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AÇÃO RESCISÓRIA

PREVISÃO LEGAL
• Previsão legal: art. 836 da CLT e 485 e seguintes do CPC.
• Ação Rescisório tem o corpo de uma ação, mas a alma de
um recurso.
• Ação rescisória visa anular ou desconstituir sentença ou
acórdão transitado em julgado, que tenha julgado o mérito.
• Trata-se de uma ação constitutivo-negativa, porquanto visa
à desconstituição da res judicata.

CABIMENTO
• Decisões Rescindíveis – tanto a sentença quanto o
acórdão são rescindíveis desde que julguem o mérito.
• Apesar do artigo 485 do CPC dizer que “a sentença de
mérito transitada em julgado, pode ser rescindida....”, a
expressão sentença deve ser entendida em sentido
amplo.
• No processo do trabalho, além das decisões de mérito,
também são rescindíveis a decisão que homologa os
acordos, por ter força de decisão irrecorrível (art. 831,
parágrafo único CLT). (Súmula 259 TST).

CABIMENTO
• SUM-259 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
parágra- fo único do art. 831 da CLT.

CABIMENTO
• SUM-412 AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA DE
MÉRITO. QUESTÃO PROCESSUAL (conversão
da Orientação Jurisprudencial no 46 da SBDI2) - Res. 137/2005, DJ 22, 23 e 24.08.2005
Pode uma questão processual ser objeto de
rescisão desde que consista em pres- suposto
de validade de uma sentença de mérito. (exOJ no 46 da SBDI-2 - inse- rida em 20.09.2000)

CABIMENTO
• Não é admissível a ação rescisória para
desconstituir sentença arbitral, porque a Lei n.
9.307/96, no seu artigo 33, §§ 1º a 3º, dispõe que
a parte interessada poderá pleitear ao órgão do
Poder Judiciário competente a decretação da
nulidade da sentença arbitral nos casos previstos
em lei.
• Sentença normativa – incabível – Súmula 397 do
TST.

CABIMENTO
• SUM-397 AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, IV, DO CPC. AÇÃO DE
CUMPRIMENTO. OFENSA À COISA JULGADA EMANADA DE
SENTENÇA NORMATIVA MODIFICADA EM GRAU DE RECURSO.
INVIABILI- DADE. CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA
(conversão da Orientação Jurisprudencial no 116 da SBDI-2) - Res.
137/2005, DJ 22, 23 e 24.08.2005
• Não procede ação rescisória calcada em ofensa à coisa julgada
perpetrada por decisão proferida em ação de cumprimento, em
face de a sentença normativa, na qual se louvava, ter sido
modificada em grau de recurso, porque em dissídio coletivo
somente se consubstancia coisa julgada formal. Assim, os meios
processuais aptos a atacarem a execução da cláusula reformada são
a exceção de pré-executividade e o mandado de segurança, no caso
de descumprimento do art. 572 do CPC. (ex-OJ no 116 da SBDI-2 DJ 11.08.2003)

CABIMENTO
• SUM-399 AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. SENTENÇA
DE MÉRITO. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE
ADJUDICAÇÃO, DE ARREMATAÇÃO E DE CÁLCULOS
• I - É incabível ação rescisória para impugnar decisão
homologatória de adjudica- ção ou arrematação.
• II - A decisão homologatória de cálculos apenas
comporta rescisão quando en- frentar as questões
envolvidas na elaboração da conta de liquidação, quer
sol- vendo a controvérsia das partes quer explicitando,
de ofício, os motivos pelos quais acolheu os cálculos
oferecidos por uma das partes ou pelo setor de cálculos, e não contestados pela outra.

REQUISITOS ESPECÍFICOS
• a existência de decisão definitiva;
• a invocação de alguma (ou algumas) das
hipóteses do art. 485 do CPC.

COMPETÊNCIA
sentença ou acórdão regional – competência é
sempre do Tribunal Regional do Trabalho. Se o
acórdão do TST não aprecia o mérito, a ação
rescisória volta-se contra o acórdão regional.
Da decisão do Regional que julga ação rescisória,
caberá recurso ordinário ao TST. (Lei n. 7.701/88,
arts. 2º, II, b, e 3º, III, a). Súmula 158 TST
acórdão do TST – competência será do TST (Lei n.
7.701/88, arts. 2º, I, c, e 3º, I, a).

COMPETÊNCIA
• SUM-158 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
(exPrejulgado no 35).

COMPETÊNCIA
• SUM-192 AÇÃO RESCISÓRIA. COMPETÊNCIA E
POSSIBILIDADE JURÍDI- CA DO PEDIDO (inciso III
alterado) - Res. 153/2008, DEJT divulgado em 20,
21 e 24.11.2008
• I - Se não houver o conhecimento de recurso de
revista ou de embargos, a competência para
julgar ação que vise a rescindir a decisão de
mérito é do Tribunal Regional do Trabalho,
ressalvado o disposto no item II. (ex-Súmula no
192 – alterada pela Res.121/2003, DJ 21.11.2003)

COMPETÊNCIA
• II - Acórdão rescindendo do Tribunal Superior do
Trabalho que não conhece de recurso de
embargos ou de revista, analisando argüição de
violação de dispositivo de lei material ou
decidindo em consonância com súmula de direito
material ou com iterativa, notória e atual
jurisprudência de direito material da Seção de
Dissídios Individuais (Súmula no 333), examina o
mérito da causa, cabendo ação rescisória da
competência do Tribunal Superior do Trabalho.
(ex-Súmula no 192 – alterada pela Res. 121/2003,
DJ 21.11.2003)

POSSIBIIDADE JURÍDICA DO PEDIDO
• III - Em face do disposto no art. 512 do CPC, é juridicamente
impossível o pedido ex-plícito de desconstituição de sentença
quando substituída por acórdão do Tribunal Regional ou
superveniente sentença homologatória de acordo que puser fim ao
litígio.
• IV - É manifesta a impossibilidade jurídica do pedido de rescisão de
julgado proferido em agravo de instrumento que, limitando-se a
aferir o eventual desacerto do juízo negativo de admissibilidade do
recurso de revista, não substitui o acórdão regional, na forma do
art. 512 do CPC. (ex-OJ no 105 da SBDI-2 - DJ 29.04.2003)
• V - A decisão proferida pela SBDI, em sede de agravo regimental,
calcada na Súmula no 333, substitui acórdão de Turma do TST,
porque emite juízo de mérito, comportando, em tese, o corte
rescisório. (ex-OJ no 133 da SBDI-2 - DJ 04.05.2004)

COMPETÊNCIA
• OJ-SDI2-70 AÇÃO RESCISÓRIA. MANIFESTO E
INESCUSÁVEL
EQUÍVOCO
NO
DIRECIONAMENTO. INÉPCIA DA INICIAL.
EXTIN- ÇÃO DO PROCESSO (alterada em
26.11.2002) O manifesto equívoco da parte
em ajuizar ação rescisória no TST para
descons- tituir julgado proferido pelo TRT, ou
vice-versa, implica a extinção do processo sem
julgamento do mérito por inépcia da inicial.

