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Seção Especializada em Dissídios Coletivos

O valor das astreintes, em razão do descumprimento de liminar, deve ser destinado ao 
exequente 

O valor das astreintes é devido ao exequente, de modo que a sua destinação não pode ser 
fixada de acordo com a discricionariedade do magistrado.
Assim, a decisão judicial que determina que a multa aplicada em razão do descumprimento 
de liminar seja paga a instituições beneficentes, ainda que louvável, contraria o disposto 
no art. 537, § 2º, do CPC de 2015, pois não atende ao critério objetivo na fixado norma.
(TST. SDC. RO-8-53.2017.5.11.0000, rel. Min. Ives Gandra da Silva Martins Filho, julgado em 
09.09.2019, Informativo TST nº 204).

O que ocorreu no caso julgado pelo TST?

O TRT da 11ª Região considerou a greve organizada pelo sindicato dos trabalhadores do 
transporte coletivo de Manaus abusiva e fixou multa coercitiva (astreintes) de R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais) diários para cada dia de manutenção da paralisação. 

Ocorre que o TRT, em face do descumprimento da liminar, determinou que a multa fosse 
revertida em favor de instituições de caridade, e não ao sindicato patronal.

Mas o que são astreintes?

As astreintes consistem em multas coercitivas, que podem ser aplicadas pelo juiz com o objetivo 
de constranger o devedor a cumprir uma ordem judicial. São muito comuns na execução das obri-
gações de fazer e não fazer.

Mas quem é o titular das astreintes?

Nos termos do artigo 537, §2º, do CPC o valor da multa será devido ao exequente.

O Tribunal poderia, então, determinar que as astreintes fossem revertidas a entidades de 
caridade? Qual o posicionamento do TST?

NÃO! O valor das astreintes é devido ao exequente, de modo que a sua destinação não pode 
ser fixada de acordo com a discricionariedade do magistrado. Assim, a decisão judicial que 
determina que a multa aplicada em razão do descumprimento de liminar seja paga a instituições 
beneficentes, ainda que louvável, contraria o disposto no artigo 537, § 2º, do CPC de 2015, 
pois não atende ao critério objetivo nele fixado (TST. SDC. RO-8-53.2017.5.11.0000, rel. Min. Ives 
Gandra da Silva Martins Filho, julgado em 09.09.2019, Informativo TST nº 204).
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O julgamento foi unânime?

NÃO! Foram vencidos os Ministros Mauricio Godinho Delgado e Lelio Bentes Corrêa.

Como foi veiculado no informativo?

Descumprimento de liminar. Abusividade da greve Astreintes. Destinação da multa. Valor 
devido ao exequente. 
Nos termos do art. 537, § 2º, do CPC de 2015, o valor das astreintes é devido ao exequente, de 
modo que a sua destinação não pode ser fixada de acordo com a discricionariedade do magistra-
do. Assim, a decisão judicial que determina que a multa aplicada em razão do descumprimento 
de liminar seja paga a instituições beneficentes, ainda que louvável, contraria o disposto no art. 
537, § 2º, do CPC de 2015, pois não atende ao critério objetivo nele fixado. Sob esse fundamento, 
a SDC, por maioria, deu provimento ao recurso ordinário adesivo para determinar que o valor 
total da multa arbitrada pelo Tribunal Regional, decorrente do descumprimento da liminar que 
declarou abusiva a greve, seja revertido ao exequente, no caso, o sindicato patronal. Vencidos 
os Ministros Mauricio Godinho Delgado e Lelio Bentes Corrêa. TST-RO-8-53.2017.5.11.0000, SDC, 
rel. Min. Ives Gandra da Silva Martins Filho, 9.9.2019

Subseção I Especializada em Dissídios Individuais

É devido dano moral a trabalhadores que desempenharam atividade externa
de limpeza urbana privados de acesso a sanitários e refeitórios 

Resta configurado o dano moral quando a empresa reclamada deixa de providenciar 
aos trabalhadores ativados na coleta de lixo acesso a condições laborais mínimas para o 
atendimento das necessidades fisiológicas e de higiene pessoal.
A NR nº 24 do antigo Ministério do Trabalho, que garante condições sanitárias e de 
alimentação minimamente razoáveis, é aplicável aos trabalhadores que realizam atividade 
externa de limpeza urbana, devendo as empresas atuantes neste ramo, em razão do artigo 
2º da CLT, arcar com os custos para manutenção de um meio ambiente saudável e higiênico.
(TST. SDI-I. E-RR-1438-04.2011.5.09.0195, rel. Min. José Roberto Freire Pimenta, julgado em 
05.09.2019, Informativo TST nº 204).

