicato, substituto processual e autor da reclamação
trabalhista, em cujos autos fora proferida a decisão rescindenda,
possui legitimidade para figurar como réu na ação rescisória,
sendo descabida a exigência de citação de todos os empregados
substituídos, porquanto inexistente litisconsórcio passivo
necessário. (ex-OJ nº 110 da SBDI-2 - DJ 29.04.2003)
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Hipóteses de Cabimento
O Artigo 966, Art. 966.
A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida
quando:
I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação,
concussão ou corrupção do juiz;
II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente
incompetente;
III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em
detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão
entre as partes, a fim de fraudar a lei;
IV - ofender a coisa julgada;
V - violar manifestamente norma jurídica;
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VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em
processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação
rescisória;
VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado,
prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer
uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento
favorável;
VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos
autos.
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Não são de mérito e, por isso, não desafiam a rescisória as
sentenças que extinguem o processo por questões processuais
(pressupostos) ou ausência de requisitos da ação (condições), já
que estas resolvem o processo sem apreciação do mérito (NCPC,
Artigo 485).
Nesse caso, o autor poderá propor nova (ou melhor, idêntica)
demanda, ressalvado o disposto no §§1º e 2º do Artigo 486 do
NCPC.

As decisões interlocutórias, por não apreciarem o mérito/pedido,
jamais serão passíveis de ataque por ação rescisória.
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Os despachos (ordinários ou de expediente),

Também não empolgam a rescisória as “decisões” proferidas no
procedimento de jurisdição voluntária.

Ação rescisória e sentença homologatória de acordo
A decisão que promove a conciliação das partes em juízo tem
força de decisão irrecorrível

Art. 831 - A decisão será proferida depois de rejeitada pelas
partes a proposta de conciliação.

Parágrafo único - No caso de conciliação, o termo que for
lavrado valerá como decisão irrecorrível.
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Parágrafo único. No caso de conciliação, o termo que for
lavrado valerá como decisão irrecorrível, salvo para a
Previdência Social quanto às contribuições que lhe forem
devidas. (Redação dada pela Lei nº 10.035, de 2000)

Súmula nº 259 do TST
TERMO DE CONCILIAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA (mantida) - Res.
121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003
Só por ação rescisória é impugnável o termo de conciliação
previsto no parágrafo único do art. 831 da CLT.
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Prazo para ajuizamento (art. 975 do CPC)

2 anos do trânsito em julgado decadencial

Prorroga-se até o primeiro dia útil, imediatamente subsequente,
o prazo decadencial para ajuizamento de ação rescisória quando
expira em férias forenses, feriados, finais de semana ou em dia
em que não houver expediente forense. Aplicação do art. 775 da
CLT. (Súmula 100, IX) – (NCPC, art. 975, § 2º)
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Súmula 100 do TST AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA
(incorporadas as Orientações Jurisprudenciais nºs 13, 16, 79,
102, 104, 122 e 145 da SBDI-2) - Res. 137/2005, DJ 22, 23 e
24.08.2005
I - O prazo de decadência, na ação rescisória, conta-se do dia
imediatamente subsequente ao trânsito em julgado da última
decisão proferida na causa, seja de mérito ou não.
V - O acordo homologado judicialmente tem força de decisão
irrecorrível, na forma do art. 831 da CLT. Assim sendo, o termo
conciliatório transita em julgado na data da sua homologação
judicial. (ex-OJ nº 104 da SBDI-2 - DJ 29.04.2003)
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VI - Na hipótese de colusão das partes, o prazo decadencial da
ação rescisória somente começa a fluir para o Ministério Público,
que não interveio no processo principal, a partir do momento em
que tem ciência da fraude. (ex-OJ nº 122 da SBDI-2 - DJ
11.08.2003)
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Petição Inicial

Artigo 968 do CPC - A petição inicial será elaborada com
observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o
autor:
I - cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo
julgamento do processo;
II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da
causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por
unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente.
(artigo 836 da CLT - 20% do valor da causa)



Ação Rescisória

Com os documentos indispensáveis à propositura da ação
rescisória, podemos destacar a decisão rescindenda e a sua
prova do trânsito em julgado.

