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Trabalho 

Sumário: I - Das soluções dos conflitos 
coletivos do trabalho; 11 - Do ajuizamento do 
dissídio coletivo por uma das partes 
interessadas; 111 - Do poder constituinte 
derivado; IV - Do inviolável direito de acesso 
à Justiça; V - Da solução dos conflitos 
coletivos de trabalho. 

I - DAS SOLUÇÕES DOS CONFLITOS 
COLETIVOS DE TRABALHO 

1. A Emenda Constitucional n° 45, de 2004, 

acrescentou dois parágrafos ao art. 114 da Constituição, 

concernentes à solução dos conflitos coletivos de trabalho. 

2. Dispõem eles: 

"§ 1° - Frustrada a negociação coletiva, as partes 

poderão eleger árbitros. 

§ 2° - 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. 

§ 3° - 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". 

3. A negociação coletiva direta é o primeiro 

procedimento que deve ser observado depois da entidade 

sindical representativa dos trabalhadores manifestar suas 

reivindicações junto à entidade sindical representativa dos 

empregadores ou, se for o caso, junto a determinada 

empresa. Não logrando êxito, configura-se um conflito 

coletivo, que pode ser resolvido com a mediação de 

terceiro - geralmente o Ministério do Trabalho e Emprego -

visando à celebração de convenção ou acordo coletivo do 

trabalho. 
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4. Em face do que estatuem as normas 

constitucionais já transcritas, persistindo o litígio, isto é, 

malogrando a negociação coletiva, as partes interessadas 

poderão eleger árbitros. Se não houver esse consenso, elas 

poderão, de comum acordo, ajuizar o dissídio coletivo 

perante o tribunal. 

5. Havendo greve em atividade essencial com 

possibilidade de lesão do interesse público, o Ministério 

Público do Trabalho (MPT) poderá ajuizar o dissídio. 

6. 

11 - DO AJUIZAMENTO DO DISSÍDIO COLETIVO 

POR UMA DAS PARTES INTERESSADAS 

Em artigo que escrevemos sobre o tema, 

sustentamos que, malograda a negociação coletiva e não 

escolhida, por consenso, a via da arbitragem, qualquer das 

partes envolvidas no conflito poderia ajuizar dissídio 

coletivo no tribunal competente da Justiça do Trabalho, 
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"até porque seria dezarrazoado que a Carta 

Magna se limitasse a proteger o interesse 

público no suporte fático da greve e deixasse 

sem solução a lesão ao interesse privado, muitas 

vezes com repercussão na comunidade, ferindo, 

portanto, interesses públicos"("Revista do 

Tribunal do Trabalho", Brasília, jan - abril de 

2005, pág. 28). 

7. Se assim não for e configurado o litígio coletivo 

de interesse, ter-se-á de concluir que as mencionadas 

regras resultantes da EC-45 impõem à categoria profissional 

o apelo à greve: 

a) nos serviços ou atividades essenciais, para 

que o Ministério Público do Trabalho possa 

ajuizar o dissídio coletivo; 

b) nos demais serviços ou atividades, para forçar 

a entidade patronal ou, se for o caso, a 

correspondente empresa, a concordar com o 

ajuizamento do dissídio coletivo. 
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8. Ora, como ensinou o mestre da hermenêutica 

CARLOS MAXIMILIANO, em lições acatadas por diversas 

gerações de juristas, 

"O Direito interpreta-se inteligentemente; a 

exegese não pode conduzir a um absurdo, nem 

chegar a conclusão impossível", 

porquanto, 

"O hermeneuta preocupa-se com as 

conseqüências prováveis de cada 

interpretação"("Hermenêutica e Aplicação do 

Dissídio", Rio, 33
• ed., 1941, Freitas Bastos, pág. 

437). 

9. Para que não se conclua, absurdamente, que a 

Carta Magna objetiva estimular a deflagração de greves, 

cumpre entender, como veremos a seguir, que o inalienável 

direito de acesso ao Poder Judiciário, por parte das 

pessoas físicas ou jurídicas, justifica a instauração do 

dissídio coletivo. 
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111- DO PODER CONSTITUINTE DERIVADO 

1 O. O poder constituinte conferido a uma assembléia 

eleita para elaborar uma nova Constituição ou resultante da 

ruptura com o regime político-jurídico anterior e 

reconhecido pela comunidade internacional, não se 

confunde com o poder derivado, que há de ser exercido 

estritamente nos termos permitidos pelo ordenamento 

jurídico originário; isto é, de acordo com os 

procedimentos, prazos, condições e limitações 

estabelecidos na delegação consubstanciada no texto 

original. 

11. Conforme elucidao douto MANOEL GONÇALVES 

FERREIRA FILHO, as Constituições, em geral, 

"excluem da mudança determinados pontos, os 

quais, assim intocáveis, se tornam o 'cerne 

fixo'; 'o núcleo fundamental', as 'cláusulas 

pétreas' da Constituição" ("Poder Constituinte e 

Direito Adquirido", in "Revista de Direito 

Administrativo. 210/97, Rio, FGV - Renovar, 

pág. 3). 
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12. Por conseguinte, o Poder Constituinte originário 

visa a implementar uma nova ordem político-jurídico; o 

derivado objetiva a revisão do texto original ou a emenda 

de algumas de suas normas, não podendo, obviamente, 

exceder a autorização contida no texto genuíno que o 

instituiu. Aliás, seria ilógico, senão paradoxal, que o Poder 

Constituinte originário facultasse a reforma das 

instituições que ele considerou fundamentais para a 

organização do Estado de direito. Daí as limitações formais 

ou materiais, explicitas ou implícitas, entre as quais estão 

as chamadas cláusulas pétreas. 

13. A Lex fundamentalis de 1988 consagrou a teoria 

da inviolabilidade das cláusulas pétreas. Ela dispôs, no art. 

60, sobre as emendas ao seu texto, esclarecendo: 

"§ 4° - Não será objeto de deliberação a 

proposta de emenda tendendo a abolir: 

IV - os direitos e garantias individuais". 
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14. A vedação alcança, além de outros direitos e 

garantias fundamentais, e principalmente, os mandamentos 

elencados no art. 5° , entre os quais consagra o tradicional 

princípio de que 

"a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito" (inciso 

XXXV). 

15. Como bem sublinhou o ilustre Desembargado 

FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA, 

"no afã de resguardar o princípio da dignidade 

da pessoa humana, o texto constitucional 

estabelece o primado dos direitos 

fundamentais, ao consagrar, em seus primeiros 

capítulos, um avançado elenco de direitos e 

garantias individuais, alçando-lhes ao patamar 

de cláusula pétrea, nos termos do art. 60, § 4° , 

inciso IV" ("Direitos fundamentais na 

Constituição de 88", in "Tribuna da 

Magistratura", SP, outubro de 1998, pág. 391 ). 
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IV - DO INVIOLÁVEL DIREITO DE ACESSO 
À JUSTIÇA 

16. O preceituado nos §§ 2° e 3° do novo art. 114 da 

Carta Magna não afirmou o direito de qualquer das partes 

envolvidas num conflito coletivo de trabalho de, por 

deliberação unilateral, ingressar na Justiça do Trabalho 

para solucionar o litígio. Não obstante, a nosso ver,poderá 

fazê-lo a entidade sindical representativa dos 

trabalhadores, a fim de não perpetuar o litígio, violando o 

direito subjetivo destes de obter, por exemplo, o 

reajustamento dos seus salários, reduzidos, no seu valor 

real, pela inflação de custos. É que a EC-45 não poderia 

suprimir direito consagrado em cláusula pétrea. 

17. Convém enfatizar, neste passo, que a 

Constituição de 1967, revista em 1969, ao focalizar o 

questionado princípio, referia "qualquer lesão de direito 

individual", enquanto que a de 1988, como vimos, alude a 

"lesão ou ameaça a direitos", isto é, a direito de qualquer 

natureza. Daí a conclusão do culto jurista IVO DANTAS: 
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"a Constituição vigente ampliou, portanto, o 

exercício desta garantia: nenhuma limitação 

impeditiva de ingresso em juízo poderá ser 

exigida. Por outro lado, não mais se fala em 

"direito individual" ("Constituição Federal", Rio, 

vol. I, Renovar, 1994, pág. 249). 

18. Os excelentes intérpretes da Constituição de 

1988, CELSO RIBEIRO BASTOS e IVES GANDRA MARTINS, 

fundamentam, judiciosamente, a maior abrangência do 

novo preceito: 

"É bem de ver que a ordem jurídica não 

consagra tão-somente a existência de 

interesses pessoais 

também interesses 

ou individuais, mas 

coletivos e ainda os 

moderníssimos interesses difusos". 

E arrematam: 

"É que os interesses coletivos dizem respeito 

ao homem socialmente vinculado e não ao 

homem isoladamente considerado. Colhem, 

pois, o homem não como pessoa física tomada 

à parte, mas como membro de grupos 

autônomos e juridicamente definidos, tais 
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como o associado de um sindicato" 

("Comentários à Constituição do Brasil", São 

Paulo, Saraiva, vol.2°, 1989, págs. 17 4 e 180). 

19. Aliás, em recente decisão, a Sessão de 

Dissídio Coletivos do Tribunal Regional do Trabalho da 2a. 

Região, sendo relatora a ilustrada juíza WILMA DE ARAÚJO 

VAZ DA SILVA, afirmou: 

"Não se pode forjar uma autonomia entre o 

artigo 114 e a cláusula pétrea da 

indeclinalidade da jurisprudência, 

contemplada no inciso XXXV do artigo 5° da 

Carta Magna, resumida no princípio segundo o 

qual a lei não excluíra da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito" ("Ac. 

SDC-2005.000. 777, in DJ. SP de 13.5.05). 

20. Há mais, porém. O artigo 8° da Constituição 

prescreve: 

"111 - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e 

interesses coletivos ou individuais da 
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categoria, inclusive em questões judiciais ou 

administrativas ... 

21. Ora, a instauração de um dissídio coletivo 

objetiva, sem dúvida, a defesa .. dos direitos e interesses 

coletivos .. da categoria representada pela entidade sindical. 

22. Destarte, para os que vislumbram um 

antagonismo entre o disposto no art. ao, 111, e no art. 114, § 

2°, impõe-se a aplicação do primeiro, que se sintoniza com 

a cláusula pétrea do art. 5°, XXXV. 

23. Em face do exposto, cabe concluir que o art. 

5°, XXXV, da Constituição, como cláusula pétrea, assegura 

o direito da entidade sindical, uma vez malograda a 

negociação coletiva, de ajuizar o dissídio coletivo, ainda 

que sem a concordância da entidade patronal - garantia 

que se harmoniza com o prescrito no art. ao, 111, do 

ordenamento constitucional. 
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V - DA SOLUÇÃO DOS CONFLITOS COLETIVOS 
DE TRABALHO 

24. Como vimos, o novo art. 114 da Constituição 

preceitua que, frustrada a negociação coletiva, as partes 

poderão eleger árbitros (§ 1° ) ou, ainda por consenso, 

ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica (§ 2° ). 

Nesta segunda hipótese, competirá ao tribunal do trabalho 

"decidir o conflito, respeitadas as disposições 

mínimas legais de proteção ao trabalho, bem 

como as convencionadas anteriormente "(§ 2° , 

in fine). 

25. A troca da expressão "estabelecer normas e 

condições" por "decidir o conflito", não significa, a nosso 

ver, que haja sido extinto o denominado poder normativo 

dos tribunais do trabalho, pois 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 de instrumento da 

negociação coletiva. 

26. O processo de dissídio coletivo constitui, na 

verdade, um procedimento de arbitragem institucionalizada 
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na Justiça do Trabalho. No dizer do emérito PLÁ 

RODRIGUES, 

"a decisão judicial resulta extremamente 

parecida com a arbitragem de direito, com a 

particulariedade de que a decisão é dada por um 

juiz ou tribunai"("A solução dos conflitos 

trabalhistas", trad. De Wagner Giglio, S.P ., L Tr., 

1986, pág. 25). 

27. Tal como na arbitragem, em que o árbitro não 

pode concluir além ou aquém do postulado pelas partes 

"decidir um conflito e julgar entre pretensões 

deduzidas através do contraditório das partes, 

fazendo entrega da prestação jurisdicional 

rigorosamente dentro dos limites da 

controvérsia" (J. A. Rodrigues Pinto, "Processo 

Trabalhista de Conhecimento)"; SP., LTr., 7a 

ed., 2005, pág. 201 ). 