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
• SUM-408 AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. CAUSA DE PEDIR.
AU- SÊNCIA DE CAPITULAÇÃO OU CAPITULAÇÃO ERRÔNEA NO ART.
485 DO CPC. PRINCÍPIO "IURA NOVIT CURIA”
• Não padece de inépcia a petição inicial de ação rescisória apenas
porque omite a subsunção do fundamento de rescindibilidade no
art. 485 do CPC ou o capitula erroneamente em um de seus incisos.
Contanto que não se afaste dos fatos e fun- damentos invocados
como causa de pedir, ao Tribunal é lícito emprestar-lhes a adequada
qualificação jurídica ("iura novit curia"). No entanto, fundando-se a
ação rescisória no art. 485, inc. V, do CPC, é indispensável expressa
indicação, na petição inicial da ação rescisória, do dispositivo legal
violado, por se tratar de causa de pedir da rescisória, não se
aplicando, no caso, o princípio "iura novit curia". (ex-Ojs nos 32 e 33
da SBDI-2 - inseridas em 20.09.2000)

PARTE ILEGÍTIMA
• SUM-406 AÇÃO RESCISÓRIA. LITISCONSÓRCIO. NECESSÁRIO
NO PÓLO PASSIVO E FACULTATIVO NO ATIVO. INEXISTENTE
QUANTO AOS SUBSTITUÍDOS PELO SINDICATO
• I - O litisconsórcio, na ação rescisória, é necessário em
relação ao pólo 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 pólo ativo, o
litisconsórcio é facultativo, uma vez que a aglutinação de
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.

PARTE ILEGÍTIMA
• 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)

ILEGIMITIDADE DO MPT
• SUM-407 AÇÃO RESCISÓRIA. MINISTÉRIO
PÚBLICO. LEGITIMIDADE "AD CAUSAM" PREVISTA
NO ART. 487, III, "A" E "B", DO CPC. AS HIPÓTESES
SÃO
MERAMENTE
EXEMPLIFICATIVAS
A
legitimidade "ad causam" do Ministério Público
para propor ação rescisória, ainda que não tenha
sido parte no processo que deu origem à decisão
rescinden- da, não está limitada às alíneas "a" e
"b" do inciso III do art. 487 do CPC, uma vez que
traduzem hipóteses meramente exemplificativas.
(ex-OJ no 83 da SBDI- 2 - inserida em 13.03.2002)

COMPROVAÇÃO DO TRANSITO EM
JULGADO
• SUM-299
AÇÃO
RESCISÓRIA.
DECISÃO
RESCINDENDA.
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
COMPROVAÇÃO. EFEITOS
• I - É indispensável ao processamento da ação
rescisória a prova do trânsito em julgado da
decisão rescindenda.
• II - Verificando o relator que a parte interessada
não juntou à inicial o documen- to
comprobatório, abrirá prazo de 10 (dez) dias para
que o faça, sob pena de in- deferimento.

COMPROVAÇÃO DO TRANSITO EM
JULGADO
• 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.
• 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 ca- rência de ação, por
inexistir decisão transitada em julgado a ser rescindida.

COMPROVAÇÃO DO TRANSITO EM
JULGADO
• OJ-SDI2-21 AÇÃO RESCISÓRIA. DUPLO GRAU DE
JURISDIÇÃO.
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
INOBSERVÂNCIA. DECRETO-LEI No 779/69, ART.
1o, V. INCABÍVEL (nova redação) - DJ 22.08.2005 É
incabível ação rescisória para a desconstituição
de sentença não transitada em julgado porque
ainda não submetida ao necessário duplo grau de
jurisdição, na forma do Decreto-Lei no 779/69.
Determina-se que se oficie ao Presidente do TRT
para que proceda à avocatória do processo
principal para o reexame da sentença
rescindenda.

REVELIA
• SUM-398 AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE
DEFESA. INAPLICÁVEIS OS EFEITOS DA REVELIA
(conversão da Orientação Jurisprudencial no 126
da SBDI-2) - Res. 137/2005, DJ 22, 23 e
24.08.2005 Na ação rescisória, o que se ataca na
ação é a sentença, ato oficial do Estado,
acobertado pelo manto da coisa julgada. Assim
sendo, e considerando que a coisa julgada
envolve questão de ordem pública, a revelia não
produz confissão na ação rescisória.

HIPÓTESES DE CABIMENTO
ART. 485 CPC

1º) se verificar que foi dada por prevaricação, concussão ou
corrupção do juiz;
Prevaricar é o descumprimento doloso do dever a que se está sujeito em
virtude do cargo que se ocupa. (art. 319 CP) Ex: o juiz retardasse de
propósito a marcha do processo para evitar que uma das partes
produzisse sua prova.
• Concussão é a extorsão por parte de um funcionário público. (art. 316 CP)
Ex: o juiz que tivesse exigido de uma parte determinada importância para
proferir sentença de mérito a ela favorável.
• Corrupção é o crime consistente em uma pessoa solicitar ou oferecer
dinheiro ou outra vantagem indevida a funcionário público, empregado,
juiz, etc. para que se realize atividades pertinentes à sua função (art. 317
CP). A corrupção é ativa por parte de quem faz o oferecimento e passiva
por parte de quem aceita. A corrupção que justifica a rescisória é a
passiva.
•

2º) proferida por juiz impedido ou absolutamente
incompetente;

Impedimento são as hipóteses elencadas no
artigo 134 do CPC. Não se confunde com
suspeição, prevista no art. 135 do CPC, que não
é causa de rescisória.
A incompetência absoluta é aquela fundada em
critério material ou hierarquia.

3º) resultar de dolo da parte vencedora em detrimento da
parte vencida, ou de colusão entre as partes, a fim de
fraudar a lei.
• Duas hipóteses: 1º - dolo da parte vencedora e 2º - colusão entre as
partes.
• Dolo é o artifício malicioso utilizado com a intenção premeditada de
causar dano a outrem. Ex: testemunha falsa.
• O dolo do advogado da parte, equivale ao dolo da parte.
• O dolo da parte vencedora só autoriza a ação rescisória se
influenciado de maneira substancial na decisão.
•
• Colusão é o acordo estabelecido entre os litigantes como fim de
alcançar um resultado ilícito por meio do processo. (art. 129 CPC).