Súmula nº 299 do TST AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO 
RESCINDENDA. TRÂNSITO EM JULGADO. COMPROVAÇÃO. 
EFEITOS (nova redação do item II em decorrência do CPC de 
2015) - Res. 211/2016, DEJT divulgado em 24, 25 e 
26.08.2016

I - É indispensável ao processamento da ação rescisória a 
prova do trânsito em julgado da decisão rescindenda. (ex-
Súmula nº 299 – Res. 8/1989, DJ 14, 18 e 19.04.1989)
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II - Verificando o relator que a parte interessada não juntou à
inicial o documento comprobatório, abrirá prazo de 15 (quinze)
dias para que o faça (art. 321 do CPC de 2015), sob pena de
indeferimento.(ex-Súmula nº 299 - Res 8/1989, DJ 14, 18 e
19.04.1989)
III - A comprovação do trânsito em julgado da decisão
rescindenda é pressuposto processual indispensável ao tempo do
ajuizamento da ação rescisória. Eventual trânsito em julgado
posterior ao ajuizamento da ação rescisória não reabilita a ação
proposta, na medida em que o ordenamento jurídico não
contempla a ação rescisória preventiva. (ex-OJ nº 106 da SBDI-2
- DJ 29.04.2003)
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IV - O pretenso vício de intimação, posterior à decisão que se 
pretende rescindir, se efetivamente ocorrido, não permite a 
formação da coisa julgada material. Assim, a ação rescisória 
deve ser julgada extinta, sem julgamento do mérito, por 
carência de ação, por inexistir decisão transitada em julgado a 
ser rescindida. (ex-OJ nº 96 da SBDI-2 - inserida em 
27.09.2002)



Ação Rescisória

Valor da Causa

OJ-SDI2-147 AÇÃO RESCISÓRIA. VALOR DA CAUSA (cancelada)
– Res. nº 142/2007, DJ 10, 11 e 15.10.2007
O valor da causa, na ação rescisória de sentença de mérito
advinda de processo de conhecimento, corresponde ao valor da
causa fixado no processo originário, corrigido monetariamente.
No caso de se pleitear a rescisão de decisão proferida na fase de
execução, o valor da causa deve corresponder ao montante da
condenação.
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Procedimento

Distribuição da Ação

Poderá o Relator indeferir a petição inicial, com base no artigo 
330 do CPC.

Decisão sujeita a agravo regimental

Resposta do Réu – prazo de 15 a 30 dias

Deferimento das provas – delegação da competência ao órgão 
que proferiu a decisão rescindenda, fixando o prazo de um a 
três meses para devolução (artigo 972 do CPC).

Razões finais – prazo de 10 dias

Decisão
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Recurso - Ação Rescisória

Quando a Ação Rescisória for julgada originariamente pelo
TRT, o recurso cabível é o Recurso Ordinário, que será julgado
pelo TST (SDI-II OU SDC, de acordo com a matéria)

Súmula nº 158 do TST
AÇÃO RESCISÓRIA (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e
21.11.2003
Da decisão de Tribunal Regional do Trabalho, em ação rescisória,
é cabível recurso ordinário para o Tribunal Superior do Trabalho,
em face da organização judiciária trabalhista (ex-Prejulgado nº
35).
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Depósito Recursal 

Somente será exigido se houver condenação em pecúnia,
devendo ser efetuado no prazo recursal, nos limites e nos
termos da legislação vigente.

Súmula nº 99 do TST - AÇÃO RESCISÓRIA. DESERÇÃO. PRAZO
(incorporada a Orientação Jurisprudencial nº 117 da SBDI-2) -
Res. 137/2005, DJ 22, 23 e 24.08.2005

Havendo recurso ordinário em sede de rescisória, o depósito
recursal só é exigível quando for julgado procedente o pedido e
imposta condenação em pecúnia, devendo este ser efetuado no
prazo recursal, no limite e nos termos da legislação vigente, sob
pena de deserção.
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Jus postulandi: inaplicável (Súmula 425 do TST)

Súmula nº 425 do TST - JUS POSTULANDI NA JUSTIÇA DO
TRABALHO. ALCANCE. Res. 165/2010, DEJT divulgado em
30.04.2010 e 03 e 04.05.2010
O jus postulandi das partes, estabelecido no art. 791 da CLT,
limita-se às Varas do Trabalho e aos Tribunais Regionais do
Trabalho, não alcançando a ação rescisória, a ação cautelar, o
mandado de segurança e os recursos de competência do Tribunal
Superior do Trabalho.
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Honorários advocatícios: mera sucumbência (Súmula 219, II, do
TST) Rescisória de rescisória (Súmula 400 do TST).

Súmula nº 219 do TST

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO (alterada a
redação do item I e acrescidos os itens IV a VI em decorrência
do CPC de 2015) - Res. 204/2016, DEJT divulgado em 17, 18
e 21.03.2016

IV – Na ação rescisória e nas lides que não derivem de relação
de emprego, a responsabilidade pelo pagamento dos
honorários advocatícios da sucumbência submete-se à
disciplina do Código de Processo Civil (arts. 85, 86, 87 e 90).