28. O que importa considerar é que tanto o laudo 

arbitral, como a sentença que resolvem um dissídio 

coletivo, não são declaratórias de uma situação pretérita, 
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para afirmá-la ou negá-la, mas constitutivas, instituidoras de 

direitos e obrigações. 

29. Aliás, as sentenças constitutivas de novas 

condições contratuais não são privilégio da Justiça do 

Trabalho. Por exemplo, a revisão de contrato de empreitada 

afetado por novas condições econômicas (rebus sic 

standibus). 

30. Em face do disposto no § 2° do art. 114, a 

decisão do dissídio coletivo não pode estipular condições 

em nível inferior às normas legais pertinentes e terá de 

respeitar as disposições constantes da convenção ou do 

acordo coletivo ainda em vigor ou imediatamente anterior 

ao ajuizamento do procedimento judicial. Somente o novo 

instrumento da negociação coletiva pode extinguir ou 

alterar in pejus cláusulas do texto anterior. Entretanto, se 

a cláusula foi inserida sob condição resolutiva na 

convenção ou acordo coletivo, é evidente que, 

implementada a condição, extingue-se a obrigação. 

31. Conforme ponderou o culto Ministro JOÃO 

ORESTES DALAZEN, 

15 



• 

"Para que o preceito constitucional em tela 

ostente algum sentido lógico, reputam-se 

disposições mínimas as cláusulas preexistentes, 

pactuadas em convenções coletivas de trabalho, 

em acordos coletivos de trabalho ou 

contempladas em sentenças normativas. Tais 

cláusulas, constituindo um piso de conquistas 

da categoria profissional, devem balizar o 

julgamento do dissídio coletivo, a menos que, em 

face da dinâmica da economia e da sociedade, 

resulte demonstrada a excessiva onerosidade ou 

inadequação de determinada cláusula". (Ac. de 

11/11/2004 no RO-DC-1281/03). 

32. A Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

denomina de arbitragem compulsiva o que no Brasil é 

conhecido como poder normativo. E assinala que a 

arbitragem compulsória dos conflitos coletivos 

econômicos constitui 

"um procedimento atrativo naqueles países em 

que o desequilíbrio entre o poder dos 
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empregadores e dos sindicatos inibe a 

negociação coletiva"(Doc. GB-267/177 submetido 

ao Conselho de Administração (CA), Genebra, 

novembro de 1996, pág. 39). 

33. Em 1980, a OIT relacionava 29 países de todos os 

continente em que a arbitragem compulsória dos conflitos 

coletivos de trabalho estava atribuída a conselhos 

administrativos, geralmente presididos por magistrados, 

enquanto que em outros 

"os tribunais do trabalho são competentes para 

arbitrarem os litígios coletivos 

econômicos"("Conciliación y arbitrage en los 

conflictos de trabajo", Genebra, 2a. ed., págs. 175 

a 180). 

E, além do Brasil, Guatemala e México, informa que os 

tribunais do trabalho de vários países asiáticos e africanos 

(p. ex. Índia, Paquistão e Nigéria) têm uma jurisdição ampla, 

que alcança os referidos litígios (Doc. GB - 267/20, Genebra, 

CA, novembro de 1996). 
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DO AJUIZAMENTO DOS DISSÍDIOS COLETIVOS 

1. 

por Arnaldo Süssekind (Ministro Aposentado do TST e 
Presidente Honorário da Academia Nacional de Direito 
do Trabalho) 

A negociação coletiva direta é o primeiro procedimento 

que deve ser observado depois da entidade sindical representativa 

dos trabalhadores manifestar suas reivindicações junto à entidade 

sindical representativa dos empregadores ou, se for o caso, junto a 

determinada empresa. Não logrando êxito, configura-se um conflito 

coletivo, que pode ser resolvido com a mediação de terceiro -

geralmente o Ministério do Trabalho e Emprego - visando à 

celebração de convenção ou acordo coletivo do trabalho. 

2. Malograda a negociação, as partes poderão, de comum 

acordo, eleger árbitros ou ajuizar o dissídio coletivo perante o 

tribunal competente. Havendo greve em atividade essencial com 

possibilidade de lesão do interesse público, o Ministério Público do 

Trabalho (MPT) poderá ajuizar o dissídio . 

3. Afigura-se-nos que, inocorrendo o precitado consenso 

ou greve em atividade essencial, a parte lesada ou ameaçada, no 
w~ 

direito expectado, poderá ajuizar o dissídio coletivo~ fundamento 

na cláusula pétrea constante do art. 5°, XXXV, da Constituição. 

4. Se assim não for e configurado o litígio coletivo de 

interesse, ter-se-á de concluir que as mencionadas regras 



resultantes da EC-45 impõem à categoria profissional o apelo à 

greve: 

a) - nos serviços ou atividades essenciais, para que o 

Ministério Público do Trabalho possa ajuizar o dissídio 

b) - nos demais serviços ou atividades, para forçar a 

entidade patronal ou, se for o caso, a correspondente 

empresa, a concordar com o ajuizamento do dissídio 

coletivo. 

5. Para que não se conclua, absurdamente, que a Carta 

bjetiva estimular a deflag ção de greves, c mpre entender, 

eguir, que o inalien ' vel dire· o de ac Poder 

or parte das pessoas ou jurídic , justifica a 

instauração do dissídio coletivo. 

O poder constituinte conferido a uma assembléia eleita 

para elaborar uma nova Constituição ou resultante da ruptura com o 

regime político-jurídico anterior e reconhecido pela comunidade 

internacional, não se confunde com o poder derivado, que há de ser 

exercido estritamente nos termos permitidos pelo ordenamento 

jurídico originário; isto é, de acordo com os procedimentos, prazos, 

condições e limitações estabelecidos na delegação consubstanciada 

no texto original. 
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A Lex fundamentalis de 1988 consagrou a teoria da 

inviolabilidade das cláusulas pétreas. Ela dispôs, no art. 60, sobre as 

emendas ao seu texto, esclarecendo: 

.. § 4° - Não será objeto de deliberação a 

proposta de emenda tendendo a abolir: 

.........•....................................•......................•... 

IV - os direitos e garantias individuais ... 

A vedação alcança, além de outros direitos e garantias 

fundamentais, e principalmente, os mandamentos elencados no 

art. 5° , entre os quais consagra o tradicional princípio de que r .. a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 

L lesão ou ameaça a direito .. (inciso XXXV). 

Convém enfatizar, neste passo, que a Constituição de 

1967, revista em 1969, ao focalizar o questionado princípio, referia 

.. qualquer lesão de direito individual .. , enquanto que a de 1988, como 

vimos, alude a .. lesão ou ameaça a direitos .. , isto é, a direito de 

qualquer natureza. 

Os excelentes intérpretes da Constituição 

de 1988, CELSO RIBEIRO BASTOS e IVES GANDRA MARTINS, 

fundamentam, judiciosamente, a maior abrangência do novo preceito: 

· .. É bem de ver que a ordem jurídica não consagra tão

somente a existência de interesses pessoais ou 

individuais, mas também interesses coletivos e ainda 

os moderníssimos interesses difusos.. ( ... ) Colhem, 

3 



• 

r 
pois, o homem não como pessoa física tomada à parte, 

mas como membro de grupos autônomos e 

juridicamente definidos, tais como o associado de um 

~ sindicato" ("Comentários à Constituição do Brasil", 

)~São Paulo, Saraiva, vol.2°, 1989, págs. 174 e 180). 

1 (J Em face do exposto, cabe concluir que o 
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EMENTA CONSTITUCIONAL N. 45/04 DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE 

IranM Ferrari (*) 

A instauração da greve, de que trata recente decisão proferida pelo SDC, da 21 Re8i~o, 
relatada ~Juíza Wilma Nogueira de Araújo Vaz da~' v-ersa sobtêCIÍspensa ae em-
pregããos. - - - -

Após examinadas as várias formalidades desse tipo especial de processo e de seus inci
dentes na vigência da EC n. 45/04, ficaram mantidas as normas preexistentes constantes 
de acordo proferido em dissídio coletivo anterior e quanto à paralisação foi dada como 
indevida por que a matéria (dispensa de 12 empregados) foge ao âmbito de apreciação em 
dissídio coletivo por envolverem interesses concretos, ptóprios de dissídios individuais. 

Segue transcrição do acórdão, em seu inteiro teor: 

Dissídio Coletivo de Greve 

Competência- Art.117, II, da CF- Emenda Constitucionaln . 45/04 

-Ementa: I- Preliminares. 1. Greve. Competência. Art. 114, II, da Constituição Fede
ral. Permanece incólume e inconteste a competência da Justiça do Trabalho para processar 
e julgar as ações que envolvam o exercício do direito de greve, nos estritos termos do 
inciso li acrescentando ao artigo 114 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional 

!1 
n. 45/2004. Não se pode forjar uma antinomia entre o artigo 114 e a cláusula pétrea da 
indeclinabilidade da jurisdição, contemplada no inciso XXXV do artigo 5Q da Carta Mag
na, resumida no princípio segundo o qual a lei não excluirá da apreciação do Poder Judici
ário lesão ou ameaça a direito . 2. Interesse de agir. Negociação intersindical: O fato de as 
negociações entre o sindicato suscitante e o sindicato patronal se encontrarem em vias de 
finalização para conclusão de Convenção Coletiva de Trabalho não impede o estabeleci-
mento das normas entre a Fundação e o sindicato patronal, até porque já existe norma 
coletiva preexistente entre ambos; 3 . Legitimidade. Negociação: A condução das negocia
ções pela associação resta legítima, porquanto se trata de movimento localizado, o que 
não afasta a legitimidade do sindicato profissional para instauração do dissídio coletivo 
de greve, vez que é o representante da categoria; 4. Abrangência: A abrangência da norma 
coletiva fica limitada à área de representatividade do sindicato suscitante, bem como à 
categoria por este representada, quando a correspondente carta sindical, juntada nos au
tos, assim o autoriza; 5. Pedidos econômicos e sociais em dissídio de greve: Ação com 
natureza de dissídio coletivo de greve obviamente possui um objeto que, no caso, é tradu
zido por condições econômicas e sociais; II- Mérito- 6. Greve localizada. Formalida
des: O movimento grevista localizado não exige maiores formalidades para sua instaura
ção; 7. Dispensa de empregados . Interesse concreto: As dispensas, em número de doze, 
não configuram despedida em massa e não foram realizadas após a deflagração da greve, 
de modo que a matéria foge ao âmbito de apreciação em dissídio coletivo. Questão afeta a 
dissídio individual, por se tratar de interesse concreto; 8. Dissídio coletivo. Normas 
preexistentes: As cláusulas sociais constantes de acordo proferido em dissídio coletivo 
anterior são mantidas em dissídios subseqüentes, por expressa disposição contida na par
te final do§ 22, do artigo 114, da Constituição Federal. 

~ TRT 21 Reg. DCG 20086200500002009- (A c. SDC 2005000777) - Rei' Juíza Wilma Noguei-
/ ra de Araújo Vaz da Silva. DJSP 13.5.05, pág. 247. (in Supl. Jurisp. LTr n. 22/ 05- pág. 172. 

(•) Irany Ferrari é Ju iz do Trabalho aposentado e Consultor fu rídico-Traballr ista . 
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nesta matéria, a questão está pacificada e o en
tendimento confirmado pelo § 62 do artigo 27 da 
Lei n. 9.069, de 29 de junho de 1995, que dispõe: 

"Continua aplicável aos débitos trabalhistas o 
disposto no art. 39 da Lei n. 8.177, de 12 de março 
de 1991." 

Art. 62 - Diretrizes de aplicação 

Por exigência de ordem prática, devem-se con
siderar válidos os coeficientes para o mês inteiro 
respectivo, ante a irrelevância econômica das va
riações diárias, no atual sistema de vigência do 
Real, imposição que atende à transparência, se
gurança e certeza da conta, bem como atenda à 
celeridade processual. 

Art. 72 - Contribuições previdenciárias (INSS) 

Pelo § 32 do art. 114 da Constituição Federal 
combinado com Lei n. 10.035/00 os débitos pre
videnciários devem, também, ser incluídos na 
Conta de Liquidação, calculáveis, mês a mês, e 
atualizáveis pelo critério da Previdência, respei
tável os limites previstos na Lei n. 8.212/91, 
dedutíveis dos créditos do trabalhador, desde que 
não haja dolo por parte do empregador, na forma 
do artigo 33, §52 da Lei dos Benefícios. 

