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4 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do trabalho. 25 ed. São Paulo: Editora Atlas, 2009. p.838,839. 
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financeiras, ou o provisório, pela força maior ou por necessidade, não são 

considerados lock-out”.5 

Negociação coletiva 

“Negociação coletiva compreende todas as negociações que tenham lugar entre, de 

uma parte, um empregador, um grupo de empregadores ou uma organização ou 

várias organizações de trabalhadores com o fim de: a) fixar as condições de trabalho 

e emprego, ou; b) regular as relações entre empregadores e trabalhadores, ou; c) 

regular as relações entre os empregadores ou suas organizações e uma ou várias 

organizações de trabalhadores, ou alcançar todos esses objetivos de uma só vez”.6 

 

 

 

                                            
5CARRION, Valentin. Comentários à consolidação das leis do trabalho. 34 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2009, p. 553. 
6 Convenção n. 154 da Organização Internacional do Trabalho. Disponível em: 
http://www.mte.gov.br/rel_internacionais/convencoesOIT.asp. Acesso em 23 de Mar. 2010. 
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RESUMO 

Após a inclusão mediante a Emenda Constitucional n. 45, da 

necessidade de mútuo consenso para ingressar com dissídio coletivo, houve muitos 

questionamentos quanto a permanência ou não do poder normativo da Justiça do 

Trabalho, a licitude deste novo requisito e como proceder nos dissídios coletivos. 

Nesse contexto, o tema está direcionado a um estudo do 

poder normativo, comparando com os demais países sua abrangência e os limites 

de atuação no Brasil.  

A polêmica da necessidade do comum acordo para ajuizar os 

dissídios coletivos será analisada comparando as duas correntes existentes, a 

primeira que a considera uma ofensa ao princípio da inafastabilidade do acesso ao 

Poder Judiciário, assegurado pelo artigo 5º, XXXV da Constituição da República 

Federativa do Brasil, já a segunda sustenta que nos casos de dissídio coletivo é 

exercida atividade legiferante, e não jurisdicional, afastando a violação a este 

princípio. 

Outro ponto ponderado será a legitimidade do Ministério 

Público do Trabalho para ingressar com dissídios coletivos, seu âmbito de atuação, 

se apenas nos casos em que envolvam atividades essenciais, ou as greves de uma 

maneira geral. Será abordado o mútuo acordo e sua necessidade nos dissídios de 

greve. 

E por fim as formas que se estabelecem o comum acordo, se 

este se dá tacitamente e o que as mudanças ocasionam no meio social e a 

necessidade atual de uma reforma sindicalista. 

Palavras-Chave: Poder Normativo – Dissídio Coletivo – 

Comum Acordo - Greve 

 

 



INTRODUÇÃO 

A presente Monografia tem como objeto o estudo da 

“necessidade do ‘comum acordo’ à propositura do dissídio coletivo”. 

O seu objetivo é examinar primeiramente o poder normativo da 

Justiça do Trabalho e o dissídio coletivo, para, a partir de então investigar a 

aplicação do comum acordo para a propositura do dissídio, averiguar se este está 

em consonância com o que dispõe a Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988 em seu art. 5°, XXXV. 

Para tanto, principia–se, no Capítulo 1, tratando do poder 

normativo, seu conceito, retrospecto histórico frente à legislação brasileira, as formas 

de solução dos conflitos coletivos, um estudo comparado do direito com alguns 

países, as vantagens e desvantagens do poder normativo, sua permanência no 

direito do trabalho após a EC n. 45, e ainda, seus limites de atuação. 

No Capítulo 2, abordando o dissídio coletivo, a distinção entre 

dissídio individual e coletivo, o conceito, sua classificação, as condições da ação, 

pressupostos processuais subjetivos e objetivos, o comum acordo como 

pressuposto ou condição da ação, bem como a sentença normativa, apontando suas 

cláusulas, eficácia e natureza jurídica. 

No Capítulo 3, tratando do tema central deste trabalho, isto é, a 

“necessidade do ‘comum acordo’ à propositura do dissídio coletivo”. A questão do 

comum acordo nos dissídios de greve e a legitimidade do Ministério Público do 

Trabalho, as exigências para a propositura de dissídio coletivo no regime anterior e 

no atual, a constitucionalidade do comum acordo, as formas tácita e expressa de 

comum acordo, e o incentivo ao exercício da greve. 

O presente Relatório de Pesquisa se encerra com as 

Considerações Finais, nas quais são apresentados pontos conclusivos destacados, 

seguidos da estimulação à continuidade dos estudos e das reflexões sobre “A 

necessidade do ‘comum acordo’ à propositura do dissídio coletivo”. 
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Para a presente monografia foram levantadas as seguintes 

hipóteses: 

a) A requisição do comum acordo para avaliar dissídio coletivo 

fere o princípio constitucional da inafastabilidade do acesso ao Poder Judiciário, 

resguardado pelo artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal. 

b) A exigência do comum acordo para ajuizar dissídio coletivo 

incentiva o exercício da greve.   

c) Não é necessário o comum acordo para ingressar com 

dissídio coletivo de greve. 

Quanto à Metodologia empregada, registra-se que, na Fase de 

Investigação7 foi utilizado o Método Indutivo8, na Fase de Tratamento de Dados o 

Método Cartesiano9, e, o Relatório dos Resultados expresso na presente Monografia 

é composto na base lógica Indutiva. 

Nas diversas fases da Pesquisa, foram acionadas as Técnicas 

do Referente10, da Categoria11, do Conceito Operacional12 e da Pesquisa 

Bibliográfica13. 

                                            
7 “[...] momento no qual o Pesquisador busca e recolhe os dados, sob a moldura do Referente 
estabelecido[...]. PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa jurídica e Metodologia da pesquisa 
jurídica. 10 ed. Florianópolis: OAB-SC editora, 2007. p. 101. 

8 “[...] pesquisar e identificar as partes de um fenômeno e colecioná-las de modo a ter uma percepção 
ou conclusão geral [...]”. PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa jurídica e Metodologia da 
pesquisa jurídica. 10 ed. Florianópolis: OAB-SC editora, 2007. p. 104. 

9 Sobre as quatro regras do Método Cartesiano (evidência, dividir, ordenar e avaliar) veja LEITE, 
Eduardo de oliveira. A monografia jurídica. 5 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 22-
26. 

10 “[...] explicitação prévia do(s) motivo(s), do(s) objetivo(s) e do produto desejado, delimitando o 
alcance temático e de abordagem para a atividade intelectual, especialmente para uma pesquisa.” 
PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa jurídica e Metodologia da pesquisa jurídica. 10 ed. 
Florianópolis: OAB-SC editora, 2007. p. 62. 

11 “[...] palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou à expressão de uma idéia.” PASOLD, 
Cesar Luiz. Prática da Pesquisa jurídica e Metodologia da pesquisa jurídica. 10 ed. 
Florianópolis: OAB-SC editora, 2007. p. 31. 

12 “[...] uma definição para uma palavra ou expressão, com o desejo de que tal definição seja aceita 
para os efeitos das idéias que expomos [...]”. PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa jurídica e 
Metodologia da pesquisa jurídica. 10 ed. Florianópolis: OAB-SC editora, 2007. p. 45. 

13 “Técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e coletâneas legais. PASOLD, 
Cesar Luiz. Prática da Pesquisa jurídica e Metodologia da pesquisa jurídica. 10 ed. 
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Capítulo 1  

O PODER NORMATIVO DA JUSTIÇA DO TRABALHO 

É consabido que o Direito do Trabalho, por meio dos seus 

princípios, institutos, instituições e finalidades, goza de autonomia em relação a 

outros ramos do direito14. 

Entre os traços do direito do trabalho, destaca-se o de não 

servir indistintamente a pessoas difusas que se alteram a cada instante, onde num 

momento podem ser credores e amanhã devedores, mas a uma classe em face de 

outra classe15. 

Neste sentido, leciona VIANA16: 

“Foi exatamente por ser um direito de classe, envolvendo, portanto, 
coletividades, que ele conseguiu nascer e crescer, impondo-se aos 
que detinham o poder, como uma espécie de Direito Civil ao 
contrário. De todos os ramos do Direito foi o primeiro a ser construído 
basicamente pelos oprimidos que conseguiam opor obstáculos à sua 
própria exploração”. 

Outra característica una no judiciário é o poder normativo 

atribuído a Justiça do Trabalho nos dissídios coletivos, ao qual direcionaremos o 

estudo no presente capítulo. 

 

                                                                                                                                        
Florianópolis: OAB-SC editora, 2007. p. 239. 

14 OLIVEIRA, Dalva Amélia de. Os dissídios coletivos e o poder normativo da Justiça do 
Trabalho. In Revista Trabalhista,v. VII. Rio de Janeiro: Forense, 2003, 61. 
15 VIANA, Márcio Túlio. O novo papel das Convenções Coletivas de Trabalho: limite, riscos e 
desafios. Brasília: Revista do TST. v. 67, n. 3, jul/set, 2001,  p. 47. 
16 VIANA, Márcio Túlio. O novo papel das Convenções Coletivas de Trabalho: limite, riscos e 
desafios. Brasília: Revista do TST. v. 67, n. 3, jul/set, 2001,  p. 47. 
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1.1 CONCEITUAÇÃO DE PODER NORMATIVO 

Dentre os ramos do Poder Judiciário, a Justiça do Trabalho é a 

única que possui competência para criar normas gerais e abstratas destinadas às 

categorias profissionais ou econômicas, respeitando as disposições legais e 

convencionais mínimas de proteção ao trabalho.17 

A esta competência chamamos de poder normativo, previsto no 

artigo 114, § 2º da CRFB: 

“Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à 
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”. 

Para Nascimento, o poder normativo é “a competência 

constitucional dos tribunais do trabalho para proferir decisões nos processos de 

dissídios econômicos, criando condições de trabalho com força obrigatória”.18 

Define ALMEIDA19: 

“Poder normativo é o poder que a Constituição Federal confere aos 
Tribunais do Trabalho para, no julgamento de dissídio coletivo de 
natureza econômica, estabelecer normas e condições de trabalho, 
superando o impasse resultante da ausência de solução do conflito 
coletivo de interesses pelas próprias partes”. 

Conceitua MARTINS FILHO20: 

“Pode-se, pois, definir o Poder Normativo da Justiça do Trabalho 
como o poder constitucionalmente conferido aos Tribunais 
Trabalhista de dirimirem os conflitos coletivos de trabalho mediante o 
estabelecimento de novas e mais benéficas condições de trabalho, 
respeitadas as garantias mínimas já previstas em lei”. 

Portanto, as sentenças normativas, proferidas nos dissídios 

coletivos, têm caráter de uma lei particular, aplicável a determinada categoria 

                                            
17 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito processual do trabalho. 4 ed. São Paulo: LTr, 
2006, p. 202. 
18NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito processual do trabalho. 21 ed. São Paulo: 
Saraiva. 2002, p. 633, 634. 
19 ALMEIDA, Cleber Lúcio de. Direito processual do trabalho. Belo Horizonte. Del Rey, 2006. p. 793 
20 MARTINS FILHO, Ives Granda da Silva. Processo Coletivo do Trabalho. 4 ed. São Paulo: LTr, 
2009, p.13. 
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profissional de uma base territorial. Esta sentença será fruto de juízo de equidade, 

onde o julgador aplicará a norma que estabeleceria se fosse legislador”.21 

1.2 RETROSPECTO HISTÓRICO DO PODER NORMATIVO 

1.2.1 Carta Del Lavoro 

Nosso sistema foi inspirado no modelo corporativista italiano da 

Carta Del Lavoro de 1927, do regime fascista de Benito Mussolini. Consolidou a 

autorização ao Judiciário para criar condições de trabalho, fundando-se no princípio 

da equidade que deveria presidir a solução dos conflitos de interesses entre as 

categorias econômicas e profissionais. 

A Carta Del Lavoro, aprovada no Grande Conselho Fascista, 

de 21 de abril de 1927, na declaração V dizia que: “a Magistratura do trabalho é o 

órgão pelo qual o Estado intervém para regular as controvérsias do trabalho, quer 

elas se refiram à observância dos pactos e de outras normas existentes, quer às 

determinações de novas condições de trabalho”22. 

O sistema era constituído por uma Corte de Apelação, com 

peritos aptos a decidir num único grau de jurisdição os conflitos coletivos. A lei nº 

563, de 03/04/1926, estabelecia que este órgão tinha poderes para determinar 

normas trabalhistas a serem cumpridas pelas empresas e empregados da respectiva 

categoria na solução dos conflitos coletivos, que era exatamente o poder normativo 

de criar regras trabalhistas, gerando novas condições de trabalho por meio de 

decisão judicial.23 

A Magistratura Del Lavoro, competente para julgar os dissídios 

coletivos, era constituída por seção especial do Tribunal de Apelação, composta por 

                                            
21MARTINS FILHO, Ives Granda da Silva. Processo Coletivo do Trabalho. 4 ed. São Paulo: LTr, 
2009, p.13. 
22SILVA, Jeferson Barbosa. História sindicalista. São Paulo: CEPROS, 2001, 
23 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito processual do trabalho. 28 ed. São Paulo: Editora Atlas, 2008. 
p.07. 
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três membros, os quais eram assistidos por dois peritos em questões de produção e 

trabalho, nomeados pelo primeiro presidente.24 

No corporativismo não se admite a luta de classes e em tese o 

conflito entre capital e trabalho, desta forma, trabalhadores e empresa se 

“colaboram” para o fim maior do Estado, a produção e o bem-estar social25. 

“A competência normativa tinha por objetivo evitar o 

entendimento direto entre trabalhadores e empregadores. Não havia sentido permitir 

a greve, pois a Justiça do Trabalho tinha competência normativa”.26 

Na lição de ROMITA27 a principal função política da Justiça do 

Trabalho no corporativismo era preencher o vazio deixado pela proibição da greve: 

“As formas extrajudiciais de composição dos conflitos de trabalho são 
desencorajadas, pois convém ao Estado corporativo condicionar os 
fatores da produção e nele buscar a solução para as controvérsias 
oriundas da relação de trabalho”. 

Ou seja, “se houver algum conflito, o Estado resolve, ou 

melhor, “abafa”. Pelo Estado, para o Estado e com o Estado, em tudo”28. 

1.2.2 Comissões Mistas de Conciliação 

Foram instituídas no Brasil, pelo Decreto nº 21.364, de 

04/05/1932, as Comissões Mistas de Conciliação, com o objetivo de dirimir os 

conflitos coletivos. Estas Comissões eram compostas de um presidente, poderia ser 

advogado, magistrado ou funcionário federal, estadual ou municipal, e 

representantes de empregados e empregadores, escolhidos de acordo com as listas 

enviadas pelos sindicatos ou associações, sendo de igual número.29 

                                            
24 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito processual do trabalho. 28 ed. São Paulo: Editora Atlas, 2008. 
p.07. 
25PRAGMÁCIO FILHO, Eduardo. Reflexões sobre o dissídio coletivo na Justiça do Trabalho após a 
Emenda Constitucional n. 45 de 2004. In Revista LTR,v. 74. n. 1 jan. São Paulo: LTr, 2010, 90. 
26 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito processual do trabalho. 28 ed. São Paulo: Editora Atlas, 2008. 
p.07. 
27ROMITA, Arion Sayão. O fascismo no direito do trabalho brasileiro. São Paulo: LTr, 2001, p. 89. 
28PRAGMÁCIO FILHO, Eduardo. Reflexões sobre o dissídio coletivo na Justiça do Trabalho após a 
Emenda Constitucional n. 45 de 2004. In Revista LTR,v. 74. n. 1 jan. São Paulo: LTr, 2010, 91. 
29 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito processual do trabalho. 28 ed. São Paulo: Editora Atlas, 2008. 
p.13 
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Estas comissões funcionavam mais como órgão arbitral, 

pertenciam ao Poder Executivo e não tinham autonomia administrativa ou 

jurisdicional, pois eram anexas ao Ministério do Trabalho, Comércio e Indústria. Os 

juízes eram escolhidos por sorteio e demissíveis ad nutum, impossibilitando que 

julgassem de maneira independente as questões que lhes eram submetidas. As 

Comissões Mistas faziam a tentativa de conciliação, mas não o julgamento dos 

dissídios coletivos.30 

1.2.3 Constituição de 1934 

A Constituição de 1934 estabeleceu no artigo 122 e parágrafo 

único: 

“Para dirimir questões entre empregadores e empregados, regidas 
pela legislação social, fica instituída a Justiça do Trabalho, à qual não 
se aplica o disposto no Capítulo IV do Título I. 

Parágrafo único - A constituição dos Tribunais do Trabalho e das 
Comissões de Conciliação obedecerá sempre ao princípio da eleição 
de membros, metade pelas associações representativas dos 
empregados, e metade pelas dos empregadores, sendo o presidente 
de livre nomeação do Governo, escolhido entre pessoas de 
experiência e notória capacidade moral e intelectual”. 

Desta forma, instituiu a Justiça do Trabalho, mas esta ainda 

não era considerada um órgão do poder judiciário. 

1.2.4 Constituição de 1937 

Em 10 de novembro de 1937, com o golpe do Estado Novo, 

Getúlio Vargas impôs nova Constituição, que repetiu em alguns aspectos a redação 

da Constituição anterior, sendo ainda um órgão do Poder Executivo, conforme 

dispunha no artigo 139: 

“Para dirimir os conflitos oriundos das relações entre empregadores e 
empregados, reguladas na legislação social, é instituída a Justiça do 
Trabalho, que será regulada em lei e à qual não se aplicam as 
disposições desta Constituição relativas à competência, ao 
recrutamento e às prerrogativas da Justiça comum”. 

                                            
30 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito processual do trabalho. 28 ed. São Paulo: Editora Atlas, 2008. 
p.13, 14. 
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Na obra “As diretrizes da nova política do Brasil”, Getúlio 

Vargas fundamentou a atividade legislativa do Estado, relatando: 

“No Brasil, onde as classes trabalhadoras não possuem a poderosa 
estrutura associativa nem a combatividade do proletariado dos 
países industriais e onde as desinteligências entre o capital e o 
trabalho não apresentam felizmente, o aspecto de beligerância, a 
falta, até bem pouco, de organizações e métodos sindicalistas 
determinou a falsa impressão de serem os sindicatos órgãos de luta, 
quando, realmente, o são de defesa e colaboração dos fatores 
capital e trabalho com o poder público”31. 

O Estado considerava os conflitos “nocivos aos interesses da 

produção, que deveria atuar livremente sem os ‘incômodos’ decorrentes das 

reivindicações dos trabalhadores, mas se estas surgissem, caberia ao Estado, 

através de sua máquina, resolvê-las rapidamente e ‘restabelecer a paz social’”32.  

Houve um intenso debate doutrinário em 1937, entre Waldemar 

Ferreira e Oliveira Viana a respeito do poder normativo da justiça do trabalho. O 

jurista e sociólogo Oliveira Viana faz um resumo dos argumentos elaborados pelo 

relator Waldemar Ferreira, em artigo publicado no ‘Jornal do Commercio’: 

“O anteprojeto da organização da Justiça do Trabalho, ora em 
discussão na Câmara, confere aos tribunais do trabalho poderes 
normativos. Estes poderes parecem à comissão da Justiça, pelo 
órgão do seu ilustre relator, o Professor Waldemar Ferreira, 
contrários aos princípios do próprio regime jurídico vigente; mais 
ainda: contrários ao texto expresso na Constituição, bem como 
contrários flagrantemente, a tudo quanto há demais assentado em 
matéria de Direito Judiciário e Processual. 

Contrario ao fundamento do regime instituído: pois que violam um 
dos seus princípios basilares, que é o princípio da separação dos 
poderes, atribuindo competência legislativa a órgãos judiciários. 
Contrários ao próprio texto da Constituição: pois que esta 
competência legislativa importaria numa delegação de poder, 
expressamente vedada pelo art. 3º, parágrafo único, e numa 
atividade legislativa formal, incompatível com o artigo da mesma 
Constituição, que discrimina e precisa a competência privativa do 
Poder Legislativo. Contrário, enfim, aos princípios mais elementares 
do Direito Judiciário: pois é cânon, que não sofre derrogação, a 
especialidade da sentença judiciária, não podendo o juiz decidir 

                                            
31ROMITA, Arion Sayão. O poder normativo da justiça do trabalho: antinomias constitucionais. 
Revista LTr. São Paulo: LTr, vol.65, n. 03, março/2001, p. 265. 
32 MELO, Raimundo Simão de. Dissídio coletivo de trabalho. São Paulo: LTr. 2002, p. 32. 
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senão singularmente, caso por caso, valendo sua decisão 
unicamente inter partes e não inter alios”33. 

No mesmo artigo, Oliveira Viana refuta as palavras de 

Waldemar Ferreira ao dizer: 

“Na verdade, o que há, em tudo isso, é a aplicação de princípios e 
regras de direito judiciário processual comum a tribunais, que foram 
instituídos justamente com o objetivo de fugir, tanto quanto possível, 
ao regime dessas regras e princípios. Não fora a necessidade de 
evadir-se – no julgamento dos conflitos econômicos e do trabalho na 
época industrial – ao formalismo dos tribunais ordinários e aos seus 
critérios julgadores (...) - e os tribunais do trabalho não terem surgido, 
continuando a administração da Justiça a ser feita dentro dos seus 
métodos e critérios tradicionais. Enquadrar a justiça do trabalho na 
metodologia processual dos tribunais de direito comum é, pois, uma 
contradição substancial, que importaria em anular a própria razão de 
ser de sua instituição. 

Não é só. Mesmo que os tribunais do trabalho pertencessem ao 
Poder Judiciário e fossem, em tudo, semelhantes aos tribunais de 
direito comum, ainda assim não haveria nenhuma ilegitimidade na 
competência normativa conferida porventura a estes tribunais. Por 
que? Porque a competência para decidir de uma maneira geral é, 
como parece ao eminente relator da Comissão da Justiça, 
incompatível com a função judiciária. Mesmo tratando-se de tribunais 
de direito comum – dos tribunais enquadrados dentro do chamado 
Poder Judiciário”34. 

