
 

 

 

Dissídio coletivo1 

 

1. Noções preliminares — distinção entre conflitos individuais e coletivos 

 

 Nitidamente, a doutrina estuda largamente a distinção entre os conflitos 

individuais e coletivos. Sob a concepção de Giglio e Corrêa2, esse debate pode ser 

sintetizado, se trabalhadas as três principais distinções entre eles: partes, objeto e 

finalidade. Em relação ao primeiro ponto, nos conflitos coletivos, ao menos uma das 

partes é uma coletividade, composta de um número indeterminado de indivíduos, de 

outro lado, os conflitos individuais, necessariamente, se estabelecem, entre indivíduos 

determinados.  

 

 Sobre o segundo critério se extrai, que nos conflitos coletivos há a discussão de 

interesses abstratos das categorias profissionais e econômicas, em que pese nos 

dissídios individuais o objeto do debate engloba interesses concretos3. E como 

finalidade do conflito coletivo se tem a criação, modificação ou interpretação em tese 

de uma norma jurídica, que por outro lado, nos conflitos individuais é a composição por 

meio da aplicação ao caso concreto de uma norma jurídica preexistente. 

 

 Acrescenta Delgado4 que o Direito do Trabalho se integra desses dois segmentos 

diferenciados, o individual e coletivo, que se estruturam a partir de relações sócio-

juridicas distintas “no primeiro caso, a relação de emprego, envolvendo empregador e 

empregado. No segundo caso, as relações laborais coletivas, envolvendo os seres 
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coletivos trabalhistas”. Isto é, de um lado, o empregador (por si só ou por intermédio de 

suas entidades representativas), e do outro, os trabalhadores, através dos entes 

representativos. 

 

 Nesse sentido, ainda, assinala Merísio5 “o conflito coletivo do trabalho traduz 

não só uma solução jurídica, mas também uma disputa sobre o fato social do trabalho, 

no qual existem fatores fundamentais em jogo: dignidade da pessoa humana, valor 

social do trabalho e da livre-iniciativa, produção e desenvolvimento”.  

 

  Sob esse viés, ao lado da competência para processar os dissídios 

coletivos individuais, o art. 114, § 2º da CF/88, prevê a competência material da Justiça 

Laboral para instruir e julgar os dissídios de natureza coletiva do trabalho6. 

 

2. Princípios informadores do direito coletivo 

 O Direito Coletivo Laboral, constitui um todo unitário, sendo composto de 

princípios, categorias e regras integradas entre si. Assim, os princípios desempenham 

papel fundamental, constroem-se em torno da noção de ser coletivo e dos papeis 

assumidos por esses sujeitos no contexto de suas relações recíprocas e em relação dos 

interesses que representam7. Desse modo, a seguir serão trabalhados alguns dos 

princípios informadores do direito coletivo obreiro. 

 

2.1 Princípio da liberdade associativa e sindical 

 Esse princípio postula pela prerrogativa obreira de associação e, 

consequentemente, sindicalização. Ele pode ter dois vieses: liberdade de associação (de 

maior abrangência) e liberdade sindical. O primeiro princípio “assegura consequência 

jurídico-institucional a qualquer iniciativa de agregação estável e pacífica entre pessoas, 

independentemente de seu segmento social ou dos temas causadores da aproximação8.  
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 De acordo com o autor supracitado, a liberdade sindical abrange a liberdade de 

criação de sindicatos e a sua auto-extinção (apenas através de sentença judicial 

regularmente formulada). Ademais, engloba a prerrogativa de livre vinculação a um 

sindicato, bem como a livre desfiliação de seus quadros, que está disposto 

genericamente na Constituição Federal, art. 5º, inciso XX: ninguém será obrigado a filiar-

se ou manter-se filiado a sindicato. 