Observe-se que nos créditos da Previdência não 
se incluem, é claro, créditos de terceiros, na forina 
do artigo 195, I, a e li da CF/88 (Cf. § 32 do art. 
114). 

Art. 82 - Imposto de Renda 

Para efeito tributário, os salários estão sujeitos 
à contribuição fiscal e nos débitos judiciais sujei
tam-se às alíquotas da época em que estiverem 
disponíveis contra o beneficiário (fato gerador), 
sendo inaplicável a tese da indenização do art. 159 
e art. 927 do novo código civil pelo empregador 
em respeito ao princípio do não enriquecimento ilíci
to e por exigência legal. 

11- Correção monetária: Exemplos práticos 

Segundo a legislação vigente deve-se aplicar 
no período anterior a fevereiro/91 (Lei n. 8.177 I 
91) a tabela geral e no período posterior as tabe
las diárias. 

1. Tabela geral: 

Empresa Ltda. deveria pagar a seu emprega
do, no dia 25 de maio de 1985, valor de um salá-

rio mínimo, expresso na época por Cr$ 333.120,00 
(trezentos e trinta e três mil, cento e vinte cruzeiros= 
Valor Original ou Vo). 

Como atualizar e converter a quantia para ju
lho/2005? 

Operação: 

Primeira: Examinar a época própria: maio de 
1985 

Segunda: Identificar o coeficiente de atualiza
ção, pela intersecção do eixo vertical do ano 1985 
com o eixo horizontal do mês maio:(Q) = 0,00049124 

Terceira: Adotar a fórmula Va = Q x Vo [ Va = 
0,00049124 X 333.120,00 j 

Resposta : O débito atualizado e convertido 
para julho/2005 importa em R$ 163,64 (Cento e 
sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos). 

Observação: Atente para o fato de que a varia
ção do salário mínimo tem apresentado ganho real 
em relação à inflação, razão por que no presente 
exemplo, o valor atualizado é inferior ao salário 
mínimo vigente em julho/2005. 

2. Tabela diária: 

Empresa S/ A deveria pagar ao trabalhador, no 
dia 13 de abril de 1994, valor correspondente a 
um salário mínimo, expresso na época por 64,79 
URV (Valor Original ou Vo) . 

Como converter e atualizar a dívida para ju
lho/2005? 

Operação: 

Primeira: Identificar a Tabela correspondente à 
época própria: Tabela Diária IV- Ano 1994 . 

Segunda: Selecionar o coeficiente de atualiza
ção pela intersecção do eixo vertical do mês abril 
com o eixo horizontal do dia 13 [época própria 
13.04.94] : 2,66462865 

Terceira: Multiplicar o coeficiente (2,66462865) 
pelo valor original (64,79) 

Resposta: O débito atualizado e convertido 
para julho/2005 corresponde a R$172,64 (Cento e 
setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) . 

Observação: Atente para o fato de que a varia
ção do salário mínimo tem apresentado ganho real 
em relação à inflação, razão por que no presente 
exemplo, o valor atualizado é inferior ao salário 
mínimo vigente em julho/2005. llii1 
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DO AJUIZAMENTO DOS DISSÍDIOS COLETIVOS 

1. 

por Arnaldo Süssekind (Ministro Aposentado do TST e 
Presidente Honorário da Academia Nacional de Direito 
do Trabalho) 

A negociação coletiva direta é o primeiro procedimento 

que deve ser observado depois da entidade sindical representativa 

dos trabalhadores manifestar suas reivindicações junto à entidade 

sindical representativa dos empregadores ou, se for o caso, junto a 

determinada empresa. Não logrando êxito, configura-se um conflito 

coletivo, que pode ser resolvido com a mediação de terceiro -

geralmente o Ministério do Trabalho e Emprego - visando à 

celebração de convenção ou acordo coletivo do trabalho. 

2. Malograda a negociação, as partes poderão, de comum 

acordo, eleger árbitros ou ajuizar o dissídio coletivo perante o 

tribunal competente. Havendo greve em atividade essencial com 

possibilidade de lesão do interesse público, o Ministério Público do 

Trabalho (MPT) poderá ajuizar o dissídio. 

3. Afigura-se-nos que, inocorrendo o precitado consenso 

ou greve em atividade essencial, a parte lesada ou ameaçada, no 

direito expectado, poderá ajuizar o dissídio coletivo com 

fundamento na cláusula pétrea constante do art. 5°, XXXV, da 

Constituição. 
5--e- ~ ~.0\_ ~~/\~ ~~ ~ ~~

- :-0~; f ~ ~e assim nã~r e configurado o litígio coletivo de 

interesse, ter-se-á de concluir que as mencionadas regras 
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greve: a) - nos serviços ou atividades essenciais, para que o 

Ministério Público do Trabalho possa ajuizar o dissídio coletivo;b) -

nos demais serviços ou atividades, para forçar a entidade patronal 

ou, se for o caso, a correspondente empresa, a concordar com o 

ajuizamento do dissídio coletivo. 

5. Para que não se conclua, absurdamente, que a Carta 

Magna objetiva estimular a deflagração de greves, cumpre entender, 

como veremos a seguir, que o inalienável direito de acesso ao Poder 

Judiciário, por parte das pessoas físicas ou jurídicas, justifica a 

instauração do dissídio coletivo. 

6. O poder constituinte conferido a uma assembléia eleita 

para elaborar uma nova Constituição ou resultante da ruptura com o 

regime político-jurídico anterior e reconhecido pela comunidade 

internacional, não se confunde com o poder derivado, que há de ser 

exercido estritamente nos termos permitidos pelo ordenamento 

jurídico originário; isto é, de acordo com os procedimentos, prazos, 

condições e limitações estabelecidos na delegação consubstanciada 

no texto original. 
~~~
~~~ ' 

7. A Lex fundamentalis de 1988 consagrou a teoria da 

inviolabilidade das cláusulas pétreas Ela dispôs, no art. 60, sobre as 

emendas ao seu texto, esclarecendo: 

"§ 4° - Não será objeto de deliberação a proposta de 

emenda tendendo abolir: 
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--- IV - os direitos e garantias individuais". 

8. A vedação alcança, além de outros direitos e garantias 

/t 4 fundamentais, e principalmente, os mandamentos elencados no 

art. 5° , entre os quais consagra o tradicional princípio de que 

"a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 

lesão ou ameaça a direito" (inciso XXXV). 

9. Convém enfatizar, neste passo, que a Constituição de 

1967, revista em 1969, ao focalizar o questionado princípio, referia 

"qualquer lesão de direito individual", enquanto que a de 1988, como 

vimos, alude a "lesão ou ameaça a direitos", isto é, a direito de 

qualquer natureza. 

} 1-

I[ 6 1 ~ - Os excelentes intérpretes da Constituição 

de 1988, CELSO RIBEIRO BASTOS e IVES GANDRA MARTINS, 

fundamentam, judiciosamente, a maior abrangência do novo preceito: 

"É bem de ver que a ordem jurídica não consagra tão

somente a existência de interesses pessoais ou individuais, 

mas também interesses coletivos e ainda os moderníssimos 

interesses difusos" ( ... ) Colhem, pois, o homem não como 

pessoa física tomada à parte, mas como membro de grupos 

autônomos e juridicamente definidos, tais como o associado 

de um sindicato" ("Comentários à Constituição do Brasil", 

São Paulo, Saraiva, vol.2°, 1989, págs. 174 e 180). 
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f 11. Em face do exposto, cabe concluir que o 

art. 5°, XXXV, da Constituição, como cláusula pétrea, assegura o 

direito da entidade sindical, uma vez malograda a negociação coletiva, 

de ajuizar o dissídio coletivo, ainda que sem a concordância da 

entidade patronal - garantia que se harmoniza com o prescrito no art. 

8°' 111, do ordenamento constitucional. 
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A EC-45 e as relações de trabalho 
por Arnaldo Süssekind 

(L Tr- SP - 21-6-2005) 

I - Ampliação da competência da Justiça do 
Trabalho: 

A - Principal = relação de trabalho = regra 
e não exceção; 
B - Limitação dos dissídios coletivos = 
C -Transferiu litígios sindicais; 

D - Transferiu ações s/ penalidades 
administrativas do MTE; 
E - Assegurou julgamento mandados de 
segurança, habeas corpus e habeas data, em 
matéria de sua jurisdição; 
F - Assegurou conflitos de competência 
entre seus órgãos, salvo Adin; 
G Manteve execução de ofício de 
contribuição da seguridade social; 
H - Confirmou jurisprudência s/ ações por 
dano moral ou patrimonial na relação de 
emprego. 

11 - Relação de trabalho = gênero e espectes = 
emprego, empreitada de lavor, avulso portuário, 
representante comercial por pessoa física, etc.: 



A - Relação de emprego = um dos tipos de 
relação do trabalho = contrato de trabalho 
subordinado, conforme arts. 2° e 3° da CLT 
(Contrato- realidade). 

B - Relações de trabalho: 

1) Código Civil = Art. 594 = "Toda a 
espécie de serviço ou trabalho lícito, material 
ou imaterial, pode ser contrato mediante 
retribuição". 

2) Direito material aplicável: Art. 593 = 
"A prestação de serviços que não estiver 
sujeita às leis trabalhistas ou à lei especial, 
reger-se-á pelas disposições deste Capítulo". 

C - Quatro posições: 

1 - Desembargador Luiz Felipe 
Salomão = até contrato de prestação de 
serviços por pessoa jurídica. 

2 Desembargador Sylvio 
Capanema = só pessoa física para 
subordinada(autônomo dependente).ldem, 
Couce de Menezes. 

3 - Nosso conceito = A relação de trabalho 
corresponde ao vínculo jurídico 
estipulado, expressa ou tacitamente, entre 
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um trabalhador e uma pessoa física ou 
jurídica, que o remunera pelo serviço 
prestado. Ela vincula duas pessoas, sendo 
que o sujeito da obrigação há de ser uma 
pessoa física, em relação à qual o 
contratante tem o direito subjetivo de 
exigir o trabalho ajustado. O trabalhador 
autônomo, ao contrário do empregado, 
assume o risco da atividade profissional 
que exerce. No mesmo sentido = Ministro 
João Orestes Dalazen e Professor 
Amauri Mascaro Nascimento. 

4 - Professores Wagner Giglio e 
Souto Maior =Pessoalidade e qualquer 
prestação de serviços a outrem, 
continuidade - exclusão eventual. 

111 - Relações de Trabalho do Título VI do Código Civil 

A - Contrato de prestação de serviços do 
Cap. lll,com ou sem prazo determinado, 
inclusive episódico (pintor,bombeiro 
hidráulico, diarista doméstico, médico, 
engenheiro, advogado, etc.) - profissional 

liberal - VER - A 

B - Empreitada de lavor; 
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C- Mandato; 

D - Contrato de Agenciamento e de 
distribuição; 

E- Contrato de Comissão e Corretagem; 
F - Contrato de transporte; 
G - Parceria agrícola. 

IV- Relações de trabalho regidas por leis especiais 

A - Trabalhador portuário avulso (CLT e leis 
especiais): 

1 - A relação de trabalho não é contínua, como 
ocorre com o empregado, dependendo sua 
designação do sindicato do qual a mão-de
obra é requisitada ou, quando for o caso, do 
órgão gestor da mão-de-obra portuária; mas 
também se diferencia do trabalho autônomo 
porque o executor não assume os riscos da 
atividade empreendida. 

2 - Competência da Justiça Trabalhista 
tradicional. 

B - Representante comercial (Lei 4.886/65) 
-Relação de trabalho somente contratado 
pessoa física. 
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C - Servidor Público = problema criado pela 
Câmara dos Deputados = VER - B 

D - Entes de direito público externo: 

1 -Competência sempre JT; 

2 - Imunidade = nem sempre - Renúncia 
nas fases cognitiva e executiva; 

3 - Convenções de relações diplomáticas 
(1961) e consulares (1963), Carta das 
Nações Unidas (art. 105) e Convenções 
privilégios e imunidades das agências 
especializadas; 

4 - Direito material aplicável. 