Ao final, a tese que prevaleceu foi de Oliveira Vieira, que era 

assessor do Ministro do Trabalho, esta estabelecia que a função do juiz não é de 

mero autônomo diante da lei, pois tem função criativa e não de mero interprete. O 

juiz teria desta forma, maior liberdade de atuação, tendo por base a escola 

sociológica do direito e o realismo jurídico. A delegação legislativa é um fato 

reconhecido em vários países. Havia necessidade de atender novas realidades, 

mediante técnicas próprias, existindo compatibilidade entre a competência normativa 

e a função judiciária. A separação dos poderes não é rígida, sendo legítimas as 

                                            
33 SILVA, Floriano Corrêa Vaz da.O poder normativo da justiça do trabalho, in SILVA, Georgenor 
de Souza Franco. Curso de direito coletivo do trabalho: estudo em homenagem ao ministro 
Orlando Teixeira da Costa. São Paulo: LTr, 1998, p. 369-397. 
34 SILVA, Floriano Corrêa Vaz da.O poder normativo da justiça do trabalho, in SILVA, Georgenor 
de Souza Franco. Curso de direito coletivo do trabalho: estudo em homenagem ao ministro 
Orlando Teixeira da Costa. São Paulo: LTr, 1998, p. 397. 
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sentenças normativas. Dizia que o poder normativo era uma verdadeira arbitragem, 

‘um laudo de perito’.35 

Em 02 de maio de 1939 foi estabelecido o Decreto-lei nº 1237, 

regulamentado pelo Decreto nº 6.596 de 12/12/1940, que organizou a justiça do 

trabalho. Esta passou a ser um órgão autônomo tanto em face ao Poder Executivo, 

como também à Justiça Comum, porém não pertencia ao Poder Judiciário, embora 

exercesse função jurisdicional. Os Conselhos Regionais do Trabalho substituíram as 

Comissões Mistas de Conciliação, para apreciar em competência originária os 

dissídios coletivos, permitindo-se que suas decisões tivessem força normativa.36 

1.2.5 Constituição de 1946 

Dispôs a respeito do poder normativo no artigo 123, § 2º: 

“Compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar os dissídios 
individuais e coletivos entre empregados e empregadores, e, as 
demais controvérsias oriundas de relações, do trabalho regidas por 
legislação especial. 

§ 2º - A lei especificará os casos em que as decisões, nos dissídios 
coletivos, poderão estabelecer normas e condições de trabalho”. 

A Justiça do trabalho foi incluída aos órgãos do Poder 

Judiciário com a promulgação da Constituição de 18 de setembro de 1946, no 

entanto o Supremo Tribunal Federal (STF) já reconhecia a natureza jurídica dos 

tribunais trabalhistas.37 

1.2.6 Constituição de 1988 e a Emenda Constitucional nº 45/2004 

Com a promulgação da Constituição de 05 de outubro de 1988 

houve uma ampliação na competência da Justiça do Trabalho para estabelecer 

normas e condições de trabalho, conforme a redação do artigo 114, § 2º da 

Constituição da República Federativa do Brasil, que trata do poder normativo: 

                                            
35 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito processual do trabalho. 28 ed. São Paulo: Editora Atlas, 2008. 
p.14. 
36 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito processual do trabalho. 28 ed. São Paulo: Editora Atlas, 2008. 
p.15. 
37 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito processual do trabalho. 28 ed. São Paulo: Editora Atlas, 2008. 
p.15. 
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“Recusando-se qualquer das partes à negociação ou à arbitragem, é 
facultado aos respectivos sindicatos ajuizar dissídio coletivo, 
podendo a Justiça do Trabalho estabelecer normas e condições, 
respeitadas as disposições convencionais e legais mínimas de 
proteção ao trabalho”. 

Desta forma, se não houvesse negociação coletiva (solução do 

conflito pelos sujeitos sem intervenção de terceiro), ou se qualquer das partes 

recusasse a arbitragem, qualquer dos sindicatos poderia recorrer ao Judiciário, 

unilateralmente, pleiteando o estabelecimento de novas condições de trabalha para 

a sua categoria.38 

Com o advento da referida Emenda Constitucional, o artigo 114 

§ 2º passou a prever: 

“Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à 
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”. 

“Há quem sustente que a Emenda Constitucional nº 45/2004 ao não 
repetir a expressão “podendo a Justiça do Trabalho estabelecer 
normas e condições”, extinguiu o poder normativo da Justiça do 
Trabalho, substituindo-o por simples arbitragem oficial facultativa, 
argumentando que a exigência de concordância das partes para a 
instauração do dissídio deixa claro que não se trata, o ato de suscitá-
lo, do ajuizamento de uma ação, mas de pedido, de ambas as partes 
da intervenção do Estado, não como julgador, mas como árbitro (o 
que implica, inclusive, impossibilidade de recurso contra a decisão 
proferida”.39 

Contudo, ensina ALMEIDA40, que a Constituição, ao dispor que 

a Justiça do Trabalho decidirá o conflito respeitando as disposições mínimas legais 

de proteção ao trabalhador, bem como as convencionadas anteriormente, permite 

afirmar que, ao julgar o dissídio, o Tribunal estabelecerá normas e condições de 

trabalho, exercendo, portanto, o poder normativo. 

                                            
38 ALMEIDA, Cleber Lúcio de. Direito processual do trabalho. Belo Horizonte. Del Rey, 2006. p. 
174. 
39 ALMEIDA, Cleber Lúcio de. Direito processual do trabalho. Belo Horizonte. Del Rey, 2006. p. 
174. 
40 ALMEIDA, Cleber Lúcio de. Direito processual do trabalho. Belo Horizonte. Del Rey, 2006. p. 
174. 
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SUSSEKIND41 afirma que a sentença “poderá criar ou rever 

regras e condições de trabalho, desde que o pedido integre a lide, respeitadas as 

disposições mínimas de proteção ao trabalho previstas em lei ou instrumento da 

negociação coletiva”, negando a extinção do poder normativo. 

José Augusto Rodrigues Pinto42 entende que: 

“Na reformulação da competência trabalhista, a EC n. 45/2004 
alterou o § 2º e, ao alterá-lo, a nosso ver, extinguiu o poder 
normativo dos tribunais do trabalho (...) deixa de haver uma sentença 
normativa. A que foi proferida será uma sentença coletiva que torna 
possível pensar na eliminação da exigência de cumprimento 
mediante dissídio individual específico (CLT, art. 872, parágrafo 
único), uma vez que comporta execução direta das cláusulas que 
resultem da prestação jurisdicional resultante do contraditório que a 
precedeu”. 

Pontua Antônio Álvares da Silva43 que “buscou-se conciliar a 

autonomia privada coletiva com a intervenção estatal, que só se realiza mediante 

vontade das partes (...) decidir o conflito significa exatamente estabelecer normas e 

condições”. 

Assevera ALMEIDA44: 

“Subsiste, a nosso juízo, o poder normativo da Justiça do Trabalho, 
na medida em que resolver o conflito coletivo de interesses, ainda 
que o dissídio seja suscitado de comum acordo pelas partes, é 
proferir uma decisão, que substitui a vontade das partes em conflito 
no estabelecimento de normas e condições de trabalho”. 

O poder normativo atua como uma forma de solução de conflito 

coletivo, além de assegurar os direitos mínimos obtidos em negociação coletiva. 

                                            
41 SUSSEKIND, Arnaldo. As relações individuais e coletivas de trabalho da reforma do poder 
judiciário. Revista do Tribunal Superior do Trabalho, v. 71, n. 1, jan./abr. 2005, p. 28. 
42 PINTO, José Augusto Rodrigues. A emenda constitucional n. 45/2004 e a justiça do trabalho: 
reflexos, inovações e impactos. In: COUTINHO, Grijalbo Fernandes de; FAVA, Marcos Neves. 
Justiça do Trabalho: competência ampliada, p. 242-244. 
43 SILVA, Antônio Álvares da.Dissídio coletivo e a emenda constitucional n. 45. Belo 
Horizonte.:RTM, 2005, p. 38, 48. 
44 ALMEIDA, Cleber Lúcio de. Direito processual do trabalho. Belo Horizonte. Del Rey, 2006. p. 
794. 
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1.3 FORMAS DE SOLUÇÃO DOS CONFLITOS COLETIVOS DE TRABALHO 

RODRIGUES45 elenca seis formas de solução dos conflitos 

coletivos de trabalho, seguidas pelos diversos países, quais sejam: 

Ajuste direto: acordo direto entre o empregador e o trabalhador, 

sem participação de terceiros, consolidando-se numa convenção coletiva de 

trabalho. 

Investigação: emprego de peritos que avaliam a situação em 

questão e emitem um parecer técnico com as condições reais da empresa ou setor, 

fornecendo assim elementos consistentes para que as partes encontrem uma 

solução justa ao estabelecer novas condições de trabalho. 

Conciliação: participação de um terceiro, objetivando a solução 

do conflito mediante aproximação dos pontos de vista das partes, obtendo 

consentimentos mútuos, resolvendo o conflito de forma voluntária. Este terceiro 

poderá ser um particular ou o Estado. 

Mediação: o mediador, escolhido voluntariamente pelas partes, 

é geralmente um perito ou sabedor da matéria. Este formula uma recomendação a 

ser adotada pelas partes. 

Arbitragem: se dá de modo facultativo ou obrigatório, onde um 

terceiro escolhido pelas partes estabelece um laudo que deverá ser acatado pelas 

partes. 

Decisão judicial: o conflito coletivo é submetido à jurisdição do 

Estado, resolvendo mediante sentença normativa, estabelecendo novas condições 

de trabalho. 

De forma geral, MELO46 classifica em três meios de solução: 

                                            
45 RODRIGUES, Américo Plá. Estudo preliminar. In: A solução dos conflitos trabalhistas, 
coordenado por Néstor de Buen. São Paulo: LTr, 1986,  p. 18-25. 
46 MELO, Raimundo Simão de. Dissídio coletivo de trabalho. São Paulo: LTr. 2002, p. 34, 35. 
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Autocomposição: as próprias partes, mediante ajuste de 

vontades solucionam suas pendências. Essa forma é composta pela negociação 

coletiva, mediação e conciliação. 

Heterocomposição: o Estado, por meio da técnica jurisdicional, 

impõe às partes envolvidas em conflito que considerar mais adequada. Faz parte a 

arbitragem. 

Autodefesa: consiste na greve e lockout, onde as partes tentam 

impor suas reivindicações mediante a força. O lockout é proibido no Brasil. 

A greve e o lockout não são propriamente formas de solução 

de conflito, porém, instrumentos de pressão para alcançar um acordo favorável aos 

interesses. 

MARTINS FILHO47 estabelece uma divisão básica segundo a 

natureza distinta que possuem as formas de solução dos conflitos coletivos: 

Formas voluntárias: onde o instrumento normativo das relações 

de trabalho é fruto de acordo das partes, resultado de negociação coletiva direta ou 

com intervenção de terceiros para obter a composição voluntária das partes. 

Formas impositivas: quando o instrumento normativo 

estabelecendo as novas condições de trabalho advém da vontade de terceiro, que 

deverá ser acatada pelas partes. 

Desta forma, pode-se verificar num quadro esquemático as 

formas de solução de conflito: 

Formas de composição dos conflitos coletivos Normas 

Voluntárias 
Negociação coletiva Convenção ou 

Acordo Coletivo Conciliação 

                                            
47 MARTINS FILHO, Ives Granda da Silva. Processo Coletivo do Trabalho. 4 ed. São Paulo: LTr, 
2009, p.22, 23. 
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Mediação 

Impositivas 

Arbitragem 

Facultativa 

Laudo Arbitral 
Obrigatória 

Jurisdição Estatal (Dissídio Coletivo) 
Sentença 

Normativa 

1.4 A SOLUÇÃO DOS CONFLITOS COLETIVOS EM OUTROS PAÍSES 

As diversas formas de solução de conflitos coletivos de 

trabalho são adotadas pelos países de acordo com as diretrizes econômicas e 

políticas, variadas conforme o nível de desenvolvimento em que se encontre. 

Percebe-se nos países mais desenvolvidos que o caminho mais traçado, sendo 

também o mais rápido e eficaz, é o da negociação coletiva. Porém, é possível 

somente quando o poder econômico patronal e o poder sindical obreiro podem se 

opor em igualdade de condições, tornando equilibrado o diálogo entre as classes48. 

Todavia, mesmo com incentivos a autocomposição, a maioria 

dos países prevê órgãos e mecanismos de auxílio à solução dos conflitos coletivos 

de trabalho, tendo em vista os prejuízos á sociedade oriundos de eventual 

desacordo das partes. De forma geral, a forma de solução induzida ou imposta, não 

chega à imputação do poder normativo às Cortes Judiciais, conforme demonstra o 

quadro comparativo, averiguando as vantagens e inconvenientes em cada modelo, 

de acordo com MARTINS FILHO49: 

Países que adotam apenas as formas voluntárias e a arbitragem facultativa 

Argentina Admite o direito a greve, com perda da remuneração enquanto 

submetido à mediação. Possui normas para regulamentar o 

procedimento de conciliação e arbitragem de conflitos coletivos, 

                                            
48 MARTINS FILHO, Ives Granda da Silva. Processo Coletivo do Trabalho. 4 ed. São Paulo: LTr, 
2009, p.24. 
49 MARTINS FILHO, Ives Granda da Silva. Processo Coletivo do Trabalho. 4 ed. São Paulo: LTr, 
2009, p.24-31. 
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não são de utilização obrigatória, favorecendo a autocomposição 

entre as partes. 

Grã-Bretanha Predomina ausência de positivação do direito. Possui o Serviço 

Consultivo de Conciliação e Arbitragem, com o objetivo de evitar 

danos sociais decorrentes de embate entre capital e trabalho, 

oferecendo às partes em litígio árbitros técnicos. 

Estados Unidos Permanece com o direito costumeiro, sendo resolvidos os 

conflitos coletivos pela negociação direta entre as partes. Possui 

o Serviço Federal de Mediação e Conciliação para auxiliar na 

composição dos conflitos coletivos. 

Japão São raros os conflitos judiciais, os conflitos coletivos em sua 

maioria são resolvidos no âmbito da própria empresa, em 

harmonia, corporação e solidariedade entre patrões e 

empregados. Os raros impasses são encaminhados aos 

Conselhos de Relação de Trabalho ou a Justiça Comum, que não 

chega a 1.000 reclamações anuais. 

Panamá Os conflitos coletivos são submetidos ao procedimento de 

conciliação administrativa antes de iniciar uma greve. Os tribunais 

do trabalho ou órgão de conciliação administrativa não podem 

impor solução ao conflito, todavia, ocorrendo greves que causem 

graves crises econômicas, as partes são submetidas à arbitragem 

obrigatória.  

 

Países que admitem arbitragem obrigatória como medida de exceção 

Chile A conciliação é obrigatória quando frustrada a negociação 

coletiva. A arbitragem é facultativa, exceto nos casos de lockout. 

Espanha O Estado estimula a negociação coletiva, porém, intervém 

mediante a autoridade administrativa do trabalho quando 
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instaurado procedimento de conflito coletivo, é feita convocação 

dos litigantes para uma audiência conciliatória, caso não proceda 

a conciliação remete-se ao procedimento arbitral, sendo este 

obrigatório nos casos de greve que provoquem grave prejuízo a 

economia nacional. 

República 

Dominicana 

Adota a mediação administrativa e a arbitragem facultativa como 

meios de solução dos conflitos em que não se chegou a um 

acorda pela negociação direta das partes. O direito de greve é 

restrito, vedado o exercício deste nos serviços de utilidade 

permanente ou de interesse geral, sendo que os conflitos no 

âmbito destes deverão ser dirimidos por arbitragem obrigatória. 

 

Poderíamos ainda citar outros países que adotam a arbitragem 

impositiva como recurso derradeiro para a solução de conflitos coletivos de trabalho, 

tais como: Albânia, Burkina Fasso, Colômbia, Croácia, Egito, Hungria, Malásia, Itália, 

Paquistão, Senegal e Venezuela. 

Países que contemplam as formas impositivas em caráter geral 

Austrália e 

Nova Zelândia 

Semelhante ao Brasil, possui Cortes Laborais, com Poder 

Normativo para resolver os conflitos coletivos. Recebem críticas 

quanto ao formalismo excessivo e demora nas decisões. 

Burundi Possui Poder Normativo que é exercido após frustrados a 

negociação direta entre as partes, o recurso ao conselho de 

arbitragem e a mediação do Ministro do Trabalho. 

México Possui as Juntas de Conciliação e Arbitragem, órgãos 

jurisdicionais, nas quais os dissídios coletivos têm poder 

normativo e a decisão é irrecorrível. 

Peru Os conflitos coletivos são solucionados pelo Ministério do 

Trabalho, este pode instaurar de ofício, sem que as partes 
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requeiram. As convenções coletivas devem ser homologadas 

pelo Ministério do Trabalho. A arbitragem não é admitida.  

Brasil Utiliza a arbitragem compulsória, os conflitos coletivos se 

submetem a julgamento na Justiça do Trabalho.50 

 

O Azerbaijão, o Tadjiquistão e Benin adotam o sistema de 

arbitragem obrigatória quando ocorrer greve nos serviços essenciais. 

1.5 AS VANTAGENS E DESVANTAGENS DO PODER NORMATIVO 

Observando o estudo comparado, tem-se buscado a solução 

dos conflitos mediante a negociação direta entre as partes, sendo a norma galgada 

mais compatível com a realidade econômica da categoria. A intervenção do Estado, 

tal como no modelo brasileiro, encontra alguns inconvenientes, colocando em 

análise a eficácia e oportunidade do sistema, tal como demonstra MARTINS 

FILHO51:  

a) Enfraquecimento da liberdade negocial: sua existência faz 

com que os patrões e empregados recorram facilmente ao Estado, sempre que 

surgir um dissídio coletivo, ante a menor dificuldade na negociação direta, 

abandonando o exercício da capacidade de autocomposição do conflito. 

ALMEIDA argumenta que desprestigia o entendimento direto 

entre empregados e empregadores, uma vez que estes transferem para o Judiciário 

a responsabilidade pela solução do conflito, o que constitui uma indevida 

intervenção do Estado na relação entre capital e trabalho. Funciona como um 

instrumento de controle do Estado sobre o movimento sindical, impedindo seu 

amadurecimento e crescimento52. 

                                            
50 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito processual do trabalho. 28 ed. São Paulo: Editora Atlas, 2008. 
p.645. 
51 MARTINS FILHO, Ives Granda da Silva. Processo Coletivo do Trabalho. 4 ed. São Paulo: LTr, 
2009, p.32, 33. 
52 ALMEIDA, Cleber Lúcio de. Direito processual do trabalho. Belo Horizonte. Del Rey, 2006. p. 
793. 
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b) Desconhecimento real das condições do setor: os 

magistrados carecem de preparo técnico para resolução satisfatória dos conflitos, 

devido aos fatores: falta de vivência do setor específico, carência de assessoria 

econômica, instrução deficiente do processo em relação aos elementos fáticos da 

categoria. 

c) Demora nas decisões: vivenciamos um abarrotamento das 

Cortes Laborais, ocasionando uma demora no julgamento dos dissídios coletivos, 

por conseqüência são apreciados em muitos casos após a data-base da categoria, 

facultado ainda a revisão recursal, consistindo definitivamente as novas normas 

quando já findou o seu prazo de vigência, originando incerteza as partes.   

MELO salienta que na maioria dos casos, os juízes julgam sem 

conhecimento técnico e fático, e as decisões dos Tribunais Regionais, além de 

serem submetidas a duplo grau de jurisdição, que ocasiona grande demora na 

solução final, podem ser suspensas monocraticamente pelo Presidente do TST, a 

pedido da classe econômica, e quando enfim resolvida a questão, o prazo da norma 

findou, tornando a decisão praticamente ineficaz53. 

d) Generalização das condições de trabalho: em virtude do 

desconhecimento específico do setor e a pressão do elevado número de demandas 

a julgar, o Judiciário Trabalhista acaba por criar e aplicar a todas as categorias 

precedentes genéricos, mais semelhantes a leis gerais do que a normas específicas 

às condições especiais de trabalho de casa categoria. 

e) Incompatibilidade com a democracia pluralista e 

representativa: o modelo corporativista de intervenção do Estado na solução dos 

conflitos é próprio dos Estados totalitários, e não dos democráticos, uma vez que 

atenta contra a liberdade de negociação, adotando solução impositiva, impedindo 

desta forma, o desenvolvimento de uma atividade sindical autêntica e livre. 

f) Maior índice de descumprimento da norma coletiva: 

devido ao fato de a imposição do estado em muitos casos distanciar-se da realidade 

econômica e capacidade financeira das empresas, tem como conseqüência o 

                                            
53 MELO, Raimundo Simão de. Processo coletivo do trabalho. São Paulo: LTR. 2009, p. 31, 32. 
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descumprimento, suscitando maior índice de dissídios individuais para sua 

observância. 

Apesar de existirem algumas desvantagens a adoção do poder 

normativo, ao analisar o contexto atual brasileiro, MARTINS FILHO54 identifica 

algumas justificativas para manter o atual modelo: 

a) Ausência de um sindicalismo forte no Brasil: grande 

parte das categorias dos empregados não goza do amparo de sindicatos fortes, 

tornando impotente seu poder de negociação, as greves são escassas, devido a 

dificuldade de articulação, e as vantagens que poderiam obter por meio de acordo 

com a classe econômica são insignificantes. 

b) Necessidade social de superar o impasse na ausência 

de autocomposição: nos casos em que as partes não resolvam o conflito mediante 

a autocomposição e utilizem os métodos de autodefesa, ou seja, greve e lockout, as 

conseqüências podem ser prejudiciais a sociedade, importante se faz a atuação do 

Estado intervindo no conflito para defesa do interesse público, compondo o litígio. 

1.6 PERMANÊNCIA DO PODER NORMATIVO DA JUSTIÇA DO TRABALHO 

Para alguns doutrinadores, a exigência de prévio acordo para a 

instauração do dissídio, reserva ao Poder Judiciário a condição de mero árbitro, 

extinguindo o poder normativo da Justiça do Trabalho. Outra corrente de 

doutrinadores sustenta que, apenas nos casos de greve em serviço essencial com 

risco para o interesse público, em que o Ministério do Trabalho está legitimado a 

instaurar o dissídio, é que o Poder Judiciário poderia proferir sentença, 

estabelecendo normas e condições de trabalho, exercendo o poder normativo55. 