 

2.2 Princípio da interveniência sindical na normatização coletiva 

 Esse princípio “propõe que a validade do processo negocial coletivo submeta-se 

à necessária intervenção do ser coletivo institucionalizado obreiro — no caso 

brasileiro, o sindicato”9. O princípio em análise visa evitar a negociação informal do 

empregador com grupos coletivos obreiros que porventura existam de maneira 

meramente eventual, sem as características do sindicato — que prima pelas garantias 

especiais do empregado, transparência negocial, etc. 

 

 Cabe frisar que qualquer ajuste feito de modo informal entre empregador e 

empregado terá caráter de mera cláusula contratual, sem a possibilidade de instituir 

norma jurídica coletiva negociada.  

 

2.3 Princípio da lealdade e transparência na negociação coletiva 

 Há duas faces desse princípio: lealdade e transparência. As duas são asserções 

necessárias para o desenvolvimento democrático e eficaz do negócio processual 

coletivo. Isso porque, segundo Delgado10 “afinal, o Direito Coletivo objetiva formular 

normas jurídicas — e não apenas cláusulas contratuais —, razão por que a lealdade e 

acesso as informações inscrevem-se no núcleo de sua dinâmica de evolução”.  

 

 Nesse sentido, também possui relevância a noção de transparência, que pode 

estar associada até mesmo simplesmente como ideia de lealdade e boa-fé. Ela, acaba 
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sem dúvida, sendo maior do que aquela que cerca os negócios jurídicos estritamente 

individuais. 

 

 

3. Classificação dos dissídios coletivos 

 Atendo-se a leitura do art. 144 da CF, é visível a existência de duas espécies de 

dissídios coletivos, que são: os de natureza econômica e o de greve. A consolidação, 

ainda, prevê os dissídios coletivos de extensão e de revisão. 

 

 Ainda, sob esse prisma, o art. 220 do Regimento Interno do TST traz certa 

amplitude para a classificação dos dissídios coletivos, dispondo que podem eles ser: de 

natureza econômica, de natureza jurídica, originários, de revisão ou de greve. Diante 

da interpretação sistemática da CF, da CLT e da Lei de Greve, pode-se dizer que os 

dissídios coletivos são classificados em: dissídios coletivos de natureza econômica, 

jurídica ou mista. 

 

 Isso porque, os dissídios coletivos originários e os de revisão são subespécies de 

dissídios coletivos de natureza econômica. No que concerne aos dissídios coletivos de 

greve, esses são ecléticos (natureza econômica e jurídica), no entanto, “declaram” ou 

não da greve e “decidem” acerca da procedência ou improcedência das cláusulas 

constantes da pauta de reivindicação dos trabalhadores, que versam sobre a condição 

de trabalho.  

 

 Passa-se, então, neste momento a uma análise sucinta de cada espécie de 

dissídio. O dissídio de natureza econômica é uma ação constitutiva, dado que tem por 

anseio a prolação de uma sentença normativa, a qual criará novas normas ou condições 

de trabalho que irão vigorar no âmbito das relações empregatícias individuais, conforme 

a CF, no seu art. 114, § 2º11.  
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 O dissídio ora em análise, se subdivide em originário e revisional. O primeiro é 

cabível quando inexistam normas coletivas anteriormente estabelecidas em convenção 

coletiva e acordo coletivo. Enquanto que os de revisão são ajuizados quando destinados 

a reavaliar normas e condições coletivas de trabalho já existentes, que, todavia, tenham 

se tornado manifestamente injustas ou ineficazes em virtude das circunstâncias que as 

delinearam12.  

 

 O dissídio coletivo de natureza jurídica é “uma ação declaratória, cujo objeto 

reside apenas na interpretação de cláusulas previstas em instrumentos normativos 

coletivos preexistentes que vigoram no âmbito de dada categoria”13. No entanto, essa 

tipologia de dissídio não é aplicável, na hipótese de interpretação de norma legal de 

caráter geral para toda a classe trabalhadora, como se extrai o entendimento da OJ n. 7 

SDC do TST.  

