Tribunal Superior do Trabalho

ROAR-190500-11.2005.5.15.0000
ACÓRDÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA.
VIOLAÇÃO DE LEI. DOLO. COLUSÃO. PROVA FALSA. DOCUMENTO NOVO.
FUNDAMENTO
PARA
INVALIDAR
CONFISSÃO.
HIPÓTESES
DE
DESCONSTITUIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. Ação rescisória ajuizada pela Segunda
Reclamada, condenada subsidiariamente, sob a alegação de fraude entre o Reclamante e a
Primeira Reclamada a fim de constituir crédito trabalhista indevido em prejuízo da devedora
subsidiária. I - VIOLAÇÃO DE LEI. Não se divisa a violação dos artigos 818 da CLT e 333, I,
do CPC, pois, diante da ausência de defesa da Primeira Reclamada e da falta de impugnação
especificada pela Segunda Reclamada em sua contestação, os fatos afirmados pelo Reclamante
na inicial tornaram-se incontroversos. Nos termos do art. 334, II, do CPC, os fatos
incontroversos independem de prova, assim, não prospera a alegação de que o Reclamante não se
desincumbiu do ônus de provar as assertivas de sua inicial quanto à prestação de labor. II DOLO. COLUSÃO. Não restou demonstrado que o Reclamante e a Primeira Reclamada
tenham agido com dolo ou em colusão, forjando a existência de relação trabalhista com o escopo
de prejudicar a Segunda Reclamada, a quem se atribuiu responsabilidade subsidiária pelo crédito
trabalhista. Conquanto o principal fundamento da ação rescisória seja exatamente a existência de
inquérito penal e de ação criminal proposta pelo Parquet, verifica-se que o Reclamante sequer
foi denunciado pelo Ministério Público Estadual ou Federal, ou seja, a higidez da relação de
trabalho outrora firmada entre os ora Réus não foi questionada na esfera penal. Ressalte-se que o
simples fato de o preposto da Primeira Reclamada ter sido denunciado sequer prenuncia a
existência de fraude no caso em exame. A uma, porque assim não autoriza o princípio da
presunção de inocência de que trata o art. 5º, LVII, da Constituição Federal. A duas, porque uma
relação jurídica não se vicia pelo só fato de um dos seus sujeitos ter incorrido em condutas
supostamente fraudulentas em relações jurídicas estabelecidas com terceiros. III - PROVA
FALSA. FUNDAMENTO PARA INVALIDAR CONFISSÃO. A Autora reputa prova falsa a
confissão perpetrada pela Primeira Reclamada. Diz que, diante da fraude orquestrada entre os ora
Réus, há fundamento para invalidar a aludida confissão. Efetivamente, não houve confissão
alguma, mas, sim, a aplicação dos efeitos da revelia, nos moldes do art. 319 do CPC, segundo o
qual, -se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor-. Há
confissão ficta, a teor do art. 343, §2º, do CPC, quando a parte, intimada pessoalmente, não
comparece à audiência em que deveria depor ou, comparecendo, recusa-se a depor. No caso em
exame, o representante da Primeira Reclamada compareceu à audiência em prosseguimento, não
havendo registro de requerimento de seu depoimento pelo Reclamante ou pela Segunda
Reclamada, nem mesmo pelo Juízo. Assim, a Primeira Reclamada não se recusou a prestar
depoimento e compareceu à audiência em que deveria depor, de modo que não se há falar em
confissão e, por conseguinte, soçobra a pretensão rescisória com amparo nos incisos VI e VIII do

art. 485 do CPC. Ademais, se alguma confissão houvesse, seria ficta, o que atrairia o óbice da
Súmula nº 404 do TST. IV - DOCUMENTO NOVO. Nos termos da Súmula nº 402 do TST, 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-, predicados dos
quais não se revestem os documentos reputados novos na petição inicial. V - Precedentes.