V- Diretores de sociedades = VER- C 

VI - Dano moral ou patrimonial, inclusive decorrente 
de acidente do trabalho = VER - D 

VIl- Dissídio coletivo de natureza econômica =VER E 

VIII - Direito intertemporal sobre jurisdição e 
competência: 
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A - Princípio adotado art.1211 do CPC = 
aplicação imediata. 

B - Pontes de Miranda = eficácia imediata, 
mas não retrotrai, porque deve respeitar o 
direito processual adquirido. 

C - Carlos Maximiliano = aplicação imediata 
sem refazer os atos processuais anteriores: 

1 - capacidade das partes = norma 
vigente na data do ajuizamento; 

2 - recurso = regra vigente na data da 
decisão recorrida; 

3 - execução = norma vigente na data da 
decisão final. 

IX - Hipertrofia da Justiça do Trabalho = competência 
residual a ser preservada: 

A - Complicações - exemplos = inversão do 
ônus da prova - depósito para apelação 
interposta de acordo com CPC - Execução; 
B Princípio revogável pela lei 
regulamentadora; 
C - É o que sugere o bom senso. 
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X - Considerações finais 

A - Para que a reforma do Poder Judiciário, 
iniciada com a EC-45, tenha o desejado êxito, é 
imprescindível a atualização e simplificação do 
direito processual, inclusive o referente à 
Justiça do Trabalho. 

B - Por seu turno, para que a interpretação e 
aplicação das normas jurídicas se sintonizem 
com a dinâmica das condições econômicas e 
sociais, é importante, como escreveu MICHEL 
VILLEY, a formação de juristas que não sejam 
técnicos sem princípios, meros intérpretes 
passivos de textos. 

C - Obviamente, integramos a corrente dos 
que se manifestam contra as súmulas 
vinculantes, ao invés das súmulas impeditivas 
de recursos, ponderando, com o inolvidável 
CARNELUTTI, que "As incertezas e contrastes 
da jurisprudência são como os poros através 
dos quais o Direito respira a Justiça; e, 
quando pelo feiticismo da uniformidade os 
juízes descansam nas soluções feitas e o 
conjunto de máximjS adquire na prática o 
valor de um código desmedido, cerra-se a via 
normal de renovação do Direito". 
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17/11/98 PRIMEIRA TURMA 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 238.737-4 SÃO PAULO 

RELATOR 
RECORRENTE: 

MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE 
FOTOPTICA LTDA 

ADVOGADOS: 
RECORRIDO: 
ADVOGADOS: 

SPENCER DALTRO DE MIRANDA FILHO E OUTROS 
EDSON FERREIRA DA SILVA 
ARMANDO DOS SANTOS FILHO E OUTRO 

R E L A T Ó R I O 

·, 

O SENHOR MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE: O Superior Tribuna: 

de Justiça, decidiu o conflito pela competência da Justiça comur 

para processar ação de indenização por danos materiais e morai: 

movida pelo empregado contra o empregador, fundada em fato: 

ocorridos durante o curso da relação de trabalho, quando despedido ' 

pretexto de justa causa - a acusação de apropriação indébita de ben: 

da empresa - julgada inexistente em reclamação trabalhista. 

O acórdão da lavra do em. Ministro Waldemar Zveiter ficol 

resumido nesta ementa - f. 59: 

"PROCESSUAL CIVIL - CONFLITO DE COMPETÊNCIA 
AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 1 
MATERIAIS. 

I - Pedido indenizatório, por danos materiais E 
morais, resultante de lesão pela prática de ato ilícito 1 

imputada a empregado, na constância de relaçãc 
empregatícia, que culminou em sua dispensa por justé 
causa. Matéria que não se sujeita à Consolidação das Lei~ 
do Trabalho. 

II A jurisprudência do STJ firmot 
entendimento no sentido de que a causa petendi e o pedidc 
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demarcam a natureza da tutela jurisdicional pretendida . 
definindo-lhe a competência. 

III Conflito conhecido para declarar-se 
competente o Juízo Comum, suscitado." 

Donde o RE da empresa ré, por contrariedade ao art. 114 dé 

Constituição, pois enquadrável a espécie na área das "outra. 

controvérsias decorrentes de relação de trabalho'', que o prece i te 

incluiu na competência da Justiça especial. 

Depois de citar Pinto Pedreira (LTr 55-5/559) - que SE 

refere a acórdão plenário da minha lavra no CC 6. 959 e Joãc 

Orestes Do la zen (RDTrab. 77 I 84) - que lhe abonam a tese, o RE, be1 

fundamentado, argumenta f. 69, 75: 

"Como suposta justificativa entendeu o Tribuna . 
que a ''causa petendi" determina a competência. 

Nesse ponto, porém, não diverge a Recorrente . 
pois é, efetivamente a "causa petendi" que define 
competência. 

Andou mal, porém, o V. Acórdão, ao não se da. 
conta do que a "causa petendi" repousa, indiscutivelmente. 
na relação de emprego mantida entre Recorrente 
Recorrido, já que os danos morais pretendidos resultaria1 
de fato ocorrido em razão e durante a vigência do contrat< 
de trabalho. 

Bem a propósito ensina Eulália B. Vidigal, n< 
trilha da concepção de Chiovenda ("Direi to Processua. 
Civil", pag. 46): 

"A causa da ação é um estado de fatc 
e de direito que é a razão pela qual existe umi 
ação e que, de regra, se subdivide em doi : 
elementos: uma relação jurídica e um estado dE 
fato contrário ao direi to ("causa petendi ") 

O estado de fato que o Recorrido entende se: 
contrário ao direito, e sobre o qual tenta fundamentar se1 
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pleito é, exatamente, a afirmação da ora Recorrida 
segundo a qual ele se apropriara de equipamento seu. 

Tal fato, inequivocamente, decorre 
diretamente, da relação de trabalho, e está inserto n 
relação típica empregador/empregado, não tendo relevânci 
que o direi to que o empregado queira extrair daquela 
circunstâncias - dano moral - possa estar encartado n 
direito civil, também porque não há proibição express 
quanto à sua apreciação pela Justiça do Trabalho. A 
contrário, o art. 114 da Constituição Federal outorga, 
Justiça do Trabalho, a apreciação de todo e qualque 
direito que decorra das hipóteses versadas naquele artig 
de lei, sem qualquer distinção ou restrição." 

Indeferido na origem, o RE foi admitido por força d 

provimento do agravo nos termos do art. 544, § 3°, C.Pr.Civil. 

Manifestou-se, no agravo, a Procuradoria-Geral, COJ 

parecer da il. Dra. Yedda de Lourdes Pereira, pela correção ~ 

acórdão recorrido. 

É o relatório . 
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V O T O 

O SENHOR MINISTRO SEPÓLVEDA PERTENCE - (Relator): Tenh 

por adequada ao caso a invocação da decisão plenária do CJ 6.959 

colhida pela recorrente de estudo do autorizado Pinto Pedreira sobr 

a questão específica deste caso: a competência para conhecer de açã 

de reparação de danos morais geradas pela injusta atribuição pel 

empregador ao trabalhador de ato de improbidade no emprego, a títul 

de justa causa para a despedida. 

No precedente, julgou-se competente a Justiça do Trabalh 

para "julgar demanda de servidores do Banco do Brasil para compeli 

a empresa ao cumprimento da promessa de vender-lhe, em dada 

condições de preço e modo de pagamento, apartamentos que, assentind 

em transferir-se para Brasília, aqui viessem a ocupar, por mais d 

cinco anos, permanecendo a seu serviço exclusivo e direto" 

O relator originário, em. Ministro Célio Borja (RT. 

134/96, 105) - conforme a linha de raciocínio agora trilhada pele 

acórdão recorrido nos termos do parecer da Procuradoria-Geral 

porque "a matéria ( ... ) refoge à relações estritamente de trabalho . 

para situar-se no âmbito do Direito Civil, especificamente n1 
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capítulo de direito das obrigaçõesn, dava pela competência c 

Justiça comum. Acompanhou o em. Ministro Celso de Mello. 

Em voto-vista, dissenti - RTJ 134/96, 105: 

"5. Como resulta do art. 114, no qt 
interessa, a Constituição cometeu à Justiça do Traball 
"conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivc 
entre trabalhadores e empregadoresn, dissídios, porém, qt 
hão de ser os "decorrentes da relação de trabalhou. 

6. No caso, opondo-se empregados do Banco c 
Brasil ao seu empregador, o que resta a saber é se 
dissídio é decorrente da relação de trabalho que as partE 
entretêm. A mim me parece induvidoso que a resposta há c 
ser afirmativa. 

7. Para saber se a lide decorre da relação c 
trabalho não tenho como decisivo, data venia, que a st 
compos~çao judicial penda ou não de solução de temé 
jurídicos de direito comum, e não, especificamente, c 
direito do trabalho. 

8. O fundamental é que a relação j urídic 
alegada como suporte do pedido esteja vinculada, como 
efeito à sua causa, à relação empregatícia, como parec 
inquestionável que se passa aqui, não obstante o SE 

conteúdo específico seja o de uma promessa de vendé 
instituto de direito civil. 

9. De fato. O que pretendem os empregados 
que, em contrapartida à sua transferência para Brasílié 
se vinculara o Banco do Brasil a vender-lhe, em dadé 
condições de preço e modo de pagamento, os imóveis que, r 
nova Capital, viessem a ocupar por mais de cinco ano~ 
durante os quais se mantivessem "a serviço exclusivo 
direto do Bancon (fl. 3). 

10. Assim, seja por sua natureza - sanç6 
premial do assentimento dos empregados à transferência -
seja por seu requisito adicional - prestação de serviçc 
direta e exclusivamente ao Banco, por mais de cinco ano~ 
na nova sede , a promessa de contratar, em dada 
condições negociais, que, alegam os reclamantes, o Bane 
assumiu, só teria surgido em razão da relação de emprego 
nela se inseriu, como parte do contrato de trabalho.n 
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DO AJUIZAMENTO DOS DISSÍDIOS COLETIVOS 

1. 

por Arnaldo Siissekind (Ministro Aposentado do TST e Presidente 
Honorário da Academia Nacional de Direito do Trabalho) 

Sumário: I - Das soluções dos conflitos 
coletivos de trabalho; 11 - Do ajuizamento do 
dissídio coletivo por uma das partes 
interessadas; 111 - Do poder constituinte 
derivado; IV - Do inviolável direito de acesso 
à Justiça. 

I DAS SOLUÇÕES DOS CONFLITOS 
COLETIVOS DE TRABALHO 

A Emenda Constitucional n° 45, de 2004, acrescentou 

dois parágrafos ao art. 114 da Constituição, concernentes à solução 

dos conflitos coletivos de trabalho. 

2. Dispõem eles: 

"§ 1° - Frustrada a negociação coletiva, as partes 

poderão eleger árbitros. 

§ 2° - 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. 



3. 

§ 3° - 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". 

, 

A negociação coletiva direta é o primeiro procedimento 

que deve ser observado depois da entidade sindical representativa 

dos trabalhadores manifestar suas reivindicações junto à entidade 

sindical representativa dos empregadores ou, se for o caso, junto a 

determinada empresa. Não logrando êxito, configura-se um conflito 

coletivo, que pode ser resolvido com a mediação de terceiro 

geralmente o Ministério do Trabalho e Emprego - visando à 

celebração de convenção ou acordo coletivo do trabalho. 

4. Em face do que estatuem as normas constitucionais já 

transcritas, persistindo o litígio, isto é, malogrando a negociação 

coletiva, as partes interessadas poderão eleger árbitros. Se não 

houver esse consenso, elas poderão, de comum acordo, ajuizar o 

dissídio coletivo perante o tribunal. 

5. Havendo greve em atividade essencial com possibilidade 

de lesão do interesse público, o Ministério Público do Trabalho 

(MPT) poderá ajuizar o dissídio. 
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11 - DO AJUIZAMENTO DO DISSÍDIO COLETIVO 

POR UMA DAS PARTES INTERESSADAS 

6. Em artigo que escrevemos sobre o tema, sustentamos 

que, malograda a negociação coletiva e não escolhida, por 

consenso, a via da arbitragem, qualquer das partes envolvidas no 

conflito poderia ajuizar dissídio coletivo no tribunal competente da 

Justiça do Trabalho, 

7. 

"até porque seria dezarrazoado que a Carta Magna se 

limitasse a proteger o interesse público no suporte 

fático da greve e deixasse sem solução a lesão ao 

interesse privado, muitas vezes com repercussão na 

comunidade, ferindo, portanto, interesses 

públicos"("Revista do Tribunal do Trabalho", Brasília, 

jan- abril de 2005, pág. 28). 