 

 Já o dissídio coletivo de greve (de natureza mista), pode ter natureza apenas 

declaratória, caso seu objetivo seja somente a declaração de abusividade ou não do 

movimento paredista. Todavia, se o Tribunal apreciar e julgar os pedidos versados nas 

cláusulas constantes na pauta de reivindicações, “(...) o dissídio coletivo de greve terá 

natureza mista, pois, a um só tempo, a sentença normativa correspondente declarará a 

abusividade (ou não) do movimento paredista e constituirá ou não novas relações 

coletivas de trabalho14.  

  

4. Competência 

 Possui competência originária e funcional para processar e julgar os dissídios 

coletivos os Tribunais — Superior ou Regionais — do Trabalho, conforme o art. 856 e 

860 da CLT.  
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 Assim, verifica-se que a competência dos tribunais para processar e julgar o 

dissídio coletivo se dá em virtude da área geográfica do conflito coletivo. Outrossim, 

“será do TRT se o conflito coletivo abranger o espaço territorial da região sob sua 

jurisdição (CLT, art. 678, I, c/c art.  6º da Lei 7.701/1988), sendo funcionalmente 

competente o Tribunal Pleno ou, se houver previsão no respectivo regimento interno, a 

Seção Especializada de Dissídios Coletivos”15.  

 

 Sob o domínio do TST, a Seção de Dissídios Coletivos (SDC) possui competência 

funcional originária, conforme a Lei nº 7.701/1998, em seu art. 2º, I, para: a) conciliar e 

julgar os dissídios coletivos que excedam a jurisdição dos Tribunais Regionais do 

Trabalho e estender ou rever suas próprias sentenças normativas, nos casos previstos 

em lei; b) homologar as conciliações celebradas nos dissídios coletivos de que trata a 

alínea anterior; c)  julgar as ações rescisórias propostas contra suas sentenças 

normativas.  

 

 Sob esse prisma, a SDC do TST, de acordo com o art. 2º, II, tem competência 

funcional derivada (ou recursal) para, em última instância, julgar: a) os recursos 

ordinários interpostos contra as decisões proferidas pelas Tribunais Regionais do 

Trabalho em dissídios coletivos de natureza econômica ou jurídica; b) os recursos 

ordinários interpostos contra as decisões proferidas pelos Tribunais Regionais do 

Trabalho em ações rescisórias e mandados de segurança pertinentes a dissídios 

coletivos; c) os embargos infringentes interpostos contra decisão não unânime proferida 

em processo de dissídio coletivo em sua competência originária, salvo se a decisão 

atacada estiver em consonância com precedente jurisprudencial do Tribunal Superior do 

Trabalho ou da Súmula da jurisprudência  dominante; d) os embargos de declaração 

opostos aos seus acórdãos e os agravos regimentais pertinentes aos dissídios coletivos.  
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 Assim, evidencia-se que os juízes das Varas do Trabalho, não possuem 

competência funcional para processar, nem mesmo julgar, qualquer modalidade de 

dissídio coletivo16.  

 

 É necessário destacar que de conforme o Precedente Normativo nº 29 cabe aos 

Tribunais do Trabalho decidir sobre o abuso do direito de greve.  No entanto, as Varas 

do Trabalho possuem competência, segundo o art. 114, inciso II, da CF, para processar 

e julgar ações que envolvam o exercício do direito de greve17.  

 

4. Procedimento 

 O procedimento especial do dissídio coletivo está previsto nos arts. 856 a 875 da 

CLT, sendo pertinente a aplicação subsidiária do CPC, de acordo com o art. 769 da CLT, 

sempre lembrando que para que isso ocorra a CLT deverá ser omissa no ponto em 

análise e essa migração não seja incompatível com os princípios da seara laboral e 

procedimentos de determinada demanda coletiva.  

  

 O dissídio coletivo, é ajuizado, por intermédio da petição inicial formulada por 

entidade sindical de categoria profissional (forma mais corriqueiramente visualizada) ou 

da categoria econômica, endereçada ao TRT ou TST, de acordo “com a abrangência 

territorial do conflito ou a representação das entidades sindicais que figurem nos polos 

da relação processual18.  