Neste sentido é o entendimento de FAVA56: 

                                            
54 MARTINS FILHO, Ives Granda da Silva. Processo Coletivo do Trabalho. 4 ed. São Paulo: LTr, 
2009, p.33. 
55 ALMEIDA, Cleber Lúcio de. Direito processual do trabalho. Belo Horizonte. Del Rey, 2006. p. 
793. 
56 FAVA, Marcos Neves in ROCHA, Andréa Presas.  Manual de competências da Justiça do 
Trabalho. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. p. 141. 
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“A expressão ‘estabelecer normas’, repetida nas Constituições de 
1946 e 1967, na Emenda 1 de 1969 e na Carta Cidadão de 1988, foi 
extirpada pela Emenda 45, o que aniquila o poder de criar normas. 
Aos Tribunais do Trabalho, quando provocados por ambas as partes, 
de comum acordo, decidirão o dissídio  coletivo econômico, 
baseando seu pronunciamento com observância das garantias 
mínimas legais e nas cláusulas que já vigeram entre as partes 
litigantes. (...) Com efeito, ao retirar da Constituição Federal a 
autorização dos Tribunais para “estabelecer normas”, a Reforma do 
Judiciário subtraiu o alicerce criativo da Justiça Laboral. (...) Se não 
há raiz constitucional a permitir a transposição da atividade típica do 
Legislador ao Judiciário, inexiste poder normativo da Justiça do 
Trabalho”. 

Entretanto, grande parcela dos doutrinadores e o entendimento 

do TST é no sentido de que subsiste o poder normativo da Justiça do Trabalho. 

Nesse sentido ensina ALMEIDA: 

“o poder normativo da justiça do trabalho, na medida em que resolve 
o conflito de interesses, ainda que o dissídio seja suscitado de 
comum acordo pelas partes, é proferir uma decisão, que substitui a 
vontade das partes em conflito no estabelecimento de normas e 
condições de trabalho. 

O poder normativo da Justiça do Trabalho não opera contra o 
movimento sindical e o entendimento direto entre trabalhadores e 
empresas, dada a sua condição de uma das formas de solução do 
conflito coletivo, além de servir de salvaguarda do patamar mínimo 
de direitos alcançados por meio de negociação coletiva”57. 

Reforça ainda SILVA58, ao dizer que: 

“Buscou-se conciliar a autonomia privada coletiva com a 

intervenção estatal, que só se realiza mediante vontade das partes (...) decidir o 

conflito significa exatamente estabelecer normas e condições”. 

1.7 LIMITES DO PODER NORMATIVO 

O poder normativo da justiça do trabalho quanto a sua 

amplitude de atuação, tem por limite a lei, para este não é permitido contrariá-la nem 

fixar condições menos favoráveis ao trabalhador do que aquelas dispostas na lei, de 

                                            
57 ALMEIDA, Cleber Lúcio de. Direito processual do trabalho. Belo Horizonte. Del Rey, 2006. p. 
794. 
58 SILVA, Antônio Álvares da. Dissídio coletivo e a emenda constitucional n. 45/2004. Belo 
Horizonte: RTM, 2005. p 38, 48. 
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acordo com a redação acrescida pela EC n. 45/04 ao artigo 114, § 2º da 

Constituição: “podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as 

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

anteriormente”. COSTA fez conveniente ponderação quanto aos limites do poder 

normativos: 

“O Poder Normativo, atribuído à Justiça do Trabalho, limita-se ao 
norte, pela Constituição; ao sul, pela lei, à qual não se pode 
contrariar; a leste, pela equidade e o bom senso; e a oeste, pela 
regra consolidada no art. 766, conforme a qual nos dissídios 
coletivos serão estipuladas condições que assegurem justo salário 
aos trabalhadores, mas ‘permitam também justa retribuição às 
empresas interessadas’”59. 

MARTINS FILHO60 analisa as limitações atribuídas ao poder 

normativo da Justiça do Trabalho mediante um gráfico que estabelece o máximo e 

mínimo de atuação: 

 

 

Capacidade Econômica da Empresa – Justa Retribuição do Capital 

 

DEGRAUS Equidade e Bom Senso 

 

 

Mínimo Garantido por Lei ou Convenção 

 

 

Para ele o exercício do poder normativo segue: 

                                            
59 TST-RO-DC n. 30/1982, Rel. Min. Coteijo Costa, Ac. TP, 1.071/1982, de 27.05.82. 
60 MARTINS FILHO, Ives Granda da Silva. Processo Coletivo do Trabalho. 4 ed. São Paulo: LTr, 
2009, p.39. 
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DEGRAUS 

DEGRAUS 

PATAMAR 
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“a) Patamar – é formado pela Constituição e as demais normas 
legais e convencionais. Se a matéria não é prevista em lei, ou esta, 
por exemplo, dispõe que “o trabalho noturno terá remuneração 
superior à do diurno e, para esse efeito, sua remuneração terá um 
acréscimo de 20% (vinte por cento), pelo menos, sobre a hora 
diurna” (CLT, art. 73), os Tribunais trabalhistas podem estabelecer 
adicional superior àquele mínimo fixado em lei. 

b) Teto – é a justa retribuição ao capital (CLT, art. 766), que não 
pode ser olvidado como elemento produtivo a ser remunerado. 
Nesse sentido, condições mais favoráveis ao trabalhador poderão 
ser estabelecidas, até o limite de possibilidade das empresas, não se 
podendo sobrecarregar unicamente o capital, em proveito do 
trabalho, sob pena de se inviabilizar o esforço produtivo nacional 
(acabando com o lucro que é o motor do empresário). 

c) degraus - serão fruto da equidade e do bom senso do magistrado 
trabalhista, que decidirá como legislador, sem apoiar-se em norma 
jurídica, mas criando-a.”61. 

Ao exercer o poder normativo, deve-se observar os princípios 

estabelecidos na Carta Magna, expressos no artigo 170, II, III, IV e VIII, quais sejam: 

a propriedade privada, a função social da propriedade, a livre concorrência e a 

busca do pleno emprego, mediante a valoração do trabalho humano e a livre 

iniciativa, conforme os ditames da justiça social. 

A função normativa é típica do Poder Legislativo, desta forma, 

entende-se que a lei sobrepõe-se aos atos normativos. Por esta razão ALMEIDA62 

ensina que a sentença normativa não pode: 

Negar aos trabalhadores benefícios que lhes assegura a lei: 

este limite encontra-se no artigo 114, § 2º da CRFB/88, onde diz que deverão ser 

“respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho”; 

Reduzir os benefícios assegurados em lei aos trabalhadores: 

está expresso também no artigo 114, § 2º da CRFB/88; 

Tratar de questões cuja disciplina tenha sido reservada à lei: 

um exemplo é o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, ou a negociação 

coletiva como ocorre com a redução de salário e da jornada de trabalho; 

                                            
61 MARTINS FILHO, Ives Granda da Silva. Processo Coletivo do Trabalho. 4 ed. São Paulo: LTr, 
2009, p.38, 39. 
62 ALMEIDA, Cleber Lúcio de. Direito processual do trabalho. Belo Horizonte. Del Rey, 2006. p. 
801-802. 
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Impor a concessão de um determinado benefício quando a lei 

faculta ao empregador a sua concessão: um exemplo é a ajuda alimentação; 

Não pode criar ou homologar condições de trabalho que o 

Supremo Tribunal Federal julgue iterativamente inconstitucionais: nos casos em que 

julgar ou homologar ação coletiva ou acordo nela havido, pois o Tribunal Superior do 

Trabalho exerce nestes casos o poder normativo constitucional, conforme a súmula 

190 do TST; 

Poderá ampliar a garantia mínima estabelecida em lei em favor 

do trabalhador, desde que respeitada a capacidade econômico financeira das 

empresas e a situação do seu setor de atividade: como a hipótese do adicional de 

horas extras. O limite mínimo do poder normativo é a garantia mínima prevista na lei 

em favor do trabalhador, enquanto que o limite máximo é a capacidade econômica 

de as empresas suportarem os custos dos benefícios, devendo portanto a sentença 

normativa estabelecer um ponto de equilíbrio entre a capacidade econômica da 

empresa e a melhoria de condição social do trabalhador. 

Wagner Giglio leciona que: 

“Os preceitos constitucionais atinentes ao Direito do Trabalho 
geralmente estabelecem apenas uma garantia mínima, que não pode 
ser reduzida, mas permitem sua ampliação , como a percepção de 
salário mínimo, de gozar pelo menos um dia de descanso por 
semana, de ao menos trinta dias de férias anuais, de no mínimo 
cento e vinte dias de licença maternidade, de receber remuneração 
de horas extras com pelo menos 50% de adicional, de salário 
noturno em valor superior ao trabalho noturno, etc”.63 

As sentenças normativas, ao estipular normas e condições de 

trabalho, deverão respeitar as “disposições convencionadas mínimas de proteção ao 

trabalho”, lembrando que os benefícios uma vez alcançados por meio de negociação 

coletiva podem ser afastados somente por meio dela, atendendo ao que preconiza o 

artigo 114, § 2º da CRFB/88.64 

Esta limitação ao poder normativo de reduzir ou extinguir 

vantagens auferidas no âmbito da negociação coletiva recebe algumas críticas no 

                                            
63 GIGLIO, Wagner. Direito processual do trabalho. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 385-386. 
64 ALMEIDA, Cleber Lúcio de. Direito processual do trabalho. Belo Horizonte. Del Rey, 2006. p. 
802. 
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mundo jurídico. Dentre estas críticas ALMEIDA65 destaca que desta limitação resulta 

a incorporação definitiva dos benefícios alcançados pelos trabalhadores ao contrato 

de trabalho, contribuindo para o desprestígio da categoria econômica nas 

negociações coletivas. Ressalta ainda, que desfavorece a negociação coletiva nos 

casos em que um sindicato da categoria profissional esteja diante da possibilidade 

de desistir de determinado benefício que tenha adquirido em negociação anterior, 

sendo que se este optar por transferir o conflito para o Poder Judiciário permanecerá 

com o benefício.  

Todavia, podem ser feitos alguns apontamentos em favor da 

preservação das garantias, ALMEIDA66 comenta que as condições de proteção 

mínimas estabelecidas em convenção coletiva presume-se que estabelecem o 

mínimo que as empresas estão em condições de suportar, desta forma, poderá ser 

afastado por meio de sentença somente se for demonstrado pelo empregador que 

não tem condições de suportar os custos sem prejudicar a sobrevivência do 

empreendimento. Destaca que a decisão normativa é passível de revisão, existindo 

a possibilidade de afastar condições que hajam tornado injustas ou impraticáveis, 

conforme artigo 873 da CLT: 

“Decorrido mais de 1 (um) ano de sua vigência, caberá revisão das 
decisões que fixarem condições de trabalho, quando se tiverem 
modificado as circunstâncias que as ditarem, de modo que tais 
condições se hajam tornado injustas ou inaplicáveis”. 

Observa que para as categorias profissionais sem reais 

condições de negociar de maneira equilibrada com a categoria econômica, a 

atuação do Poder Judiciário na solução do conflito irá preservar os benefícios já 

alcançados na negociação coletiva. 

Leciona ROCHA67: 

“O que o novo texto pretendeu dizer é que, doravante, por ocasião do 
julgamento dos dissídios, deverão ser observadas as disposições 
convencionadas anteriormente, estejam elas em vigor, ou não. Em 
outras palavras, ajuizado um dissídio, por mútuo acordo das partes, 

                                            
65 ALMEIDA, Cleber Lúcio de. Direito processual do trabalho. Belo Horizonte. Del Rey, 2006. p. 
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66 ALMEIDA, Cleber Lúcio de. Direito processual do trabalho. Belo Horizonte. Del Rey, 2006. p. 
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67 ROCHA, Andréa Presas.  Manual de competências da Justiça do Trabalho. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2008. p. 144. 
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os Tribunais do Trabalho deverão observar, no momento do 
julgamento, as disposições convencionadas anteriormente. Cuida-se, 
portanto, de ‘critério de julgamento’, estipulado com a missão de fixar 
um norte para o julgador na prolação da decisão. Não se tratam de 
modo algum, de norma de direito individual, determinado a 
incorporação das cláusulas convencionais aos contratos individuais 
de trabalho. E, como visto, regra de julgamento, cujo intuito é o de 
balizar o poder normativo residual da Justiça do Trabalho”. 

Afastam-se desse preceito as sentenças normativas anteriores, 

haja vista falar o texto constitucional em disposições convencionadas, o que implica 

devam ter sido derivadas de “negociação coletiva”68.  

Encontra-se expresso no artigo 5º, II da CRFB/88 uma 

limitação ao poder normativo, o qual dispõe que deverá ser exercido nos limites da 

lei, desta forma não poderá ser exercido sem previsão legal: 

“Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 

coisa senão em virtude de lei”.  

Em decisão proferida pelo STF, o Ministro Maurício69 Corrêa 

relatou: 

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. 
DISSÍDIO COLETIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA 
CLÁUSULAS DEFERIDAS. PODER NORMATIVO DA JUSTIÇA DO 
TRABALHO: LIMITES NA LEI. 1. A jurisprudência da Corte é no 
sentido de que as cláusulas deferidas em sentença normativa 
proferida em dissídio coletivo só podem ser impostas se encontrarem 
suporte na lei. 2. Sempre que a Justiça do Trabalho editar regra 
jurídica, há de apontar a lei que lho permitiu. Se o caso não se 
enquadra na classe daqueles que a especificação legal discerniu, 
para dentro dela se exercer a sua atividade normativa, está a Corte 
Especializada a exorbitar das funções constitucionalmente 
delimitadas. 3. A atribuição para resolver dissídios individuais e 
coletivos, necessariamente in concreto, de modo algum lhe dá a 
competência legiferante. Recurso extraordinário conhecido e provido. 
 

Outro limite ao poder normativo de importância encontra-se 

disposto no artigo 13 da Lei 10.192/2001:  

                                            
68PRAGMÁCIO FILHO, Eduardo. Reflexões sobre o dissídio coletivo na Justiça do Trabalho após a 
Emenda Constitucional n. 45 de 2004. In Revista LTR, v. 74. n. 1 jan. São Paulo: LTR, 2010, 93. 
69 STF, RE 114836-MG, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 06.03.1998. 
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“No acordo ou convenção e no dissídio, coletivos, é vedada a 
estipulação ou fixação de cláusula de reajuste ou correção salarial 
automática vinculada a índice de preços. 

§ 2º Qualquer concessão de aumento salarial a título de 
produtividade deverá estar amparada em indicadores objetivos”. 

Vale lembrar que não está proibindo a fixação de cláusula de 

reajuste ou correção salarial, apenas tem por objetivo a impedir a indexação de 

salários, uma vez que a CLT prevê a concessão de reajustes salariais pelo poder 

Judiciário, conforme artigo 766 “nos dissídios sobre estipulação de salários, serão 

estabelecidas condições que, assegurando justos salários aos trabalhadores, 

permitam também justa retribuição às empresas interessadas”. 

A sentença normativa poderá estabelecer condições de caráter 

econômico e social, além de direitos e obrigações para os dissidentes. As cláusulas 

normativas de direito econômico tratam de reajustes ou aumentos salariais ou 

adicional de horas extras, por exemplo; já as cláusulas de conteúdo social pode-se 

citar as que tratam de higiene e segurança do trabalho; quanto as cláusulas 

normativas de conteúdo obrigacional considera-se a criação de contribuição social 

como exemplo70. 

Num primeiro momento, o poder normativo opera no espaço 

em branco deixado pela lei, todavia não poderá contrariar a legislação em vigor, mas 

é admissível sua complementação71. 

Examinado o poder normativo do trabalho no seu cerne, 

origens, cabimento e limitações, prosseguiremos com o estudo de sua 

operacionalidade. 
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Capítulo 2  

DISSÍDIO COLETIVO 

2.1 DISTINÇÃO ENTRE DISSÍDIO INDIVIDUAL E COLETIVO 

Ensina GIGLIO72 que os dissídios individuais e coletivos 

distinguem-se em relação às partes, ao objeto e à finalidade, vejamos: 

Partes: “nos conflitos coletivos pelo menos uma das partes é uma 
coletividade (a categoria profissional) composta de um número 
indeterminado e indeterminável de indivíduos, enquanto os conflitos 
individuais se estabelecem, sempre e necessariamente, entre 
indivíduos determinados”; 

Objeto: “nos conflitos coletivos discutem-se interesses abstratos das 
categorias profissionais e econômicas, ao passo que nos individuais 
o objeto de debate são interesses concretos de indivíduos”; 

Finalidade: “o objeto final ou finalidade do conflito coletivo consiste 
na criação, na modificação ou na interpretação em tese de uma 
norma jurídica, enquanto nos conflitos individuais a meta ou objetivo 
visado é a composição através de aplicação ao caso concreto de 
norma jurídica preexistente”. 

Na lição de CARRION: 

“Os dissídios, como os denomina a CLT, na acepção de “processo”, 
ou seja, o meio de exercer uma ação para compor a lide, podem ser 
individuais ou coletivos. Aqueles têm por objetivo direitos individuais 
subjetivos, de um empregado (dissídio individual singular) ou vários 
(dissídio individual plúrimo). O dissídio coletivo visa direitos coletivos, 
ou seja, contém as pretensões de um grupo, coletividade ou 
categoria profissional de trabalhadores, sem distinção dos membros 
que a compõem, de forma genérica”.73 

Nos dissídios individuais se exercita a jurisdição, isto é, o poder 

de dizer do direito aplicável à espécie, sempre jungida ao princípio da legalidade, 

pelo qual não se pode impor obrigação senão em virtude de lei. Já nos dissídios 

coletivos os Tribunais Trabalhistas exercitam o poder normativo, ou seja, o poder de 
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criar norma jurídica nova, de acordo com o princípio da discricionariedade, 

atendendo exclusivamente aos ditames da conveniência e oportunidade, 

respeitando os limites mínimos e máximos previstos em lei74. 

Importante se faz salientar que no processo coletivo os 

empregados são considerados abstratamente, como integrantes de uma categoria, e 

não individualizadamente. 

Neste sentido, na sentença em dissídio individual plúrimo 

abrange todos e somente aqueles empregados que compuseram o polo ativo ou 

passivo da reclamatória, mesmo que estes não estejam mais trabalhando na 

empresa ou ramo respectivo; ao passo que, a sentença coletiva, por sua natureza 

de norma jurídica nova, irá abranger toda a categoria, abrangendo aqueles que nela 

ingressarem após ser prolatada e excluindo os que deixarem de pertencer à 

categoria antes do término de sua vigência75. 

2.2 CONCEITUAÇÃO DE DISSÍDIO COLETIVO 

Os conflitos coletivos de trabalho são resolvidos em regra, pela 

negociação coletiva. Quando frustrada essa negociação, criado o impasse, os 

trabalhadores podem optar por partir para a greve ou se valerem da Justiça do 

Trabalho para solucionar o conflito por intermédio do dissídio coletivo. 

MARTINS FILHO conceitua o dissídio coletivo:  

“a ação para tutela de interesses gerais e abstratos da categoria, 
visando geralmente à criação de condições novas de trabalho e 
remuneração mais benéficas do que as previstas na lei. A sentença 
normativa nele prolatada põe termo ao conflito coletivo de trabalho”76. 

Para NASCIMENTO77 
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“é um processo destinado à solução de conflitos coletivos de 
trabalho, por meio de pronunciamentos normativos constitutivos de 
novas condições de trabalho, equivalentes a uma regulamentação 
para os grupos conflitantes. Assim, dissídios coletivos são relações 
jurídicas formais, geralmente da competência originária dos 
Tribunais, destinadas à elaboração de normas gerais. Confia-se, 
assim, à jurisdição, a função de criar direito novo, como meio para 
resolver as controvérsias dos grupos”. 

LEITE78 entende que 

“o dissídio coletivo é uma espécie de ação coletiva conferida a 
determinados entes coletivos, geralmente sindicatos, para a defesa 
de interesses cujos titulares materiais não são pessoas 
individualmente consideradas, mas sim grupos ou categorias 
econômicas, profissionais ou diferenciadas, visando à criação ou 
interpretação de normas que irão incidir no âmbito dessas mesmas 
categorias”. 

Para ALMEIDA79 o “dissídio coletivo ou processo coletivo de 

trabalho é o meio disposto em lei para a solução, pelo Poder Judiciário, dos conflitos 

coletivos de interesses não solucionados diretamente pelas partes80 ou pela 

arbitragem”. 

Define MELO81: 

“O dissídio coletivo, pois, numa definição mais abrangente, é o 
processo por meio do qual se discutem interesses abstratos gerais, 
de pessoas indeterminadas (categoria profissional e econômica), 
com o fim de se criar, modificar ou extinguir condições gerais de 
trabalho, de acordo com o princípio da discricionariedade, 
atendendo-se aos ditames da conveniência e da oportunidade e 
respeitando-se os limites mínimo e máximo previstos em lei”. 

Tem-se por objetivo principal no dissídio coletivo a criação de 

novas condições de trabalho para determinada categoria. Sua característica 

principal é a indeterminação dos sujeitos que serão alcançados pela norma coletiva. 

A sentença normativa terá aplicação erga omnes, ou seja, aplicável perante todos 
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aqueles que pertençam ou venham a pertencer à categoria profissional ou 

econômica.82 

A ação de dissídio coletivo está regulada atualmente pelos 

artigos 856 a 875 da CLT e artigos 219 a 223 do RITST. 

2.3 CLASSIFICAÇÃO DO DISSÍDIO COLETIVO 

Conforme o artigo 220 do Regimento Interno do Tribunal 

Superior do Trabalho os dissídios coletivos são classificados em: 

“I – de natureza econômica, para a instituição de normas e 
condições de trabalho; 

II – de natureza jurídica, para interpretação de clausulas de 
sentenças normativas, de instrumentos de negociação coletiva, 
acordos e convenções coletivas, de disposições legais particulares 
de categoria profissional ou econômica e de atos normativos; 

III – originários, quando inexistentes ou em vigor normas e 
condições especiais de trabalho decretadas em sentença normativa; 

IV - de revisão, quando destinados a reavaliar normas e condições 
coletivas de trabalho preexistentes que se hajam tornado injustas ou 
ineficazes pela modificação das circunstâncias que as ditaram; e 

V – de declaração sobre a paralisação do trabalho decorrente de 
greve. 

Esta classificação não é homogênea, uma vez que os dois 

primeiros tipos referem-se ao prisma material e os três últimos ao formal, podendo 

haver superposição de enquadramentos num mesmo dissídio83. 

Existem outras classificações, como a de NASCIMENTO84, que 

a faz em razão das partes envolvidas, do objeto, da instauração e do direito material 

que se quer constituir. 
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Para este estudo classificaremos em: dissídio econômico ou de 

interesse; dissídio jurídico ou de direito; e dissídio coletivo de greve de natureza 

mista. 