O que aconteceu no caso julgado pelo TST?

Trata-se de pedido de indenização por danos morais decorrentes de condições degradantes 
a que foi submetido trabalhador ativo na coleta de lixo. Não eram fornecidas a ele condições 
adequadas para fazer refeições e satisfazer suas necessidades fisiológicas. 
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No caso, ficou demonstrado que, antes da empresa adquirir um ônibus para as refeições, os 
trabalhadores levavam marmitas as quais eram acondicionadas sobre os pneus de um caminhão, 
esquentadas em lata contendo álcool e consumidas na rua. As necessidades fisiológicas eram 
feitas em árvores e terrenos baldios, as mãos podiam ser lavadas em um galão com água que 
ficava em um caminhão, mas sem toalhas ou sabonetes, e não havia água potável e fresca em 
quantidade suficiente para a equipe.

Dano moral na Justiça do Trabalho?

A Justiça do Trabalho detém competência material para julgamento das ações indenizatórias 
decorrentes das relações de trabalho em razão do artigo 114, inciso VI, da Constituição (Súmula 
Vinculante 22).

Existe previsão de condenação por dano moral na CLT?

SIM! A Lei nº 13.467, de 2017, inseriu na CLT o Título II-A sobre o dano extrapatrimonial (CLT, art. 
223-A a 223-G).

Causa dano de natureza extrapatrimonial a ação ou omissão que ofenda a esfera moral 
ou existencial da pessoa física ou jurídica, as quais são as titulares exclusivas do direito à 
reparação (CLT, art. 223-B, incluído pela Lei n 13.467, de 2017). A honra, a imagem, a intimidade, 
a liberdade de ação, a autoestima, a sexualidade, a saúde, o lazer e a integridade física são os 
bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa física (CLT, art. 223-C, incluído pela Lei nº 
13.467, de 2017). Obviamente, a legislação oferece um rol meramente exemplificativo e não 
exclui outros direitos fundamentais e da personalidade inerentes à pessoa humana.

No caso, o TST entendeu que é devido dano moral ao trabalhador?

SIM! Resta configurado o dano moral quando a empresa reclamada deixa de providenciar 
aos trabalhadores ativados na coleta de lixo acesso a condições laborais mínimas para 
o atendimento das necessidades fisiológicas e de higiene pessoal (TST. SDI-I. E-RR-1438-
04.2011.5.09.0195, rel. Min. José Roberto Freire Pimenta, julgado em 05.09.2019, Informativo 
TST nº 204).

Quais os fundamentos do TST para decisão?

Para o TST, a Norma Regulamentar (NR) nº 24 do antigo Ministério do Trabalho, que garante 
condições sanitárias e de alimentação minimamente razoáveis, é aplicável aos trabalhadores 
que realizam atividade externa de limpeza urbana.
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Ademais, é do empregador o risco do empreendimento (art. 2º, caput, da CLT), razão pela qual 
cabe a ele arcar com os custos inerentes à atividade empresarial, incluindo aqueles relativos ao 
dever de manter um meio ambiente de trabalho saudável e higiênico, em atenção à dignidade 
dos seus empregados.

O julgamento foi unânime?

NÃO! Foram vencidos os Ministros Breno Medeiros, Alexandre Luiz Ramos e Renato de Lacerda 
Paiva.

Como foi veiculado no informativo?