 

 Quando do recebimento da petição inicial, será designada audiência de 

conciliação, a qual será presidida pela Presidente do Tribunal, que possui competência 

para tanto, como aduz o art. 860 da CLT. Ainda, tem-se que alguns regimentos internos 

conferem ao Vice-presidente a competência ora mencionada. Nesse sentido, ainda, 

destaca Leite19:  
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mas a única delegação legalmente permitida para a prática processual do ato 
processual determinado pelo art. 860 da CLT é a prevista no art. 866 da CLT. 
O presidente do Tribunal não fica adstrito às propostas das partes, podendo 
apresentar a solução que entender pertinente para a solução do conflito. 
 

 

Se houver acordo, o Presidente submeterá o dissídio ao Tribunal Pleno ou Seção 

de Dissídios Coletivos, para que seja homologado, sendo que a decisão que também 

homologa o acordo é também uma sentença normativa.  

 

Se firmado o acordo ou frustrada a conciliação, o processo será distribuído, 

através de sorteio, ao relator e revisor, posteriormente, fica sujeito a julgamento pelo 

Tribunal Pleno (ou outro órgão estabelecido no regimento interno). É necessário 

salientar que no TST, tem competência para os dissídios coletivos a SDC.  

 

Nota-se que o procedimento do dissídio coletivo é muito flexível, haja vista a 

ausência de normas formais, não sendo passível a aplicabilidade do instituto da revelia 

e da confissão, pois o que está sendo discutido é o interesse abstrato de determinada 

categoria (profissional ou econômica). 

 

Outra peculiaridade dos dissídios coletivos é que não há nulidade tanto extra 

quanto ultra petita, pelo fato de nele não haver pedido, mas sim, proposta, seja de 

criação de novas normas ou mesmo interpretação de normas antigas20. Acrescenta o 

autor que há necessidade de fundamentação das cláusulas que estejam na pauta de 

reivindicação, devido ao fato de que toda sentença, o que também pressupõe a 

normativa, é imprescindível que seja fundamentada, sob pena de nulidade, de acordo 

com o art. 93, IX, da Constituição.  

 

Tendo como escopo o dissídio coletivo de greve, conforme o art. 8º da Lei nº 

7.783/89, a Justiça Obreira, por iniciativa de qualquer das partes ou do Ministério 

Público Laboral, decidirá acerca da procedência (total e parcial) ou improcedência 

daquilo que foi arguido.  
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Nos dissídios coletivos não há incidência de depósito recursal, todavia as custas, 

consoante o § 4º e as regras estabelecidas no caput e os parágrafos do artigo 789 da 

Consolidação, serão de responsabilidade21:  

 

a) do suscitado, na hipótese de sentença normativa total ou 
parcialmente procedente, sendo calculada sob o valor da causa ou, se este 
for indeterminado, sobre o valor que a decisão (acórdão normativo) ou 
Presidente do Tribunal fixar (CLT, art. 789, III, IV, §§ 1º e 2º).  
 
b) do suscitante, se a sentença terminativa julgar totalmente 
improcedente as cláusulas ou extinguir o dissídios coletivo sem resolução de 
mérito, sendo o seu montante calculado com base no valor da causa ou se 
este for indeterminado, sobre o valor que a decisão (acórdão normativo) ou 
Presidente do Tribunal fixar (CLT, art. 789, II, IV, §§ 1º, e 2º). 

 

c) rateada entre suscitante e suscitado, ou seja, 1% (um por cento) para 
cada parte, na hipótese de acordo firmado nos autos do dissídio coletivo e 
homologado pelo Tribunal, calculada sobre o valor arbitrado na decisão (CLT, 
art. 789, §§ 3º e 4º)  

 

d) solidária das partes vencidas, na hipótese de litisconsórcio em que os 
litisconsortes sejam totalmente ou parcialmente sucumbentes (CLT, art. 
789,§ 4º).  