2.3.1 DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA ECONÔMICA OU DE INTERESSE 

Os dissídios coletivos de natureza econômica são aqueles 

instaurados para estabelecer normas e condições de trabalho, geralmente os 

trabalhadores reivindicam novas e melhores condições de trabalho, em especial 

melhorias salariais. O objeto deste é a criação ou obtenção de norma jurídica, 

convenção ou sentença normativa, criando, extinguindo ou modificando uma 

situação de trabalho, sendo assim, a sentença terá natureza constitutiva.85 

O Tribunal não decide segundo a lei preexistente, a lei funciona 

como limite para a sua atuação, mas guiado por critérios de equidade e justiça86. 

A CLT assinala três espécies, delineando regras próprias e 

características distintas: 

Originário ou inaugural: quando não houver norma coletiva 

anterior, ou seja, a primeira vez em que a categoria profissional demanda com a 

econômica, por meio de acordo, convenção ou sentença normativa (artigo 867, 

parágrafo único, ‘a’, da CLT); 

Revisional: tem objetivo de revisar norma coletiva anterior, 

oriunda da autocomposição das partes ou de heterocomposição (artigos 873 a 875, 

da CLT); 

De extensão: tem intuito de estender a toda categoria as 

normas ou condições que tiveram como destinatários apenas parte dela (artigos 868 

a 871, da CLT). 

Tal distinção carece de relevância e sentido atualmente, uma 

vez que a proliferação de sindicatos, com ampla negociação coletiva em todas as 
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categorias, torna raro o ajuizamento de dissídio originário; e a extensão de normas 

tem acontecido dentro do próprio dissídio revisional, consistente na aplicação 

impositiva a toda a categoria, de acordo firmado com parte dela, baseado no 

tratamento isonômico dos trabalhadores a ela pertencentes87. 

2.3.2 DISSÍDIO JURÍDICO OU DE DIREITO 

Os dissídios coletivos de natureza jurídica são aqueles em que 

há divergência na aplicação ou interpretação de determinada norma jurídica. A 

finalidade deste é declarar o sentido de uma norma jurídica já existente ou 

interpretá-la, mas sempre diante de um caso concreto.88 

NASCIMENTO89 ensina que visa dirimir controvérsias sobre a 

interpretação de cláusulas de sentenças normativas, de instrumentos de negociação 

coletiva, acordos e convenções coletivas, de disposições legais particulares de 

categoria profissional ou econômica e de atos normativos. 

MARTINS FILHO90 o define como: 

“Dissídio coletivo visando não a fixação de normas e condições de 
trabalho, mas à delimitação exata das já existentes, no sentido de 
interpretar as leis, acordos coletivos, convenções coletivas e 
sentenças normativas incidentes sobre as relações de trabalho de 
uma dada categoria”. 

Desta forma, a redação de determinada cláusula de uma 

sentença normativa que estiver pouco clara, gerando dúvidas sobre sua aplicação, 

quanto ao cálculo de vantagens econômicas, reajustes salariais ou abrangência de 

um determinado benefício, pode ensejar o ajuizamento de dissídio coletivo de 

direito, com o fim de buscar a exata interpretação da aludida cláusula já existente, e 

não a instituição de nova condição ou benefício. Um diploma legal também pode ser 

objeto de interpretação por meio de dissídio coletivo, a fim de esclarecer o 
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verdadeiro sentido e abrangência do mesmo, de forma a regular as relações 

trabalhistas de determinada categoria com maior exatidão91. 

Cabe salientar que caracteriza atuação do poder jurisdicional 

da Justiça do Trabalho, não há aplicação do poder normativo, conforme ensina com 

propriedade ROCHA92: 

“A rigor, ao atuarem na apreciação de um dissídio de natureza 
jurídica, as Cortes Trabalhistas exercem atividade própria do Poder 
Judiciário, tal como ocorre, ainda que de forma genérica, nos 
julgamentos das reclamações trabalhistas, ações civis públicas, 
mandados de segurança, ações de cumprimento e, bem assim, nas 
variadas ações coletivas que buscam a interpretação de norma 
jurídica atinente a interesse meta-individual, a exemplo dos 
mandados de segurança coletivos, ações civis públicas, ações 
diretas de inconstitucionalidade, dentre outras. (...) Assim, observa-
se que o dissídio coletivo de natureza jurídica é atividade 
jurisdicional, típica do Poder Judiciário”. 

O TST tem restringido o âmbito de utilização do dissídio 

coletivo de direito, impossibilitando a interpretação de norma de caráter geral para 

toda a classe trabalhadora, vejamos: 

“Impossibilidade de se admitir dissídio de natureza jurídica sobre o 
alcance de determinada norma legal porque atingiria a conclusão a 
universalidade dos trabalhadores, mesmo daqueles que não são 
parte no processo. Só se admite interpretação sobre a 
constitucionalidade da lei. o dissídio coletivo está circunscrito à 
categoria profissional. O Decreto-lei n. 2.335/1987 atinge não só os 
impetrantes mas também os empregados das demais estatais, 
Recurso provido”93. 

Esta orientação restou confirmada mediante a Orientação 

Jurisprudencial n. 7 da Sessão de Dissídios Coletivos: 

“Não se presta o dissídio coletivo de natureza jurídica à 

interpretação de normas de caráter genérico, a teor do disposto no art. 313, II do 

RITST”. 

A sentença será de natureza declaratória, uma vez que limita-

se a explicar uma norma já existente no  direito, cuja aplicação restava 
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comprometida por lacuna em seu dispositivo ou pela falta de clareza em sua 

redação, motivando disputa entre as categorias profissional e econômica no que 

tange à sua abrangência94. 

2.3.3 DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE, NATUREZA MISTA 

O direito de greve, regulamentado pela Lei n. 7.783/89, está 

previsto no artigo 9º da Carta Magna: 

“Art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos 

trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que 

devam por meio dele defender”. 

O dissídio de greve poderá ter apenas natureza declaratória, se 

seu objeto residir na simples declaração de abuso ou não no movimento paredista. 

No entanto, se o tribunal julgar procedentes os pedidos versados na pauta de 

reivindicações, o dissídio terá natureza mista, pois a sentença normativa declarará 

sobre o abuso ou não do movimento, e constituirá novas relações coletivas de 

trabalho.95 

Devido a essa ocorrência rotineira no dissídio coletivo de 

greve, o Ministro GOMES96 atribuiu-lhe natureza mista: 

“O dissídio coletivo que tem por finalidade provocar o 
pronunciamento do tribunal sobre a legalidade ou a ilegalidade de 
uma greve, sobre sua licitude ou ilicitude, é um dissídio de natureza 
jurídica, pois o que se quer é uma interpretação jurídica da 
conformidade ou não do movimento grevista com a legislação 
vigente. Se além da greve também se pede, no dissídio, o 
esclarecimento de normas e condições de trabalho, o dissídio tem 
natureza mista, ou seja, natureza econômica e jurídica. Daí o 
equívoco que alguns julgados cometem em apreciar a greve como 
preliminar, pois é matéria de mérito do dissídio coletivo de natureza 
jurídica. Outro equívoco é entender que, se a greve é reputada como 
abusiva, não pode o tribunal deferir cláusulas de natureza 
econômica, pois, se o dissídio é de natureza mista, o 
pronunciamento sobre a conformidade da greve com a lei não 
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prejudica o exame das cláusulas que buscam o estabelecimento de 
normas e condições de trabalho”. 

Na Constituição de 1969 (artigo 162) a greve em atividades 

essenciais era vedada, sendo considerada ilegal, no entanto, a atual constituição 

admite o movimento paredista nessas atividades, mas impõe condições para o seu 

exercício, cujo não cumprimento tornará a greve abusiva. Destarte, não se fala mais 

em greve legal ou ilegal, mas abusiva ou não abusiva97. 

Regra geral, a decretação da abusividade da greve tem por 

conseqüência o não pagamento dos dias da paralisação, tendo em vista que seria 

injusto para a empresa arcar com os salários deste período. Todavia, há casos em 

que a empresa é desobrigada ao pagamento dos dias parados mesmo não sendo 

declarada a abusividade do movimento, tendo em vista as circunstâncias concretas 

nas quais se deu o movimento e a situação da empresa e dos empregados98. 

Vejamos a jurisprudência da SDC do TST: 

“A jurisprudência desta Sessão Especializada em Dissídios Coletivos 
vem entendendo que a greve, mesmo não abusiva, desobriga o 
empregador do pagamento salarial, salvo se este, com a sua conduta 
recriminável, contribui decisivamente para que houvesse a 
paralisação. Exemplo disso seria a greve motivada por mora 
salarial”99. 

A OJ nº 10 da SDC do TST assenta que na greve que for 

reputada abusiva impossibilita o consentimento de qualquer garantia aos grevistas, 

como a concessão de estabilidade provisória: 

“É incompatível com a declaração de abusividade de 

movimento grevista o estabelecimento de quaisquer vantagens ou garantias a seus 

partícipes, que assumiram os riscos inerentes  à utilização do instrumento de pressão 

máximo”. 

O período de paralisação, independente de sua abusividade ou 

não, é considerado como de suspensão do contrato de trabalho, não havendo 

obrigação do pagamento pelos dias de greve, exceto quando a greve é deflagrada 
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em face do atraso no pagamento de salários, já que ninguém trabalha, salvo o 

trabalho voluntário, sem receber100. 

2.4 CONDIÇÕES DA AÇÃO DE DISSÍDIO COLETIVO 

As condições da ação de dissídio coletivo, são as elencadas no 

artigo 267, VI do CPC, quais sejam: a possibilidade jurídica, a legitimidade das 

partes e o interesse processual, sendo que a ausência de qualquer delas extingue o 

processo sem resolução do mérito, devido a carência de ação. 

2.4.1 A POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO 

A possibilidade jurídica do pedido formulado na ação diz 

respeito à previsão, no ordenamento jurídico do Estado, de proteção ao direito 

material pretendido pelo autor.  Como a cada direito corresponde uma ação que o 

assegure, não é necessário que esteja previsto expressamente no Código de 

Processo de cada ação para cada direito, uma vez que a cada direito objetivo 

material violado corresponde implicitamente uma ação101. 

Leciona MARTINS FILHO102: 

“No Processo Coletivo, a possibilidade jurídica do pedido não pode 
estar ligada à existência de previsão legal da pretensão do autor, 
materializada num direito objetivo ao bem em disputa, já que os 
dissídios coletivos é que criam o direito objetivo, instruindo norma 
jurídica nova, para disciplinar as relações laborais entre as partes em 
conflito”. 

Assim sendo, a previsão antecipada do direito refere-se ao 

direito instrumental, ou seja, o próprio direito de ação coletiva previsto no artigo 114, 

§ 2º da CRFB/88 e disciplinado pelos artigos 856 a 875 da CLT. A princípio pode 
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parecer que não tem efeitos práticos, visto que a norma constitucional é ampla e 

genérica, todavia nem todas as categorias têm acesso ao dissídio coletivo103. 

Um exemplo disto é o servidor público, ao qual é garantido o 

direito de sindicalização e de greve, porém não tem direito a firmar acordos e 

convenções coletivas, conforme o TST firmou entendimento mediante a Orientação 

Jurisprudencial nº 5 da SDC: 

“DISSÍDIO COLETIVO CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO 
PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. Aos servidores públicos 
não foi assegurado direito ao reconhecimento de acordos e 
convenções coletivos de trabalho, pelo que, por conseguinte, 
também não lhes é facultada a via do dissídio coletivo, à falta de 
previsão legal”. 

Esta vedação decorre do princípio da reserva legal (artigo 61, § 

1º, II, a da CRFB/88), aplicado a todas as categorias de servidores públicos, 

celetistas ou estatutários, da administração direta ou indireta, ficando de fora apenas 

os empregados de empresas públicas, das sociedades de economia mista e de 

qualquer outro ente público que explore atividade econômica, pois estes são 

equiparados as empresas privadas104. 

Portanto, o Judiciário Trabalhista não pode exercer o poder 

normativo em matéria reservada à lei. Apenas nos dissídios coletivos de natureza 

jurídica e dissídios de greve, com o intuito de fazer cumprir legislação salarial 

vigente é que o conflito permitiria o ajuizamento de ação coletiva105. 

2.4.2 A LEGITIMAÇÃO AD CAUSAM 

A legitimação como condição da ação incide na titularidade do 

direito material que se postula. É a “legitimação ad causam”, diferente da legitimação 

como pressuposto processual, que é ad processum, ou seja, a capacidade de se 

pleitear em juízo106. 
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No direito coletivo, a titularidade do direito material é da 

categoria, isto é, o conjunto abstrato dos trabalhadores pertencentes a um mesmo 

ramo produtivo ou profissão, representados pelo sindicato de sua classe107. 

O TST firmou entendimento de que: 

“ILEGITIMIDADE ATIVA. Partes, na ação de dissídio coletivo, são as 
categorias profissionais ou econômicas em conflito, mas a 
representação legal destas é prerrogativa das entidades sindicais. 
Assim, a empresa ou o empregado, singularmente, não tem 
legitimação para ajuizar ação rescisória para desconstituir sentença 
normativa”108. 

O TST não tem admitido a legitimidade ativa de empresas ou 

sindicatos patronais para postular um dissídio coletivo de natureza econômica, pois 

a ação coletiva visa obter melhores condições de trabalho e remuneração, e estes 

não tem interesse de agir para obter novas condições de trabalho109.  

2.4.2.1 O QUORUM DA ASSEMBLÉIA SINDICAL 

A autorização da assembléia geral para ajuizar dissídio coletivo 

pelo sindicato institui uma condição da ação concernente à legitimidade ad causam. 

Visto que a categoria é a titular do direito, faz-se necessário a 

autorização desta para o ajuizamento de dissídio coletivo mediante assembléia 

geral, convocada pela entidade de classe, conforme dispõe o artigo 859 da CLT: 

“A representação dos sindicatos para instauração da instância fica 
subordinada à aprovação de assembléia, da qual participem os 
associados interessados na solução do dissídio coletivo, em primeira 
convocação, por maioria de 2/3 (dois terços) dos mesmos, ou, em 
segunda convocação, por 2/3 (dois terços) dos presentes”. 

Estabelece a OJ n. 19 da SDC do TST que nos dissídios 

coletivos ajuizados contra empresa, a assembléia será somente dos empregados 

que nela trabalhem. 

A convocação de assembléia se dá conforme dispõe o estatuto 

da entidade sindical, comumente mediante edital publicado em jornal de boa 
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circulação, devendo informar que a assembléia terá por objetivo específico autorizar 

o sindicato a levar a cabo negociação coletiva, podendo firmar acordo ou convenção 

coletiva ou instaurar dissídio coletivo110. O não cumprimento enseja a extinção sem 

apreciação do mérito, conforme entendimento jurisprudencial: 

“Irregularidade decorrente da não observância do estatuto para 

a convocação da assembléia geral por edital implica na extinção do dissídio coletivo, 

sem apreciação do mérito”111. 

A OJ n. 28 da SDC do TST dispõe: 

“O edital de convocação para a AGT deve ser publicado em 

jornal que circule em cada um dos municípios componentes da base territorial”. 

Neste sentido segue decisão: 

“DISSÍDIO COLETIVO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE 
CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO 
PROCESSO. O número insuficiente de trabalhadores presentes na 
assembléia deliberativa do feito, em decorrência até mesmo da não 
realização do referido evento em todos os principais municípios que 
compõem a base territorial da entidade suscitante, a publicação do 
edital de convocação da categoria profissional no Diário Oficial do 
Estado, que não atende a ampla divulgação necessária para atingir a 
totalidade dos trabalhadores da classe, a falta de fundamentação das 
reivindicações e a ausência de registro da referida pauta na ata da 
assembléia geral acarretam a extinção do processo sem julgamento 
do mérito, nos termos do art. 267, IV, do Código de Processo Civil” 
112. 

A OJ n. 35 da SDC do TST estabelece: 

“Se os estatutos da entidade sindical contam com norma específica 
que estabeleça prazo mínimo entre a data de publicação do edital 
convocatório e a realização da assembléia correspondente, então a 
validade desta última depende da observância desse interregno”. 

Com o advento da Emenda Constitucional n. 45/04, inserindo o 

requisito do comum acordo para ajuizar dissídios coletivos, fez com que o número 

de ações ajuizadas reduzisse, desta forma, a SDC do TST passou a ser mais flexível 
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quanto às demais exigências formais para a instauração da instância. Uma das 

conseqüências foi não mais exigir como consta no artigo 859 da CLT, que participem 

da assembléia dos associados do sindicato. Como a entidade de classe representa 

toda a categoria, é necessário apenas que haja membros da categoria presentes à 

assembléia, a fim de que a autorização possa ser dada ao sindicato113. 

O TST passou a não considerar inválidas as assembléias 

gerais com quorum ínfimo, indicando que, para os dissídios coletivos, o único que se 

deve exigir é o respeito ao quorum de deliberação de 2/3 dos presentes em 2ª 

convocação114. 

A necessidade de assembléia entendia-se tanto para o dissídio 

econômico quanto para o dissídio jurídico, conforme entendimento da ora revogada 

OJ n. 06 da SDC do TST: 

“O dissídio coletivo de natureza jurídica não prescinde da 

autorização da categoria, reunida em assembléia para legitimar o sindicato próprio, 

nem da etapa negocial prévia para buscar solução de consenso”. 

Todavia, o entendimento atual da Corte segue no sentido da 

desnecessidade de assembléia para o dissídio coletivo jurídico:  

“DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA JURÍDICA. AJUIZAMENTO. 
ASSEMBLÉIA GERAL AUTORIZADORA. PRÉVIA NEGOCIAÇÃO 
COLETIVA. DESNECESSIDADE. 1. O dissídio coletivo de natureza 
jurídica visa a obter pronunciamento judicial propriamente dito, 
consubstanciado em interpretação de norma coletiva preexistente. A 
instauração de instância, nesse aspecto, assemelha-se a 
ajuizamento de processo comum fundado no poder geral de 
representação que o sindicato confere a seu presidente, segundo 
normas estatutárias. 2. Se a categoria autoriza o sindicato a negociar 
e, eventualmente, a instaurar dissídio coletivo de natureza 
econômica, subentende-se que igualmente lhe confere poderes para 
dirimir eventuais dúvidas que possam surgir do instrumento 
normativo pactuado ou prolatado pela Justiça do Trabalho. 3. Daí por 
que o Tribunal Superior do Trabalho tem entendido que o dissídio 
coletivo de natureza jurídica pode ser ajuizado ainda que não se 
consulte previamente a categoria ou não se busque solucionar a 
questão mediante negociação coletiva. Por isso, a Eg. Sessão de 
Dissídios Coletivos, em 10.08.00, revogou a antiga Orientação 
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Jurisprudencial n. 6/SDC-TST. 4. Recurso ordinário do Sindicato da 
categoria patronal a que se dá provimento para determinar o retorno 
dos autos ao Tribunal a quo, a fim de que se prossiga no exame do 
presente dissídio coletivo, como entender de direito, afastada a 
ilegitimidade de parte”115. 

Entende-se desnecessária a assembléia uma vez que o 

dissídio coletivo de natureza jurídica é promovido com o intuito de obter apenas a 

interpretação de norma coletiva preexistente. 

2.4.3 O INTERESSE PROCESSUAL 

Na ação coletiva, em virtude de ser um processo que se exerce 

o Poder Normativo da Justiça do Trabalho, não há uma decisão restabelecendo 

direito lesado e sim sentença normativa criando direito novo116. 

O artigo 873 da CLT indica o interesse processual específico 

da ação coletiva: 

“Discorrido mais de um ano de sua vigência, caberá revisão 

das decisões que fixarem condições de trabalho, quando se tiverem modificado as 

circunstâncias que as ditaram de modo que tais condições se hajam tornado injustas 

ou inaplicáveis”. 

A alteração das condições de prestação do trabalho é que gera 

o interesse processual, surgindo a necessidade de fixar novas regras jurídicas para 

uma determinada categoria. MARTINS FILHO instrui que: 

“O referido preceito consolidado fala em modificação das 

circunstâncias fáticas que tornem injustas as regras anteriormente fixadas. A lesão 

seria, então, à Justiça e não ao Direito Positivo, razão pela qual o interesse 

processual, numa ótica focada no prisma processual civil, existiria no processo 

coletivo quando a lesão ao direito natural a um salário digno e a condições de 

trabalho condizentes com a dignidade do ser humano, na sua dimensão de 
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trabalhador, impusesse a adequação do direito positivo a esse direito natural, 

mediante a criação de uma norma positiva para a categoria” 117. 

2.5 PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS NA AÇÃO DE DISSÍDIO COLETIVO 

Uma das causas de extinção do processo sem resolução do 

mérito elencadas no Código de Processo Civil é a ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme artigo 

267, inciso IV da referida lei. 

Os pressupostos processuais podem ser divididos em 

subjetivos e objetivos. Os subjetivos referem-se à pessoa do juiz (jurisdição, 

competência, imparcialidade) e das partes (capacidade para estar em juízo). Já os 

objetivos, referem-se à inexistência de fatos impeditivos (coisa julgada, 

litispendência) e a subordinação do procedimento as disposições legais (petição 

apta, citação regular, procuração hábil)118. 

Além dos pressupostos processuais comuns a qualquer ação, 

a lei acrescentou alguns requisitos específicos ao dissídio coletivo, os quais 

analisaremos distintamente. 

2.5.1 PRESSUPOSTOS SUBJETIVOS 

2.5.1.1 COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JULGADOR 

2.5.1.1.1 Em razão da matéria 

Quanto a matéria, somente poderá veicular questões 

trabalhistas, isto é, que suponham conflito entre empregador e trabalhador. Estão 

fora da competência dos Tribunais do Trabalho matéria administrativa (fixação de 

salários e vantagens aos servidores públicos) e previdenciária (fixação de benefícios 

como auxílio funeral, complementação de aposentadoria)119. 
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2.5.1.1.2 Em razão da pessoa 

A competência fica restrita quando o suscitante for sindicato de 

servidor estatutário e o suscitado entre público, dado o princípio da reserva legal 

para aumento de vencimentos e concessão de vantagens, há impossibilidade 

jurídica do pedido em relação a entes públicos. Há exceção quando o suscitante é 

servidor celetista e visa somente interpretação do direito existente, e a greve de 

servidor celetista pleiteando apenas o cumprimento da legislação federal atinente 

aos salários ou da legislação municipal ou estadual referente a vencimentos120. 

A Justiça do Trabalho, no caso dos cartorários, que exercem 

serviços notariais em caráter privado, por meio de delegação do Poder Público, é 

competente para apreciar e julgar os dissídios coletivos ajuizados pelos sindicatos 

respectivos contra os titulares dos cartórios, na busca de melhores condições de 

trabalho121. 