Dano moral. Configuração. Atividade externa de limpeza urbana. Ausência de sanitários 
e refeitórios. Não fornecimento de água potável. NR nº 24 do antigo Ministério do Trabalho. 
Incidência
A Norma Regulamentar nº 24 do antigo Ministério do Trabalho, que garante condições sanitárias 
e de alimentação minimamente razoáveis, é aplicável aos trabalhadores que realizam atividade 
externa de limpeza urbana. Ademais, é do empregador o risco do empreendimento (art. 2º, 
caput, da CLT), razão pela qual cabe a ele arcar com os custos inerentes à atividade empresarial, 
incluindo aqueles relativos ao dever de manter um meio ambiente de trabalho saudável 
e higiênico, em atenção à dignidade dos seus empregados. Assim, resta configurado o dano 
moral quando a empresa reclamada deixa de providenciar aos trabalhadores ativados na coleta 
de lixo acesso a condições laborais mínimas para o atendimento das necessidades fisiológicas e 
de higiene pessoal. No caso, restou consignado que, antes da empresa adquirir um ônibus para 
as refeições, os trabalhadores levavam marmitas as quais eram acondicionadas sobre os pneus 
do caminhão, esquentadas em lata contendo álcool e consumidas na rua. As necessidades 
fisiológicas eram feitas em árvores e terrenos baldios, as mãos podiam ser lavadas em um 
galão com água que ficava no caminhão, mas sem toalhas ou sabonetes, e não havia água 
potável e fresca em quantidade suficiente para a equipe. Sob esse entendimento, a SBDI-I, por 
unanimidade, conheceu do recurso de embargos, por divergência jurisprudencial, e, no mérito, 
por maioria, negou-lhe provimento para manter a condenação da reclamada ao pagamento de 
indenização por danos morais. Vencidos os Ministros Breno Medeiros, Alexandre Luiz Ramos e 
Renato de Lacerda Paiva. TST-E-RR-1438-04.2011.5.09.0195, SBDI-I, rel. Min. José Roberto Freire 
Pimenta, 5.9.2019
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No contrato de atleta profissional, o pagamento do direito de imagem de modo habitual, 
em quantias mensais fixas, desproporcionais e sem correspondência com o uso da 

imagem configura fraude trabalhista

O direito de imagem do atleta profissional pode ser explorado mediante contrato 
personalíssimo de natureza civil, sem que os valores sejam dotados de natureza salarial.
Contudo, considera-se que há fraude à legislação trabalhista quando o pagamento da 
contraprestação tenha sido feito em quantias mensais fixas, sem correlação com o uso 
efetivo da imagem do atleta e em importe desproporcional em relação a seu salário 
contratual.
(TST. SDI-I. E-RR-358-48.2014.5.12.0055, rel. Min. Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, 
julgado em 05.09.2019, Informativo TST nº 204).

O que aconteceu no caso julgado pelo TST?

Questionou-se a legalidade da prática de um clube de futebol brasileiro em, a título de uso 
do direito de imagem de um jogador, pagar ao atleta quantias fixas, em caráter habitual, 
desvinculadas ao efetivo uso de imagem e correspondentes a 400% (quatrocentos por cento) 
do salário anotado em sua CTPS.

Mas como se dá a exploração do uso do direito de imagem de um atleta profissional?

Nos termos do artigo 87-A da Lei nº 9.615, de 1998, o direito ao uso da imagem do atleta pode 
ser por ele cedido ou explorado, mediante ajuste contratual de natureza civil e com fixação de 
direitos, deveres e condições inconfundíveis com o contrato especial de trabalho desportivo.  

Porém, quando houver, por parte do atleta, a cessão de direitos ao uso de sua imagem para 
a entidade de prática desportiva detentora do contrato especial de trabalho desportivo, o 
valor correspondente ao uso da imagem não poderá ultrapassar 40% (quarenta por cento) da 
remuneração total paga ao atleta, composta pela soma do salário e dos valores pagos pelo 
direito ao uso da imagem.

E o que entendeu o TST? Considerou-se regular a forma em que explorada o direito de imagem 
do atleta?

NÃO! Foi mantida a decisão do TRT de que houve intenção fraudulenta não apenas pelo fato de 
o pagamento da contraprestação ter ocorrido habitualmente em quantias mensais fixas (motivo 
que, por si só, não seria suficiente para o reconhecimento da natureza salarial da parcela paga), 
mas também pela inexistência de correlação entre o pagamento e o uso efetivo da imagem do 
atleta, e pela manifesta desproporcionalidade quanto ao valor contratado, que correspondia a 
400% do salário anotado na CTPS.
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Mas o artigo 87-A da Lei nº 9.615, de 1998, dispõe que o contrato teria natureza civil... A decisão 
não estaria contrariando a legislação?

NÃO! Em razão do artigo 9º da CLT, não se pode tolerar atos tendentes a desvirtuar a incidência 
das regras trabalhistas.