• OJ-SDI2-94 AÇÃO RESCISÓRIA. COLUSÃO.
FRAUDE À LEI. RECLA- MATÓRIA SIMULADA
EXTINTA (inserida em 27.09.2002) A decisão
ou acordo judicial subjacente à reclamação
trabalhista, cuja tramita- ção deixa nítida a
simulação do litígio para fraudar a lei e
prejudicar terceiros, enseja ação rescisória,
com lastro em colusão. No juízo rescisório, o
processo simulado deve ser extinto.

• SUM-403 AÇÃO RESCISÓRIA. DOLO DA PARTE VENCEDORA EM
DETRI- MENTO DA VENCIDA. ART. 485, III, DO CPC (conversão das
Orienta- ções Jurisprudenciais nos 111 e 125 da SBDI-2) - Res.
137/2005, DJ 22, 23 e 24.08.2005
• I - Não caracteriza dolo processual, previsto no art. 485, III, do CPC,
o simples fato de a parte vencedora haver silenciado a respeito de
fatos contrários a ela, porque o procedimento, por si só, não
constitui ardil do qual resulte cerceamento de defesa e, em
consequência, desvie o juiz de uma sentença não-condizente com a
verdade. (ex-OJ no 125 da SBDI-2 - DJ 09.12.2003)
• II - Se a decisão rescindenda é homologatória de acordo, não há
parte vencedora ou vencida, razão pela qual não é possível a sua
desconstituição calcada no inci- so III do art. 485 do CPC (dolo da
parte vencedora em detrimento da vencida), pois constitui
fundamento de rescindibilidade que supõe solução jurisdicional
para a lide. (ex-OJ no 111 da SBDI-2 - DJ 29.04.2003)

4º) Ofender a coisa julgada
Coisa julgada material significa obstáculo
absoluto à instauração de novo processo que
verse sobre o mesmo litígio já solucionado. A
coisa julgada é lei entre as partes, na medida em
que não poderá ser objeto de outra demanda.

• OJ
123
SDI-II.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
INTERPRETAÇÃO DO SENTIDO E ALCANCE DO
TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À
COISA JULGADA (título alterado) - DJ 22.08.2005
O acolhimento da ação rescisória calcada em
ofensa à coisa julgada supõe dissonância patente
entre as decisões exeqüenda e rescindenda, o
que não se verifica quando se faz necessária a
interpretação do título executivo judicial para se
concluir pela lesão à coisa julgada.

• SUM-401
• AÇÃORESCISÓRIA.DESCONTOSLEGAIS.FASEDEEXECUÇÃO.
SENTENÇA EXEQÜENDA OMISSA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA
À COISA JULGADA
• Os descontos previdenciários e fiscais devem ser efetuados
pelo juízo executório, ainda que a sentença exeqüenda
tenha sido omissa sobre a questão, dado o cará- ter de
ordem pública ostentado pela norma que os disciplina. A
ofensa à coisa julgada somente poderá ser caracterizada na
hipótese de o título exeqüendo, ex- pressamente, afastar a
dedução dos valores a título de imposto de renda e de contribuição previdenciária. (ex-OJ no 81 da SBDI-2 - inserida
em 13.03.2002)

• OJ-SDI2-101 AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, IV, DO
CPC. OFENSA A COISA JULGADA. NECESSIDADE
DE FIXAÇÃO DE TESE NA DECI- SÃO RESCINDENDA
(DJ 29.04.2003) Para viabilizar a desconstituição
do julgado pela causa de rescindibilidade do
inciso IV, do art. 485, do CPC, é necessário que a
decisão rescindenda tenha en- frentado as
questões ventiladas na ação rescisória, sob pena
de inviabilizar o co- tejo com o título executivo
judicial tido por desrespeitado, de modo a se
poder concluir pela ofensa à coisa julgada.

5º) Violar dispositivo de lei
• OJ-SDI2-25 AÇÃO RESCISÓRIA. EXPRESSÃO "LEI" DO
ART. 485, V, DO CPC. NÃO INCLUSÃO DO ACT, CCT,
PORTARIA, REGULA- MENTO, SÚMULA E ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL DE TRI- BUNAL (nova redação em
decorrência da incorporação da Orientação Jurisprudencial no 118 da SBDI-II) - DJ 22.08.2005
• Não procede pedido de rescisão fundado no art. 485,
V, do CPC quando se a- ponta contrariedade à norma
de convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de
trabalho, portaria do Poder Executivo, regulamento de
empresa e súmula ou orientação jurisprudencial de
tribunal. (ex-OJ 25 da SDI-2, inserida em 20.09.2000 e
ex-OJ 118 da SDI-2, DJ 11.08.2003)

• SUM-298 AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLÊNCIA DE LEI.
PREQUESTIONAMENTO
• I - A conclusão acerca da ocorrência de violação literal de
lei pressupõe pronun- ciamento explícito, na sentença
rescindenda, sobre a matéria veiculada. (ex- Súmula no 298
- Res. 8/1989, DJ 14.04.1989)
• II - O prequestionamento exigido em ação rescisória diz
respeito à matéria e ao enfoque específico da tese debatida
na ação e não, necessariamente, ao dispositi- vo legal tido
por violado. Basta que o conteúdo da norma, reputada
como viola- da, tenha sido abordado na decisão
rescindenda para que se considere preenchido o
pressuposto do prequestionamento.

• III - Para efeito de ação rescisória, considera-se
prequestionada a matéria tratada na sentença quando,
examinando remessa de ofício, o Tribunal simplesmente a
confirma.
• IV - A sentença meramente homologatória, que silencia
sobre os motivos de convencimento do juiz, não se mostra
rescindível, por ausência de prequestio- namento.
• V - Não é absoluta a exigência de prequestionamento na
ação rescisória. Ainda que a ação rescisória tenha por
fundamento violação de dispositivo legal, é pres- cindível o
prequestionamento quando o vício nasce no próprio
julgamento, como se dá com a sentença "extra, citra e ultra
petita".