2.5.1.1.3 Territorial e funcional 

A competência funcional para processar e julgar os dissídios 

coletivos é dos Tribunais Regionais do Trabalho ou, do Tribunal Superior do 

Trabalho quando a área de abrangência do conflito ultrapassar a base territorial de 

competência de mais de um TRT. 

Deve levar-se em conta a extensão territorial do conflito, 

conforme regulamenta o artigo 677 da CLT: 

“A competência dos Tribunais Regionais determina-se pela 

forma indicada no art. 651 e seus parágrafos e, nos casos de dissídio coletivo, no 

local onde este ocorrer”. 

Portanto, compete aos Tribunais Regionais resolver os 

dissídios cujos efeitos sejam restritos ao território sob sua jurisdição, exceto no 

estado de São Paulo, que está divido em duas Regiões (2ª São Paulo e 15ª 

Campinas), sendo competente a 2ª Região para julgar os dissídios que afetam a 
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jurisdição dos dois Tribunais e a 15ª Região os dissídios cujos efeitos sejam restritos 

à sua jurisdição122, conforme dispões o artigo 12 da Lei 7.520/86: 

“Compete exclusivamente ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª 
Região processar, conciliar e julgar os dissídios coletivos nos quais a 
decisão a ser proferida deva produzir efeitos em área territorial 
alcançada, em parte, pela jurisdição desse mesmo tribunal e, em 
parte, pela jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª 
Região”. 

Contudo, esta competência poderá ser prorrogada quando não 

argüida a incompetência territorial do órgão regional pelo interessado, conforme 

adota a jurisprudência: 

“EMENTA: Incompetência – Lei n. 9.254/96. A Lei n. 9.254/96, que 
alterou a legislação anterior regulamentadora da competência dos 
TRTs da 2ª e 15ª Região para apreciar dissídio coletivo, introduziu 
um critério misto para a fixação da competência de cada qual: o 
primeiro, conforme o grau de jurisdicional, em função da matéria; e o 
segundo, em razão do lugar. Assim, o dissídio coletivo instaurado no 
grau de jurisdição certo (TRT), mas em Tribunal diferente, desatende 
ao critério da territorialidade e não ao do grau jurisdicional. Como a 
incompetência territorial é de índole relativa, uma vez não argüida 
pelo suscitado em sua contestação, opera-se a prorrogação da 
competência, e o TRT, anteriormente incompetente, deixa de sê-lo. 
Recurso Ordinário em Dissídio Coletivo do suscitado conhecido e ao 
qual se nega provimento” 123. 

No Tribunal Superior do Trabalho, a competência é da Sessão 

de Dissídios Coletivos, que substituiu as funções que eram anteriormente do 

Tribunal Pleno, conforme reza o artigo 702, I, b da CLT e artigo 2º da Lei 7.701/88: 

“Art. 702. Ao Tribunal Pleno Compete: 

I – em única instância: 

b) conciliar e julgar os dissídios coletivos que excedam a jurisdição 
dos Tribunais Regionais do Trabalho, bem como estender ou rever 
suas próprias decisões normativas, nos casos previstos em lei”. 

“Art. 2º - Compete à sessão especializada em dissídios coletivos, ou 
sessão normativa: 

I – originalmente: 
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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”. 

O artigo 856 da CLT dispõe que será instaurado mediante 

representação dirigida ao Presidente do Tribunal, vejam: 

“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”. 

Para estabelecer a competência no caso concreto combinam-

se dois critérios, funcional e territorial, daí falar-se em competência funcional 

territorial124. 

O órgão de primeira instância da Justiça do Trabalho poderá 

atuar em dissídio coletivo excepcionalmente para instruir, mediante delegação do 

Presidente do TRT atinente, dissídio de âmbito municipal, caso o município esteja 

afastado da sede do TRT, conforme possibilita o artigo 866 da CLT. A audiência de 

conciliação e instrução será realizada na Vara do Trabalho, podendo restar acordo 

ou não das partes. Todavia, apenas o TRT tem competência para homologar o 

acordo ou julgar o dissídio, devendo o juiz da Vara remeter o processo devidamente 

instruído para o TRT125. 

2.5.1.2 LEGITIMIDADE PROCESSUAL DAS PARTES 

A legitimidade como pressuposto processual é a capacidade de 

se estar em juízo, que pertence ordinariamente ao titular do direito lesado. No 

entanto, no processo coletivo, o sindicato é quem representa a categoria, excluindo 

a possibilidade dos empregados ajuizarem uma ação coletiva em nome próprio. 

Assim, o sindicato é substituto processual, pleiteando em nome próprio direito 

alheio126. 

Decide o artigo 857 da CLT: 
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“A representação para instaurar a instância em dissídio coletivo 

constitui prerrogativa das associações sindicais, excluídas as hipóteses aludidas no 

artigo 856, quando ocorrer suspensão do trabalho”. 

Desta forma, podemos dizer que, com exceção dos dissídios 

de greve, nos quais o Ministério Público do Trabalho poderá instaurar o dissídio, a 

legitimidade ativa nos dissídios coletivos é das associações sindicais. 

Nos locais onde não houver sindicato da categoria, poderá ser 

instaurado pela federação, ou ainda pela confederação respectiva, de acordo com o 

parágrafo único do artigo 857 da CLT: 

“Quando não houver sindicato representativo da categoria 

econômica ou profissional, poderá a representação ser instaurada pelas federações 

correspondentes e, na falta destas, pelas confederações respectivas, no âmbito de 

sua representação”. 

Não obstante, poderá ocorrer um descontentamento de parte 

da categoria com o sindicato que a representa. Neste caso caberia a fundação de 

outro sindicato, congregando maior número de associados e este obtivesse 

reconhecimento como único e legítimo da categoria. O TST não admite, porém, que 

este conflito entre parte da categoria e o sindicato atribua a legitimidade ativa para a 

federação127. Conforme restou decidido no julgado que segue: 

“ILEGITIMIDADE DE REPRESENTAÇÃO – ANIMOSIDADE ENTRE 
PARTE DOS EMPREGADOS REPRESENTADOS E O 
RESPECTIVO SINDICATO – Eventual conflito que haja entre o 
sindicato e parte dos seus representados não é o bastante para 
afastá-lo da representação da categoria para fins de instauração de 
dissídio coletivo, sendo, portanto, ilegítima a intervenção do ente 
sindical de grau superior”128. 

As empresas podem compor tanto o pólo passivo (suscitado), 

como o pólo ativo (suscitante) no caso de greve, sem necessidade de representação 

mediante sindicato patronal, caso inexistam na base territorial, ou quando a greve for 

deflagrada no âmbito exclusivo de uma empresa. Não é necessário também, para a 
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assinatura de acordo coletivo por empresa, de participação do sindicato patronal 

como intermediário129. 

Nos casos de greve e que não haja sindicato organizado da 

categoria, poderá ser eleita uma comissão pelos trabalhadores para representá-los 

no dissídio coletivo ante a Justiça do trabalho, conforme dispõem os artigos 4º, § 2º 

e 5º da Lei n. 7783/89: 

“§ 2º Na falta de entidade sindical, a assembléia geral dos 
trabalhadores interessados deliberará para os fins previstos no caput, 
constituindo comissão de negociação. 

Art. 5º A entidade sindical ou comissão especialmente eleita 
representará os interesses dos trabalhadores nas negociações ou na 
Justiça do Trabalho”. 

As associações civis e de natureza profissional não são 

legítimas para instaurar dissídio coletivo, as primeiras porque não consta em seus 

estatutos a finalidade de defesa de interesses profissionais trabalhistas das 

categorias, sendo prerrogativa dos sindicatos; já a segunda, porque não fazem parte 

da organização sindical brasileira, visto que os artigos 515 e 543 § 3º da CLT não 

foram recepcionados pela nova ordem constitucional sobre a criação e organização 

de sindicatos, que no regime anterior funcionavam como uma experiência provisória 

que, conforme autorizações do Ministério do Trabalho eram transformadas em 

sindicatos130. 

As centrais sindicais também não estão autorizadas a atuar 

nos dissídios coletivos, muito embora exerçam importante papel no âmbito das 

relações de trabalho, essas entidades ainda não têm natureza sindical, sendo 

associações civis que precisam ser incorporadas à organização sindical mediante 

alteração do artigo 8º da CRFB/88131. 

Os Tribunais Regionais do Trabalho e o TST, embora previsão 

nos artigos 856 e 874 da CLT, não estão mais autorizados a ajuizar dissídio coletivo 

de greve e de revisão, vez que o artigo 8º, I da CRFB/88 vedou a interferência do 

Estado na organização sindical, entendendo-se que tais dispositivos legais, com 
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relação aos tribunais não foram recepcionados pela Carta Magna, pois seriam o 

Estado administrativamente intervindo na organização sindical132. 

2.5.2 PRESSUPOSTOS OBJETIVOS 

2.5.2.1 INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA 

O Código de Processo Civil, no artigo 301, § 1º a 3º reza que 

ocorre a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada que está 

em curso. 

A litispendência é um fato impeditivo da ação que também se 

aplica ao processo coletivo, sendo vedado ao sindicato ingressar com novo dissídio 

enquanto pender por julgamento o anterior, exceto se referir-se a período posterior, 

não caracterizando a litispendência. O que ora acontece é o acúmulo de processos 

a serem julgados pelos Tribunais, ocasionando uma superposição de dissídios 

coletivos de uma mesma categoria atinentes a anos diversos133. 

2.5.2.2 NEGOCIAÇÃO COLETIVA PRÉVIA 

A negociação coletiva é apresentada pelos doutrinadores como 

a forma preferencial de solução dos conflitos coletivos, considerada a mais 

adequada e eficaz forma de solução destes134. 

Para a instauração de dissídio coletivo é necessário a prévia 

tentativa de negociação coletiva ou arbitragem, em conformidade com a Carta 

Magna, no artigo 114, § 2º “recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva 

ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo 

de natureza econômica”, reforça ainda o artigo 616, § 4º da CLT: 

“Nenhum processo de dissídio coletivo de natureza econômica 

será admitido sem antes se esgotarem as medidas relativas à formalização da 

Convenção ou Acordo correspondente”. 

                                            
132 MELO, Raimundo Simão de. Processo coletivo do trabalho. São Paulo: LTR. 2009, p. 73. 
133 MARTINS FILHO, Ives Granda da Silva. Processo Coletivo do Trabalho. 4 ed. São Paulo: LTr, 
2009, p. 124. 
134 ALMEIDA, Cleber Lúcio de. Direito processual do trabalho. Belo Horizonte. Del Rey, 2006. p. 
795. 
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O TST entende ser indispensável à propositura de ação de 

dissídio coletivo que ocorra a negociação prévia, não bastando apenas uma mera 

tentativa, deve ser exaustiva135, com se conclui da decisão que segue: 

“EMENTA: Processo negocial prévio. Inviabilidade quando 
duvidosa a legitimidade do sindicato. Equivocada a decisão, em 
dissídio coletivo, que, reconhecendo ser controvertida a titularidade 
de representação da categoria, examina a matéria para declarar a 
legitimidade ativa do sindicato e admite que nessas condições a 
convocação de uma única reunião perante a DRT se equivalha ao 
processo negocial prévio, que o art. 114, §2º, da Constituição 
Federal instituiu como pressuposto da ação coletiva. Processo que 
se extingue, sem julgamento do mérito, na forma do art. 267, incisos 
IV e VI, do CPC”136. 

As partes deverão comprovar mediante documentos a 

realização de reuniões, intercedidas pelo MP, MPT, ou outro mediador ou conciliador 

público ou privado, para o fim de formar o convencimento do tribunal de que houve 

verdadeira negociação. Não é suficiente juntar apenas uma certidão da Delegacia 

Regional do Trabalho, dizendo que os entendimentos restaram frustrados, pois é 

inadmissível que proceda ao ajuste de data-base, com aproximadamente cem 

cláusulas reivindicatórias, sendo esta a média dos pleitos nos dissídios coletivos 

econômicos, numa única sessão. 137. Confirma entendimento jurisprudencial: 

“EMENTA: EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO 
MÉRITO, AUSÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO PRÉVIA. As tentativas de 
negociação prévia constituem pressuposto de constituição e 
desenvolvimento válido e regular do processo. As partes devem 
esgotar todas as tentativas de acordo, promovendo encontros diretos 
para, somente depois, caso frustradas, buscar a mediação das 
Delegacias Regionais do Trabalho, do Ministério Público ou ingressar 
com o Dissídio. Essa exigência objetiva a valorização da atuação dos 
segmentos econômicos e profissionais na elaboração das normas 
coletivas que regerão as respectivas relações, pois somente as 
próprias partes envolvidas conhecem, de fato, as necessidades e as 
possibilidades de melhoria das condições de trabalho. Recurso 
Ordinário provido para julgar o processo extinto sem julgamento do 
mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC”138. 

                                            
135 MARTINS FILHO, Ives Granda da Silva. Processo Coletivo do Trabalho. 4 ed. São Paulo: LTr, 
2009, p. 82. 
136TST, RODC n. 262.406/96.3, Ac. N. 1.516/96, Rel. Min. Armando de Brito. In Revista LTR 61-
04/522. 
137 MELO, Raimundo Simão de. Processo coletivo do trabalho. São Paulo: LTR. 2009, p. 83. 
138 TST, RODC N. 653888/2000, Rel. Min. Rider Nogueira de Brito, DJU 7.12.2000, p. 545. 
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Nos casos em que a prévia tentativa de negociação coletiva 

não for comprovada pelo suscitante, o processo será extinto sem julgamento do 

mérito, por carecer de interesse de agir do mesmo139. 

Ao adotar essa postura, exigindo a negociação prévia, o TST 

foi responsável por uma mudança dos hábitos no meio sindical, aumentando os 

índices de acordos e convenções coletivas de trabalho, diante da dificuldade 

encontrada para ingressar com dissídio coletivo de natureza econômica.140. 

No que tange ao dissídio coletivo de natureza jurídica, o TST 

entende que não se faz necessária a negociação prévia. Indicação distinta ocorreu 

com a edição da OJ n. 6 da SDC em 27.03.98, que exigia a negociação, todavia esta 

foi cancelada em 10.08.2000. 

Na época que a OJ n. 6 estava em vigor, alguns doutrinadores 

manifestavam-se opostamente, conforme BASSO141: 

“Data vênia de doutas opiniões em contrário, entendemos que para a 
instauração do dissídio coletivo de natureza jurídica por parte do 
Sindicato dos Trabalhadores, deve ser dispensado o mesmo 
tratamento dado à empresa, ou ao Sindicato patronal, qual seja, a 
impossibilidade pura e simples de conseguir o cumprimento da 
norma pelos meios suasórios, sem qualquer outra formalidade, seja 
por dúvida quanto à sua redação, seja por falta de consenso quanto 
ao seu real sentido ou abrangência. A autorização da categoria está 
implícita naquela dada para firmar o termo respectivo ou ajuizar o 
dissídio coletivo de natureza econômica. Nem mesmo para os casos 
em que se busca interpretação da lei – como no exemplo 
mencionado, a respeito da recepção pela Carta Magna, do art. 522 
da CLT, parece-nos necessária a autorização da assembléia geral, 
ante o disposto no art. 8º, da Constituição Federal vigente, tendo sido 
recepcionado o art. 859 da CLT apenas no que diz respeito ao 
dissídio de natureza econômica, onde devem ser discutidos os 
índices a serem postulados, as cláusulas sociais, os descontos a 
serem autorizados pela Assembléia Geral. Aqui, entretanto, o que se 
busca é a interpretação do que foi dado na sentença normativa ou do 
acordo na norma coletiva ou disposto pela lei em relação a dada 
categoria”. 

                                            
139 ALMEIDA, Cleber Lúcio de. Direito processual do trabalho. Belo Horizonte. Del Rey, 2006. p. 
795. 
140 BASSO, Guilherme Mastrichi. Dissídio coletivo de natureza jurídica, Revista Jurídica Virtual da 
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141 BASSO, Guilherme Mastrichi. Dissídio coletivo de natureza jurídica, Revista Jurídica Virtual da 
Presidência da República – subchefia para assuntos jurídicos, n. 4, ago.1999. 
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O TST entende que nos dissídios coletivos de greve também é 

necessário a tentativa de negociação prévia, conforme Orientação Jurisprudencial n. 

11 da SDC: 

“Greve. Imprescindibilidade de tentativa direta e pacífica da 

solução do conflito. Etapa negocial prévia. É abusiva a greve levada a efeito sem 

que as partes hajam tentado, direta e pacificamente, solucionar o conflito que lhe 

constitui o objeto”. 

Neste caso, há que se considerar a situação em que a greve é 

deflagrada, pois algumas vezes é utilizada como meio para iniciar as negociações 

com a classe patronal, que se nega a negociar, servindo como instrumento de 

pressão dos trabalhadores142. 

Assim como para os trabalhadores é decretada a abusividade 

da greve como uma sansão a estes quando se negam a negociar, respeitando ao 

princípio da isonomia, deve haver uma punição ao empregador quando recusa a 

negociação, devendo esta punição ser aplicada pelo tribunal considerando caso a 

caso, pode ser a título de exemplo, uma multa a favor da classe profissional143. 

MARTINS144 acredita que “as partes deveriam insistir mais na 

negociação coletiva, pois a solução negociada entre as partes é melhor do que a 

solução imposta pelo Estado, que desagrada ao perdedor ou até mesmo, em certos 

casos, a ambos”. 

2.5.2.3 INEXISTÊNCIA DE NORMA COLETIVA EM VIGOR 

No processo coletivo do trabalho, a coisa julgada tem caráter 

temporário, valendo pelo período de vigência registrado na norma coletiva, 

impedindo que seja proferida outra decisão judicial, para as mesmas partes 

abrangendo o mesmo período de tempo.145 

                                            
142 MELO, Raimundo Simão de. Processo coletivo do trabalho. São Paulo: LTR. 2009, p. 85. 
143 MELO, Raimundo Simão de. Processo coletivo do trabalho. São Paulo: LTR. 2009, p. 86. 
144 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito processual do trabalho. 28 ed. São Paulo: Editora Atlas, 2008. 
p.653. 
145 MARTINS FILHO, Ives Granda da Silva. Processo Coletivo do Trabalho. 4 ed. São Paulo: LTr, 
2009, p. 128. 
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O tempo mínimo de vigência para a norma coletiva 

estabelecido pelo artigo 873 da CLT é de um ano, impedindo que as partes 

ingressem com dissídio coletivo dentro deste prazo. Havendo norma coletiva em 

vigor, ou seja, acordo, convenção coletiva ou sentença normativa, o sindicato não 

poderá intentar dissídio coletivo, sob pena de o TST extinguir o processo sem 

julgamento do mérito, restando a este firmar um acordo aditivo alterando algumas 

cláusulas da norma vigente146. 

Contudo, o artigo 14, parágrafo único, II da Lei 7.783/89 

permite uma exceção, vejamos: 

“Parágrafo único. Na vigência de acordo, convenção ou sentença 
normativa não constitui abuso do exercício do direito de greve a 
paralisação que: 

II – seja motivada pela superveniência de fato novo ou 
acontecimento imprevisto que modifique substancialmente a relação 
de trabalho”. 

Esta hipótese mostra-se muito restrita, pois nem toda a 

circunstância que altera e deteriora as condições de trabalho é nova e imprevista. 

Exemplo disto é a inflação, que consome os salários, mas o seu crescimento 

contínuo não é fato novo ou imprevisto no Brasil147. 

O que justificaria uma greve, com o ajuizamento de dissídio 

coletivo e conseqüente concessão de vantagens a categoria profissional fora da 

data-base e na vigência de norma coletiva, a exemplo, seria a edição de plano 

econômico reduzindo salários ou congelando-os em contexto inflacionário, 

modificando drasticamente a relação laboral148. 

Ocorrendo demora na apreciação de dissídio coletivo pelo 

Tribunal ao ponto que chegue a data-base do ano seguinte sem proceder 

julgamento, não é possível ajuizar novo dissídio coletivo, visto que a matéria ainda 

                                            
146 MARTINS FILHO, Ives Granda da Silva. Processo Coletivo do Trabalho. 4 ed. São Paulo: LTr, 
2009, p. 128. 
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encontra-se sub judice. Nestes casos o TST entende por extinto o dissídio 

revisional149. 

2.5.2.4 OBSERVÂNCIA DA ÉPOCA PRÓPRIA PARA AJUIZAMENTO DO 

DISSÍDIO COLETIVO 

 
O dissídio coletivo não está sujeito a prazo prescricional, pois 

não se supõe lesão a qualquer direito preexistente, todavia deverá ser instaurado no 

prazo de sessenta dias anteriores ao termo do instrumento normativo que se quer 

renovar, para que o suscitante não perca a data-base. 

Preconiza o § 3º do artigo 616 da CLT: 

“Havendo convenção, acordo ou sentença normativa em vigor, 

o dissídio coletivo deverá ser instaurado dentro dos 60 (sessenta) dias anteriores ao 

respectivo termo final, para que o novo instrumento possa ter vigência no dia 

imediato a esse termo”. 

Após este prazo, o sindicato poderá ajuizar dissídio coletivo, 

entretanto, a categoria ficará exposta ao vazio normativo temporário, uma vez que a 

sentença normativa não poderá retroagir a data-base da categoria, vigorando 

apenas a partir de sua publicação, conforme dispõe o artigo 867, parágrafo único, 

“a” da CLT: 

“Parágrafo único. A sentença normativa vigorará: 

a) a partir da data de sua publicação, quando ajuizado o dissídio 
após o prazo do art. 616,§ 3º, ou, quando não existir acordo, 
convenção ou sentença normativa em vigor, da data do ajuizamento”. 

Com o intuito de estimular a continuidade da negociação 

coletiva e ao mesmo tempo preservar a data-base da categoria, caso restar 

frustrada a negociação, o TST criou a figura do protesto judicial, por meio da 
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revogada IN n. -4/93, postergando por mais trinta dias o ajuizamento do dissídio 

coletivo, sem a perda da data base150, in verbis: 

II – Na impossibilidade real de encerramento da negociação coletiva 
em curso antes do termo final a que se refere o art. 616, § 3º, da 
CLT, a entidade interessada poderá formular protesto judicial em 
petição escrita dirigida ao Presidente do Tribunal do Trabalho, a fim 
de preservar a data-base da categoria”. 