Recurso ordinário não provido.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Ordinário em Ação Rescisória n° TSTROAR-190500-11.2005.5.15.0000, em que é Recorrente VALE DO RIO NOVO
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. e são Recorridos D.F. e EDILSON
CONSTRUÇÕES S/C LTDA.
O Eg. TRT da 15ª Região, por meio do acórdão de fls. 494/499, complementado às fls. 513/515,
julgou improcedente o pedido de corte rescisório.
A Autora interpõe recurso ordinário (fls. 518/533).
O apelo foi admitido pelo despacho de fl. 537.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de fl. 538-verso.
Sem remessa dos autos à Procuradoria Geral do Trabalho.
É o relatório.
VOTO
I - CONHECIMENTO.
Presentes os requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal: tempestivo o apelo (fls. 516 e
517), regular a representação processual (fl. 28) e custas processuais recolhidas (fl. 535).
Conheço do recurso ordinário.
II - MÉRITO.
Trata-se de ação rescisória fundamentada no artigo 485, incisos III, VI, VII e VIII, do CPC,
objetivando desconstituir o acórdão proferido pelo TRT da 15ª Região nos autos da reclamação
trabalhista nº 00407-2002-100-15-00-3.
Eis os fundamentos do acórdão rescindendo (fls. 48/49):
-3. - Responsabilidade subsidiária:

Alega que não lhe cabe qualquer responsabilidade posto que comprovou ter honrado todos os
pagamentos devidos à co-reclamada Edilson Construções Sociedade e Comércio Ltda. Aduz que
esta agiu com dolo, pois não repassou os valores recebidos.
Nenhuma reforma merece a r. sentença, a qual determinou a responsabilidade subsidiária da
recorrente com base no art. 159 e 1518 do antigo Código Civil (1916) e no inciso IV do verbete
de n.º 331 do C. TST.
Mesmo porque a própria recorrente reconhece a sua culpa in eligendo e in vigilando ao alegar a
ocorrência de dolo por parte da 1ª reclamada ao dispor que honrou com os pagamentos e esta não
repassou para os seus empregados.
Por fim não se vislumbra a ocorrência de qualquer violação a dispositivos da legislação federal.
4. - Mérito:
Aduz que a confissão da primeira reclamada não lhe atinge. Insurge-se, também, contra a
condenação ao pagamento das multas, sob o argumento de que referido ônus não lhe pode ser
atribuído. Sustenta, ainda, que a norma coletiva invocada não foi juntada aos autos, além do que
vigeu em período não abrangido pelo contrato do reclamante, sendo indevida a condenação ao
pagamento de cestas básicas/ticket e multa normativa. Pugna pelo provimento do recurso
Melhor sorte não lhe assiste quanto ao mérito.
Em primeiro lugar, porque a revelia decretada e a confissão ficta aplicada a primeira reclamada,
lhe atinge por via oblíqua, mesmo porque, como bem dispôs o Juízo primevo, pelos termos da
defesa da recorrente (genérica), restou correta a condenação imposta.
Mister se faz ressaltar que a responsabilização é subsidiária em caso de inadimplemento pela
empregadora, principal devedora.
Por fim, a questão acerca da vigência da norma coletiva e da existência da mesma nos autos não
foi objeto de insurgência na contestação e tampouco de pronunciamento pela r. sentença,
carecendo do necessário prequestionamento-.
Na petição inicial, a Autora alegou que a condenação subsidiária que lhe fora imposta seria
resultado de dolo e colusão entre o Reclamante D.F. e a Primeira Reclamada, a Edilson
Construções S/C Ltda, Segunda Ré nesta rescisória (fl. 418).
Sustentou que a decisão rescindenda se fundou, basicamente, na confissão da Primeira
Reclamada, através do Sr. Edilson Landioso, confissão essa que foi considerada pelo Ministério
Público Federal e pelo Estadual, em inquérito policial e em processo criminal, como fruto de
estelionato, colusão e fraude.