“As normas jurídicas trabalhistas, em regra, são de ordem pública. Um dos princípios dos 
Direito do Trabalho é justamente o da irrenunciabilidade, impedindo que o empregado abra 
mão de seus direitos essenciais para a preservação da dignidade e do equilíbrio nas relações 
sociais. Com isso, os atos voltados a desvirtuar, impedir ou fraudar os seus preceitos cogentes 
são considerados nulos de pleno direito, ou seja, inválidos, não devendo, em regra, produzir 
efeitos”1.

Além disso, o próprio artigo 87-A da Lei nº 9.615, de 1998, estabelece um limite para remuneração 
pelo uso de direito de imagem, desrespeitado pelo empregador no caso concreto. 

O julgamento foi unânime?

NÃO! Foram vencidos os Ministros Márcio Eurico Vitral Amaro, Guilherme Augusto Caputo 
Bastos, Walmir Oliveira da Costa e Breno Medeiros.

Como foi veiculado no informativo?

Atleta profissional. Direito de imagem. Contraprestação habitual em quantias mensais fixas. 
Inexistência de correspondência entre os pagamentos e o uso da imagem. Desproporcionalidade 
do valor contratado. Fraude à legislação trabalhista. Configuração. 
O direito de imagem do atleta profissional pode ser explorado mediante contrato personalíssimo 
de natureza civil, desde que fixado sob condições que sejam inconfundíveis com as do contrato 
especial de trabalho desportivo, nos termos do art. 87-A da Lei n° 9.615/1998. Portanto, tal ajuste 
não possui natureza salarial, tampouco configura contrato de trabalho, salvo nas hipóteses em 
que restar configurada a intenção de fraude à legislação trabalhista (art. 9º da CLT). No caso, 
o TRT concluiu que houve intenção fraudulenta não apenas pelo fato de o pagamento da 
contraprestação ter ocorrido habitualmente em quantias mensais fixas (motivo que, por si só, 
não seria suficiente para o reconhecimento da natureza salarial da parcela paga), mas também 
pela inexistência de correlação entre o pagamento e o uso efetivo da imagem do atleta, e pela 
manifesta desproporcionalidade quanto ao valor contratado, que correspondia a 400% do salário 
anotado na CTPS. Sob esses fundamentos, a SBDI-I, por unanimidade, conheceu do recurso de 
embargos, por divergência jurisprudencial, e, no mérito, por maioria, negou-lhe provimento 
para manter a conclusão do TRT e da Turma quanto à configuração de fraude, uma vez que o 
pagamento efetuado a título de direito de imagem tinha por objetivo desvirtuar a aplicação 

1  GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. CLT Comentada. 5. ed. Gen Método: Rio de Janeiro, 2019, p. 58.
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da legislação trabalhista. Vencidos os Ministros Márcio Eurico Vitral Amaro, Guilherme Augusto 
Caputo Bastos, Walmir Oliveira da Costa e Breno Medeiros. TST-E-RR- 358-48.2014.5.12.0055, 
SBDI-I, rel. Min. Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, 5.9.2019

A Justiça do Trabalho é competente para execução de multa 
por descumprimento de TAC firmado entre o MPT e Município

Importante!  Procuradorias e MPT!
A Justiça do Trabalho é competente para a execução de multa, em razão do inadimplemento, 
por ente público, de obrigação prevista em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) 
firmado perante o Ministério Público do Trabalho, restringindo a contratação por tempo 
determinado. 
(TST. SDI-I. E-RR-1156-17.2011.5.15.0027, rel. Min. Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, 
julgado em 05.09.2019, Informativo TST nº 204).

O que aconteceu no caso julgado pelo TST?

Trata-se de caso questionado a competência da Justiça do Trabalho para execução de multa 
pelo descumprimento de termo de ajustamento de conduta (TAC) firmado entre Município 
e o Ministério Público do Trabalho, em que o ente público havia se comprometido apenas a 
contratar por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público, mediante prévia aprovação em concurso público.

Existe regra constitucional acerca da competência da Justiça do Trabalho sobre as relações 
entre Administração e servidores públicos?

SIM! O artigo 114, inciso I, da Constituição dispõe que compete à Justiça do Trabalho processar 
e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo 
e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. 