Com efeito, o protesto será apreciado e deferido somente se 

comprovado nos autos que as partes estão em negociação coletiva. Não basta 

apenas demonstrar que houve tentativa de negociação por uma das partes e recusa 

pela outra, mas sim efetivo processo de negociação com a empresa151, conforme 

segue julgado: 

“EMENTA: DISSÍDIO COLETIVO. PROTESTO JUDICIAL. Se 

os trabalhadores procuram o trato negocial e esse se frustra por ato de recusa 

patronal, ainda que implícito, não cabe o protesto judicial previsto na Instrução 

Normativa n. 04/93, desta corte”152. 

2.5.2.5 ELEMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL 

Em dissídio coletivo, a petição inicial é chamada de 

representação, para a qual o artigo 858 da CLT prevê alguns requisitos, quais 

sejam: 

a) a designação e qualificação dos reclamantes e dos 

reclamados e a natureza do estabelecimento ou serviço; 

b) os motivos do dissídio e as bases da conciliação”. 

A terminologia a ser usada para designar as partes é suscitante 

e suscitado, devendo a petição inicial designar suscitante e suscitado, e a categoria 

a que se refere o dissídio, como exemplo: portuários, bancários, comerciários153. 
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Os motivos do dissídio são as razões de fáticas (econômicas e 

sociais) motivadoras da alteração da norma ou convenção vigente para a categoria 

por meio de nova norma coletiva. Já as bases de conciliação, refere-se a proposta 

do sindicato obreiro das cláusulas que deseja instituir, ou seja, o rol reivindicatório 

da categoria profissional a ser apreciado pelo Tribunal, que irá deferir ou não na 

sentença normativa154. 

Na proposta do sindicato, as cláusulas econômicas deverão 

estar acompanhadas de estudo ou levantamento econômico a fim de demonstrar a 

necessidade e conveniência de instituir a condição proposta. Exemplo disto seria o 

pedido de reajuste salarial acompanhado de estudo da variação anual da inflação155. 

Nas demais cláusulas propostas é imprescindível a 

fundamentação específica de cada uma, pois a natureza diversa do trabalho 

prestado em cada setor produtivo impede que o magistrado tenha conhecimento das 

condições específicas de cada categoria, possibilitando para o juiz decidir com 

conhecimento de causa, se convém ou não instituí-la156. Como aliás, põe em relevo 

o Precedente Normativo n. 37 do TST: 

“Nos processos de dissídio coletivo só serão julgadas as 

cláusulas fundamentadas na representação, em caso de ação originária, ou no 

recurso”. 

Pode-se ainda, elencar como requisito os documentos que 

devem acompanhar a representação, no intuito de fazer prova do preenchimento 

das condições da ação e dos pressupostos processuais, quais sejam: edital de 

convocação da assembléia geral da categoria, ata da assembléia geral, lista de 

presença da assembléia geral, certidão da DRT, de fracasso da negociação coletiva 

(ou documento similar que comprove a recusa expressa da categoria econômica em 

negociar), norma coletiva anterior (acordo, convenção ou sentença) nos casos de 
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dissídio revisional, e procuração passada pelo presidente do suscitante ao advogado 

subscritor da representação157. 

2.6 O COMUM ACORDO, UMA CONDIÇÃO DA AÇÃO OU UM PRESSUPOSTO 

PROCESSUAL 

Permanece um debate na doutrina, se a exigência do comum 

acordo seria um pressuposto processual ou uma condição da ação. 

GARCIA158 instrui que seria um pressuposto processual: 

“Na realidade, não é fácil enquadrar tal exigência dentro das 
categorias próprias do processo, pois não temos aqui jurisdição e sim 
uma atividade de arbitragem exercida por um órgão público, 
Humberto Theodoro Junior faz como precisão a distinção. ‘Não se 
confunde os pressupostos processuais com as condições da ação. 
Os pressupostos são aquelas exigências legais cujo atendimento o 
processo, com relação jurídica, não se estabelece ou não se 
desenvolve rapidamente. E, em conseqüência, não atinge a sentença 
que deveria apreciar o mérito da causa. São em suma, requisitos 
jurídicos para a validade e eficácia da relação processual. Já as 
condições da ação são requisitos a observar, depois de estabelecida 
regularmente a relação processual, para que o juiz possa solucionar 
a lide (mérito)’. Na hipótese, não existe dissídio coletivo se não for 
ele provocado de comum acordo por ambas as partes. Prevê o novo 
preceito constitucional um pressuposto para que se estabeleça a 
relação jurídica inerente ao dissídio coletivo. Dissídio coletivo 
suscitado unilateralmente por uma das partes é processo inexistente. 
A outra parte não é obrigada a comparecer e muito menos a 
obedecer qualquer decisão ali proferida, pois sentença proferida em 
processo inexistente é sentença inexistente”. 

Nesse sentido pondera MELO159: 

“Ressalvando o devido respeito por manifestações contrárias, 
entendo que a inexistência do comum acordo para ajuizamento do 
Dissídio econômico, como indispensável à propositura da ação (art. 
283, do CPC), significa mais um pressuposto processual, o qual, não 
atendido, leva ao indeferimento da petição inicial, depois de esgotado 
o prazo assinalado pelo juiz para o cumprimento de tal providência 
(art. 284, CPC)”.  
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Posiciona-se LEITE160 favorável ao entendimento de que o 

mútuo consentimento é uma condição da ação: 

“A nosso ver, a exigência do mútuo consentimento para o 
ajuizamento do dissídio coletivo de natureza econômica é uma 
condição da ação, pois a sua ausência implica ausência de interesse 
processual, na modalidade necessidade (CPC, art. 3º e 267, VI). 
Vale dizer, sem o mútuo consentimento das partes no dissídio 
coletivo de natureza econômica não há necessidade de intervenção 
do Estado-Juiz para prestar o serviço jurisdicional”.  

A jurisprudência do TST é no sentido de que o comum acordo 

é uma condição da ação, com fulcro no artigo 267, inciso VI, do CPC. Vejamos: 

“EMENTA: DISSÍDIO COLETIVO. PARÁGRAFO 2º DO ART. 114 DA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXIGIBILIDADE DA ANUÊNCIA 
PRÉVIA. Não demonstrado o comum acordo, exigido para o 
ajuizamento do Dissídio Coletivo, consoante a diretriz constitucional, 
evidencia-se a inviabilidade do exame do mérito da questão 
controvertida, por ausência de condição da ação, devendo-se 
extinguir o processo, sem resolução do mérito, à luz do art. 267, 
inciso VI, do CPC”161. 

Notemos que no julgado em que é citado o pressuposto 

processual, o artigo invocado é o 267, VI do CPC, o qual dispõe sobre as condições 

da ação: 

“COMUM ACORDO. DISSÍIDIO COLETIVO DE NATUREZA 
ECONÔMICA. ART. 114, § 2º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 
AUSÊNCIA. CONSEQUÊNCIA. A Emenda Constitucional 45 de 8 de 
dezembro de 2004, trouxe mudanças significativas no âmbito dos 
dissídios coletivos. A alteração que vem suscitando maiores 
discussões diz respeito ao acréscimo da expressão ‘comum acordo’ 
ao § 2º di art. 114 da Constituição da República. O debate gira em 
torno do consenso entre suscitante e suscitado como pressuposto 
para o ajuizamento do dissídio coletivo. A jurisprudência desta Corte 
consagra o entendimento segundo o qual o comum acordo exigido 
para se ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, conforme 
previsto no § 2º do art. 114 da Constituição da República, constitui-se 
pressuposto processual cuja inobservância acarreta a extinção do 
processo sem resolução do mérito, nos termos do inc. VI do art. 267 
do CPC. Recurso Ordinário de que se conhece e nega 
provimento”162. 
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Portanto, apesar das divergências doutrinárias, seguiremos o 

entendimento do TST, considerando a exigência do comum acordo como uma 

condição da ação. 

2.7 SENTENÇA NORMATIVA 

A decisão que põe fim ao dissídio coletivo de natureza 

econômica é chamada de sentença normativa, conforme dispõe o artigo 861, 

parágrafo único da CLT, cuja natureza é mais impositiva do que constitutiva, visto 

que inova a ordem jurídica, estabelecendo normas e condições de trabalho. 

Conforme artigo 458, II do CPC e artigo 832 da CLT, a 

sentença normativa tem como requisito a sua fundamentação. Esta fundamentação 

não tem relação com os preceitos legais que lhe dariam suporte, mas aos motivos 

de conveniência e oportunidade de deferimento das cláusulas examinadas. Isto 

porque, segundo ensina MARTINS FILHO163: 

“As sentenças coletivas não se baseiam no princípio da 

legalidade (de aplicação da lei existente), mas nos parâmetros próprios do ato 

discricionário (ligado a uma vontade política), que são a oportunidade e 

conveniência de conceder determinada vantagem adicional ao acervo trabalhista do 

empregado”. 

2.7.1 CLÁUSULAS DA SENTENÇA NORMATIVA 

As reclamações da categoria suscitante são deduzidas em 

juízo na forma de cláusulas, LEITE164 exemplifica as cláusulas e condições que 

podem ser criadas mediante os dissídios de natureza constitutiva:  

Econômicas: alusivas as vantagens salariais diretas impetradas 

pela categoria, geralmente são relacionadas a salários, tais como fixação de piso 

salarial, reajustes e abonos pecuniários; 

                                            
163 MARTINS FILHO, Ives Granda da Silva. Processo Coletivo do Trabalho. 4 ed. São Paulo: LTr, 
2009, p. 156. 
164 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito processual do trabalho. 4 ed. São Paulo: LTr, 
2006, p. 951. 
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Sociais: versam sobre garantias de emprego e vantagens 

laborais e econômicas indiretas, como abono de faltas, a preservação do meio 

ambiente de trabalho, condições de trabalho menos desgastantes; 

Sindicais: dizem respeito às relações entre os sindicatos ou 

entre estes e as empresas que figuram no dissídio coletivo. Geralmente 

regulamentam sobre contribuições assistenciais a serem descontadas em folha, 

garantia dos dirigentes sindicais; 

Obrigacionais: estabelecem multas para a parte que 

descumprir as normas coletivas dispostas na sentença. 

2.7.2 EFICÁCIA NORMATIVA DA SENTENÇA 

A decisão oriunda de dissídio coletivo tem efeito erga omnes, 

sendo caracterizada pela indeterminação dos indivíduos a que a sentença vai ser 

aplicada. Desta forma, a sentença normativa tem eficácia para o futuro, não tendo 

efeitos retroativos165. 

As normas e condições de trabalho fixadas alcançam os 

contratos de trabalho vigentes na data da instauração do conflito e os que forem 

celebrados durante o período de vigência da sentença, não integrando de forma 

definitiva os contratos individuais de trabalho166. 

O tempo de vigência é de um ano e poderá chegar a quatro 

anos, de acordo com artigo 868, parágrafo único da CLT, não é admitido prazo de 

vigência indeterminado para sentença normativa. 

Dispõe a súmula 277 do TST: 

“As condições de trabalho alcançadas por força de sentença 

normativa vigoram no prazo assinado, não integrando, de forma definitiva, os 

contratos”. 

                                            
165 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito processual do trabalho. 28 ed. São Paulo: Editora Atlas, 2008. 
p.651. 
166 ALMEIDA, Cleber Lúcio de. Direito processual do trabalho. Belo Horizonte. Del Rey, 2006. p. 
800. 
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Os efeitos retroagem à data base da categoria quando ajuizado 

o dissídio no prazo legal ou se o suscitante formulou protesto judicial assegurando a 

data-base. Nos demais casos a sentença terá vigência somente a partir de sua 

publicação. O TST admite que a sentença tenha seus efeitos retroagindo à data do 

ajuizamento do dissídio coletivo quando inexiste norma coletiva anterior 

guarnecendo a categoria167. 

A sentença normativa não tem carga condenatória, não 

comportando execução. Portanto, o não cumprimento espontâneo da sentença 

enseja a propositura da ação de cumprimento168. 

2.7.3 NATUREZA JURÍDICA DA SENTENÇA NORMATIVA 

Há questionamentos quanto a natureza jurídica da sentença 

normativa, se esta é um ato legislativo ou jurisdicional. 

Doutrinadores, como MARTINS169 fundamentam que ao julgar 

os dissídios coletivos a Justiça do Trabalho deverá observar as normas existentes 

no direito positivado, desta forma, estará exercendo o poder jurisdicional, uma vez 

que o Poder Judiciário não tem por natureza essa atividade. Entendem que o poder 

normativo da Justiça do Trabalho é espécie de juízo de equidade usado nas lacunas 

da lei ou da norma coletiva. 

O objetivo da sentença normativa é solucionar o conflito 

coletivo que lhe foi posto a exame, mesmo que crie preceitos jurídicos que 

anteriormente não existiam, permanece como um ato jurisdicional170. 

Sob outra ótica entende-se que ao exercer o poder normativo o 

Poder Judiciário está diante de uma função atípica, praticando a função legiferante, 

pois são criadas novas condições de trabalho, funcionando o Tribunal do Trabalho 

como legislador, criando o direito para uma classe de trabalhadores, de forma geral 

                                            
167 MARTINS FILHO, Ives Granda da Silva. Processo Coletivo do Trabalho. 4 ed. São Paulo: LTr, 
2009, p. 155. 
168 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito processual do trabalho. 4 ed. São Paulo: LTr, 
2006, p. 951. 
169 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito processual do trabalho. 28 ed. São Paulo: Editora Atlas, 2008. 
p.651, 652. 
170 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito processual do trabalho. 28 ed. São Paulo: Editora Atlas, 2008. 
p.652. 
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e abstrata, como se fosse uma lei, diferenciando-se da função jurisdicional, a qual 

aplica a lei ao caso concreto171. 

Nesse sentido ensina MARTINS FILHO172: 

“A sentença normativa, por inovar no mundo jurídico, instituindo 
condições de trabalho não previstas em lei, possui natureza 
dispositiva: nem condenatória, nem declaratória, nem constitutiva. 
Não é fruto do exercício da Jurisdição, considerada como aplicação 
da lei a o caso concreto, mas constitui verdadeiro exercício do poder 
legiferante, impondo normas não contempladas até então pelo 
ordenamento jurídico”. 

Devido aos questionamentos quanto a função legiferante ou 

jurisdicional atribuída ao judiciário na sentença normativa, levantou-se argumentos 

sobre a constitucionalidade ou não da exigência de comum acordo entre as partes e 

suscitou a indagação quanto a sua necessidade para a propositura de dissídio 

coletivo.  

                                            
171PRAGMÁCIO FILHO, Eduardo. Reflexões sobre o dissídio coletivo na Justiça do Trabalho após a 
Emenda Constitucional n. 45 de 2004. In Revista LTR, v. 74. n. 1 jan. São Paulo: LTR, 2010, 90. 
172 MARTINS FILHO, Ives Granda da Silva. Processo Coletivo do Trabalho. 4 ed. São Paulo: LTr, 
2009, p. 200. 



Capítulo 3  

A NECESSIDADE DO “COMUM ACORDO” À PROPOSITURA DO 
DISSÍDIO COLETIVO 

A princípio é importante lembrar que o dissídio coletivo é uma 

ação de natureza sui generis, na qual o órgão jurisdicional competente deverá: 

a) dirimir o conflito de interesses, qualificado por uma 

pretensão resistida e insatisfeita, subsumida no estabelecimento de novas condições 

de trabalho; 

b) declarar a abusividade, ou não, da greve; 

c) interpretar cláusula constante de acordo ou de convenção 

coletiva de trabalho173. 

3.1 A QUESTÃO DO COMUM ACORDO NOS DISSÍDIOS DE GREVE E A 

LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 

3.1.1 A QUESTÃO DO COMUM ACORDO 

Entende-se que no dissídio coletivo de greve, de natureza 

declaratória, não se exige o comum acordo. Primeiramente porque não foi exigido 

pela Emenda Constitucional n. 45/2004, nem por qualquer outro dispositivo 

normativo. Secundariamente, porque a natureza jurídica da sentença normativa 

proferida na ação coletiva de greve é declaratória da regularidade ou não do 

exercício do direito de greve. Não importando se o dissídio tenha sido instaurado 

pelas partes da relação capital-trabalho ou pelo Ministério Público e muito menos se 

a atividade atingida pela paralisação do trabalho seja essencial ou não174. 

Vejamos o entendimento do TRT da 2ª Região, in verbis: 

                                            
173 TEIXEIRA FILHO, Manoel Antônio. Curso de direito processual do trabalho. Volume III. LTR, p. 
2983. 
174 MELO, Raimundo Simão de. Processo coletivo do trabalho. São Paulo: LTR. 2009, p. 94. 
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“A questão referente ao comum acordo somente vem a ser exposta 
no § 2º como complemento direto ao caput, e não como restrição 
retroativa ao precedente inciso II. Se o legislativo pretendesse – 
argumentando com o absurdo – condicionar a instauração do 
dissídio coletivo de greve ao entendimento prévio dos litigantes, 
teria inserido a ressalva no próprio inciso II. O texto do § 2º não deixa 
margem a dúvidas quanto a evidência de que a locução de comum 
acordo diz respeito a uma faculdade outorgada às partes para o 
ajuizamento do dissídio coletivo de natureza econômica, quando 
resultarem frustradas suas tentativas de negociação coletiva ou de 
arbitragem extrajudicial. De qualquer forma, não se pode forjar uma 
antinomia entre o art. 114 e a cláusula pétrea da indeclinabilidade da 
jurisdição, contemplada no inciso XXXV do art. 5º da Carta Magna, 
resumida no princípio segundo o qual a lei não excluirá da 
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”175. 

Deparamos-nos também com a possibilidade de a parte 

econômica ajuizar o dissídio coletivo de greve com o intuito obter declaração da 

abusividade da paralisação. Neste caso o suscitado comparece em juízo para 

impugnar as alegações de abusividade e apresentar os motivos do movimento, que 

em regra, resumem-se em reivindicações de natureza econômica e social176. 

Diante desta situação, o Tribunal encontra duas alternativas: 

apreciar apenas o pedido de declaração de abusividade, ou além disto, examinar as 

reivindicações e demais questões incidentais, tais como enquadramento sindical e 

legitimidade177. 

Entende-se que na primeira hipótese a decisão é incompleta e 

não serve para o papel a que se destina a ação coletiva normativa, uma vez que não 

atende ao artigo 8º da Lei n. 7.853/89, que dispõe sobre o exercício do direto de 

greve, in verbis: 

Art. 8º. A Justiça do Trabalho, por iniciativa de qualquer das 

partes ou do Ministério Público do Trabalho, decidirá sobre a procedência, total ou 

parcial, ou improcedência das reivindicações, cumprindo ao Tribunal publicar, de 

imediato, o competente acórdão.  

Leciona MELO178: 

“A sentença proferida num Dissídio Coletivo, de qualquer natureza, 
tem importante função social, qual seja, resolver a pendência e 
restabelecer a harmonia entre as partes envolvidas na pendência, a 

                                            
175 TRT/SP – DCG n. 20086-2005-000-02.00-9. Rel. Juíza Wilma Nogueira de Araújo Vaz da Silva. 
176 MELO, Raimundo Simão de. Processo coletivo do trabalho. São Paulo: LTR. 2009, p. 94, 95. 
177 MELO, Raimundo Simão de. Processo coletivo do trabalho. São Paulo: LTR. 2009, p. 95. 
178 MELO, Raimundo Simão de. Processo coletivo do trabalho. São Paulo: LTR. 2009, p. 95. 
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contrário, pergunto, para que serve uma decisão da Justiça do 
Trabalho dizendo apenas que a greve é abusiva ou ilegal? A 
resposta é simples: haverá maior agravamento do conflito, porque o 
que querem as partes, especialmente os trabalhadores, é a solução 
do conflito. Se não for para isto, não precisa mesmo existir solução 
heterônoma de conflitos coletivos de trabalho pelos tribunais”. 

O comum acordo, não é exigido, visto que o dissídio na 

verdade é de greve, com natureza declaratória, onde a análise de questões 

econômicas e sociais é apenas incidental, sendo conseqüência necessária para a 

solução do problema, visto que nesta hipótese uma parte não pode depender da 

outra para vir a juízo179. 

Neste sentido, permanecem algumas decisões, como na 

seguinte ementa: 

EMENTA: “Pedidos econômicos e sociais em dissídio de greve: 

a ação com natureza de dissídio coletivo de greve obviamente possui um objeto que, 

no caso, é traduzido por condições econômicas e sociais”180. 

É importante frisar alguns argumentos da referida decisão. Em 

primeira análise verifica-se que seria realmente impossível o comum acordo durante 

a greve, cujo clima não é dos mais amistosos, o que existe na verdade é um 

acirramento dos ânimos de ambos os lados, onde farão o possível para inviabilizar o 

êxito da parte contrária. Outro ponto, a greve é um direito fundamental, para o qual 

não se pode criar obstáculos ou restrições ao seu exercício, visto que é o 

instrumento de pressão de que se valem os trabalhadores na busca de melhores 

condições de trabalho. Desta forma, a decisão do conflito de greve, conforme 

determina a lei, é resolver todas as pendências que envolvem o conflito, que tem por 

base o desentendimento entre trabalho e o capital, pois a greve não é um fim em si 

mesmo, mas o instrumento de equilíbrio em face das forças do capital181. 

3.1.2 LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

Com o advento da EC n. 45/04, ao estabelecer o § 3º do artigo 

114 da Constituição da República Federativa do Brasil, passou a dispor: 

                                            
179 MELO, Raimundo Simão de. Processo coletivo do trabalho. São Paulo: LTR. 2009, p. 95. 
180TRTSP – DCG n. 20086.2005.000.02.00-9, Rel. Juiza Wilma Nogueira de Araújo Vaz da Silva. 
181 MELO, Raimundo Simão de. Processo coletivo do trabalho. São Paulo: LTR. 2009, p. 96. 
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“Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de 
lesão do interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá 
ajuizar dissídio coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o 
conflito”. 

Portanto, parte da doutrina ensina que há apenas uma situação 

em que o dissídio coletivo pode ser ajuizado pelo Ministério Público do Trabalho, 

quando a greve se der em atividade essencial e houver possibilidade de lesão do 

interesse público, esses dois requisitos devem ser cumulativos. 