• SUM-83 AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA CONTROVERTIDA
(incorporada a Orientação Jurisprudencial no 77 da SBDI-2)
- Res. 137/2005, DJ 22, 23 e 24.08.2005 I - Não procede
pedido formulado na ação rescisória por violação literal de
lei se a decisão rescindenda estiver baseada em texto legal
infraconstitucional de inter- pretação controvertida nos
Tribunais. (ex-Súmula no 83 - alterada pela Res. 121/2003,
DJ 21.11.2003)
• II - O marco divisor quanto a ser, ou não, controvertida, nos
Tribunais, a inter- pretação dos dispositivos legais citados
na ação rescisória é a data da inclusão, na Orientação
Jurisprudencial do TST, da matéria discutida. (ex-OJ no 77
da SBDI-2 - inserida em 13.03.2002)

• SUM-413 AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA DE
MÉRITO. VIOLAÇÃO DO ART. 896, "A", DA CLT
(conversão da Orientação Jurisprudencial no 47
da SBDI-2) - Res. 137/2005, DJ 22, 23 e
24.08.2005 É incabível ação rescisória, por
violação do art. 896, "a", da CLT, contra decisão
que não conhece de recurso de revista, com base
em divergência jurisprudencial, pois não se cuida
de sentença de mérito (art. 485 do CPC). (ex-OJ
no 47 da SB- DI-2 - inserida em 20.09.2000)

• SUM-410 AÇÃO RESCISÓRIA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE (conversão
da Orientação Jurisprudencial no 109 da SBDI2) - Res. 137/2005 DJ 22, 23 e 24.08.2005 A
ação rescisória calcada em violação de lei não
admite reexame de fatos e pro- vas do
processo que originou a decisão rescindenda.
(ex-OJ no 109 da SBDI-2 - DJ 29.04.2003)

• OJ-SDI2-112 AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO
DE LEI. DECISÃO RES- CINDENDA POR DUPLO
FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO PARCIAL (DJ
29.04.2003) Para que a violação da lei dê
causa à rescisão de decisão de mérito
alicerçada em duplo fundamento, é necessário
que o Autor da ação rescisória invoque causas de rescindibilidade que, em tese, possam
infirmar a motivação dúplice da decisão
rescindenda.

• OJ-SDI2-10 AÇÃO RESCISÓRIA. CONTRATO
NULO. ADMINISTRA- ÇÃO PÚBLICA. EFEITOS.
ART. 37, II E § 2o, DA CF/1988 (inserida em
20.09.2000) Somente por ofensa ao art. 37, II
e § 2o, da CF/1988, procede o pedido de rescisão de julgado para considerar nula a
contratação, sem concurso público, de
servidor, após a CF/1988.

• OJ-SDI2-2 AÇÃO RESCISÓRIA. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO
MÍNIMO. CABÍVEL (mantida) – Res. 148/2008,
DJ 04 e 07.07.2008 - Republicada DJ 08, 09 e
10.07.2008 Viola o art. 192 da CLT decisão que
acolhe pedido de adicional de insalubrida- de
com base na remuneração do empregado.

• OJ-SDI2-24 AÇÃO
RESCISÓRIA.
ESTABILIDADE
PROVISÓRIA. RE- INTEGRAÇÃO EM PERÍODO
POSTERIOR. DIREITO LIMITADO AOS SALÁRIOS E
CONSECTÁRIOS DO PERÍODO DA ESTABILIDA- DE
(inserida em 20.09.2000)
• Rescinde-se o julgado que reconhece estabilidade
provisória e determina a rein- tegração de empregado,
quando já exaurido o respectivo período de estabilidade. Em juízo rescisório, restringe-se a condenação
quanto aos salários e consectários até o termo final da
estabilidade.

• OJ-SDI2-97 AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 5o, II, LIV
E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA
LEGALIDADE, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA (nova redação) - DJ
22.08.2005
• Os princípios da legalidade, do devido processo legal, do
contraditório e da am- pla defesa não servem de
fundamento para a desconstituição de decisão judicial
transitada em julgado, quando se apresentam sob a forma
de pedido genérico e desfundamentado, acompanhando
dispositivos legais que tratam especificamen- te da matéria
debatida, estes sim, passíveis de fundamentarem a análise
do plei- to rescisório.

• SUM-400 AÇÃO RESCISÓRIA DE AÇÃO RESCISÓRIA.
VIOLAÇÃO DE LEI. INDICAÇÃO DOS MESMOS
DISPOSITIVOS LEGAIS APONTADOS NA RESCISÓRIA
PRIMITIVA
• Em se tratando de rescisória de rescisória, o vício
apontado deve nascer na deci- são rescindenda, não se
admitindo a rediscussão do acerto do julgamento da
res- cisória anterior. Assim, não se admite rescisória
calcada no inciso V do art. 485 do CPC para discussão,
por má aplicação dos mesmos dispositivos de lei, tidos
por violados na rescisória anterior, bem como para
argüição de questões ineren- tes à ação rescisória
primitiva.

• SUM-409 AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL.
TOTAL OU PAR- CIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 7o, XXIX, DA
CF/1988.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL
(conversão da Orientação Jurisprudencial no 119 da
SBDI-2) - Res. 137/2005, DJ 22, 23 e 24.08.2005
• Não procede ação rescisória calcada em violação do
art. 7o, XXIX, da CF/1988 quando a questão envolve
discussão sobre a espécie de prazo prescricional aplicável aos créditos trabalhistas, se total ou parcial,
porque a matéria tem índole in- fraconstitucional,
construída, na Justiça do Trabalho, no plano
jurisprudencial. (ex-OJ no 119 da SBDI-2 - DJ
11.08.2003)

6º) se fundar em prova cuja falsidade tenha sido apurada em
processo criminal ou provada na própria ação rescisória
• a falsidade pode ser de duas formas: material ou
ideológica. Material é a extrínseca, como por exemplo um
documento falso. A ideológica refere-se a formalidades
intrínsecas, como por exemplo, um documento assinado
sob coação.
• em ambos os casos é cabível ação rescisória. A condição
sine qua non é que a prova falsa tenha sido o único ou
principal fundamento da sentença rescindenda.
• art. 41 do RI do TST – “a injustiça da sentença e a má
apreciação da prova ou errônea interpretação do contrato
não autorizam o exercício da ação rescisória.”

7º) For obtido documento novo

•

Documento novo é aquele que se ignorava a existência quando da propositura a ação
ou o documento que é superveniente à propositura da demanda até a decisão.

•

não é documento novo norma coletiva em vigor da propositura da ação ou documento
que constava de registro público ou ainda, aquele que deixou de ser produzido por
negligência ou desídia da parte em obtê-lo.

•

3 requisitos:

•

1º - não haja qualquer culpa do autor na impossibilidade de utilização do documento;

•

2º - que o fato pudesse ter sido alegado, sem o que não prospera a rescisória
(identidade do fato com o que se quer provar pelo documento), pois o fato deve ser
objeto do processo.

•

3º - que o documento só tenha sido obtido depois da sentença.