A Postulante afirmou ter obtido documentos novos após a sentença (declarações do
Departamento de Estradas de Rodagem - DER, depoimentos colhidos em inquérito policial),

capazes de demonstrar que o Reclamante se beneficiou com a fraudulenta participação da
Primeira Reclamada.
Aduziu violação dos artigos 818 da CLT e 333, I, do CPC, ao argumento de que não poderia ter
sido responsabilizada subsidiariamente, uma vez que o Reclamante, não obstante o seu ônus
probandi, dele não se desincumbiu no tocante à assertiva de que prestou serviços à Primeira
Reclamada, configurando vínculo empregatício.
O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região julgou improcedente a pretensão desconstitutiva,
sob os seguintes fundamentos (fls. 497/499):
-A r. decisão que restou mantida pelo acórdão proferido por este Regional, acolheu parcialmente
as pretensões ali deduzidas e condenou a primeira demandada, Edílson Construções S/C Ltda. e,
subsidiariamente, a segunda ré, Vale do Rio Novo Engenharia e Construções Ltda., a pagarem ao
autor verbas rescisórias, saldo salariais e multa do artigo 477 da CLT.
Como fundamento do decreto condenatório, o Juízo de origem assim se manifestou:
-Ante os efeitos da confissão ficta em que incorreu a primeira reclamada e os termos da defesa
apresentada pela segunda reclamada, o período contratual, bem como a dispensa imotivada,
alegados na exordial, restaram incontroversos, impondo o reconhecimento do vínculo
empregatício com a primeira reclamada, no período de 11/06/2001 a 05/09/2001, no cargo de
ajudante geral, salário de R$ 360,00 por mês, devendo a Secretaria da Vara, por imperativo do
art. 39, parágrafo 1º, da CLT, proceder, após o trânsito em julgado da sentença, às respectivas
anotações na CTPS do autor.
Em face da inconteste dispensa imotivada e não comprovados os pagamentos, procedentes são os
pedidos de: indenização do aviso prévio, protraindo o termo final do pacto para 05/10/01, para
efeitos pecuniários - R$ 360,00; 13º salário proporcional, 3/12 - R$ 90,00; férias + 1/3, 3/12 avos
- R$ 120,00; salários de todo o período contratual, deduzida a importância de R$ 198,00,
recebida em julho, como confessado pelo autor - R$ 822,00; multa do parágrafo 8º do artigo 477,
da CLT - R$ 360,00; e FGTS + 40% sobre as verbas salariais pagas durante o contrato e sobre as
verbas de mesma natureza ora deferidas - R$ 161,28, nos limites do pedido.- (fls. 55).
Já a decisão desta Corte, que manteve a r. decisão de piso, apresentou os seguintes fundamentos:
-Melhor sorte não lhe assiste quanto ao mérito.
Em primeiro lugar, porque a revelia decretada e a confissão ficta aplicada a primeira reclamada,
lhe atinge por via oblíqua, mesmo porque como dispôs o Juízo primevo, pelos termos da defesa
da recorrente (genérica), restou correta a condenação imposta. ...- (fls. 49).
Como se verifica do acima transcrito, a confissão do representante da primeira demandada,
Edílson Construções, cuja falsidade embasa a presente ação, não foi o único fator que conduziu à
procedência das pretensões deduzidas na reclamação subjacente.

Ora, sendo fato incontroverso que a autora manteve um contrato de prestação de serviços com
aquela que se reconheceu ter sido empregadora do autor, não há como se deixar de reconhecer
que tivesse ela um dever de vigilância quanto ao cumprimento da legislação trabalhista por parte
da empresa contratada, dever esse que não cumpriu e ocasionou a condenação que lhe fora
imposta.
E bem por isso, não há como se admitir que haja prova nos presentes autos que o trabalhador
tenha se utilizado de meios ardilosos em conluio com a Edílson Construções S/C Ltda, com o
objetivo de prejudicar a demandante.