Nesse sentido, ensina ROCHA: 

“Isso significa que, havendo greve em atividade essencial, e desde 
que haja possibilidade de lesão ao interesse público, o Ministério 
Público do Trabalho poderá atuar, mas sempre tendo em mira a 
finalidade exclusiva de defender os interesses da sociedade, ou seja, 
no dissídio de greve o Ministério Público do Trabalho deverá atuar de 
molde a resguardar a ‘prestação dos serviços indispensáveis ao 
atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade’ (art. 11, 
Lei de Greve), deixando de lado as reivindicações dos trabalhadores 
(conflito econômico), as quais necessitam de ‘comum acordo’ entre 
as partes. Outrossim, nos casos de greve em atividades não 
essenciais, nada poderá fazer o Ministério Público do Trabalho, haja 
vista a imprescindibilidade do comum acordo entre as partes para a 
instauração do dissídio”. 

A Lei nº 7.783/89 elenca as atividades essenciais: 

“Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais: 

I – tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de 
energia elétrica, gás e combustíveis; 

II – assistência médica e hospitalar; 

III – distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos; 

IV – funerários; 

V – transporte coletivo; 

VI – captação e tratamento de esgoto e lixo; 

VII – telecomunicações; 

VIII – guarda, uso e controle de substâncias radioativas, 
equipamentos e materiais nucleares; 

IX – processamento de dados ligados a serviços essenciais; 

X – controle de tráfego aéreo; 

XI – compensação bancária”. 
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Entretanto, outra parcela da doutrina, como MELO182 leciona 

que nos casos de greve e de dissídio coletivo de revisão de instrumento normativo 

existente, o Ministério Público do Trabalho está legitimado para ajuizar dissídio 

coletivo. Esta legitimação emana do perfil institucional do órgão, que tem por função 

defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais 

indisponíveis, de acordo com o artigo 127 da Carta Magna: 

“O Ministério Público é instituição permanente, essencial à 

função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, de regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”. 

Argumenta-se que o constituinte derivado não poderia limitar a 

atuação do Ministério Público, sem ofender aos artigos 127 e 129 da Lei Maior, pois 

a ele cabe a defesa da ordem jurídica, e dos interesses indisponíveis da sociedade, 

utilizando de todos os meios processuais previstos no ordenamento jurídico, como a 

ação de dissídio coletivo183. 

Deste modo, cabe ao MPT instaurar Dissídio Coletivo de greve 

de qualquer natureza, desde que estejam presentes lesão ou ameaça de lesão ao 

interesse público, que será cotejado em cada situação concreta, com fulcro nos 

artigos 856 da CLT, artigo 8º da Lei n. 7.783/89, e artigo 83, VIII e IX da LC n. 

75/1993184, in verbis: 

“Art. 856 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. 

Art. 8º A Justiça do Trabalho, por iniciativa de qualquer das partes ou 
do Ministério Público do Trabalho, decidirá sobre a procedência total 
ou parcial, ou improcedência da reivindicações, cumprindo ao 
Tribunal púbica, de imediato, o competente acórdão. 

Art. 83 Compete a Ministério Público do Trabalho o exercício das 
seguintes atribuições junto aos órgãos da Justiça do Trabalho: 

VIII – instaurar instância em caso de greve, quando a defesa da 
ordem jurídica ou o interesse público assim o exigir; 

IX - promover ou participar da instrução e conciliação em dissídios 
decorrentes da paralisação de serviços de qualquer natureza, 
oficiando obrigatoriamente nos processos, manifestando sua 

                                            
182 MELO, Raimundo Simão de.Processo coletivo do trabalho. São Paulo: LTR. 2009, p. 73. 
183 MELO, Raimundo Simão de.Processo coletivo do trabalho. São Paulo: LTR. 2009, p. 74. 
184 MELO, Raimundo Simão de.Processo coletivo do trabalho. São Paulo: LTR. 2009, p. 74 
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concordância ou discordância, em eventuais acordos firmados antes 
da homologação, resguardando o direito de recorrer em caso de 
violação à leie à Constituição Federal”. 

Elucida MELO: 

“O MPT não é um representante do Estado enquanto administração, 
mas, da sociedade, à qual incumbe a defesa dos respectivos 
interesses. A sua atuação, em tais casos, deve nortear-se não 
somente no texto frio da lei, mas também nos critérios da 
oportunidade e da conveniência, com muita temperança, porque 
estão em jogo, ao mesmo tempo, os interesses dos trabalhadores e 
da sociedade, o direito democrático de greve e a ordem jurídica”185. 

O TST regulamentou que a greve será abusiva quando “não for 

assegurado o atendimento básico das necessidades inadiáveis dos usuários do 

serviço”, mediante a OJ nº 38 da SDC do TST. 

3.2 DAS EXIGÊNCIAS PARA A PROPOSITURA DO DISSÍDIO COLETIVO NO 

REGIME ANTERIOR E NO ATUAL 

Antes da EC45 para ingressar com dissídio coletivo de 

natureza econômica era necessário apenas a comprovação de negociação coletiva 

frustrada. Vejamos o texto anterior a EC45 do artigo 114, § 2º da CRFB/88: 

“§ 2º - Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à 
arbitragem, é facultado aos respectivos sindicatos ajuizar dissídio 
coletivo, podendo a Justiça do Trabalho estabelecer normas e 
condições, respeitadas as disposições convencionais e legais 
mínimas de proteção ao trabalho.” 

Com o advento da EC45 foi atribuído mais um requisito para a 

sua propositura, o “comum acordo”, exigência esta que a princípio gerou embaraço 

entre os operadores do direito, dando ensejo a propositura de algumas ADI’s186 que 

estão em andamento no STF, notem o que dispõe o artigo 114, § 2º atual: 

“Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à 
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”. 

                                            
185 MELO, Raimundo Simão de.Processo coletivo do trabalho. São Paulo: LTR. 2009, p. 76. 
186 ver ADI’s n. 3.392, 3.423, 3431, 3520, 3432 do STF 
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TEIXEIRA FILHO187 faz uma crítica interessante a expressão 

escolhida pelo legislador ao dizer que: 

“A expressão “comum acordo” (assim como “acordo mútuo”) ainda 
que esteja no gosto geral, traduz injustificável pleonasmo vicioso, 
pois não se conhece acordo (comunhão de vontades) que não seja 
“comum”; acordo de um só, ou acordo contra a vontade da outra 
parte pode significar qualquer outra coisa, exceto convergência de 
manifestações volitivas, repositório de vontades comuns. Se o 
legislador houvesse referido, apenas, ao substantivo acordo, não só 
teria feito entender, como prestado homenagem à acribologia (e não, 
à acirologia)”. 

Dificilmente ocorre este acordo de vontades na prática, levando 

alguns doutrinadores a crer que esta não tenha sido a melhor escolha para estimular 

a negociação coletiva, outros ainda entendem pela inconstitucionalidade da 

exigência deste188. 

3.3 A CONSTITUCIONALIDADE DO COMUM ACORDO 

Existem duas correntes que ponderam sobre a necessidade do 

comum acordo. Uma primeira corrente que sustenta a inconstitucionalidade e uma 

segunda defende que não há que se falar em inconstitucionalidade. 

3.3.1 PRIMEIRA CORRENTE 

Tem-se combatido o prévio acordo para ajuizar dissídio coletivo 

sob o argumento de que violou o artigo 5º, inciso XXXV da Constituição da 

República Federativa do Brasil, que consagra o princípio da inafastabilidade do 

acesso ao Poder Judiciário e assegura o direito de ação: 

“XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 

lesão ou ameaça a direito”. 

TEIXEIRA FILHO argumenta neste sentido: 

“Vale dizer, afrontou a própria Constituição Federal (...) um Poder 
Constituinte derivado pode, mediante Emenda, alterar disposições da 
Constituição oriunda de um Poder Constituinte derivado, exceto no 
que diz respeito a determinadas matérias, dentre as quais os direitos 
e garantias fundamentais (..). Não há qualquer possibilidade de 

                                            
187 TEIXEIRA FILHO, Manoel Antônio. Curso de direito processual do trabalho. Volume III. LTR, p. 
2982. 
188 TEIXEIRA FILHO, Manoel Antônio. Curso de direito processual do trabalho. Volume III. LTR, p. 
2982. 
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dúvida razoável sobre o fato de o direito de ação integrar o elenco 
dos direitos e garantias fundamentais, assegurados pela Constituição 
de 1988, cujo Título II, aliás, possui esta denominação”189.  

Aguarda-se uma decisão judicial da cúpula do nosso judiciário, 

o STF, com relação a diretriz constitucional do comum acordo, no entanto, até que 

ocorra oportuna manifestação do STF, o TST tem se manifestado favorável a 

constitucionalidade da exigência do comum acordo, conforme veremos algumas 

ementas na próxima tese, todavia, há decisões regionais quem consideram o 

comum acordo uma mera faculdade, como o TRT da 15ª região, Campinas-SP, in 

verbis: 

EMENTA: “DISSÍDIO COLETIVO. COMUM ACORDO. 
PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MERA 
FACULDADE. A expressão “comum acordo” contida no § 2º do art. 
114, da Constituição Federal não constitui pressuposto processual 
para o ajuizamento de dissídio coletivo, mas mera faculdade das 
partes. Interpretação diversa implicaria admitir que a intenção do 
legislador ao elaborar a norma, foi a de induzir a categoria 
econômica interessada ao inevitável exercício do direito de greve, 
com a finalidade de forçar a concordância da categoria econômica 
com o ajuizamento do dissídio, a fim de possibilitar a apreciação de 
suas reivindicações pelo Poder Judiciário. Tal conclusão, 
evidentemente, contraria a lógica razoável e comezinhos princípios 
de direito. Por outro lado, a interpretação da norma constitucional 
deve ter como diretriz os princípios da máxima efetividade e da força 
normativa da Constituição (CANOTILHO). Admitir a impossibilidade 
do ajuizamento do dissídio coletivo em razão de mero capricho de 
ma das partes implica, sem dúvida, negar vigência ao disposto no 
art. 8º, III da Constituição Federal, que assegura ao sindicato a 
defesa dos direitos e interesses coletivos da categoria, prerrogativa 
essa que não pode simplesmente ficar submetida ao puro arbítrio da 
parte contrária, como autêntica condição potestativa, sob pena de 
restar frustrada sua eficácia. Não bastasse isso, por se tratar de 
mero parágrafo, o disposto no aludido § 2º não pode restringir a 
aplicação da norma contida no caput e incisos do art. 114, da Carta 
Magna, os quais estabelecem a competência da Justiça do Trabalho 
para o julgamento de qualquer pretensão decorrente de um conflito 
de interesses de natureza econômica e social. Aliás o próprio § 2º 
em comento reforça tal conclusão, quando assinala caber à esta 
Justiça Especializada decidir o conflito. Não se trata, pois, de mera 
arbitragem. Assim, a análise interpretativa do mencionado 
dispositivo constitucional revela que a expressão “comum acordo” 
constitui mera faculdade das partes, não um pressuposto processual, 
sendo que a sua ausência não impede o ajuizamento de dissídio 
coletivo visando a composição de conflito de interesses entre as 
categorias profissional e econômica interessadas. Preliminar 
rejeitada”190. 

                                            
189 TEIXEIRA FILHO, Manoel Antônio. Breves comentários à reforma do Poder Judiciário. São 
Paulo: LTr, 2005. P. 202-203. 
190 Processo TRT15 n. 02018-2005-000-15-00-7-DC. Rel. Desembargador Fernando da Silva Borges. 
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Permanecem ainda alguns doutrinadores defendendo a 

inconstitucionalidade da norma que a exige, entendendo que no caso em que a 

categoria econômica argüir a ausência deste o tribunal poderia pronunciar sua 

constitucionalidade ex officio191. 

3.3.2 SEGUNDA CORRENTE 

Argumenta-se nesta corrente que não há violação ao direito de 

ação, uma vez que, não haveria lesão ou ameaça a direito. 

Leciona GIGLIO192 que apesar de os direitos coletivos 

constituírem direitos, não são alegados nem reivindicados em dissídio coletivo 

direitos lesados ou ameaçados, mas invocados interesses e discutidas propostas de 

criação de normas. Vedar a atividade legiferante da Corte Judicial, não é o mesmo 

que impedir a discussão judicial de direitos lesados, e, portanto, inexiste qualquer 

inconstitucionalidade. 

MELO193 esclarece que no dissídio coletivo econômico o que 

se discute são interesses das categorias, especialmente das categorias 

profissionais, consubstanciados em reivindicações econômicas e sociais, que visam 

à melhoria das condições de trabalho dos respectivos membros, não havendo pois, 

ofensa a direito. 

SILVA194 estabelece a diferença entre interesses jurídicos e 

direitos: 

“Interesse corresponde a uma vantagem ou benefício pretendido 
para a satisfação de um desejo ou necessidade, sem que haja uma 
norma garantidora dessa satisfação. Por sua vez, direito corresponde 
a um bem garantido ao indivíduo por uma norma jurídica (lei ou 
contrato). Por isso, o direito seria possível de ser violado ou sofrer a 
ameaça de violação, enquanto o interesse não teria essa 
capacidade, podendo exclusivamente ser contrariado”. 

Entende-se portanto, que o constituinte, ao conferir o poder 

normativo a Justiça do Trabalho, conferiu-lhe de forma excepcional à tradicional 

divisão republicana de poderes, uma competência legislativa concorrente e não 

                                            
191 TEIXEIRA FILHO, Manoel Antônio. Breves comentários à reforma do Poder Judiciário. São 
Paulo: LTr, 2005, p. 2983. 
192 GIGLIO, Wagner D. Direito processual de trabalho. 16 ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 417.  
193 MELO, Raimundo Simão de.Processo coletivo do trabalho. São Paulo: LTR. 2009, p. 88. 
194SILVA, Edson Braz da. Aspectos processuais e materiais do Dissídio Coletivo frente à Emenda 
Constitucional n. 45/2004. Revista LTr. v. 69, n. 9, set. 2005. 
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excludente do Poder Legislativo. Desta forma, quando é exercido o poder normativo 

pela Justiça do Trabalho, ela se afasta da atividade típica do Poder Judiciário e 

passa a criar, por meio de sentença normativa, normas e condições de trabalho 

como se fosse o próprio Poder Legislativo, por isso que a sentença normativa é 

formalmente uma sentença e materialmente uma lei195. 

Tramitam no STF algumas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade ajuizadas por entidades sindicais de trabalhadores motivadas 

pelos argumentos mencionados na primeira corrente.  

Na ADI n. 3432-4/DF, com relator Ministro Cezar Paluso, o 

Procurador-Geral da República emitiu parecer pela improcedência da ação pautado 

nos argumentos a seguir: 

“Ação direta de inconstitucionalidade em face do § 2º do art. 114 da 
Constituição, com a redação dada pelo art. 1º da Emenda 
Constitucional n. 45, de 8 de dezembro de 2004. O poder normativo 
da Justiça do Trabalho, por não ser atividade substancialmente 
jurisdicional, não está abrangido pelo âmbito normativo do art. 5º, 
inciso XXXV, da Constituição da República. Assim sendo, sua 
restrição pode ser levada a efeito por meio de reforma constitucional, 
sem que seja violada a cláusula pétrea que estabelece o princípio da 
inafastabilidade do Poder Judiciário”. 

LEITE196 posiciona-se neste sentido, ao dizer que: 

“A garantia do acesso ao Judiciário ocorre nas hipóteses de lesão ou 
ameaça a direitos individuais, coletivos ou difusos. O inciso XXXV do 
art. 5º da CF, na linha do art. 8º da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, assegura o amplo acesso à prestação jurisdicional na 
hipótese de lesão a direitos fundamentais, reconhecidos pela 
Constituição, ou pela lei. 

Ora, o dissídio coletivo de natureza econômica não tem por objeto 
proteger direito preexistente, lesado ou ameaçado de lesão. Ao 
revés, por meio dele o que se pretende é criar (Poder Normativo 
especialmente atribuído à Justiça do Trabalho) direito coletivo novo 
destinado à categoria profissional representada pela entidade 
sindical suscitante. Daí a natureza constitutiva deste tipo especial de 
ação coletiva”. 

SANTOS197 argumenta no mesmo sentido: 

                                            
195SILVA, Edson Braz da. Aspectos processuais e materiais do Dissídio Coletivo frente à Emenda 
Constitucional n. 45/2004. Revista LTr. v. 69, n. 9, set. 2005. 
196 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito processual do trabalho. 7 ed. São Paulo: LTr. 
2009, p. 976, 977. 
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“Descabimento da tese da inconstitucionalidade do ‘comum acordo’, 
por supostamente afrontar o princípio da Inafastabilidade do 
Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF/1998), pelo fato de que, no exercício 
do poder normativo, os tribunais do trabalho não aplicam o direito 
preexistente ao caso concreto, em típica atividade jurisdicional, mas, 
pelo contrário, agora “podem decidir o conflito” e estabelecer novas 
condições de trabalho e de remuneração para a categoria, 
respeitando-se os novos limites impostos pelo § 2º do art. 114 da 
CF/1998, quais sejam: as disposições legais mínimas e as 
convencionadas anteriores, no exercício de função legislativa 
atípica”. 

O TST vem manifestando-se pela constitucionalidade do 

comum acordo, conforme nota-se nas seguintes ementas: 

“EMENTA: “EXIGÊNCIA DE COMUM ACORDO PARA 
INSTAURAÇÃO DE DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA 
ECONÔMICA – CONSTITUCIONALIDADE DA INOVAÇÃO 
INTRODUZIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 45/2004 – 
OPOSIÇÃO DA PARTE ADVERSA – EXTINÇÃO DO PROCESSO 
POR FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. I – a Emenda 
Constitucional n. 45/2004 não aboliu o poder normativo da Justiça do 
Trabalho, nem lhe subtraiu sua função jurisdicional, desautorizando 
assim a teses sustentada aqui e acolá de que teria passado à 
condição de mero juízo arbitral, extraída da exigência de comum 
acordo para instauração do dissídio coletivo. II – A atividade 
jurisdicional inerente ao poder normativo da Justiça do Trabalho 
qualifica-se como atividade jurisdicional atípica, na medida em que, 
diferentemente da atividade judicante exercida no processo comum 
não tem por objeto a aplicação de direito preexistente, mas a criação 
de direito novo, detalhe a partir do qual se pode divisar situação sui 
generis de ela, na sua atividade precípua como órgão integrante do 
Judiciário, desfrutar ainda que comedidamente da atividade 
legiferante inerente ao Poder Legislativo. III – Tendo por norte essa 
singularidade da atividade jurisdicional cometida à Justiça do 
Trabalho, no âmbito do dissídio coletivo, mas a constatação de o § 
2º, do art. 114, da Constituição ter erigido a negociação coletiva 
como método privilegiado de composição dos conflitos coletivos de 
trabalho, não se divisa nenhuma inconstitucionalidade na exigência 
de comum acordo, para a instauração do dissídio coletivo de 
natureza econômica, no cotejo com o princípio constitucional da 
inderrogabilidade da jurisdição. IV – Não sendo necessário que a 
instauração do dissídio de natureza seja precedida de petição 
conjunta dos contendores, como a princípio o poderia sugerir a 
locução comum acordo, daí não ser apropriado nomear tal exigência 
como cláusula compromissória, interpretando-a teleologicamente 
pode-se chegar à conclusão de ela ter sido identificada como 
pressuposto de válido e regular desenvolvimento do processo de que 
trata o art. 267, inciso IV, do CPC. V – Descartada a exigência de 
que os contentores, para provocação da atuação do poder normativo 
da Justiça do Trabalho, assim o tenham ajustado previamente, cabe 
apenas verificar se o suscitado a ela se opõe expressamente ou a 
ela consinta explicita ou tacitamente, no caso de não se insurgir 

                                                                                                                                        
197 SANTOS, Enoque Ribeiro dos. Dissídio coletivo e Emenda Constitucional n. 45/2004. 
Considerações sobre as teses jurídicas da exigência do “comum acordo”. Revista Síntese 
Trabalhista. Porto Alegre: Síntese, n. 199, jan. 2006, p. 16. 
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contra a instauração do dissídio de natureza econômica, 
circunstância que dilucida a não-aplicação, no processo coletivo do 
trabalho, da ortodoxia do processo comum de se tratar de matéria 
cognoscível de ofício pelo juiz, a teor do § 3º, do art. 267 do CPC, 
pelo que o seu acolhimento dependerá necessariamente da iniciativa 
da parte adversa. VI – Como o suscitado expressamente manifestou-
se contrário ao ajuizamento do dissídio coletivo, depara-se com a 
ausência do pressuposto de ajuizamento do dissídio coletivo, depara-
se com a ausência do pressuposto de válido e regular 
desenvolvimento do processo de que trata o art, 267 inciso IV, do 
CPC, indutora da sua extinção sem resolução do mérito, a teor do 
caput daquele artigo. Recurso provido para julgar extinto oprocesso 
sem resolução do mérito”198. 

EMENTA: “DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA ECONÔMICA. 
AJUIZAMENTO. PRESSUPOSTO DO COMUM ACORDO, NOVA 
REDACAO DADA AO § 2º DO ART. 114 DA CONSTITUIÇÃO 
ATUAL. O princípio da inafastabilidade da jurisdição pressupõe um 
direito já existente que está sendo ameaçado ou foi lesado. Essa não 
é a hipótese do dissídio coletivo de natureza econômica, no qual a 
pretensão é a criação das normas reguladoras das relações de 
trabalho entre as categorias profissional e empregadora. A nova 
redação dada pela Emenda Constitucional n. 45/2004 ao § 2º do art. 
114 da Constituição atual impôs a necessidade do comum acordo 
entre as partes para o ajuizamento do dissídio coletivo de natureza 
econômica no âmbito da Justiça do Trabalho. O constituinte 
derivado, por intermédio desse novel pressuposto, não retirou 
definitivamente da Justiça do Trabalho o exercício do poder 
normativo. Apenas, no intuito de incentivar as negociações coletivas, 
e, conseqüentemente, prestigiar as soluções autônomas para os 
conflitos coletivos, criou-se uma exigência processual perante a 
Justiça especializada. Na ausência desse pressuposto, impõe-se a 
extinção do processo sem a resolução do mérito, a teor do inciso IV 
do art. 267 do CPC. Recurso ordinário desprovido”199. 

SILVA200 acredita que a exigência de prévio acordo para 

instauração de dissídio coletivo  

“é o lado altamente positivo da reforma. Já que não foi vontade do 
legislador extinguir o dissídio coletivo, pelo menos teve o bom senso 
de limitá-lo. Agora, será condição de ação coletiva que seu 
ajuizamento se faça mediante acordo. Isso significa que, 
isoladamente, nenhum sindicato pode mais propô-la, obrigando a 
outra parte a se submeter a uma sentença normativa (...). Em se 
tratando do conflito coletivo, a intervenção do Estado deve ser a 
mínima possível, pois está em jogo a liberdade sindical (...) o 
legislador agiu corretamente. O que se deseja, nos conflitos 
coletivos, é a autocomposição. Nele, a intervenção do Estado é 
inadmissível e impensável perante o moderno sindicalismo”. 