• SUM-402 AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTO NOVO. DISSÍDIO
COLETIVO. SENTENÇA NORMATIVA (conversão da Orientação
Jurisprudencial no 20 da SBDI-2) - Res. 137/2005, DJ 22, 23 e
24.08.2005 Documento novo é o cronologicamente velho, já
existente ao tempo da decisão rescindenda, mas ignorado pelo
interessado ou de impossível utilização, à época, no processo. Não
é documento novo apto a viabilizar a desconstituição de julga- do:
• a) sentença normativa proferida ou transitada em julgado
posteriormente à sen- tença rescindenda;
• b) sentença normativa preexistente à sentença rescindenda, mas
não exibida no processo principal, em virtude de negligência da
parte, quando podia e deveria louvar-se de documento já existente
e não ignorado quando emitida a decisão rescindenda.

8º) Houver fundamento para invalidar confissão, desistência
ou transação em que se baseou a sentença.

•

trata-se de decisões que se baseiam em
confissão, desistência ou transação, não as
que homologam esses atos. Desistência deve
ser entendida como renúncia.

• SUM-404 AÇÃO RESCISÓRIA. FUNDAMENTO PARA
INVALIDAR CONFIS- SÃO. CONFISSÃO FICTA.
INADEQUAÇÃO DO ENQUADRAMENTO NO ART. 485,
VIII, DO CPC (conversão da Orientação Jurisprudencial
no 108 da SBDI-2) - Res. 137/2005, DJ 22, 23 e
24.08.2005
• O art. 485, VIII, do CPC, ao tratar do fundamento para
invalidar a confissão co- mo hipótese de
rescindibilidade da decisão judicial, refere-se à
confissão real, fruto de erro, dolo ou coação, e não à
confissão ficta resultante de revelia. (ex-OJ no 108 da
SBDI-2 - DJ 29.04.2003)

9º) fundada em erro de fato, resultante de atos ou de
documentos da causa.

• há erro quando a sentença admitir um fato
inexistente, ou quando considerar inexistente um
fato efetivamente ocorrido. É necessário que não
tenha havido controvérsia judicial sobre o fato.
• o erro deve ser apurável de imediato, mediante
simples exames dos documentos. O erro deve ser
do juiz e não das partes. Se as partes se
equivocaram na inicial e na defesa, induzindo o
juiz a erro, não há falar em rescisória.

• OJ-SDI2-103 AÇÃO
RESCISÓRIA.
CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDA- MENTAÇÃO E
PARTE
DISPOSITIVA
DO
JULGADO.
CABIMENTO. ERRO DE FATO (DJ 29.04.2003) É
cabível a rescisória para corrigir contradição
entre a parte dispositiva do acór- dão
rescindendo e a sua fundamentação, por erro
de fato na retratação do que foi decidido.

PRAZO
• SUM-100 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 sub- seqüente ao trânsito em julgado da última
decisão proferida na causa, seja de mé- rito ou não.
• II - Havendo recurso parcial no processo principal, o trânsito em
julgado dá-se em momentos e em tribunais diferentes, contando-se
o prazo decadencial para a ação rescisória do trânsito em julgado
de cada decisão, salvo se o recurso tratar de preliminar ou
prejudicial que possa tornar insubsistente a decisão recorrida,
hipótese em que flui a decadência a partir do trânsito em julgado
da decisão que julgar o recurso parcial.

PRAZO
• III - Salvo se houver dúvida razoável, a interposição de
recurso intempestivo ou a interposição de recurso
incabível não protrai o termo inicial do prazo decadencial. (ex-Súmula no 100 - alterada pela Res. 109/2001,
DJ 20.04.2001)
• IV - O juízo rescindente não está adstrito à certidão de
trânsito em julgado junta- da com a ação rescisória,
podendo formar sua convicção através de outros elementos dos autos quanto à antecipação ou
postergação do "dies a quo" do prazo decadencial. (exOJ no 102 da SBDI-2 - DJ 29.04.2003)

PRAZO
• V - O acordo homologado judicialmente tem força de decisão
irrecorrível, na forma do art. 831 da CLT. Assim sendo, o termo
conciliatório transita em julga- do na data da sua homologação judicial.
• 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.
• VII - Não ofende o princípio do duplo grau de jurisdição a decisão do
TST que, após afastar a decadência em sede de recurso ordinário,
aprecia desde logo a lide, se a causa versar questão exclusivamente de
direito e estiver em condições de imediato julgamento.
• VIII - A exceção de incompetência, ainda que oposta no prazo recursal,
sem ter sido aviado o recurso próprio, não tem o condão de afastar a
consumação da coi- sa julgada e, assim, postergar o termo inicial do
prazo decadencial para a ação rescisória

PRAZO
• IX - Prorroga-se até o primeiro dia útil, imediatamente
subseqüente, o prazo de- cadencial para ajuizamento
de ação rescisória quando expira em férias forenses,
feriados, finais de semana ou em dia em que não
houver expediente forense. A- plicação do art. 775 da
CLT. (ex-OJ no 13 da SBDI-2 - inserida em 20.09.2000)
• X - Conta-se o prazo decadencial da ação rescisória,
após o decurso do prazo le- gal previsto para a
interposição do recurso extraordinário, apenas quando
esgota- das todas as vias recursais ordinárias. (ex-OJ no
145 da SBDI-2 - DJ 10.11.2004)

PRAZO
• SUM-99 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. (ex-Súmula no 99 - alterada pela Res.
110/2002, DJ 15.04.2002 - e ex-OJ no 117 da
SBDI-2 - DJ 11.08.2003)

PRAZO
• OJ-SDI2-80 AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA.
"DIES A QUO". RE- CURSO DESERTO. SÚMULA
No 100 DO TST (inserida em 13.03.2002) O
não-conhecimento do recurso por deserção
não antecipa o "dies a quo" do prazo
decadencial para o ajuizamento da ação
rescisória, atraindo, na contagem do prazo, a
aplicação da Súmula no 100 do TST.

TUTELA ANTECIPADA
• ART. 489 CPC
• Súmula nº 405 do TST
• AÇÃO RESCISÓRIA. LIMINAR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (conversão
das Orientações Jurisprudenciais nºs 1, 3 e 121 da SBDI-2) - Res.
137/2005, DJ 22, 23 e 24.08.2005
• I - Em face do que dispõe a MP 1.984-22/2000 e reedições e o
artigo 273, § 7º, do CPC, é cabível o pedido liminar formulado na
petição inicial de ação rescisória ou na fase recursal, visando a
suspender a execução da decisão rescindenda.
• II - O pedido de antecipação de tutela, formulado nas mesmas
condições, será recebido como medida acautelatória em ação
rescisória, por não se admitir tutela antecipada em sede de ação
rescisória. (ex-OJs nºs 1 e 3 da SBDI-2 - inseridas em 20.09.2000 - e
121 da SBDI-2 - DJ 11.08.2003)

JUS POSTULANDI
• SUM-425 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 resci- sória, a ação cautelar,
o mandado de segurança e os recursos de
competência do Tribunal Superior do
Trabalho.