Se assim não for e configurado o litígio coletivo de 

interesse, ter-se-á de concluir que as mencionadas regras 

resultantes da EC-45 impõem à categoria profissional o apelo à 

greve: 

a) nos serviços ou atividades essenciais, para que o 

Ministério Público do Trabalho possa ajuizar o 

dissídio coletivo; 
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b) nos demais serviços ou atividades, para forçar a 

entidade patronal ou, se for o caso, a correspondente 

empresa, a concordar com o ajuizamento do dissídio 

coletivo. 

8. Ora, como ensinou o mestre da hermenêutica 

CARLOS MAXILIANO, em lições acatadas por diversas gerações de 

juristas, 

porquanto, 

9. 

"O Direito interpreta-se inteligentemente; a exegese 

não pode conduzir a um absurdo, nem chegar a 

conclusão impossível", 

"O hermeneuta preocupa-se com as conseqüências 

prováveis de cada interpretação"("Hermenêutica e 

Aplicação do Dissídio", Rio, 33
• ed., 1941, Freitas 

Bastos, pág. 437). 

Para que não se conclua, absurdamente, que a Carta 

Magna objetiva estimular a deflagração de greves, cumpre entender, 

como veremos a seguir, que o inalienável direito de acesso ao Poder 

Judiciário, por parte das pessoas físicas ou jurídicas, justifica a 

instauração do dissídio coletivo. 
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111 - DO PODER CONSTITUINTE DERIVADO 

1 O. O poder constituinte conferido a uma assembléia eleita 

para elaborar uma nova Constituição ou resultante da ruptura com 

o regime político-jurídico anterior e reconhecido pela comunidade 

internacional, não se confunde com o poder derivado, que há de 

ser exercido estritamente nos termos permitidos pelo ordenamento 

jurídico originário; isto é, de acordo com os procedimentos, prazos, 

condições e limitações estabelecidos na delegação 

consubstanciada no texto original. 

11. Conforme elucida o douto MANOEL GONÇALVES 

FERREIRA FILHO, as Constituições, em geral, 

"excluem da mudança determinados pontos, os quais, 

assim intocáveis, se tornam o 'cerne fixo'; 'o núcleo 

fundamental', as 'cláusulas pétreas' da Constituição" 

("Poder Constituinte e Direito Adquirido", in "Revista 

de Direito Administrativo. 210/97, Rio, FGV - Renovar, 

pág. 3). 

12. Por conseguinte, o Poder Constituinte originário visa a 

implementar uma nova ordem político-jurídico; o derivado objetiva a . 
revisão do texto original ou a emenda de algumas de suas normas, 

não podendo, obviamente, exceder a autorização contida no texto 

genuíno que o instituiu. Aliás, seria ilógico, senão paradoxal, que o 

Poder Constituinte originário facultasse a reforma das instituições 
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que ele considerou fundamentais para a organização do Estado de 

direito. Daí as limitações formais ou materiais, explicitas ou 

implícitas, entre as quais estão as chamadas cláusulas pétreas. 

13. A Lex fundamentalis de 1988 consagrou a teoria da 

inviolabilidade das cláusulas pétreas. Ela dispôs, no art. 60, sobre as 

emendas ao seu texto, esclarecendo: 

14. 

"§ 4° - Não será objeto de deliberação a proposta de 

emenda tendendo a abolir: 

IV - os direitos e garantias individuais". 

A vedação alcança, além de outros direitos e garantias 

fundamentais, eJprincipalmente, os mandamentos elencados no art. 

5° , entre os quais consagra o tradicional princípio de que 

15. 

"a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 

lesão ou ameaça a direito" (inciso XXXV). 

Como bem sublinhou o ilustre Desembargado 

FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA, 

"no afã de resguardar o princípio da dignidade da 

pessoa humana, o texto constitucional estabelece o 

primado dos direitos fundamentais, ao consagrar, em 

seus primeiros capítulos, um avançado elenco de 

direitos e garantias individuais, alçando-lhes ao 
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patamar de cláusula pétrea, nos termos do art. 60, § 4°' 

inciso IV" ("Direitos fundamentais na Constituição de 

88", in "Tribuna da Magistratura", SP, outubro de 1998, 

pág. 391). 

IV- DO INVIOLÁVEL DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA 

16. O preceituado nos §§ 2° e 3° do novo art. 114 'da Carta 

Magna não afirmou o direito de qualquer das partes envolvidas num 

conflito coletivo de trabalho de, por deliberação unilateral, ingressar 

na Justiça do Trabalho para solucionar o litígio. Não obstante, a 

nosso ver,poderá fazê-lo a entidade sindical representativa dos 

trabalhadores, a fim de não perpetuar o litígio, violando o direito 

subjetivo destes de obter, por exemplo, o reajustamento dos seus 

salários, reduzidos, no seu valor real, pela inflação de custos. É 

que a EC-45 não poderia suprimir direito consagrado em cláusula 

pétrea. · 

17. Convém enfatizar, neste passo, que a Constituição de 

1967, revista em 1969, ao focalizar o questionado princípio, referia 

"qualquer lesão de direito individual", enquanto que a de 1988, 

como vimos, alude a "lesão ou ameaça a direitos", isto é, a direito 

de qualquer natureza. Daí a conclusão do culto jurista IVO 

DANTAS: 
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"a Constituição vigente ampliou, portanto, o exercício 

desta garantia: nenhuma limitação impeditiva de 

ingresso em juízo poderá ser exigida. Por outro lado, 

não mais se fala em "direito individual" ("Constituição 

Federal", Rio, vol. I, Renovar, 1994, pág. 249). 

18. Os excelentes intérpretes da Constituição de 1988, 

CELSO RIBEIRO BASTOS e IVES GANDRA MARTINS, 

fundamentam, judiciosamente, a maior abrangência do novo 

preceito: 

E arrematam: 

"É bem de ver que a ordem jurídica não consagra tão

somente a existência de interesses pess<?ais ou 

individuais, mas também interesses coletivos e ainda 

os moderníssimos interesses difusos". 

"É que os interesses coletivos dizem respeito ao 

homem socialmente vinculado e não ao homem 

isoladamente considerado. Colhem, pois, o homem 

não como pessoa física tomada à parte, mas como 

membro de grupos autônomos e juridicamente 

definidos, tais como o associado de um sindicato" 

("Comentários à Constituição do Brasil", São Paulo, 

Saraiva, vol.2°, 1989, págs. 174 e 180). 

19. Aliás, em recente decisão, a Sessão de Dissídio 

Coletivos do Tribunal Regional do Trabalho da 2a. Região, sendo 
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relatora a ilustrada juíza WILMA DE ARAÚJO VAZ DA SILVA, 

afirmou: 

20. 

prescreve: 

"Não se pode forjar uma autonomia entre o artigo 114 

e a cláusula pétrea da indeclinalidade da 

jurisprudência, contemplada no inciso XXXV do 

artigo 5° da Carta Magna, resumida no princípio 

segundo o qual a lei não excluíra da apreciação do 

Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito" ("Ac. 

SDC-2005.000. 777, in DJ. SP de 13.5.05). 

Há mais, porém. O artigo 8° da Constituição 

"111 - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e 

interesses coletivos ou individuais da categoria, 

inclusive em questões judiciais ou administrativas". 

21. Ora, a instauração de um dissídio coletivo objetiva, 

sem dúvida, a defesa "dos direitos e interesses coletivos" da 

categoria representada pela entidade sindical. 

22. Destarte, para os que vislumbram um antagonismo 

entre o disposto no art. 8°, 111, e no art. 114, § 2°, impõe-se a 

aplicação do primeiro, que se sintoniza com a cláusula pétrea do 

art. 5°, XXXV. 
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23. Em face do exposto, cabe concluir que o art. 5°, 

XXXV, da Constituição, como cláusula pétrea, assegura o direito da 

entidade sindical, uma vez malograda a negociação coletiva, de 

ajuizar o dissídio coletivo, ainda que sem a concordância da 

entidade patronal - garantia que se harmoniza com o prescrito no 

art. 8°, 111, do ordenamento constitucional. 
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- I 

A EC-45 E tos DISSÍDIOS COLETIVOS 
1 

O TRABALHO 
por Arnaldo Süssekind (Ministro Aposentado do TST e 
Presidente Honorário da Academia Nacional de Direito 
do Trabalho) 

1. A Emenda Constitucional n° 45, de 2004, 

acrescentou dois parágrafos ao art.114 da Constituição, 

concernentes à solução dos conflitos coletivos de trabalho, 

mantendo o já vigente § 1°: 

2. Dispõem eles: 

"§ 1 o - Frustrada a negociação coletiva, as 

partes poderão eleger árbitros. 

2° - 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 Traba!ho decidir o conflito, respeitadas 
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as disposições mínimas legais de proteção ao 

trabalho, bem como as convencionadas 

anteriormente. 

§ 3°- 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". 

3. A negociação coletiva direta é o primeiro 

procedimento que deve ser observado depois da entidade sindical 

e representativa dos trabalhadores manifestar suas reivindicações 

junto à entidade sindical representativa dos empregadores ou, se 

for o caso, junto a determinada empresa. Não logrando êxito, 

configura-se um conflito coletivo, que pode ser resolvido com a 

mediação de terceiro- geralmente o Ministério do Trabalho e 

Emprego- visando à celebração de convenção ou acordo 

coletivo do trabalho. 
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. e 

4. Malograda a negociação, as partes poderão, de 

comum acordo, eleger árbitros ou ajuizar o dissídio coletivo 

perante o tribunal competente. Havendo greve em atividade 

essencial com possibilidade de lesão do interesse público, o 

Ministério Público do Trabalho (MPT) poderá ajuizar o 

dissídio . 

5. Afigura-se-nos que, inocorrendo o precitado 

consenso ou greve em atividade essencial, a parte lesada ou 

ameaçada, no direito expectado, poderá ajuizar o dissídio 

coletivo com fundamento na cláusula pétrea constante do art. 

5°, XXXV, da Constituição. 

6. Havendo greve em atividade essencial com 

possibilidade de lesão do interesse público, o Ministério 

Público do Trabalho (MPT) poderá ajuizar o dissídio. O poder 

constituinte conferido a uma assembléia eleita para elaborar 

uma nova Constituição ou resultante da ruptura com o regime 
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político-jurídico anterior e reconhecido pela comunidade 

internacional, não se confunde com o poder derivado, que há 

de ser exercido estritamente nos termos permitidos pelo 

ordenamento jurídico originário; isto é, de acordo com os 

procedimentos, prazos, condições e limitações estabelecidos 

na delegação consubstanciada no texto original. 

7. Se não houver consenso, nem atuação do 

Ministério Público e configurado o litígio coletivo de interesse, 

ter-se-á de concluir que as mencionadas regras da EC-45 

acabam por impor à categoria profissional o apelo à greve: a) 

-nos serviços de atividades essenciais, para que o Ministério 

Público do Trabalho possa ajuizar o dissídio coletivo; b)- nos 

demais serviços ou atividades, para forçar a entidade patronal 

ou, se for o caso, a correspondente empresa, a concordar com 

o ajuizamento do dissídio coletivo. 

8. Ora, como ensinou o mestre da hermenêutica 

CARLOS MAXIMILIANO, em lições acatadas por diversas 

gerações de juristas, 
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1 O. A Lex fundamentalis de 1988 consagrou a teoria da 

inviolabilidade das cláusulas pétreas pelo poder constituinte 

derivado. Ela dispôs, no art. 60, sobre as emendas ao seu texto, 

esclarecendo: 

"§ 4° -Não será objeto de deliberação a 

proposta de emenda tendendo abolir: 

IV - os direitos e garantias individuais". 

11. A vedação alcança, além de outros direitos e 

garantias fundamentais, e principalmente, os mandamentos 

elencados no art. 5° , entre os quais consagra o tradicional 

princípio de que 

"a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito" 

(inciso XXXV). 

12. Convém enfatizar, neste passo, que a Constituição 

de 1967, revista em 1969, ao focalizar o questionado princípio, 

referia "qualquer lesão de direito individual", enquanto que a 
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"O Direito interpreta-se inteligentemente; a 

exegese não pode conduzir a um absurdo, nem 

chegar a conclusão impossível", 

porquanto, 

"O hermeneuta preocupa-se com as 

conseqüências prováveis de cada 

interpretação"("Hermenêutica e Aplicação do 

Dissídio", Rio, 3a. ed., 1941, Freitas Bastos, pág. 