Trata-se de um polêmico inciso, modificado pela EC nº 45, de 2004. Tanto é assim que o STF, em 
27 de janeiro de 2005, concedeu liminar na ADI 3395-6, suspendendo qualquer interpretação 
que atribuísse à Justiça do Trabalho a competência para julgamento das relações estabelecidas 
entre o Poder Público e seus servidores estatutários.

O que são os servidores temporários?

Os servidores temporários estabelecem com o Poder Público vínculo de natureza contratual-
temporária, possibilitado pelo artigo 37, inciso IX, da Constituição e regulamentado pela Lei nº 
8.745, de 9 de dezembro de 1993. Trata-se de hipótese excepcional de contratação e que, por 
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isso, depende da efetiva demonstração de que se dará para “atender à necessidade temporária 
de excepcional interesse público”. Esta espécie de agente público, conforme lição de Fernanda 
Marinela, presta serviços sob um “regime jurídico administrativo especial, portanto, nem 
celetista, nem estatutário”2.
 
Mas as causas envolvendo os servidores temporários são julgados pela Justiça do Trabalho?

NÃO! A justiça comum é competente para processar e julgar causas em que se discuta a 
validade de vínculo jurídico-administrativo entre o poder público e servidores temporários (STF. 
Plenário. Rcl 4351 MC-AgR/PE, rel. Min. Mar Aurélio, red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, julgado em 
11.11.2015, Informativo STF nº 807). 

Então, a competência para julgamento da causa seria da Justiça Comum, correto?

NÃO! O TST entendeu que a Justiça do Trabalho é competente para a execução de multa, em 
razão do inadimplemento, por ente público, de obrigação prevista em Termo de Ajustamento 
de Conduta (TAC) firmado perante o Ministério Público do Trabalho.

Mas qual o fundamento para essa interpretação?

Para o TST, a execução de TAC não se confunde com o decidido na ADI 3395-MC, que afastou a 
competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar causas instauradas entre o Poder 
Público e o servidor vinculado a ele por relação jurídico-administrativa. 

O termo de ajustamento de conduta (TAC) “é um mecanismo extrajudicial em que o infrator 
da lei se compromete a se ajustar aos comandos legais, formando-se um título executivo 
extrajudicial (CLT, art. 876)”3. 

A execução deste título executivo extrajudicial, firmado com o Ministério Público do Trabalho, 
deve se dar perante a Justiça do Trabalho.

Existe mais alguma exceção importante ao julgamento da ADI 3395-MC?

SIM! Segundo a Súmula 736 do TST, “compete à justiça do trabalho julgar as ações que tenham 
como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene 
e saúde dos trabalhadores”.

E, conforme recente julgado do TST, “a restrição de competência da Justiça do Trabalho 
para julgamento de servidores estatutários, resultante do decidido pelo STF na ADI 3395-6, 

2  MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 626.

3  MIESSA, Élisson. Processo do Trabalho. 5. ed. Juspodivm: Salvador, 2017. p. 143.
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não alcança as ações cuja causa de pedir seja o descumprimento de normas trabalhistas de 
segurança, saúde e higiene dos trabalhadores. Não há, pois, como conferir outra solução à 
lide, que não a de considerar a Justiça do Trabalho competente para processar e julgar o feito. 
Inteligência da Súmula 736 do STF”
(TST. SDI-I. RR-16400-66.2009.5.16.0023, Rel. Min. Hugo Carlos Scheuermann, julgado em 21 de 
junho de 2017).

O julgamento foi unânime?

NÃO! Foram vencidos os Ministros Aloysio Corrêa da Veiga, relator, Breno Medeiros, Alexandre 
Luiz Ramos, Renato de Lacerda Paiva e Brito Pereira

Como foi veiculado no informativo?