MANDADO DE SEGURANÇA

PREVISÃO LEGAL
• PREVISÃO LEGAL – art. 5º, inciso LXIX CF
• Lei nº 12.016/09

CABIMENTO
• Visa proteger direito líquido e certo de
determinada pessoa contra ato abusivo de
autoridade coatora, desde que não esteja
ampardo por habeas corpus e habeas data.

CABIMENTO
• Art. 5º da Lei nº 12.016/09 – Não se
concederá Mandado de Segurança:
• I – do ato do qual caiba recurso administrativo
com efeito suspensivo independentemente de
caução. Caberia mandado de segurança em
relação a recurso administrativo na DRT, pois
ele não tem efeito suspensivo;
• II – de decisão judicial couber recurso com
efeito suspensivo.

CABIMENTO
• Súmula nº 33 do TST
• MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO
JUDICIAL
TRANSITADA
EM
JULGADO
(mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e
21.11.2003
• Não cabe mandado de segurança de decisão
judicial transitada em julgado.

CABIMENTO
• OJ SDI-II - 92. MANDADO DE SEGURANÇA.
EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO (inserida
em
27.05.2002)
Não cabe mandado de segurança contra
decisão judicial passível de reforma mediante
recurso próprio, ainda que com efeito diferido.

CABIMENTO
• OJ SDI-II - 99. MANDADO DE SEGURANÇA.
ESGOTAMENTO DE TODAS AS VIAS
PROCESSUAIS DISPONÍVEIS. TRÂNSITO EM
JULGADO FORMAL. DESCABIMENTO (inserida
em
27.09.2002)
Esgotadas as vias recursais existentes, não
cabe mandado de segurança.

• CONDIÇÕES DA AÇÃO – além das condições da
ação genérica (legitimidade, interesse de agir
e possibilidade jurídica do pedido), o MS exige
condições específicas, ou pressupostos
específicos, que são:
• (a) direito líquido e certo;
• (b) ilegalidade do ato ou abuso de poder e;
• (c) ato de autoridade pública.

• Direito líquido e certo – direito líquido e
certo é mérito ou condição especial da ação
de segurança?

• R: o direito líquido e certo tem que ser verificado em duas
fases distintas da ação. Inicialmente como condição da
ação. Quando é apresentada a petição inicial, cumpre ao
juiz verificar a plausabilidade da existência de direito
líquido e certo. Ao examinar as provas, ou seja, após a
coginação, poderá o juiz verificar a ausência do direito
líquido e certo.
• Ou seja, direito líquido e certo, enquanto condição
específica da ação assecuratória, é o que decorre de um
fato que pode ser provado de plano, mediante prova
exclusivamente documental, no momento da impetração
do MS.

• O direito líquido e certo que autoriza o
conhecimento do MS diz respeito aos fatos. Se
estes estão comprovados de plano, o MS terá
que ser conhecido. A partir daí, segue-se a
fase de acertamento da relação fáticojurídica, na qual o juiz faz incidir a norma
objetiva sobre os fatos. Se dessa incidência
nascer um direito subjetivo, a segurança
deverá ser concedida.

• Súmula nº 415 do TST
• MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 284 DO CPC.
APLICABILIDADE (conversão da Orientação
Jurisprudencial nº 52 da SBDI-2) - Res. 137/2005,
DJ 22, 23 e 24.08.2005
• Exigindo o mandado de segurança prova
documental pré-constituída, inaplicável se torna
o art. 284 do CPC quando verificada, na petição
inicial do "mandamus", a ausência de documento
indispensável ou de sua autenticação. (ex-OJ nº
52 da SBDI-2 - inserida em 20.09.2000)

CABIMENTO
• OJ – SDI II - 144. MANDADO DE SEGURANÇA.
PROIBIÇÃO DE PRÁTICA DE ATOS FUTUROS.
SENTENÇA GENÉRICA. EVENTO FUTURO.
INCABÍVEL (nova redação) - DJ 22.08.2005
O mandado de segurança não se presta à
obtenção de uma sentença genérica, aplicável
a eventos futuros, cuja ocorrência é incerta.

CABIMENTO
Súmula nº 414 do TST
MANDADO DE SEGURANÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (OU LIMINAR)
CONCEDIDA ANTES OU NA SENTENÇA - Res. 137/2005, DJ 22, 23 e
24.08.2005
• I - A antecipação da tutela concedida na sentença não comporta
impugnação pela via do mandado de segurança, por ser impugnável
mediante recurso ordinário. A ação cautelar é o meio próprio para se
obter efeito suspensivo a recurso. (ex-OJ nº 51 da SBDI-2 - inserida em
20.09.2000)
• II - No caso da tutela antecipada (ou liminar) ser concedida antes da
sentença, cabe a impetração do mandado de segurança, em face da
inexistência de recurso próprio. (ex-OJs nºs 50 e 58 da SBDI-2 - inseridas
em 20.09.2000)
• III - A superveniência da sentença, nos autos originários, faz perder o
objeto do mandado de segurança que impugnava a concessão da tutela
antecipada (ou liminar). (ex-Ojs da SBDI-2 nºs 86 - inserida em 13.03.2002
- e 139 - DJ 04.05.2004)
•
•

CABIMENTO
• Súmula nº 418 do TST
• MANDADO DE SEGURANÇA VISANDO À
CONCESSÃO DE LIMINAR OU HOMOLOGAÇÃO
DE ACORDO (conversão das Orientações
Jurisprudenciais nºs 120 e 141 da SBDI-2) - Res.
137/2005, DJ 22, 23 e 24.08.2005
• A concessão de liminar ou a homologação de
acordo constituem faculdade do juiz, inexistindo
direito líquido e certo tutelável pela via do
mandado de segurança. (ex-Ojs da SBDI-2 nºs
120 - DJ 11.08.2003 - e 141 - DJ 04.05.2004)

CABIMENTO
• OJ SDI-II - 140. MANDADO DE SEGURANÇA
CONTRA
LIMINAR,
CONCEDIDA
OU
DENEGADA EM OUTRA SEGURANÇA.
INCABÍVEL. (ART. 8º DA LEI Nº 1.533/51) (DJ
04.05.2004)
Não cabe mandado de segurança para
impugnar despacho que acolheu ou indeferiu
liminar em outro mandado de segurança.

CABIMENTO
• OJ SDI-II - 88. MANDADO DE SEGURANÇA.
VALOR DA CAUSA. CUSTAS PROCESSUAIS.
CABIMENTO
(inserida
em
13.03.2002)
Incabível a impetração de mandado de segurança
contra ato judicial que, de ofício, arbitrou novo
valor à causa, acarretando a majoração das custas
processuais, uma vez que cabia à parte, após
recolher as custas, calculadas com base no valor
dado à causa na inicial, interpor recurso ordinário
e, posteriormente, agravo de instrumento no
caso de o recurso ser considerado deserto.