Por outro lado, da análise da documentação encartada aos presentes autos, constata-se que não há
prova de que o primeiro demandado, D.F., tenha sido denunciado. Veja-se que o referido senhor
não consta do rol de réus denunciados pelo Ministério Público, sendo de se ressaltar que foi
expressamente afirmado, na data em que houve o oferecimento da denuncia, que -há notícia de
que outros reclamantes experimentaram também a mesma situação, mas não há, ainda, elementos
suficientes para afirmar a ocorrência de outras apropriações- (fls. 68/74).
Só esse fato já é suficiente para inviabilizar a pretensão da demandante de desconstituir a decisão
guerreada com amparo nesses documentos, na medida em que para tanto seria de mister a
existência de prova concreta e específica contra o trabalhador.
Tampouco, em razão dessa constatação, há como se deferir o requerimento de sobrestamento da
presente ação até o trânsito em julgado da ação criminal.
Ademais, não há qualquer indício nos presentes autos que indique que o obreiro não fosse um
dos trabalhadores que efetivamente prestou serviços à autora. Aliás, o fato de não ter sido ele
denunciado evidencia exatamente o contrário.
Assim tendo como não comprovadas as alegações de dolo, de colusão, de prova falsa, de
documento novo e da existência de fundamentos para invalidar a confissão ficta em que se
baseou a decisão transita em julgado, rejeito a pretensão de corte deduzida.
E por conseqüência, revogo a decisão proferida às fls. 322/324, que concedeu a antecipação da
tutela e determinou a suspensão da execução nos autos do processo de n º 00407-2002-100-1500-3-.
Nas razões do recurso ordinário, a Autora insiste na procedência do pedido de corte rescisório
calcado no artigo 485, incisos III, VI, VII e VIII do artigo 485 do CPC, renovando a indicação de
afronta aos artigos 818 da CLT e 333, I, do CPC.
À análise.
De início, registro que, embora a Autora não tenha feito expressa alusão ao inciso V do artigo
485 do CPC, a pretensão com base neste dispositivo exsurge da análise dos fatos e fundamentos
invocados como causa de pedir, o que autoriza a capitulação do pedido na hipótese de violação
literal de lei, por aplicação do princípio iura novit curia. Nesse sentido é o entendimento

cristalizado na primeira parte da Súmula nº 408 do TST, razão pela qual a ação rescisória será
examinada também sob esse enfoque.
A Autora invoca violação literal dos artigos 818 da CLT e 333, I, do CPC, ao argumento de que
o Reclamante, no processo matriz, não se desincumbiu do ônus de provar sua alegação de que
prestou serviços à Primeira Reclamada, configurando vínculo empregatício.
Não se divisa a violação dos dispositivos mencionados, pois, diante da ausência de defesa da
Primeira Reclamada e da falta de impugnação especificada pela Segunda Reclamada em sua
contestação, os fatos afirmados pelo Reclamante na inicial tornaram-se incontroversos.
Nos termos do art. 334, II, do CPC, os fatos incontroversos independem de prova, assim, não
prospera a alegação de que o Reclamante não se desincumbiu do ônus de provar as assertivas de
sua inicial quanto à prestação de labor.
Portanto, não resta configurada a violação literal de lei alegada, de modo que não se viabiliza o
corte rescisório com amparo no art. 485, V, do CPC.
Melhor sorte não assiste à pretensão desconstitutiva com espeque no artigo 485, III, do CPC,
pois não caracterizados o dolo e a colusão alegados na petição inicial.
Diversamente do que afirma a Recorrente, não restou demonstrado que o Reclamante e a
Primeira Reclamada, no processo matriz, tenham agido com dolo ou em colusão, forjando a
existência de relação trabalhista com o escopo de prejudicar a Segunda Reclamada, a quem se
atribuiu responsabilidade subsidiária pelo crédito trabalhista.