437) 

9. Para que não se conclua, absurdamente, que a Carta 

Magna objetiva estimular a deflagração de greves, cumpre 

entender, como veremos a seguir, que o inalienável direito de 

acesso ao Poder Judiciário, por parte das pessoas físicas ou 

jurídicas, justifica a instauração do dissídio coletivo. 
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de 1988, como vimos, alude a "lesão ou ameaça a direitos", 

isto é, a direito de qualquer natureza. 

13. É evidente que, decorridos doze meses da vigência 

do acordo ou convenção coletiva ou, se for o caso, da 

sentença nonnativa, os empregados da respectiva empresa ou 

categoria possuem o direito de terem reajustados os seus 

salários. 

14. Trata-se de direito expectado, que se não confunde 

com a expectativa de direito, tal como ensina PONTES DE 

MIRANDA. Aliás, é o ocorre com todos os negócios jurídicos 

com prestações conceituadas como cláusulas móveis, que 

ensejam ao Poder Judiciário restaurar o equilíbrio contratual 

estipulado pelas partes 

15. Há, portanto, "lesão ou ameaça a direitos" e que 

gera o impostergável direito de ação judicial. 
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16. Os excelentes intérpretes da Constituição de 

1988, CELSO RIBEIRO BASTOS e IVES GANDRA 

MARTINS, fundamentam, judiciosamente, a maior 

abrangência do novo preceito: 

"É bem de ver que a ordem jurídica não consagra 

tão-somente a existência de interesses pessoais ou 

individuais, mas também interesses coletivos e ainda 

os moderníssimos interesses difusos"( ... ) Colhem, 

pois, o homem não como pessoa física tomada à 

parte, mas como membro de grupos autônomos e 

juridicamente definidos, tais como o associado de um 

sindicato" ("Comentários à Constituição do 

Brasil", São Paulo, Saraiva, vol.2°, 1989, págs. 17 4 

e 180). 

17. Convém enfatizar, neste passo, que a Constituição de 

1967, revista em 1969, ao focalizar o questionado princípio, 

referia "qualquer lesão de direito individual", enquanto que a de 

1988, como vimos, alude a "lesão ou ameaça a direitos", isto é, a 
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direito de qualquer "natureza. Daí a conclusão do culto jurista 

IVO DANTAS: 

Rio, vol. I, Renovar, 1994, pá "a Constituição 

vigente ampliou, portanto, o exercício desta 

garantia: nenhuma limitação impeditiva de ingresso 

em juízo poderá ser exigida. Por outro lado, não 

mais se fala em "direito individual" ("Constituição 

Federal", g. 249). 

18. Aliás, em recente decisão, a Sessão de Dissídio 

Coletivos do Tribunal Regional do Trabalho da 2a. Região, 

sendo relatora a ilustrada juíza WILMA DE ARAÚJO V AZ 

DA SILVA, afirmou: 

"Não se pode forjar uma autonomia entre o artigo 

114 e a cláusula pétrea da indeclinalidade da 

jurisprudência, contemplada no inciso XXXV do 

artigo 5° da Carta Magna, resumida no princípio 

segundo o qual a lei não excluíra da apreciação do 

Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito" 

("Ac.SDC-2005.000.777, in DJ. SP, de 13.05.05). 

entidade sindical, uma vez malograda a o qual a lei 
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• 

não excluíra da apreciação do Poder Judiciário 

lesão ou ameaça a direito"("Ac. SDC-2005.000.777, 

in DJ. SP de 13.5.05). 

19. Em face do exposto, cabe concluir que o art. 5°, 

XXXV, da Constituição, como cláusula pétrea, assegura o 

direito da entidade sindical, uma vez malograda a negociação 

coletiva, de ajuizar o dissídio coletivo, ainda que sem a 

concordância da entidade patronal. 
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A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 45/04 E O AJUIZAMENTO 
DE DISSÍDIOS COLETIVOS 

(por Arnaldo Süssekind (Ministro Aposentado do TST e 
Presidente Honorário da Academia Nacional de Direito do 
Trabalho) 

Artigo em homenagem ao eminente jurista GEORGENOR DE SOUZA 
FRANCO FILHO, um dos expoentes da magistratura do trabalho, 
que ora realiza dinâmica gestão como Presidente da Academia 
Nacional do Direito do Trabalho 

1. 

Sumário: I - Das soluções dos conflitos coletivos do 
trabalho; 11 - Do ajuizamento do dissídio coletivo por 
uma das partes interessadas; 111- Do poder constituinte 
derivado; IV- Do inviolável direito de acesso à Justiça. 

I - DAS SOLUÇÕES DOS CONFLITOS COLETIVOS DE 

TRABALHO 

As disposições da Constituição de 1988 referentes aos 

dissídios coletivos de trabalho foram alteradas pela Emenda Constitucional 

n.45, de 2004, gerando controvérsia sobre a legitimidade para o ajuizamento 

do processo de dissídio coletivo de natureza econômica na Justiça do 

Trabalho. 

2. A Emenda acrescentou os seguintes parágrafos ao art. 114 da 

Carta Magna: 

"§ 1° - Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão 

eleger árbitros. 

1 



3. 

§ 2° - 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. 

§ 3° - 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". 

A negociação coletiva direta é o primeiro procedimento que deve 

ser observado depois da entidade sindical representativa dos trabalhadores 

manifestar suas reivindicações junto à entidade sindical representativa dos 

empregadores ou, se for o caso, junto a determinada empresa. Não logrando 

êxito, configura-se um conflito coletivo, que pode ser resolvido com a 

mediação de terceiro - geralmente o Ministério do Trabalho e Emprego -

visando à celebração de convenção ou acordo coletivo do trabalho. 

4. Em face do que estatuem as normas constitucionais já 

transcritas, persistindo o litígio, isto é, malogrando a negociação coletiva, as 

partes interessadas poderão eleger árbitros. Se não houver esse consenso, elas 

poderão, de comum acordo, ajuizar o dissídio coletivo perante o tribunal. 

5. Havendo greve em atividade essencial com possibilidade de lesão 

do interesse público, o Ministério Público do Trabalho (MPT) poderá ajuizar o 

dissídio. 
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6. 

11 - DO AJUIZAMENTO DO DISSÍDIO COLETIVO POR UMA DAS 

PARTES INTERESSADAS 

Em artigo que escrevemos sobre o tema, sustentamos que, 

malograda a negociação coletiva e não escolhida, por consenso, a via da 

arbitragem, a entidade sindical representativa dos trabalhadores, poderia 

ajuizar dissídio coletivo no tribunal competente da Justiça do Trabalho, 

"até porque seria dezarrazoado que a Carta Magna se limitasse a 

proteger o interesse público no suporte fático da greve e 

deixasse sem solução a lesão ao interesse privado, muitas vezes 

com repercussão na comunidade, ferindo, portanto, interesses 

públicos (1 ). 

7. Se assim não for e configurado o litígio coletivo de interesse, ter

se-á de concluir que as mencionadas regras resultantes da EC-45 impõem à 

categoria profissional o apelo à greve: 

a) nos serviços ou atividades essenciais, para que o Ministério 

Público do Trabalho possa ajuizar o dissídio coletivo; 

b) nos demais serviços ou atividades, para forçar a entidade 

patronal ou, se for o caso, a correspondente empresa, a 

concordar com o ajuizamento do dissídio coletivo. 

8. Ora, como ensinou o mestre da hermenêutica CARLOS 

MAXIMILIANO, em lições acatadas por diversas gerações de juristas, 

"O Direito interpreta-se inteligentemente; a exegese não pode 

(1) Revista do Tribunal do Trabalho, Brasília, jan - abril de 2005, pág.28. 
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conduzir a um absurdo, nem chegar a conclusão impossível", 

porquanto, 

"O hermeneuta preocupa-se com as conseqüências prováveis de 

cada interpretação(2). êuti -o do · ídio", ( 

9. Por isto mesmo, para que não se conclua, absurdamente, que a Carta Magna 

objetiva estimular a deflagração de greves, cumpre entender, como veremos a 

seguir, que o inalienável direito de acesso ao Poder Judiciário, por parte das 

pessoas físicas ou jurídicas, justifica a instauração do dissídio coletivo. 

111 - DO PODER CONSTITUINTE DERIVADO 

10. O poder constituinte conferido a uma assembléia eleita para 

elaborar uma nova Constituição ou resultante da ruptura com o regime político

jurídico anterior e reconhecido pela comunidade internacional, não se 

confunde com o poder derivado, que há de ser exercido estritamente nos 

termos permitidos pelo ordenamento jurídico originário; isto é, de acordo com 

os procedimentos, prazos, condições e limitações estabelecidos na delegação 

consubstanciada no texto original. 

11. Conforme elucida o douto MANOEL GONÇALVES FERREIRA 

FILHO, as Constituições, em geral, 

"excluem da mudança determinados pontos, os quais, assim 

intocáveis, se tornam o 'cerne fixo'; 'o núcleo fundamental', as 

'cláusulas pétreas' da Constituição" (3). 

(2) Hermenêutica e Aplicação do Dissídio",Rio,3a.ed.,1941,Freitas Bastos, 
pág.437. 
(3) Poder Constituinte e Direito Adquirido, in "Revista de Direito 
Administrativo", 210/97, Rio, FGV- Renovar, pág.3. 
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12. Por conseguinte, o Poder Constituinte originário visa a 

implementar uma nova ordem político-jurídico; o derivado objetiva a revisão do 

texto original ou a emenda de algumas de suas normas, não podendo, 

obviamente, exceder a autorização contida no texto genuíno que o instituiu. 

Aliás, seria ilógico, senão paradoxal, que o Poder Constituinte originário 

facultasse a reforma das instituições que ele considerou fundamentais para a 

organização do Estado de direito. Daí as limitações formais ou materiais, 

explicitas ou implícitas, entre as quais estão as chamadas cláusulas pétreas. 

13. A Lex fundamentalis de 1988 consagrou a teoria da 

inviolabilidade das cláusulas pétreas. Ela dispôs, no art. 60, sobre as emendas 

ao seu texto, esclarecendo: 

14. 

"§ 4° - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda 

tendendo a abolir: 

IV - os direitos e garantias individuais". 

A vedação alcança, além de outros direitos e garantias 

fundamentais, e principalmente, os mandamentos elencados no art. 5°, entre os 

quais consagra o tradicional princípio de que 

"a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito" (inciso XXXV). 

15. Como bem sublinhou o ilustre Desembargador FERNANDO 

LUIZ XIMENES ROCHA, 

"no afã de resguardar o princípio da dignidade da pessoa 

humana, o texto constitucional estabelece o primado dos 

direitos fundamentais, ao consagrar, em seus primeiros 

capítulos, um avançado elenco de direitos e garantias 

individuais, alçando-lhes ao patamar de cláusula pétrea, nos 
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individuais, alçando-lhes ao patamar de cláusula pétrea, nos 

termos do art. 60, § 4° , inciso IV" (4). 

IV- DO INVIOLÁVEL DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA 

16. O preceituado nos§§ 2° e 3° do novo art. 114 da Carta Magna não 

afirmou o direito de qualquer das partes envolvidas num conflito coletivo de 

trabalho de, por deliberação unilateral, ingressar na Justiça do Trabalho para 

solucionar o litígio. Não obstante, a nosso ver,poderá fazê-lo a entidade 

sindical representativa dos trabalhadores, a fim de não perpetuar o litígio, 

violando o direito destes de obter, por exemplo, o reajustamento dos seus 

salários, reduzidos, no seu valor real, pela inflação de custos, desde que fluído 

o prazo de vigência do instrumento que dispunha sobre condições de trabalho 

da categoria econômica ou da empresa (convenção ou acordo coletivo ou, 

ainda, sentença normativa). 

17. Não se trata, na hipótese em foco, de mera expectativa de direito, 

mas de direito expectativa. Consoante a lição do incomparável PONTES DE 

MIRANDA. 

"O direito expectativa é direito como outro qualquer( ... ). Quem está exposto a 

que nasça o direito real, ou pessoal, de outrem , está na 

totalidade dos sujeitos passivos, ou é o sujeito passivo do 

dever de expectativa. O vínculo já existe; se não existisse, a 

outra pessoa apenas teria expectativa e não direito expectativa. 