CABIMENTO
• OJ SDI-II - 98. MANDADO DE SEGURANÇA.
CABÍVEL PARA ATACAR EXIGÊNCIA DE
DEPÓSITO
PRÉVIO
DE
HONORÁRIOS
PERICIAIS (nova redação) - DJ 22.08.2005
É ilegal a exigência de depósito prévio para
custeio dos honorários periciais, dada a
incompatibilidade com o processo do
trabalho, sendo cabível o mandado de
segurança visando à realização da perícia,
independentemente do depósito.

CABIMENTO
• OJ – SDI-II 137. MANDADO DE SEGURANÇA.
DIRIGENTE SINDICAL. ART. 494 DA CLT.
APLICÁVEL
(DJ
04.05.2004)
Constitui direito líquido e certo do
empregador a suspensão do empregado,
ainda que detentor de estabilidade sindical,
até a decisão final do inquérito em que se
apure a falta grave a ele imputada, na forma
do art. 494, "caput" e parágrafo único, da CLT.

COMPETÊNCIA
• Competência – antes da EC 45, a competência
funcional sempre foi dos Tribunais Regionais ou
do Tribunal Superior do Trabalho.
• Com o advento da EC 45, alterando o artigo 114
da CF, as varas do trabalho passaram a ter
competência para julgar MS.
• Art. 114 – IV – os mandados de segurança,
habeas corpus e habeas data, quando o ato
questionado envolver matéria sujeita à sua
jurisdição.

REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL E
FORMALIDADES
• OJ SDI-II - 91. MANDADO DE SEGURANÇA.
AUTENTICAÇÃO DE CÓPIAS PELAS SECRETARIAS
DOS TRIBUNAIS REGIONAIS DO TRABALHO.
REQUERIMENTO INDEFERIDO. ART. 789, § 9º, DA
CLT
(inserida
em
27.05.2002)
Não sendo a parte beneficiária da assistência
judiciária gratuita, inexiste direito líquido e certo
à autenticação, pelas Secretarias dos Tribunais,
de peças extraídas do processo principal, para
formação do agravo de instrumento.

REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL E
FORMALIDADES
• OJ SDI-II 151. AÇÃO RESCISÓRIA E MANDADO DE
SEGURANÇA. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL
VERIFICADA
NA
FASE
RECURSAL.
PROCURAÇÃO OUTORGADA COM PODERES ESPECÍFICOS
PARA AJUIZAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.
VÍCIO PROCESSUAL INSANÁVEL. (DEJT divulgado em 03, 04
e
05.12.2008)
A procuração outorgada com poderes específicos para
ajuizamento de reclamação trabalhista não autoriza a
propositura de ação rescisória e mandado de segurança,
bem como não se admite sua regularização quando
verificado o defeito de representação processual na fase
recursal, nos termos da Súmula nº 383, item II, do TST

REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL E
FORMALIDADES
• OJ – SDI-II - 155. AÇÃO RESCISÓRIA E MANDADO DE
SEGURANÇA. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA NA INICIAL.
MAJORAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE.
(DEJT
divulgado
em
09,
10
e
11.06.2010)
Atribuído o valor da causa na inicial da ação rescisória
ou do mandado de segurança e não havendo
impugnação, nos termos do art. 261 do CPC, é defeso
ao Juízo majorá-lo de ofício, ante a ausência de amparo
legal. Inaplicável, na hipótese, a Orientação
Jurisprudencial da SBDI-2 nº 147 e o art. 2º, II, da
Instrução
Normativa
nº
31
do
TST.

MS NA EXECUÇÃO
• Súmula nº 416 do TST
• MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO. LEI Nº
8.432/1992. ART. 897, § 1º, DA CLT. CABIMENTO
(conversão da Orientação Jurisprudencial nº 55 da
SBDI-2) - Res. 137/2005, DJ 22, 23 e 24.08.2005
• Devendo
o
agravo
de
petição
delimitar
justificadamente a matéria e os valores objeto de
discordância, não fere direito líquido e certo o
prosseguimento da execução quanto aos tópicos e
valores não especificados no agravo. (ex-OJ nº 55 da
SBDI-2 - inserida em 20.09.2000)

MS NA EXECUÇÃO
Súmula nº 417 do TST
MANDADO DE SEGURANÇA. PENHORA EM DINHEIRO I - Não fere direito
líquido e certo do impetrante o ato judicial que determina penhora em
dinheiro do executado, em execução definitiva, para garantir crédito
exeqüendo, uma vez que obedece à gradação prevista no art. 655 do CPC.
(ex-OJ nº 60 da SBDI-2 - inserida em 20.09.2000)
• II - Havendo discordância do credor, em execução definitiva, não tem o
executado direito líquido e certo a que os valores penhorados em dinheiro
fiquem depositados no próprio banco, ainda que atenda aos requisitos do
art. 666, I, do CPC. (ex-OJ nº 61 da SBDI-2 - inserida em 20.09.2000)
• III - Em se tratando de execução provisória, fere direito líquido e certo do
impetrante a determinação de penhora em dinheiro, quando nomeados
outros bens à penhora, pois o executado tem direito a que a execução se
processe da forma que lhe seja menos gravosa, nos termos do art. 620 do
CPC. (ex-OJ nº 62 da SBDI-2 - inserida em 20.09.2000)
•
•

MS NA EXECUÇÃO
• OJ SDI-II - 54. MANDADO DE SEGURANÇA.
EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMULAÇÃO.
PENHORA. INCABÍVEL (nova redação) - DJ
22.08.2005
Ajuizados embargos de terceiro (art. 1046 do
CPC) para pleitear a desconstituição da
penhora, é incabível a interposição de
mandado de segurança com a mesma
finalidade.

MS NA EXECUÇÃO
• OJ – SDI-II 56. MANDADO DE SEGURANÇA.
EXECUÇÃO. PENDÊNCIA DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (inserida em 20.09.2000)
Não há direito líqüido e certo à execução
definitiva na pendência de recurso
extraordinário, ou de agravo de instrumento
visando a destrancá-lo.

MS NA EXECUÇÃO
• OJ SDI-II - 59. MANDADO DE SEGURANÇA.
PENHORA. CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA
(inserida
em
20.09.2000)
A carta de fiança bancária equivale a dinheiro
para efeito da gradação dos bens penhoráveis,
estabelecida no art. 655 do CPC.