Conquanto o principal fundamento da petição inicial seja exatamente a existência de inquérito
penal e de ação criminal proposta pelo Parquet, conforme se infere dos documentos de fls. 68/76
e 82/84, o Reclamante sequer foi denunciado pelo Ministério Público Estadual ou Federal, ou
seja, ao contrário do que alega a Recorrente, a higidez da relação de trabalho outrora firmada
entre D.F. e Edilson Construções S/C Ltda. não foi questionada na esfera penal.
Ressalta-se que o simples fato de o Sr. Edilson Landioso ter sido denunciado sequer prenuncia a
existência de fraude no caso em exame. A uma, porque assim não autoriza o princípio da
presunção de inocência de que trata o art. 5º, LVII, da Constituição Federal. A duas, porque uma
relação jurídica não se vicia pelo só fato de um dos seus sujeitos ter incorrido em condutas
supostamente fraudulentas em relações jurídicas estabelecidas com terceiros.
Outrossim, não se há falar em ausência de litigiosidade na reclamação trabalhista entre os ora
Réus desta ação, pois, à falta de defesa, equipara-se a defesa genérica, que descuida do princípio
da impugnação específica dos fatos, lapidado no art. 302 do CPC.
O acórdão rescindendo está claro no sentido de que a defesa da ora Autora foi genérica (fl. 49).
A ata da audiência em prosseguimento, à fl. 60, revela que a ora Recorrente e demais partes,
dispensaram a oportunidade de ouvir testemunhas na reclamação trabalhista, sendo certo que,
mesmo diante da ausência de defesa da Edilson Construções, a Vale do Rio Novo Engenharia e

Construções não requereu o depoimento do Sr. Edilson Landioso, que estava presente à
audiência.
Assim, ambas as Reclamadas demonstraram fragilidade nas suas atuações processuais naquela
reclamação trabalhista, de modo que, se alguma colusão houve com base na ausência de
litigiosidade decorrente dessa postura processual, nela teria incorrido não apenas a Edilson
Construções, mas também a ora Recorrente.
Logo, não prospera o corte rescisório com alicerce no inciso III do artigo 485 do CPC.
No que concerne às alegações de prova falsa (art. 485, VI, do CPC) e de fundamento para
invalidar confissão (art. 485, VIII, do CPC), também não assiste razão à Recorrente.
A Autora reputa prova falsa a confissão perpetrada pela Edilson Construções. Diz, ainda, que,
diante da fraude orquestrada entre os ora Réus, há fundamento para invalidar a confissão do Sr.
Edilson Landioso.
Ocorre que, efetivamente, não houve confissão alguma, mas, sim, a aplicação dos efeitos da
revelia, nos moldes do art. 319 do CPC, segundo o qual, -se o réu não contestar a ação, reputarse-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor-.
Há confissão ficta, a teor do art. 343, §2º, do CPC, quando a parte, intimada pessoalmente, não
comparece à audiência em que deveria depor ou, comparecendo, recusa-se a depor.
Sobre a confissão, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart:
-Interessa ainda, nesta introdução ao tema, distinguir a confissão efetiva da chamada confissão
ficta. Já se observou que a confissão é ato positivo da parte, que declara em Juízo ter ciência de
que certo fato realmente ocorreu (fato este favorável à parte contrária e prejudicial a si). A lei,
todavia, equipara a essa confissão -- e para fim de estimular a parte a comparecer em juízo e
prestar depoimento sobre os fatos da causa -- a ausência da parte depoente ao ato de colheita de
seu depoimento pessoal, ou ainda sua recusa em depor (art. 343, §2º, do CPC). A essa ficção
jurídica é que se designa confissão ficta.- (in Processo de Conhecimento, 9ª Edição, Ed. RT,
2011, p. 321/322)
No caso em exame, conforme ata de audiência de fl. 60, o Sr. Edilson Landioso compareceu à
audiência em prosseguimento, não havendo registro de requerimento de seu depoimento pelo
Reclamante ou pela Segunda Reclamada, ora Autora, nem mesmo pelo Juízo.