A eficácia do direito expectativa é anterior e inconfundível com 

do direito expectado"(5). 

(4) Direitos Fundamentais na Constituição de 1988, in "Tribuna da 
Magistratura",SP, outubro de 1998, pág. 391. 

(5) Tratado de Direito Privado, SP, ed.Borsoi,3a.ed.,1971.vol. V, págs 174 a 287. 



18. Convém recordar, neste passo, que a Constituição de 1967, 

revista em 1969, ao focalizar o questionado princípio, referia "qualquer lesão de 

direito individual", enquanto que a de 1988, como vimos, alude a "lesão ou 

ameaça a direitos", isto é, a direito de qualquer natureza. Daí a conclusão do 

culto jurista IVO DANTAS: 

"a Constituição vigente ampliou, portanto, o exercício desta 

garantia: nenhuma limitação impeditiva de ingresso em juízo 

poderá ser exigida. Por outro lado, não mais se fala em "direito ( 

individual"(6) 

19. Os excelentes intérpretes da Constituição de 1988, CELSO 

RIBEIRO BASTOS e IVES GANDRA MARTINS, fundamentam, judiciosamente, a 

maior abrangência do novo preceito: 

E arrematam: 

"É bem de ver que a ordem jurídica não consagra tão-somente 

a existência de interesses pessoais ou individuais, mas 

também interesses coletivos e ainda os moderníssimos 

interesses difusos". 

"É que os interesses coletivos dizem respeito ao homem 

socialmente vinculado e não ao homem isoladamente 

considerado. Colhem, pois, o homem não como pessoa física 

tomada à parte, mas como membro de grupos autônomos e 

juridicamente definidos, tais como o associado de um 

sindicato" (7). 

(6) Constituição Federal, Rio, vol. I, Renovar, 1994, pág. 249. 

(7) Comentários à Constituição do Brasil, São Paulo, Saraiva, vol. 2° , 1989, 

págs.174 e 180. 
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20. Aliás, em recente decisão, a Sessão de Dissídio Coletivos do 

Tribunal Regional do Trabalho da 2a. Região, sendo relatora a ilustrada juíza 

WILMA DE ARAÚJO VAZ DA SILVA, afirmou: 

21. 

"Não se pode forjar uma autonomia entre o artigo 114 e a 

cláusula pétrea da indeclinalidade da jurisprudência, 

contemplada no inciso XXXV do artigo 5° da Carta Magna, 

resumida no princípio segundo o qual a lei não excluíra da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito" (8). 

Enfatize-se que o inciso XXXV do at. 5° refere "lesão ou 

ameaça a direito". Destarte, mesmo para aqueles que negam ser direito o direito 

expectativa, certo que a proibição de ingressar na Justiça do Trabalho configura 

inquestionável ameaça a direito dos trabalhadores interessados. 

22. Se os salários constituem cláusulas móveis na relação de 

emprego, bastaria a invocação da rebus sic stantibus. tal como ocorre na 

revisão dos contratos de empreita afetado por novas condições econômicas, 

para que o Poder Judiciário reequilibrasse as condições afetadas dos contratos 

de trabalho. 

23. Em face do exposto, cabe concluir que o art. 5°, XXXV, da 

Constituição, como cláusula pétrea, assegura o direito da entidade sindical, uma 

vez malograda a negociação coletiva, de ajuizar o dissídio coletivo, ainda que 

sem a concordância da entidade patronal. 

(8) A c. SDC-2005.000. 777 .l in, DJ.SP de 13.05.2005. 
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I 

A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 45/04 E O AJUIZAMENTO 
DE DISSÍDIOS COLETIVOS 

1. 

(por Arnaldo Süssekind (Ministro Aposentado do TST e 
Presidente Honorário da Academia Nacional de Direito do 
Trabalho) 

Sumário: I - Das soluções dos conflitos coletivos do 
trabalho; 11- Do ajuizamento do dissídio coletivo por uma 
das partes interessadas; 111 - Do poder constituinte 
derivado; IV- Do inviolável direito de acesso à Justiça. 

I - DAS SOLUÇÕES DOS CONFLITOS COLETIVOS DE 

TRABALHO 

As disposições da Constituição de 1988 referentes aos 

dissídios coletivos de trabalho foram alteradas pela Emenda Constitucional 

n.45, de 2004, gerando controvérsia sobre a legitimidade para o ajuizamento 

do processo de dissídio coletivo de natureza econômica na Justiça do 

Trabalho. 

2. A Emenda acrescentou os seguintes parágrafos ao art. 114 da 

Carta Magna: 

"§ 1 o - Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão 

eleger árbitros. 

§ 2° - 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 
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3. 

disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como 

as convencionadas anteriormente. 

§ 3° - 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". 

A negociação coletiva direta é o primeiro procedimento que deve 

ser observado depois da entidade sindical representativa dos trabalhadores 

manifestar suas reivindicações junto à entidade sindical representativa dos 

empregadores ou, se for o caso, junto a determinada empresa. Não logrando 

êxito, configura-se um conflito coletivo, que pode ser resolvido com a 

mediação de terceiro - geralmente o Ministério do Trabalho e Emprego -

visando à celebração de convenção ou acordo coletivo do trabalho. 

4. Em face do que estatuem as normas constitucionais já 

transcritas, persistindo o litígio, isto é, malogrando a negociação coletiva, as 

partes interessadas poderão eleger árbitros. Se não houver esse consenso, elas 

poderão, de comum acordo, ajuizar o dissídio coletivo perante o tribunal. 

5. Havendo greve em atividade essencial com possibilidade de lesão 

do interesse público, o Ministério Público do Trabalho (MPT) poderá ajuizar o 

dissídio. 

6. 

11 - DO AJUIZAMENTO DO DISSÍDIO COLETIVO POR UMA DAS 

PARTES INTERESSADAS 

Em artigo que escrevemos sobre o tema, sustentamos que, 

malograda a negociação coletiva e não escolhida, por consenso, a via da 
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arbitragem, a entidade sindical representativa dos trabalhadores, poderia 

ajuizar dissídio coletivo no tribunal competente da Justiça do Trabalho, 

"até porque seria dezarrazoado que a Carta Magna se limitasse a 

proteger o interesse público no suporte fático da greve e 

deixasse sem solução a lesão ao interesse privado, muitas vezes 

com repercussão na comunidade, ferindo, portanto, interesses 

públicos"("Revista do Tribunal do Trabalho", Brasília, jan - abril 

de 2005, pág. 28). 

7. Se assim não for e configurado o litígio coletivo de interesse, ter

se-á de concluir que as mencionadas regras resultantes da EC-45 impõem à 

• categoria profissional o apelo à greve: 

a) nos serviços ou atividades essenciais, para que o Ministério 

Público do Trabalho possa ajuizar o dissídio coletivo; 

b) nos demais serviços ou atividades, para forçar a entidade 

patronal ou, se for o caso, a correspondente empresa, a 

concordar com o ajuizamento do dissídio coletivo. 

8. Ora, como ensinou o mestre da hermenêutica CARLOS MAXIMILIANO, em 

lições acatadas por diversas gerações de juristas, 

porquanto, 

"O Direito interpreta-se inteligentemente; a exegese não pode 

conduzir a um absurdo, nem chegar a conclusão impossível", 

"O hermeneuta preocupa-se com as conseqüências prováveis de 

cada interpretação"("Hermenêutica e Aplicação do Dissídio", Rio, 

3a. ed., 1941, Freitas Bastos, pág. 437). 
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9. Por isto mesmo, para que não se conclua, absurdamente, que a Carta Magna 

objetiva estimular a deflagração de greves, cumpre entender, como veremos a 

seguir, que o inalienável direito de acesso ao Poder Judiciário, por parte das 

pessoas físicas ou jurídicas, justifica a instauração do dissídio coletivo. 

111 - DO PODER CONSTITUINTE DERIVADO 

10. O poder constituinte conferido a uma assembléia eleita para 

elaborar uma nova Constituição ou resultante da ruptura com o regime político

jurídico anterior e reconhecido pela comunidade internacional, não se 

confunde com o poder derivado, que há de ser exercido estritamente nos 

termos permitidos pelo ordenamento jurídico originário; isto é, de acordo com 

os procedimentos, prazos, condições e limitações estabelecidos na delegação 

consubstanciada no texto original. 

11. Conforme elucida o douto MANOEL GONÇALVES FERREIRA 

FILHO, as Constituições, em geral, 

12. 

"excluem da mudança determinados pontos, os quais, assim 

intocáveis, se tornam o 'cerne fixo'; 'o núcleo fundamental', as 

'cláusulas pétreas' da Constituição" ("Poder Constituinte e 

Direito Adquirido", in "Revista de Direito Administrativo. 210/97, 

Rio, FGV- Renovar, pág. 3). 

Por conseguinte, o Poder Constituinte originário visa a 

implementar uma nova ordem político-jurídico; o derivado objetiva a revisão do 

texto original ou a emenda de algumas de suas normas, não podendo, 

obviamente, exceder a autorização contida no texto genuíno que o instituiu. 

Aliás, seria ilógico, senão paradoxal, que o Poder Constituinte originário 

facultasse a reforma das instituições que ele considerou fundamentais para a 
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organização do Estado de direito. Daí as limitações formais ou materiais, 

explicitas ou implícitas, entre as quais estão as chamadas cláusulas pétreas. 

13. A Lex fundamentalis de 1988 consagrou a teoria da 

inviolabilidade das cláusulas pétreas. Ela dispôs, no art. 60, sobre as emendas 

ao seu texto, esclarecendo: 

14. 

"§ 4° - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda 

tendendo a abolir: 

IV - os direitos e garantias individuais". 

A vedação alcança, além de outros direitos e garantias 

fundamentais, e principalmente, os mandamentos elencados no art. 5° , entre os 

quais consagra o tradicional princípio de que 

"a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito" (inciso XXXV). 

15. Como bem sublinhou o ilustre Desembargador FERNANDO 

LUIZ XIMENES ROCHA, 

"no afã de resguardar o princípio da dignidade da pessoa 

humana, o texto constitucional estabelece o primado dos 

direitos fundamentais, ao consagrar, em seus primeiros 

capítulos, um avançado elenco de direitos e garantias 

individuais, alçando-lhes ao patamar de cláusula pétrea, nos 

termos do art. 60, § 4° , inciso IV" ("Direitos fundamentais na 

Constituição de 88", in "Tribuna da Magistratura", SP, outubro 

de 1998, pág. 391). 

IV - DO INVIOLÁVEL DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA 
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16. O preceituado nos §§ 2° e 3° do novo art. 114 da Carta Magna não 

afirmou o direito de qualquer das partes envolvidas num conflito coletivo de 

trabalho de, por deliberação unilateral, ingressar na Justiça do Trabalho para 

solucionar o litígio. Não obstante, a nosso ver,poderá fazê-lo a entidade 

sindical representativa dos trabalhadores, a fim de não perpetuar o litígio, 

violando o direito destes de obter, por exemplo, o reajustamento dos seus 

salários, reduzidos, no seu valor real, pela inflação de custos, desde que fluído 

o prazo de vigência do instrumento que dispunha sobre condições de trabalho 

da categoria econômica ou da empresa (convenção ou acordo coletivo ou, 

ainda, sentença normativa). 

17. Não se trata, na hipótese em foco, de mera expectativa de direito, 

mas de direito expectativa. Consoante a lição do incomparável PONTES DE 

MIRANDA. 

18. 

"O direito expectativa é direito como outro qualquer ( ... ). Quem 

está exposto a que nasça o direito real, ou pessoal, de outrem , 

está na totalidade dos sujeitos passivos, ou é o sujeito passivo 

do dever de expectativa. O vínculo já existe; se não existisse, a 

outra pessoa apenas teria expectativa e não direito expectativa. 

A eficácia do direito expectativa é anterior e inconfundível com 

a do direito expectado"("Tratado de Direito Privado", SP, ed. 

Borsoi, 3a. ed., 1971, vol. V, págs. 174 a 287). 