Competência da Justiça do Trabalho. Ação civil pública. Contratação temporária por ente 
público. Termo de Ajustamento de Conduta. Execução.  
Nos termos do art. 876 da CLT, a Justiça do Trabalho é competente para a execução de multa, em 
razão do inadimplemento, por ente público, de obrigação prevista em Termo de Ajustamento 
de Conduta (TAC) firmado perante o Ministério Público do Trabalho. No caso, o Município de 
Votuporanga/SP descumpriu o compromisso de contratar por tempo determinado somente 
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, mediante prévia 
aprovação em processo seletivo. Segundo a jurisprudência do STF, a execução de TAC não se 
confunde com o decidido na ADI 3395-MC, que afastou a competência da Justiça do Trabalho 
para processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e o servidor vinculado a ele por 
relação jurídico-administrativa. Assim, a SBDI-I, por unanimidade, conheceu dos embargos, por 
divergência jurisprudencial, e, no mérito, por maioria, deu-lhes provimento para determinar o 
retorno dos autos ao TRT de origem para que, superada a arguição de incompetência, julgue os 
agravos de petição das partes como entender de direito. Vencidos os Ministros Aloysio Corrêa da 
Veiga, relator, Breno Medeiros, Alexandre Luiz Ramos, Renato de Lacerda Paiva e Brito Pereira. 
TST-E-ED-RR-1156-17.2011.5.15.0027, rel. Min. Aloysio Corrêa da Veiga, red. p/ acórdão Min. 
Augusto César Leite de Carvalho, 5.9.2019.
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Subseção II Especializada em Dissídios Individuais

O prazo decadencial para propositura da ação rescisória por colusão inicia com a ciência 
dos fatos pelo MPT, não na data da instauração do inquérito para investigação

Importante MPT!
A data da ciência da fraude pelo Ministério Público do Trabalho, para fins de contagem 
do prazo decadencial da ação rescisória calcada em colusão (item VI da Súmula nº 100 do 
TST), não inicia da data de instauração do inquérito para investigação da prática dos fatos 
ilegais, mas sim do dia em que eles foram levados ao conhecimento da Procuradoria do 
Trabalho.
(TST. SDI-II. RO-5564-61.2015.5.09.0000, rel. Min. Maria Helena Mallmann, red. p/ acórdão Min. 
Douglas Alencar Rodrigues, julgado em 03.09.2019, Informativo TST nº 204).

O que aconteceu no caso julgado pelo TST?

Um advogado ligou para a Procuradoria do Trabalho de Joinville-SC comunicando a existência 
de várias ações trabalhistas simuladas, nas quais seriam celebrados acordos em audiência sem 
a presença dos trabalhadores. Em 02.07.2013, foi emitido um Memorando relatando os fatos, 
até que, em 29.11.2013, instaurou-se inquérito para apuração das irregularidades.

Foi proposta, então, ação rescisória pelo Ministério Público do Trabalho, em razão da existência 
de colusão (CPC, art. 966, inciso III). Contudo, em sua defesa, o réu alegou que houve decadência 
do direito de ajuizamento da ação.

Ação rescisória?

A ação rescisória é “ação autônoma de impugnação”, que tem por objetivos a desconstituição 
de decisão judicial transitada em julgado e, eventualmente, o rejulgamento da causa. Ela não 
é recurso, exatamente porque dá origem a um novo processo para impugnar a decisão judicial. 
A ação rescisória pressupõe a coisa julgada, contrariamente ao recurso, que impede o trânsito 
em julgado e mantém o estado de litispendência ou de pendência do processo”. Os vícios 
de rescindilidade estão enumerados nos artigos 966, 525, §5°, 535, §8° e 658 do CPC4 e são, 
aplicáveis ao Processo do Trabalho por força do artigo 836 da CLT.

A competência para julgamento da ação rescisória é: (a) do TRT, para rescindir as próprias 
decisões e as decisões das varas do trabalho a ele vinculadas; e (b) do TST, para rescindir seus 
próprios julgamentos. 

4  DIDIER, Freddie; CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões 
Judiciais e Processos nos Tribunais. Bahia: Juspodivm, 2016. v. 3. p. 421-422.
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A legitimidade para propositura da ação rescisória está prevista no artigo 967 do CPC. Em caso 
de litisconsórcio na ação originária, atenta-se para o fato de que será facultativo, caso ativo, e 
necessário, se passivo (Súmula 406 do TST). 

É importante destacar que o depósito prévio, pressuposto da ação rescisória, no processo do 
trabalho, é de 20% (vinte por cento), por força do artigo 836 da CLT, disposição específica que 
afasta o previsto no artigo 968, inciso II, do CPC.

Há prazo para ajuizamento da ação rescisória?

O prazo para intentar a ação rescisória é de 2 (dois) anos do trânsito em julgado da última 
decisão proferida no processo. Prorroga-se, porém, 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 (Súmula 
100, itens I e IX, do TST).