Assim, a Primeira Reclamada não se recusou a prestar depoimento e compareceu à audiência em
que deveria depor, de modo que não se há falar em confissão e, por conseguinte, soçobra a
pretensão rescisória com amparo nos incisos VI e VIII do art. 485 do CPC, nos moldes como
delineados na petição inicial.
Ademais, se alguma confissão houvesse, seria ficta, já que não houve coleta de depoimento
pessoal dos prepostos das Reclamadas, o que também obstaria o corte rescisório sob a alegação

de fundamento para invalidar confissão, porque o inciso VIII do art. 485 do CPC cuida da
confissão real, a teor da Súmula nº 404 do TST.
Por fim, o caso em exame também não subsume à hipótese prevista no inciso VII do artigo 485
do CPC.
Nos termos da Súmula nº 402 do TST, -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-, predicados dos quais não se revestem os documentos reputados
novos pela Recorrente (declarações do Departamento de Estradas de Rodagem - DER e
depoimentos colhidos em inquérito policial).
Saliente-se, ainda, que os aludidos documentos não são capazes de demonstrar que o Reclamante
obteve crédito trabalhista indevido, sendo certo que não são aptos, por si sós, a ensejar decisão
favorável à ora Recorrente, porquanto não demonstram a alegada fraude, conforme já examinado
nesta rescisória.
A matéria envolvendo a ora Autora e a Edilson Construções é corriqueira nesta Subseção, sendo
que os julgados militam no mesmo sentido da ausência dos vícios do art. 485 do CPC, não se
havendo falar em corte rescisório.
Eis os precedentes da SBDI-2:
-RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA - ARGUIÇÃO DE DOLO, COLUSÃO E
DE FALSIDADE DA PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS - INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTO NOVO - INOPERÂNCIA PARA A REVERSÃO DO JULGAMENTO EM
PROL DA PARTE AUTORA. No presente processo não existe a demonstração do conluio
suscitado pela autora, mormente porque não consta o reclamante, ora réu-recorrido, do rol
daqueles que foram denunciados pelo Ministério Público. Mostra-se imprópria, assim, a
indicação de que o réu tenha agido com dolo ou em conluio com a primeira-reclamada e seu
representante legal, para forjar relação de emprego inexistente. Os indícios de fraude que
compõem a denúncia do Ministério Público não podem contaminar reclamações trabalhistas
outras, e que tenham sido ajuizadas por reclamantes diversos daqueles enumerados na denúncia.
Outrossim, não restou caracterizada a existência de vício (erro, dolo ou coação) na confissão,
ressaltando-se, ainda, que a ausência da primeira-reclamada na instrução da ação matriz não se
consubstanciou no único fundamento das conclusões do juízo ao proferir a decisão rescindenda,
o que não enseja a possibilidade de que, mesmo afastados os efeitos daquela confissão, se
enverede em pronunciamento favorável à autora, em face do completo desconhecimento do seu
preposto acerca dos fatos inscritos na demanda. Da mesma forma, não se revela possível o corte
rescisório lastreado em documento novo, quando não se caracteriza a sua anterioridade
cronológica, tampouco contenha aquele documento a capacidade de, por si só, deflagrar
alteração do julgado em favor da empresa-autora, em especial para desautorizar a validade do
conjunto probatório produzido e reconhecido pelo juízo na prolação da decisão rescindenda, na
reclamatória originária. Estes, consubstanciados em relatórios do Departamento de Estradas de
Rodagem e em cópias do inquérito policial e da ação penal pública instaurada perante a Justiça
Federal, deveriam ser suficientes para ensejar de pronto pronunciamento favorável à autora, o

que, no entanto, não se caracteriza exato por serem documentos que não se vinculam ao
reclamante-réu. Desservem, assim, ao fim colimado, já que não são capazes, por si sós, de
assegurar pronunciamento favorável à autora, ao não afastarem o reconhecimento, pelo juízo, do
labor subordinado pela primeira testemunha do reclamante, somado ao aspecto de o sócio da
autora desconhecer todos os fatos narrados na inicial e não ter negado a prestação de serviços
pelo reclamante. Os aspectos revelados demonstram, também, ser despropositada a indicação de
inversão do ônus da prova, exatamente por ter decidido o juízo com base em depoimento
testemunhal, o que afasta a possibilidade de a decisão estar lastreada em simples presunção, em
desatenção ao ônus da prova. Recurso ordinário conhecido e desprovido-. (ROAR - 5440015.2006.5.15.0000, Relator Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, DEJT 24/02/2012);
-RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. DOLO. CONLUIO. DOCUMENTO NOVO.