 

 Na hipótese de recurso ordinário, as custas devem ser pagas pelo vencido (total 

ou parcialmente), dentro prazo recursal preestabelecido que é de oito dias. Cabe 

destacar que não é obrigatória a intimação acerca do recolhimento de custas, tendo em 

vista que deve o interessado obter os cálculos para o preparo, conforme a OJ n. 27 da 

SDC/TST.  

 

  Caso seja omissa a sentença normativa em relação as custas, poderá ser 

interposto embargos de declaração (897-A da CLT e 1022 do CPC). Caso seja mantida a 

omissão, o presidente do Tribunal, de ofício ou provocado, fixará o valor das custas (art. 

789, § 4º da CLT).  Se não houver recurso, as custas serão pagas ao final, após o transito 

em julgado. 

 

4.1 Petição inicial 

 No dissídio coletivo não há possibilidade da exordial ser verbal, como estabelece 

o art. 856 da CLT, ela será sempre escrita. Ainda, levando-se em consideração o art. 858 
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da CLT, o art. 840, § 1º também da Consolidação e o art. 319 do CPC, pode-se 

subentender que a petição inicial será apresentada em tantas vias quantos forem os 

reclamados. Além disso, Leite22 acrescenta que ela deverá apresentar: 

 

a) designação da autoridade a que for dirigida (presidente do TRT ou do 
TST); 

b) a qualificação das partes;  
c) a natureza da atividade econômica da empresa ou categoria econômica 

e, se for o caso, do estabelecimento ou do serviço;  
d) os motivos do dissídio e as bases de conciliação (Lei nº 10.192/2001), art. 

12, caput; TST/SDC, OJ nº 32) 
 

Na linha do art. 114, § 2º da Constituição, na hipótese do autor do dissídio 

coletivo de natureza econômica não juntar documento que aduza a concordância do réu 

no ajuizamento da demanda, poderá ser aplicado o art. 870, § 1º da CLT e ser 

determinada a intimação para que no prazo estipulado se manifeste acerca da 

concordância ou não da instauração do dissídio23. Caso o réu não concorde 

expressamente no interim que tinha para manifestação, deverá ser extinto o processo 

sem resolução de mérito. 

 

Pode-se dizer que existem documentos que imprescindivelmente devem estar 

presentes para que seja possível o ajuizamento do dissídio coletivo, desse modo, 

devendo acompanhar a exordial. Sendo assim, será possível verificar o preenchimento 

das condições da ação e dos pressuposto processuais, se juntados24:  

 

a) o edital de convocação da assembleia geral da categoria; b) ata da 
assembleia geral autorizando a instauração do dissídio coletivo; c) a lista de 
presença da assembleia geral; d) a comprovação da frustação de negociação 
coletiva; b) a comprovação da frustração da negociação coletiva; e) a norma 
coletiva anterior (se houver); f) comprovação da concordância — tácita ou 
expressa — entre as partes para o ajuizamento do dissídio coletivo de 
natureza econômica.  

 

Atenta-se para o fato de que se a petição inicial for elaborada por advogado, o 

mandato deve acompanha-la.  
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O art. 12 da lei n. 10.192/2001, ainda, exige, para que seja ajuizado o dissídio 

coletivo, que as partes apresentem de maneira fundamentada suas propostas finais, as 

quais serão objeto de conciliação ou deliberação do Tribunal, na sentença normativa. 

4.2 Legitimidade das partes 

 Em conformidade com o art. 856 da CLT: a instância será instaurada mediante 

representação escrita ao presidente do Tribunal. Poderá ser também instaurada por 

iniciativa do presidente, ou, ainda, a requerimento da Procuradoria da Justiça do 

Trabalho, sempre que ocorrer suspensão do trabalho. E posteriormente, o dispositivo 

seguinte delineia que a: representação para instaurar a instância em dissídio coletivo 

constitui prerrogativa das associações sindicais, excluídas as hipóteses aludidas no art. 

856, quando ocorrer suspensão do trabalho. 