                                            
198 TST-RODC-3.626/2005-000-04-00.9. Rel. Min. Barros Levenhagen, DJ de 16.02.07. 
199 TST-RODC – 288/2005-000-11-00, Min. Vantuil Abdala, DJ 23.11.2007. 
200 SILVA, Antônio Álvares da. Dissídio coletivo e a Emenda Constitucional 45/2004. Belo 
Horizonte: RTM, 2005, p. 36-37 
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Faz-se importante citar o Enunciado nº 35 aprovado na 1ª 

Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho, em novembro de 2007, 

promovida pela AMATRA e o TST em Brasília- DF: 

“DISSÍDIO COLETIVO. COMUM ACORDO. 
CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE AO 
ART. 114, § 2º, DA CRFB. Dadas as características das quais se 
reveste a negociação coletiva, não fere o princípio do acesso à 
Justiça o pré-requisito do comum acordo (§ 2º, do art. 114, da CRFB) 
previsto como necessário para a instauração da instância em dissídio 
coletivo, tendo em vista que a exigência visa a fomentar o 
desenvolvimento da atividade sindical, possibilitando que os entes 
sindicais ou a empresa decidam sobre a melhor forma de solução do 
conflito”. 

Ao analisar a doutrina em sua maioria e os entendimentos 

jurisprudências, tudo indica que este requisito não será declarado inconstitucional 

nas ADI’s que hoje tramitam no judiciário. 

3.4 FORMAS DE COMUM ACORDO 

Conforme já visto, o entendimento do Tribunal é que a 

exigência do comum acordo para instauração do dissídio coletivo é uma condição da 

ação, desta forma, sem o acordo das partes para ajuizar o dissídio de natureza 

econômica não é necessária a prestação do serviço jurisdicional de Estado. 

Entende-se que a expressão “de comum acordo” não significa 

que as partes deverão obrigatoriamente subscrever em conjunto a petição inicial.  É 

suficiente que uma das partes comprove que a outra concordou com a propositura 

da demanda coletiva201. A concordância das partes pode ser comprovada de duas 

formas: tácita ou expressa. 

3.4.1 CONCORDÂNCIA TÁCITA 

Acontecerá a concordância tácita quando houver prova de que 

uma parte tenha convidado a outra para, em determinado prazo, explanar sua 

concordância ou não com o ajuizamento da demanda coletiva, valendo o silêncio 

como aceitação tácita202. 

                                            
201 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito processual do trabalho. 7 ed. São Paulo: LTr. 
2009, p. 977. 
202 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito processual do trabalho. 7 ed. São Paulo: LTr. 
2009, p. 977. 
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A anuência tácita também poderá ser extraída do 

comportamento do suscitado na audiência de conciliação ou ao contestar a ação de 

dissídio. Ou seja, se o réu apresentar na audiência de conciliação contraproposta, 

ou na contestação se manifestar sobre o mérito da pretensão, impugnando as 

condições e cláusulas postuladas pelo suscitante, silenciando-se sobre a 

inexistência do mútuo consentimento para a propositura do dissídio coletivo, 

interpreta-se que houve concordância tácita por parte do suscitado203. 

Desse entendimento comunga SILVA204: 

“O suscitado deve externar a objeção ao dissídio unilateral na 
primeira oportunidade, ou seja, no início da audiência de conciliação 
e instrução, que é o primeiro ato processual do dissídio coletivo pós-
citação. Se o suscitado participar da tentativa de conciliação 
promovida pelo Tribunal, sem antes deixar clara a discordância com 
o ajuizamento unilateral do dissídio coletivo, terá tacitamente suprido 
a exigência legal do ‘comum acordo’”. 

O entendimento do TST segue nesse sentido: 

“DISSÍDIO COLETIVO – ACORDO PARA SEU AJUIZAMENTO – 
MANUTENÇÃO DE CLÁUSULAS SOCIAIS ANTERIORMENTE 
AJUSTADAS EM NEGOCIAÇÃO COLETIVA. A) Na Delegacia 
Regional do Trabalho a Suscitada diz que retirava suas propostas 
para aguardar o Dissídio Coletivo. Ajuizado o Dissídio, em 
26/01/2005, na audiência de conciliação foi dito pelo Ministro 
Instrutor que o processo se encontrava devidamente formalizado 
pela legislação atual e em seguida deu a palavra à Suscitada, que 
nada disse sobre a necessidade de acordo e foi iniciada uma 
negociação que, entretanto, não se concretizou. Mas, apresentando 
a sua resposta, a Suscitada disse que não concordava com o 
ajuizamento do Dissídio. Não poderia mais manifestar a sua 
oposição, pois, até então, comportara-se como se concordasse com 
o mesmo. B) Cláusulas Sociais conquistadas em negociações 
anteriores devem ser mantidas pela Sentença Normativa por 
aplicação do § 2º do art. 114 da Constituição Federal com as 
modificações feitas pela EC n. 45/2005.”205.  

A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho vem 

adotando interpretação flexível ao artigo 114, § 2º da Constituição da República 

Federativa do Brasil, admitindo a hipótese de concordância tácita à instauração do 

dissídio coletivo, atrelado a não oposição do suscitado a propositura deste, vejamos: 

                                            
203 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito processual do trabalho. 7 ed. São Paulo: LTr. 
2009, p. 977,978. 
204 SILVA, Edson Braz da. Aspectos processuais e materiais do Dissídio Coletivo frente à Emenda 
Constitucional n. 45/2004. Revista LTr. v. 69, n. 9, set. 2005. 
205 TST-DC n. 1500856-89.2005.5.00.0000. ac. SDC.  Rel. Min. José Luciano de Castilho Pereira, 
DJU 27.06.2005. 
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EMENTA: “DISSÍDIO COLETIVO – NECESSIDADE DE COMUM 
ACORDO PARA INSTAURAÇÃO – RECUSA EXPRESSA DA 
SUSCITADA NA CONTESTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE 
IMPOSIÇÃO DA JURISDIÇÃO NORMATIVA. 

1. O art. 114, § 2º, da CF, com a redação dada pela EC 45/04, 
condicionou o ajuizamento de dissídio coletivo ao comum acordo 
entre as partes para buscarem a Justiça do Trabalho como órgão 
que componha o conflito. 

2. Adotando interpretação flexível do art. 114, § 2º, d CF, a 
jurisprudência do TST tem admitido a hipótese de concordância 
tácita com o ajuizamento do dissídio coletivo, no intuito de facilitar o 
acesso das entidades coletivas à composição pela via do poder 
normativo desta Justiça Especializada. 

3. In casu, a Suscitada, na contestação ao dissídio coletivo, alegou 
expressamente a ausência de comum acordo como causa de 
extinção do dissídio, aduzindo que não concordava com o 
ajuizamento da ação coletiva. 

4. O fato das partes terem requerido a suspensão do processo em 
razão da possibilidade do acordo e posteriormente tenha a Suscitada 
formalizado proposta, não configura desistência tácita das teses da 
defesa, máxime em relação à falta de comum acordo, pois, no caso, 
por ocasião do requerimento de suspensão, a Suscitada ressaltou 
terminantemente a falta desse requisito. 

5. Assim, não pode o Judiciário compelir a Suscitada a aceitar sua 
jurisdição normativa e tomar a contraproposta feita pelo Suscitado 
como aceitação do dissídio, se a proposta patronal somente surgiu 
com a imposição da jurisdição, quando tem como “habitat” natural a 
autonomia negocial e não a heterocomposição do conflito. Se houve 
proposta patronal de acordo, deveu-se ao princípio da eventualidade, 
nunca a uma aceitação do dissídio”206. 

Assim sendo, com o intento de facilitar o acesso dos sindicatos 

ao poder normativo, nos casos em que apenas uma parte ingressar com a ação e a 

outra não alegar expressamente a falta do comum acordo, o TST entende que esta 

concordou tacitamente. 

3.4.2 CONCORDÂNCIA EXPRESSA 

Ocorrerá a concordância expressa quando houver um 

documento assinado por ambas as partes interessadas concordando com a 

propositura da ação207. 

                                            
206 Proc. TST-RODC-1.414/2006-000-04-00.8, Rel. Min. Ives Granda Martins Filho; DJ 30.11.2007. 
207 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito processual do trabalho. 7 ed. São Paulo: LTr. 
2009, p. 977 
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A princípio, nos casos em que apenas uma das partes 

ingressava com o dissídio e a outra manifestava-se em contrário ao ajuizamento o 

TST estava decidindo pela extinção do processo sem resolução do mérito, uma vez 

que o entendimento predominante é que o comum acordo seria uma condição da 

ação. Notemos: 

“DISSÍDIO COLETIVO E AGRAVO REGIMENTAL EM DISSÍDIO 
COLETIVO. A manifestação expressa da empresa em contrário ao 
ajuizamento do Dissídio Coletivo torna inequívoca a ausência do 
comum acordo, condição da ação prevista no § 2º do art. 114 da 
Constituição da República. Preliminar que se acolhe para extinguir o 
processo sem resolução do mérito, à luz do art. 267, VI, do CPC”208. 

 

EMENTA: “RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE COMUM 
ACORDO. ART. 114 § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA 
CONSTITUCIONAL N. 45/2004. Hipótese em que se configura a 
ausência do comum acordo exigido no art. 114, § 2º, da 
Constituição Federal, com a redação conferida pela Emenda 
Constitucional n. 45/2004. Expressa e oportuna discordância do 
suscitado com a instauração do dissídio coletivo. Dissídio coletivo 
extinto, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267,IV, do 
CPC”209. 

Todavia, em jurisprudência recente, o judiciário resolveu que a 

parte que negar o prévio consentimento, deverá este ser suficientemente motivado, 

por meio de razões consistentes, e não apenas com o objetivo de afastar do Poder 

Judiciário a apreciação do conflito.Vejamos decisão do TRT de SC: 

“COMUM ACORDO PARA O AJUIZAMENTO DE DISSÍDIO 
COLETIVO. AUSÊNCIA DE RECUSA SUFICIENTEMENTE 
MOTIVADA PELA SUSCITADA. A exegese da norma constitucional 
quanto ao alcance da expressão “de comum acordo” expresso no 
texto constitucional revela uma faculdade disposta para as partes 
conjuntamente recorrerem ao Judiciário. A interpretação que emerge 
do dispositivo é que a discordância deve ser fundamentada e que 
traduza razões consistentes, já que a repercussão da controvérsia 
vai interferir no interesse coletivo de ambas as categorias envolvidas, 
o qual está acima do interesse individual de quem manifesta essa 
oposição, porquanto o interesse da categoria ou da fração dela é que 
será potencialmente afetado com o malogro da negociação coletiva e 
o não-atendimento das reivindicações estampadas no dissídio 
coletivo, essa manifestação de discordância não tem a natureza de 
direito positivado e deve vir calcada em fundamentos suficientes para 
afastar a presunção de que ela possa estar revestida de uma mera 
vontade, um artifício, uma manobra ou outro meio qualquer de lograr 

                                            
208 TST-AG-DC 167901/2006-000-00-00-00.9, ac. SDC. Rel.: Min. Carlos Alberto Reis Paula, DJU 
27.10.2006. 
209 Processo: RODC – 20122/2006-000-02-00.5, Rel. Ministra Kátia Magalhães Arruda. DJ 
06.02.2009. 



 91

proveito (seja pessoal, empresarial ou de categoria), apenas com o 
propósito de afastar do Poder Judiciário a apreciação de um conflito 
coletivo existente e manifesto na recusa do suscitado em participar 
da negociação coletiva”210.  

Nesse sentido entende CARMO211: 

“Se o sindicato dos trabalhadores for inexpressivo, pífio, sem poder 
de barganha contra o patronato e sem meios de exercer com 
sucesso o direito de greve, a recusa de consentimento da categoria 
econômica para o ajuizamento conjunto do dissídio coletivo de 
natureza econômica pode sim caracterizar a recusa abusiva, 
injurídica ou de extrema má-fé que obsta efetivamente o exercício do 
direito de ação coletiva por parte do operariado. Neste contexto, 
parece-me que a parte prejudicada poderá sim, de imediato, ajuizar o 
dissídio coletivo de natureza econômica e nele requerer de forma 
incidental o suprimento judicial da recusa da categoria econômica 
contraposta. Sopesando o caso dos autos, o Tribunal do Trabalho 
poderá, desde que visualizada má-fé, abuso de direito ou ilicitude por 
parte da categoria econômica, outorgar o suprimento judicial 
suplicado, quando sua decisão terá a mesma eficácia jurídica do 
consentimento denegado, possibilitando assim a tramitação normal 
do dissídio coletivo de natureza econômica, até seu final julgamento”. 

MELO entende que havendo recusa por uma das partes ao 

ajuizamento da ação pela outra parte, esta deve ser fundamentada, porquanto a 

exigência representa uma restrição ao acesso ao Judiciário, que embora não denote 

ofensa ao direito de ação, não pode ser usada por um dos sujeitos das relações 

coletivas de trabalho como abuso de direito ou má-fé em relação ao outro contentor. 

 

3.5 INCENTIVO AO EXERCÍCIO DE GREVE 

Na hipótese de as negociações pacíficas e diretas não 

alcançarem êxito e as partes não acatem a eleição de um árbitro, o conflito poderá 

resolvido somente de duas maneiras, ou pela instauração de dissídio coletivo ou por 

meio da greve. 

Considerando o perfil do atual modelo sindical existente no 

Brasil, que ainda é de sindicatos fracos, desorganizados e sem poder de negociação 

para com as classes econômicas, e levando-se em conta a limitação para ingressar 

                                            
210 Ac. SE1 Proc. DC00784-2008-000-12-00-6. Unânine, 22.02.10. Rel.: Juíza Viviane Colucci. Disp. 
TRT-SC/DOE 29.03.10. Data de Publ. 30.03.10. 
211 CARMO, Júlio Bernardo do. Do mútuo consenso como condição de procedibilidade do dissídio 
coletivo de natureza econômica. Revista LTr: legislação do trabalho, v. 69, n. 5, maio, 2005, p. 597. 
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com dissídio coletivo tem-se como conseqüência o enfraquecimento do movimento 

sindical, estimulando a litigiosidade da greve. 

A greve é um direito coletivo assegurado pela Carta Magna 

pelo artigo 9º, o qual dispõe: 

“É assegurado o direito de greve, competindo aos 

trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que 

de vem por meio dele defender”. 

A instauração da greve serve como um instrumento de pressão 

da classe trabalhadora, a fim de reivindicar melhoria nas condições de trabalho, 

tendo por objetivo o estabelecimento de um acordo212. Todavia, o grande problema 

encontra-se na força e organicidade do sindicato representativo da categoria 

profissional, se o sindicato for fraco (considera-se a maioria deles), a situação é 

crítica para os trabalhadores, pois não haverá uma negociação coletiva, nem greve e 

nem o dissídio coletivo213. 

Em que pesem as palavras do Ministro Walmir Oliveira da 

Costa em processo que se debateu sobre a necessidade do comum acordo a 

propositura do dissídio coletivo: 

“A atual jurisprudência do TST, no sentido de que a manifestação 
expressa da empresa contrária ao ajuizamento de dissídio leva à 
extinção do processo, pela ausência do pressuposto do comum 
acordo, previsto no art. 114, § 2º, da Constituição da República, 
estimula a deflagração da greve. Cria-se um novo conflito coletivo ao 
invés de solucionar o dissídio preexistente. 

Em outras palavras, o fim formal de uma demanda judicial não tem o 
condão de extinguir o conflito de interesses subjacente, que subsiste 
e desemboca em uma outra modalidade de solução, a greve, menos 
pacífica e, portanto, menos desejável. 

Assim, posiciono-me a privilegiar o dissídio coletivo, por entender 
que a greve é um remédio menos indicado. A pretexto de finalizar a 
contenda, a paralisação das atividades traz efeitos prejudiciais para o 
Empregador, que não produz, e para os empregados, que se vêem 
privados de seu salário, além da parcela da sociedade que se vê 
despojada do produto da relação de trabalho. 

Ademais, no plano econômico-social, apenas um raciocínio 
exclusivamente abstrato e descompromissado com a realidade pode 

                                            
212 MELO, Raimundo Simão de. Processo coletivo do trabalho. São Paulo: LTR. 2009, p. 90. 
213 PEREIRA, José Luciano de Castilho. A reforma do Poder Judiciário – o dissídio coletivo e o direito 
de greve. In COUTINHO, Grijalbo Fernandes, FAVA, Marcos Neves. Justiça do Trabalho: 
competência ampliada. São Paulo: LTr, 2005, p. 249. 
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desconsiderar o desnivelamento entre os interessados. Durante uma 
greve, o período que uma empresa poderia suportar se auferir 
rendimento é muito superior ao que um empregado seria capaz de 
viver com sua dignidade intacta”214. 

MELO215 faz interessante ponderação ao tema: 

“A solução negociada para os conflitos coletivos de trabalho é a 
melhor e foi com esse objetivo que o legislador constituinte derivado 
implementou o pressuposto do ajuizamento do Dissídio Coletivo de 
comum acordo, para forçar as partes à negociação coletiva. Contudo, 
uma coisa é o desejável, no caso o prestígio do negociado; outra 
coisa é a realidade brasileira, da qual não se pode fazer abstração. 
Essa realidade é a exigência de um modelo, na grande maioria dos 
casos, de sindicatos frágeis, que não têm poder negocial e de 
pressão contra o empresariado, pelo que seria, como já ressaltado, 
mais adequado implementar essa mudança no Dissídio Coletivo 
juntamente com a reforma sindica, mediante fortalecimento dos 
sindicatos”. 

Ao que se vê, não são raros os casos em que a empresa ou a 

categoria econômica não reconhece o sindicato da categoria profissional, não 

negocia coisa alguma e não concorda com o ajuizamento de dissídio coletivo, por 

óbvias razões, o que assinala a existência de conduta antissindical, abuso de direito 

e má-fé, situação esta que reclama a outorga de auxílio judicial, para que o 

trabalhador não seja prejudicado em benefício do poderio econômico, que 

permaneceria numa situação mais cômoda216. 

O melhor seria que os tribunais fomentassem mais a atividade 

conciliatória, com recomenda o Ministro PIMENTEL217: 

“O poder normativo deve ser exercitado de forma indutora da 
negociação para que esta seja, preferencialmente e, tanto quanto 
possível, a fonte produtora de normas. A criatividade dos 
magistrados será desafiada no sentido de convencer as partes a 
mais negociação, para que os julgadores não se vejam incapazes de 
atender a demanda de dezenas de milhares de normas anuais”. 

Dentre as formas de solução de conflitos do trabalho pode-se 

dizer que a autocomposição, decorrente da atuação apenas das partes, é o modo 

mais adequado para resolver os impasses, uma vez que ninguém conhecerá melhor 

                                            
214 MARTINS FILHO, Ives Granda da Silva. Processo Coletivo do Trabalho. 4 ed. São Paulo: LTr, 
2009, p. 119, 120. 
215 MELO, Raimundo Simão de. Processo coletivo do trabalho. São Paulo: LTR. 2009, p. 100. 
216 MELO, Raimundo Simão de. Processo coletivo do trabalho. São Paulo: LTR. 2009, p. 100. 
217 PIMENTEL, Marcelo. Composição de conflitos – algumas idéias para a revitalização da Justiça do 
Trabalho. In: Revista Relações Coletivas de Trabalho – Estudos em homenagem ao Ministro 
Arnaldo Süssekind. São Paulo: LTr, 1989, p. 589. 
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do que os próprios envolvidos no conflito, os quais saberão qual a melhor solução 

para a desarmonia existente. 

Para que a conciliação coletiva torne-se o meio mais habitual 

utilizado pelas classes, não basta dificultar o acesso a proteção judicial, mas 

necessita que os sindicatos tornem-se fortes, autônomos e representativos, para que 

possam realmente defender os interesses da categoria que representam. 

Esta mudança advirá somente se houver uma reforma sindical, 

fortalecendo a representação sindical em todos os âmbitos de representação, 

prevendo garantias com o fim de proteger a liberdade sindical e promover o diálogo 

social com base em nova forma de relacionamento trabalhista. 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente monografia foi o resultado de um estudo 

aprofundando acerca da necessidade do comum acordo à propositura do dissídio 

coletivo, realizado sob uma perspectiva teórica, à luz da legislação, doutrina e 

jurisprudência. 

Observou-se com o presente estudo, que o Brasil é um dos 

únicos países do mundo que toma o dissídio coletivo judicial de natureza econômica 

como forma de solução dos conflitos coletivos. 

Todavia, entende-se necessário ao Brasil, uma vez que os 

sindicatos laborais ainda não gozam de poder de negociação para conquistar suas 

reivindicações mediante um acordo com os sindicatos patronais, recebendo o 

amparo judicial, por meio de sentença normativa. 

O legislativo pátrio, ao estabelecer o mútuo consenso das 

partes para ingressar com ação de dissídio coletivo, o fez com intuito de estimular as 

negociações coletivas, no entanto não basta apenas dificultar o acesso ao poder 

normativo, mas é mister que  esta mudança esteja atrelada a uma imperiosa reforma 

sindical.  

O interesse de investigar o tema abordado surgiu da polêmica 

doutrinária que este repercutiu. O presente estudo agregou conhecimento a 

pesquisadora, a qual obteve uma visão mais ampla das origens do dissídio coletivo 

e a situação posterior a Emenda Constitucional 45. 

Por fim, retomam-se as hipóteses da pesquisa:  

a) Não foi confirmada a primeira hipótese, visto que o 

entendimento majoritário da doutrina e do Tribunal Superior do Trabalho é de que  

pelo poder normativo não se exerce atividade jurisdicional, protegendo direito 

preexistente, lesado ou ameaçado de lesão, mas legiferante, criando direito novo 

destinado à categoria profissional. 
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b) Ficou confirmada a segunda hipótese, uma vez que o 

modelo sindical do Brasil, atualmente composto por sindicatos em sua maioria fracos 

e sem poder de negociação, depara-se com a limitação para ajuizar o dissídio 

coletivo, encontrando como forma de reivindicar suas pretensões a deflagração da 

greve. 

c) Resta também confirmada a terceira hipótese, vez que a lei 

não exige o comum acordo para a instauração de dissídio coletivo de greve, bem 

como a natureza jurídica da sentença normativa proferida é declaratória de 

regularidade ou não do exercício de greve. 

. 
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