PROVA FALSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Não merece ser examinada a alegação
de ofensa aos artigos 818 da CLT e 333, I, do CPC, porquanto se mostra inovatória, tendo em
vista que a autora não a trouxe na petição inicial, mas tão somente nas razões do recurso
ordinário. 2. A recorrente alega que teria havido dolo e colusão dos réus com os seus advogados,
visando induzir o Poder Judiciário em erro, 'para obter o fim espúrio de lesar a requerente, com
as ações trabalhistas de cujos reclamantes jamais prestara serviços nas obras contratadas'. 3.
Segundo preconiza a Súmula 402, item I, para a caracterização do dolo deve haver 'ardil do qual
resulte cerceamento de defesa e, em consequência, desvie o juiz de uma sentença não-condizente
com a verdade'. Não há, contudo, qualquer indicação de que os recorridos tivessem
impossibilitado a defesa da autora, a qual, diga-se, ofereceu contestação, além do seu preposto
ter sido ouvido em audiência. 4. Quanto ao conluio, a sua ocorrência também não restou
comprovada. É bem verdade que o Ministério Público instaurou ação penal, ao constatar a
existência de indícios de que o sócio da 2ª ré teria confessado a relação de emprego, mesmo
naquelas situações em que não existiu, visando a divisão do valor pago pela autora com os
advogados e os reclamantes. Contudo, o 1º réu, reclamante nos autos da ação originária, não
figurou no referido processo, de modo que não se pode presumir estar eivada de qualquer vício, a
decisão exarada na reclamação trabalhista por ele ajuizada. 5. De mais a mais, a autora
reconheceu que a empresa ré prestou-lhe serviço por um determinado período, razão pela qual
seria temerário concluir, sem qualquer embasamento, que o réu/reclamante não tivesse laborado
nesse período, já que, repita-se, não ficou demonstrada a prática de fraude por ele. 6. No que
concerne ao inciso VI do artigo 485 do CPC, que traz a prova falsa como hipótese de
rescindibilidade, alega a recorrente que a -nos autos da reclamação trabalhista só havia como
prova a confissão do Edilson Landioso e, essa confissão é fruto de crime-. Conforme se
depreende do acórdão rescindendo, a condenação subsidiária da reclamante não se deu em
virtude da confissão do sócio da 2ª ré, mas sim a partir dos termos da contestação apresentada
pela recorrente e o depoimento do seu preposto. É cediço que nos termos do supracitado
dispositivo, a prova falsa, a ensejar a procedência do pedido de corte rescisório, deveria ter sido
determinante para a condenação da autora, o que não ocorreu. 7. Desse modo, com base em tais
premissas também deve ser afastado o pedido de corte rescisório calcado no inciso VIII do artigo
485 do CPC, que dispõe acerca da existência de fundamento para invalidar confissão, já que a
condenação da autora não se deu a partir da confissão real da 2ª ré. 8. Por fim no tocante à
alegação de que obteve novos documentos capazes de ensejar o corte rescisório, observo que a
cópia da ação penal colacionada aos autos não se amolda ao conceito de documento novo
contido no inciso VII do artigo 485 do CPC, já que não existia à época da prolação do acórdão

rescindendo. Incidência da Súmula 402. Recurso ordinário a que se nega provimento-. (ROAR 181600-39.2005.5.15.0000, Relator Ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos, DEJT