 Após a edição da EC n. 45/2004, o art. 114, § 2º da Constituição teve nova 

redação, expressando, dessa forma, que caso as partes do conflito coletivo se recusarem 

à negociação coletiva ou arbitragem: é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar 

dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, 

respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as 

convencionadas anteriormente.  

Depois da análise desses dispositivos, resta claro que são partes legítimas ad 

causam nos dissídios coletivos, em um polo da demanda o sindicato da categoria 

profissional – corriqueiramente presente no polo ativo da demanda — e no outro, o 

sindicato da categoria econômica ou mesmo empresas isoladamente consideradas25.  

 

Nesse sentido, assinala Leite26 “quando os sujeitos das lides são sindicatos, 

estamos diante de um conflito intercategorial, na medida em que envolve duas 

categorias — econômica e profissional — distintas. Esse dissídio decorre de uma 

negociação coletiva frustrada. Em contrapartida, quando figurarem na demanda o 
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sindicato da categoria profissional e empresa isoladamente considerada (isto é, não 

representada pelo sindicato da respectiva categoria econômica, tem-se dissídio coletivo 

é de âmbito mais restrito.   

 

O sindicato, ao atuar como suscitante no dissídio ora em análise, desde que 

autorizado através de assembleia geral, atua em nome alheio, isto é, da categoria, na 

defesa de interesse alheio, também, em função da categoria27. O que resta evidente, é 

o fato disto não se caracterizar como substituição processual, pois nesse caso, não seria 

necessária a autorização via assembleia, nem mesmo outras peculiaridades que podem 

ser evidenciadas. 

 

Em relação ao dissídio coletivo em face de empresa, a SDC/TST editou a OJ n. 19, 

que determina que a instauração de instância em face de determinada empresa à prévia 

autorização dos trabalhadores da suscitada.  

 

Em não havendo sindicato representativo da categoria profissional ou 

econômica, de acordo com o art. 857, parágrafo único da CLT, será admitido que o 

dissídio coletivo laboral seja ajuizado pelas federações correspondentes e, na falta 

dessas, pelas confederações respectivas, no âmbito da sua representação.  

 

Acerca ainda da instauração, há de se mencionar que o art. 856 da CLT, também 

prevê a possibilidade dos Presidentes dos Tribunais do Trabalho ou ao Ministério Público 

do Trabalho a instauração da instância, sendo assim, legitimado para o ajuizamento do 

dissídio coletivo. Todavia, Leite28 argumenta que no que concerne à legitimação do 

Presidente do Tribunal Obreiro, não foi recepcionada pelo, art. 114, § 3º da Constituição, 

que faculta as partes, de comum acordo, a legitimação ad causam. 

 

Já com o § 3º, do artigo 114 da CF/88, pode ser evidenciada a legitimidade do 

Ministério Público do Trabalho para ajuizar dissídio coletivo do trabalho em caso de 
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greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse público. Sob esse 

ponto deve-se analisar esse dispositivo concomitantemente com o art. 127 da 

Constituição, ou seja, que seja extraído que não apenas nas greves em atividades 

essenciais, como nas demais, o Ministério Público Laboral esteja legitimado para ajuizar 

dissídio coletivo, seja em defesa de interesses sociais ou individuais indisponíveis29. 

 

4.3 Propositura de comum acordo 

  A restrição imposta para a propositura do dissídio coletivo, foi a necessidade da 

inciativa de ambas as partes, isto é, de comum acordo. Conforme Giglio e Correa30 

doutrinadores levantaram a possibilidade de inconstitucionalidade, em virtude desse 

pré-requisito, inferindo que se um dos indivíduos não concordar com a propositura do 

dissídio, estará sendo vedado o acesso do outro ao Judiciário, ferindo o direito 

assegurado pelo art. 5º, XXXX, da Constituição. Há alguns doutrinadores que defendem 

que o comum acordo se refere a um pressuposto processual, já outros entendem se 

tratar de uma condição da ação.  