MS NA EXECUÇÃO
• OJ – SDI-II 66. MANDADO DE SEGURANÇA.
SENTENÇA
HOMOLOGATÓRIA
DE
ADJUDICAÇÃO. INCABÍVEL (inserida em
20.09.2000)
É incabível o mandado de segurança contra
sentença homologatória de adjudicação, uma
vez que existe meio próprio para impugnar o
ato judicial, consistente nos embargos à
adjudicação (CPC, art. 746).

MS NA EXECUÇÃO
• OJ SDI-II 93. MANDADO DE SEGURANÇA.
POSSIBILIDADE DA PENHORA SOBRE PARTE
DA
RENDA
DE
ESTABELECIMENTO
COMERCIAL (inserida em 27.05.2002)
É admissível a penhora sobre a renda mensal
ou faturamento de empresa, limitada a
determinado percentual, desde que não
comprometa o desenvolvimento regular de
suas atividades.

MS NA EXECUÇÃO
• OJ SDI-II 153. MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO.
ORDEM DE PENHORA SOBRE VALORES EXISTENTES EM
CONTA SALÁRIO. art. 649, IV, do CPC. ILEGALIDADE. (DEJT
divulgado
em
03,
04
e
05.12.2008)
Ofende direito líquido e certo decisão que determina o
bloqueio de numerário existente em conta salário, para
satisfação de crédito trabalhista, ainda que seja limitado a
determinado percentual dos valores recebidos ou a valor
revertido para fundo de aplicação ou poupança, visto que o
art. 649, IV, do CPC contém norma imperativa que não
admite interpretação ampliativa, sendo a exceção prevista
no art. 649, § 2º, do CPC espécie e não gênero de crédito
de natureza alimentícia, não englobando o crédito
trabalhista.

REINTEGRAÇÃO
• OJ SDI-II 63. MANDADO DE SEGURANÇA.
REINTEGRAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR (inserida
em
20.09.2000)
Comporta a impetração de mandado de
segurança o deferimento de reintegração no
emprego em ação cautelar.

REINTEGRAÇÃO
• OJ SDI-II - 64. MANDADO DE SEGURANÇA.
REINTEGRAÇÃO LIMINARMENTE CONCEDIDA
(inserida
em
20.09.2000)
Não fere direito líqüido e certo a concessão de
tutela antecipada para reintegração de
empregado protegido por estabilidade
provisória decorrente de lei ou norma
coletiva.

REINTEGRAÇÃO
• OJ SDI-II 65. MANDADO DE SEGURANÇA.
REINTEGRAÇÃO LIMINARMENTE CONCEDIDA.
DIRIGENTE
SINDICAL
(inserida
em
20.09.2000)
Ressalvada a hipótese do art. 494 da CLT, não
fere direito líqüido e certo a determinação
liminar de reintegração no emprego de
dirigente sindical, em face da previsão do
inciso X do art. 659 da CLT.

REINTEGRAÇÃO
• OJ SDI-II 142. MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRAÇÃO
LIMINARMENTE
CONCEDIDA
(DJ
04.05.2004)
Inexiste direito líquido e certo a ser oposto contra ato de
Juiz que, antecipando a tutela jurisdicional, determina a
reintegração do empregado até a decisão final do processo,
quando demonstrada a razoabilidade do direito subjetivo
material, como nos casos de anistiado pela Lei nº 8.878/94,
aposentado, integrante de comissão de fábrica, dirigente
sindical, portador de doença profissional, portador de vírus
HIV ou detentor de estabilidade provisória prevista em
norma
coletiva.

TRANSFERÊNCIA
• OJ SDI-II 67. MANDADO DE SEGURANÇA.
TRANSFERÊNCIA. ART. 659, IX, DA CLT
(inserida
em
20.09.2000)
Não fere direito líqüido e certo a concessão de
liminar obstativa de transferência de
empregado, em face da previsão do inciso IX
do art. 659 da CLT.

RECURSOS
• OJ
SDI-II
69.
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
INDEFERIMENTO LIMINAR DE AÇÃO RESCISÓRIA OU
MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO PARA O TST.
RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL E
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRT (inserida em
20.09.2000)
Recurso ordinário interposto contra despacho
monocrático indeferitório da petição inicial de ação
rescisória ou de mandado de segurança pode, pelo
princípio de fungibilidade recursal, ser recebido como
agravo regimental. Hipótese de não conhecimento do
recurso pelo TST e devolução dos autos ao TRT, para
que aprecie o apelo como agravo regimental.

RECURSOS
• OJ SDI-II 100. RECURSO ORDINÁRIO PARA O TST.
DECISÃO DE TRT PROFERIDA EM AGRAVO
REGIMENTAL CONTRA LIMINAR EM AÇÃO
CAUTELAR OU EM MANDADO DE SEGURANÇA.
INCABÍVEL
(inserida
em
27.09.2002)
Não cabe recurso ordinário para o TST de decisão
proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho em
agravo regimental interposto contra despacho
que concede ou não liminar em ação cautelar ou
em mandado de segurança, uma vez que o
processo ainda pende de decisão definitiva do
Tribunal "a quo"

RECURSOS
• OJ SDI-II 148. CUSTAS. MANDADO DE
SEGURANÇA.
RECURSO
ORDINÁRIO.
EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO (conversão da
Orientação Jurisprudencial nº 29 da SBDI-1) Res.
129/2005,
DJ
20.04.2005
É responsabilidade da parte, para interpor
recurso ordinário em mandado de segurança,
a comprovação do recolhimento das custas
processuais no prazo recursal, sob pena de
deserção. (ex-OJ nº 29 - inserida em 20.09.00)

RECURSOS
• OJ SDI-II 152. AÇÃO RESCISÓRIA E MANDADO DE
SEGURANÇA. RECURSO DE REVISTA DE ACÓRDÃO
REGIONAL QUE JULGA AÇÃO RESCISÓRIA OU MANDADO
DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO
DO RECURSO. (DEJT divulgado em 03, 04 e 05.12.2008)
A interposição de recurso de revista de decisão definitiva
de Tribunal Regional do Trabalho em ação rescisória ou em
mandado de segurança, com fundamento em violação legal
e divergência jurisprudencial e remissão expressa ao art.
896 da CLT, configura erro grosseiro, insuscetível de
autorizar o seu recebimento como recurso ordinário, em
face do disposto no art. 895, “b”, da CLT.

RECURSOS
• OJ PLENO - 4. MANDADO DE SEGURANÇA.
DECISÃO
DE
TRT.
INCOMPETÊNCIA
ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO
TRABALHO
(DJ
17.03.2004)
Ao Tribunal Superior do Trabalho não compete
apreciar, originariamente, mandado de
segurança impetrado em face de decisão de
TRT.