11/11/2011);
-RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DOLO,
COLUSÃO OU DE FALSIDADE DA PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. DOCUMENTO
NOVO INSUFICIENTE PARA ENSEJAR JULGAMENTO FAVORÁVEL À AUTORA. Ao
contrário do que afirma a recorrente, não houve prova de que o reclamante, um dos recorridos,
tenha agido com dolo ou em conluio com a empresa litisconsorte, para criar relação de emprego
inexistente. Tampouco ficou configurada a existência de vício (erro, dolo ou coação) na
confissão, a ensejar o corte rescisório. Ademais, não se pode estender, por presunção, os efeitos
da alegada ilicitude, nas condutas das partes envolvidas em um processo, para outro de partes
diversas, ainda que comprovada - o que também não é o caso. Quanto aos documentos
apresentados como novos, estes também não ensejam o corte rescisório, já que não são capazes,
por si mesmos, de assegurarem pronunciamento favorável à recorrente. Recurso ordinário a que
se nega provimento-. (RO - 198500-97.2005.5.15.0000, Relator Ministro Pedro Paulo Manus,
DEJT 27/08/2010);
-AÇÃO RESCISÓRIA - DOLO, PROVA FALSA, DOCUMENTO NOVO E FUNDAMENTO
PARA INVALIDAR TRANSAÇÃO - NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. A 2ª Reclamada ajuizou
ação rescisória calcada nos incisos III (dolo), VI (prova falsa), VII (documento novo) e VIII
(fundamento para invalidar transação) do art. 485 do CPC, buscando desconstituir a sentença de
1º grau que a condenou solidariamente ao pagamento das verbas trabalhistas em face do
reconhecimento do vínculo empregatício entre o Reclamante e a 1ª Reclamada. 2. Afirma, em
breve resumo, que o depoimento pessoal do representante legal da litisconsorte, Sr. Edilson
Landioso, serviu de base tanto para a condenação principal como para a solidária, eis que teria,
por tal ato, confessado um inexistente vínculo de emprego. Refere que a dita confissão foi
criminosa e fraudulenta, uma vez que teve por escopo induzir a erro a Justiça do Trabalho e
prejudicar a Recorrente, que, de resto, passou a arcar com todas as condenações. 3. Contudo, tal
como decidido pela douta Corte de origem, não pode prosperar o argumento de que a confissão
do representante legal da 1ª Reclamada "foi o único fator para o reconhecimento dos direitos do
Trabalhador, na origem, e para a conseqüente condenação solidária da Autora". Foi fruto,
também, de confissão pessoal acerca da existência de um contrato de subempreitada entre a Vale
do Rio Novo e a 1ª Reclamada (configurando a hipótese prevista na Súmula 331, IV, do TST),
decorrendo, também, da contestação genérica apresentada pela 2ª Reclamada e, ainda, da
ausência, nos autos principais, de documentos e recibos que elidissem os pedidos apresentados
pelo Reclamante. Recurso ordinário desprovido-. (ROAR - 180600-04.2005.5.15.0000, Relatora
Juíza Convocada Maria Doralice Novaes, DEJT 05/02/2010)
Pelo exposto, nego provimento ao recurso ordinário.
ISTO POSTO
ACORDAM os Ministros da Subseção II Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal
Superior do Trabalho, por unanimidade, conhecer do recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Brasília, 15 de maio de 2012.
Emmanoel Pereira
Ministro Relator