 

  Sobre esse ponto, afirma Leite31 que conforme o Enunciado n. 35 da 1ª Jornada 

de Direito Material e Processual do Trabalho, em virtude das características intrínsecas 

da negociação coletiva, não está se violando o princípio do acesso à Justiça, haja vista 

que exigência tem como objetivo fomentar o desenvolvimento da atividade sindical, de 

modo que os entes sindicais ou mesmo empresa, decidam acerca do melhor modo de 

solução dos litígios. 

   

 No entendimento de Carlos Henrique Bezerra Leite32, a necessidade do mútuo 

consentimento para ajuizamento do dissídio coletivo de natureza econômica é uma 

condição da ação, pelo fato de sua ausência acarretar ausência de interesse processual. 

Acrescenta o autor que para a satisfação dessa condição da ação, deve uma das partes 

comprovar que a outra concordou com a propositura da demanda (tácita ou 
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expressamente). Vale destacar que a concordância tácita poderá ser extraída do 

comportamento do suscitado ao contestar a ação do dissídio coletivo.  

 

  É necessário ressaltar que nos dissídios coletivos de greve não se exige o 

comum acordo, mesmo que o suscitante seja o empregador.  

 

5. Sentença normativa 

Nota-se que o poder normativo da Justiça Laboral tem previsão no art. 114, § 2º 

da CF, sendo esse poder exercido através da sentença normativa. Há necessidade de 

frisar que a sentença normativa, que é recorrível, não se equipara a sentença arbitral, 

que é irrecorrível. 

 

Nesse sentido, Leite33 destaca “a exigência do ‘comum acordo’ para a 

instauração dos dissídios coletivos de natureza econômica restringe, sem dúvida, a via 

de acesso ao exercício do poder normativo, mas não foi intenção do constituinte 

derivado a extinção desse poder anômalo conferido à Justiça do Trabalho”.  

 

No âmbito dos dissídios coletivos de natureza constitutiva, as sentenças 

normativas, podem criar cláusulas ou condições econômicas, sociais sindicais ou 

obrigacionais.  

 

Logo, as cláusulas econômicas normalmente se referem a salários, reajustes, 

valores dos adicionais, etc. As cláusulas sociais são aquelas que versam sobre vantagens, 

mas sem conteúdo econômico com, por exemplo, abono de faltas. Já as cláusulas 

sindicais dizem se referem às relações entre os sindicatos ou entre estes últimos e as 

empresas que fazem parte de determinado dissídio coletivo, como é o caso de assuntos 

como contribuições assistenciais que devem ser descontadas em folha. E por fim, as 

cláusulas obrigacionais existem para as hipóteses de descumprimento das normas 

coletivas que constam na sentença normativa, convenção ou acordo coletivo34. 
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Levando-se em consideração o art. 12, § 1º da Lei n. 10.192/2001, pode se extrair 

que a decisão que põe fim ao dissídio coletivo deve, necessariamente, ser 

fundamentada, sob pena de nulidade. A publicação da sentença normativa deve ocorrer 

no prazo de 15 dias da decisão do Tribunal, conforme o art. 12, § 2º, da lei supracitada. 

 

 Em virtude de no dissídio coletivo o Tribunal exercer poder normativo, 

proferindo julgamento com equidade, não se deve falar em nulidade extra e ultra petita, 

devido ao fato de nele não haver pedido no sentido técnico e processual, mas proposta 

de criação de novas normas ou intepretação de antigas35. As sentenças normativas 

produzem coisa julgada com eficácia ultra partes, sendo que o autor acrescenta que 

também é possível o efeito erga omnes da sentença normativa nos dissídios de greve 

nos dissídios coletivos de greve ajuizados pelo MPT, para defender o interesse público 

(art. 114, § 3º da Constituição). 