O que é a colusão, prevista no artigo 966, inciso II, do CPC?

“O dolo e a coação diferem da colusão, porque esta decorre de acordo prévio das partes (bila-
teral) com o objetivo de fraudar a lei ou prejudicar terceiros, enquanto aqueles são unilaterais”5. 

Mas se o Ministério Público do Trabalho não participou da relação processual originária, quando 
inicia o prazo de decadência para propositura da ação rescisória?

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 (Súmula 100, VI, do TST).

A ciência da fraude coincide com a data da instauração do inquérito para investigação dos fatos 
ou é suficiente a comprovação da ciência inequívoca do MPT acerca de indícios da prática dos 
fatos irregulares?

Para o TST, basta a ciência de indícios da prática dos fatos irregulares! 

Vale dizer, a data da ciência da fraude pelo Ministério Público do Trabalho, para fins de conta-
gem do prazo decadencial da ação rescisória calcada em colusão (item VI da Súmula nº 100 do 
TST), não inicia da data de instauração do inquérito para investigação da prática, mas sim do 
dia em que os fatos ilegais foram levados ao conhecimento da Procuradoria do Trabalho (TST. 
SDI-II. RO-5564-61.2015.5.09.0000, rel. Min. Maria Helena Mallmann, red. p/ acórdão Min. Dou-
glas Alencar Rodrigues, julgado em 03.09.2019, Informativo TST nº 204).

5  MIESSA, Élisson. Processo do Trabalho. 5. ed. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 1439.
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Qual o fundamento do TST para essa decisão?

A simples existência de indícios já seria suficiente para a propositura da ação rescisória, não se 
admitindo que o dies a quo para a contagem do prazo decadencial seja a data em que o MPT 
instaurou o inquérito ou concluiu acerca da existência ou não da fraude, já que cabe ao Poder 
Judiciário decidir a respeito, mediante ampla dilação probatória.

Assim, o TST considerou como termo inicial do prazo de decadência o dia emissão de um 
memorando em que consta que a Procuradoria do Trabalho do Município de Joinville recebeu 
uma ligação telefônica de um advogado informando a existência de várias ações trabalhistas 
simuladas, nas quais seriam celebrados acordos em audiência sem a presença dos trabalhadores.

O julgamento foi unânime?

NÃO! Foram vencidas, quanto à fundamentação, as Ministras Maria Helena Mallmann e Delaíde 
Miranda Arantes.

Como foi veiculado no informativo?

Ação rescisória. Colusão. Ministério Público do Trabalho.  Decadência. Termo inicial. Ciência da 
fraude. Súmula nº 100, VI, do TST.
A SBDI-II, por unanimidade, conheceu do recurso ordinário da empresa ré e, reconhecendo 
a decadência, deu-lhe provimento para extinguir o feito com julgamento do mérito. No caso, 
prevaleceu o entendimento de que a data da ciência da fraude pelo Ministério Público do 
Trabalho, para fins de contagem do prazo decadencial da ação rescisória calcada em colusão 
(item VI da Súmula nº 100 do TST), não poderia ser 29.11.2013, data da instauração do inquérito, 
mas sim 2.7.2013, data da emissão do Memorando 008/TMA/2013, pela Procuradoria do 
Trabalho do Município de Joinville - 12ª Região. Nesse documento, houve o registro de que um 
dos membros do MPT recebeu uma ligação telefônica de um advogado informando a existência 
de várias ações trabalhistas simuladas, nas quais seriam celebrados acordos em audiência sem 
a presença dos trabalhadores. Ressaltou-se, na hipótese, que a simples existência de indícios 
já seria suficiente para a propositura da ação rescisória, não se admitindo que o dies a quo para 
a contagem do prazo decadencial seja a data em que o MPT instaurou o inquérito ou concluiu 
acerca da existência ou não da fraude, já que cabe ao Poder Judiciário decidir a respeito, 
mediante ampla dilação probatória. Vencidas, quanto à fundamentação, as Ministras Maria 
Helena Mallmann e Delaíde Miranda Arantes. TST-RO-5564-61.2015.5.09.0000, SBDI-II, rel. Min. 
Maria Helena Mallmann, red. p/ acórdão Min. Douglas Alencar Rodrigues, 3.9.2019.