 

 Cabe recurso ordinário (prazo de oito dias, art. 895, b, da CLT) ao TST da sentença 

normativa, tendo competência para julgá-lo a SDC. Na hipótese de acordo nos autos do 

dissídio coletivo, apenas será admitido recurso ordinário por parte do Ministério Público 

do Trabalho, que tem legitimidade para interpor o recurso em que for parte ou que 

atuou como custos legis. 

 

5.1 Efeitos da vigência 

 Alguns doutrinadores defendem que a sentença normativa produz coisa julgada 

formal, pelo fato ser possível o cumprimento definitivo mesmo antes do trânsito em 

julgado. Ademais, existe previsão (art. 873 da CLT) do dissídio coletivo de revisão, que 

oportuniza a revisão total ou parcial da sentença normativa36. 

 

 No entendimento de Leite (2014b), a sentença normativa faz coisa julgada 

material — além de formal —, em virtude do art. 2º, I, c, da Lei n. 7.701/88, que 
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estabelece a competência originária da sessão especializada em dissídios coletivos para: 

julgar ações rescisórias propostas contra suas próprias sentenças normativas, cabendo, 

conforme o inciso II, alínea b, do artigo mencionado, julgar em última instância: os 

recursos ordinários interpostos contra as decisões proferidas pelos Tribunais Regionais 

do Trabalho em ações rescisórias e mandados de segurança pertinentes a dissídios 

coletivos. 

 

 Destarte, se é cabível a ação rescisória contra sentença normativo, pode ser 

extraído o entendimento de que ela pode produzir coisa julgada material. Todavia, esse 

não é o entendimento presente na Súmula 397 do TST, que aduz que a sentença 

normativa produz somente coisa julgada formal. 

 

5.2 Extensão das decisões e revisão 

De acordo com o art. 869 da CLT, poderá a sentença normativa ter seus efeitos 

estendidos, a todos os empregados da mesma categoria profissional, em virtude: da 

solicitação de um ou mais empregados, ou de qualquer sindicato destes; solicitação de 

um ou mais sindicatos de empregados; ex officio (Tribunal que proferiu a decisão) e, 

ainda, por solicitação do MPT. Isso quer dizer que poderá ocorrer a extensão da decisão 

normativa a outros que não figurem de maneira originária no pelo ativo e passivo da 

demanda37. 

 

Para que seja válida essa extensão a todos os empregados da mesma categoria 

profissional, consoante o art. 870 da legislação obreira, deve haver concordância dos 

sindicatos que estejam no polo ativo e passivo da demanda coletiva, bem como, se o 

dissídio decorrer de acordo coletivo frustrado, de no mínimo, três quartos dos 

empregadores e três quartos dos empregados. 

 

O artigo em análise ainda delineia que os interessados terão prazo não inferior a 

30 nem superior a 60 dias, a fim de que se manifestem acerca da extensão dos efeitos 
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da sentença normativa, Sendo que se o Tribunal estender a decisão, marcará data que 

a extensão entrará em vigor (art. 871 da CLT). 

 

Porém, no entendimento de Leite (2014b, p. 440) “o dissídio coletivo de 

extensão, por ter natureza econômica, não poderá mais ser instaurado de ofício, por 

provocação do MPT ou de uma das entidades sindicais, visto que há necessidade de 

mútuo consentimento, nos termos do art. 114. § 2º, da CF.  

 

Os arts. 873 a 875 da CLT, dispõem sobre o dissídio coletivo revisional, 

prevendo-se a possibilidade de revisão da sentença normativa, se esta tenha vigência 

superior a um ano38. Em linhas gerais, é um dissídio derivado do dissídio de natureza 

econômica, em que a sentença normativa tenha fixado condições de trabalho que foram 

modificadas posteriormente, devido a circunstâncias alheias à vontade das partes39.  

 

Tem competência para julgar o dissídio coletivo revisional o tribunal que 

prolatou a decisão objeto de revisão. Na hipótese da sentença normativa ter sido 

proferida pelo TRT, cabe recurso ordinário para o TST, sendo plausível a aplicação do 

mesmo procedimento concernente ao dissídio coletivo de caráter econômico.  
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