Convém enfatizar, neste passo, que a Constituição de 1967, 

revista em 1969, ao focalizar o questionado princípio, referia "qualquer lesão de 

direito individual", enquanto que a de 1988, como vimos, alude a "lesão ou 

ameaça a direitos", isto é, a direito de qualquer natureza. Daí a conclusão do 

culto jurista IVO DANTAS: 
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"a Constituição vigente ampliou, portanto, o exercício desta 

garantia: nenhuma limitação impeditiva de ingresso em juízo 

poderá ser exigida. Por outro lado, não mais se fala em "direito 

individual" ("Constituição Federal", Rio, vol. I, Renovar, 1994, 

pág. 249). 

19. Os excelentes intérpretes da Constituição de 1988, CELSO 

RIBEIRO BASTOS e IVES GANDRA MARTINS, fundamentam, judiciosamente, a 

maior abrangência do novo preceito: 

E arrematam: 

"É bem de ver que a ordem jurídica não consagra tão-somente 

a existência de interesses pessoais ou individuais, mas 

também interesses coletivos e ainda os moderníssimos 

interesses difusos". 

"É que os interesses coletivos dizem respeito ao homem 

socialmente vinculado e não ao homem isoladamente 

considerado. Colhem, pois, o homem não como pessoa física 

tomada à parte, mas como membro de grupos autônomos e 

juridicamente definidos, tais como o associado de um 

sindicato" ("Comentários à Constituição do Brasil", São Paulo, 

Saraiva, vol.2°, 1989, págs. 174 e 180). 

20. Aliás, em recente decisão, a Sessão de Dissídio Coletivos do 

Tribunal Regional do Trabalho da 28
• Região, sendo relatora a ilustrada juíza 

WILMA DE ARAÚJO VAZ DA SILVA, afirmou: 

"Não se pode forjar uma autonomia entre o artigo 114 e a 

cláusula pétrea da indeclinalidade da jurisprudência, 

contemplada no inciso XXXV do artigo 5° da Carta Magna, 

resumida no princípio segundo o qual a lei não excluíra da 
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21. 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito" 

("Ac. SDC-2005.000.777, in DJ. SP de 13.5.05). 

Enfatize-se que o inciso XXXV do at. 5° refere "lesão ou 

ameaça a direito". Destarte, mesmo para aqueles que negam ser direito o direito 

expectativo, certo que a proibição de ingressar na Justiça do Trabalho configura 

inquestionável ameaça a direito dos trabalhadores interessados. 

22. Se os salários constituem cláusulas móveis na relação de 

emprego, bastaria a invocação da rebus sic stantibus. tal como ocorre na 

revisão dos contratos de empreita afetado por novas condições econômicas, 

para que o Poder Judiciário reequilibrasse as condições afetadas dos contratos 

e de trabalho. 

23. Em face do exposto, cabe concluir que o art. 5°, XXXV, da 

Constituição, como cláusula pétrea, assegura o direito da entidade sindical, 

uma vez malograda a negociação coletiva, de ajuizar o dissídio coletivo, ainda 

que sem a concordância da entidade patronal. 
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• 

DA COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL 
por Arnaldo Süssekind (Ministro aposentado do Tribunal 
Superior do Trabalho e titular da Academia Brasileira de 
Letras Jurídicas). 

I - DOS QUESTIONAMENTOS SOBRE A EFICÁCIA DA 
COISA JULGADA 

1. No sistema jurídico pátrio prevalece a regra que 
atribui eficácia plena à decisão judicial passada em julgado. 
Entretanto, essa regra nem sempre é absoluta, pois, sendo a 
Justiça obra dos homens, pode haver vícios nos julgamentos 
que impõem previsão de um mecanismo que possibilite, em 
situações extremas, a revisão do julgado. Nesse aspecto, 
precisa é a ótica do inigualável PONTES DE MIRANDA; 

"A razão para que se admitam remédios processuais 
contra a sentença (note-se dissemos 'remédios', e 
não 'recursos') está em que o Estado considera 
alguns casos de nulidade ou de injustiça como 
perigosos, seja para a paz pública, seja para a 
respeitabilidade e realização do direito objectivo. O 
tom das leis sobre ação rescisória é o tom dos textos 
que procuram cortar, cerce, os motivos e escândalos 
e de desprestígios do direito" ("A ação Rescisória", 
Ed. Jacinto, Rio de Janeiro, 1934, pág. 53/54). 

2. Em sintonia com esse princ1p1o, a Lei Processual 
Civil prevê a possibilidade de desconstituição de decisões 
judiciais em circunstâncias especiais, referidas no artigo 485 
do Código de Processo Civil, que tem, como um dos 
pressupostos, o trânsito em julgado da decisão que pretende 
rescindir. Na esfera do Processo do Trabalho a ação rescisória 
não era admitida na versão original da Consolidação das Leis 
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do Trabalho, seja, porque omissa a respeito, seja pelo fato de 
vedar aos órgãos da Justiça do Trabalho "conhecer de 
questões já decididas" (art. 836 da Consolidação das Leis do 
Trabalho em sua redação original). Entretanto esta questão se 
modificou com o correr do tempo, sendo que o eg. Tribunal 
Superior do Trabalho aprovou,conforme proposição formulada 
pelo signatário deste artigo, quando integrava o referido 
Tribunal, o Prejulgado n° 16 transformado posteriormente, no 
Enunciado n° 144 da respectiva Súmula de Jurisprudência, 
admitindo a ação rescisória no processo do trabalhista. O certo 
é que atualmente não paira dúvida quanto ao cabimento da 
ação rescisória no processo do trabalho nas situações 
previstas no Código de Processo Civil (art. 836, da CLT com a 
redação que a Lei n° 7351 , de 27.8.85). 

3. Portanto, a coisa julgada, segundo esse 
ordenamento legal, somente poderia ser descontituída pela via 
da ação rescisória nas hipóteses restritamente elencadas em 
lei, desde que ajuizada, na esfera da Justiça do Trabalho, no 
prazo de dois anos. Mas os fatos gerados pela dinâmica da 
vida real se sobrepõem e antecedem à regra legal. Aqueles -
os fatos - talvez sejam absolutos; mas, certamente, esta - a 
regra- não o é. 

4. Daí por que a doutrina e a jurisprudência começaram 
a considerar a necessidade de repensar a imutabilidade da 
coisa julgada, aduzindo um dogma elementar de que não é 
legítimo consolidar injustiças, a pretexto de evitar a 
eternização de incertezas. O douto CÂNDIDO RANGEL 
DINAMARCO registra esse posicionamento doutrinário em 
trabalho sobre o tema: 

"Com preocupações dessa ordem é que, em 
seguidas manifestações como magistrado e como 
conferencista, o MINISTRO JOSÉ DELGADO 
defende uma 'conceituação da coisa julgada em face 
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dos princípios da moralidade e da segurança 
jurídica', fórmula essa que em si é uma proposta de 
visão equilibrada do instituto, inerente ao binômio 
justiça-segurança. Do mesmo modo, também 
HUMBERTO THEOBALDO JUNIOR postula esse 
equilíbrio, em parecer onde enfrenta o tema do erra 
material arredio à autoridade do julgado. E Conhece
se também a posição assumida pelo procurador de 
Justiça HUGO NIGRO MANZZILLI ao defender a 
necessidade de mitigar a coisa julgada."("Coisa 
Julgada Inconstitucional", Rio de Janeiro, Ed. 
América Jurídica, 2002, 2a Ed., pág. 39/40). 

5. Na verdade, em acórdão da lavra do Ministro José 
Delgado, a 1 a Turma do Superior Tribunal de Justiça 
examinou recurso especial oferecido pela Fazenda Pública de 
São Paulo que havia sido vencida em processo de 
desapropriação e, depois, feito acordo com os adversários 
para parcelamento do débito. Pagas algumas parcelas, a 
Fazenda voltou a juízo com uma demanda que denominou 
ação declaratória de nulidade de ato jurídico, cumulada com 
repetição de indébito, sustentando que houvera erro no 
julgamento da ação expropriatória, causando ou facilitado pela 
perícia, uma vez que a área supostamente apossada pelo 
Estado já pertencia a ele próprio e não aos autores. Apesar do 
trânsito em julgado e do acordo depois celebrado entre as 
partes, o recurso foi conhecido e provido sendo a coisa julgada 
desconstituída por via de ação autônoma posteriormente 
ajuizada (Resp. n° 240712/SP, julgado em 15.2.2000). 

6. Anteriormente PONTES DE MIRANDA já 
questionara a coisa julgada, mencionando as hipóteses em 
que a sentença é nula de pleno direito. E arrolou três 
impossibilidades que conduzem a isso: impossibilidade 
cognitiva, lógica ou jurídica. Cita como exemplo 

"a sentença ininteligível que pudesse alguém sob 
regime de escravidão, que instituísse concretamente 
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um direito real incompatível com a ordem jurídica 
nacional etc." 

Para essas situações, recomenda diferentes remédios 
processuais segundo as conveniências de cada caso: 

a) nova demanda em juízo sobre o mesmo objeto, com 
pedido de solução conforme a ordem jurídica, sem óbices 
da coisa julgada; b) resistência à execução, inclusive mas 
não exclusivamente por meio de embargos a ela; c) 
alegação incidanter tantum em algum outro 
processo."(Tratado da Ação Rescisória das Sentenças e 
de Outras Decisões", sa ed., Rio de Janeiro, Forense, 
1976, pág. 195). 

7. O instituo não é novo e os processualistas, de um 
modo geral, afirmam sua existência desde a idade média, sob 
a expressão latina querela nullitatis que significa nulidade do 
litígio, caracterizando um procedimento criado para impugnar a 
sentença, independente de recurso, apontada como origem 
das ações autônomas de impugnação, tal como registra JOSÉ 
CRETTELLA NETO, citado por CARLOS VALDER DO 
NASCIMENTO ("Coisa Julgada Inconstitucional", Rio de 
Janeiro, Ed. América Jurídica, 2002, 2a Ed., pág. 23). 

11 - DA AMPLITUDE DO CONTROLE DE 
INCONSTITUCIONALIDADE 

8. As sociedades modernas, fundadas no estado 
democrático de direito, têm revelado constante preocupação 
no sentido de garantir a supremacia e efetividade do texto de 
Lei Maior. Nesse sentido é a opinião de HUMBERTO 
THEODORO JÚNIOR, quando enfatiza que: 

"os ma1s variados ordenamentos jurídicos 
contemplam em seus sistemas mecanismos de 
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controle da constitucionalidade dos atos emanados 
do Poder Público, ora confiando apenas a uma Corte 
Especial a atribuição de declarar a 
inconstitucionalidade, com eficácia erga omnes e 
vinculante; ora também conferindo aos diversos 
órgãos integrantes do Poder Judiciário a 
competência para fazê-lo, limitada, todavia, a 
eficácia de suas decisões à relação processual em 
que proferida; ou, ainda, admitindo a convivência 
harmônica de ambos instrumentos de controle." ("A 
Coisa Julgada Inconstitucional e os Instrumentos 
Processuais Para seu Controle", Revista Júris 
Síntese, n° 36, julho/agosto de 2002). 

'e 9. Ocorre que a realidade revelou que nem sempre 
esses tradicionais mecanismos de controle de 
constitucionalidade têm se mostrado eficientes. Essa realidade 
incomodou a dinâmica jurídica natural, forçando os operadores 
do direito a buscar novo caminho visando a fazer prevalecer a 
efetiva constitucionalidade do sistema, tal como interpretado 
pelo Tribunal competente para fixar sua exegese. 

10. Nesse cenário também influenciou o fato de que a 
preocupação da doutrina sempre se concentrou na análise dos 
atos emanados dos Poderes Executivo e Legislativo que não 
podem produzir efeitos, se contrários às normas 
constitucionais. 

11 Esse dado histórico chamou a atenção para o 
paradoxo da prevalência das decisões judiciais 
inconstitucionais, ainda que não se admitisse a existência de 
atos inconstitucionais oriundos do Executivo e do Legislativo. 
Essa constatação fez aflorar uma aparente supremacia do 
Poder Judiciário comparativamente ao Executivo e Legislativo, 
embora a Constituição Federal preceitue, como princípio 
estrutural na organização do Estado, a igualdade e harmonia 
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entre os Poderes da República. Nesse passo é a opinião de 
CARLOS VALDER DO NASCIMENTO, quando analisa o 
tema: 

"Tanto os atos jurisdicionais quanto os legislativos e 
administrativos têm o mesmo peso, em face do 
princípio constitucional de que os Poderes da 
República (judiciários, Legislativo e Executivo) são 
'independentes e harmônicos entre si'. De sorte que 
a submissão dos atos praticados pelo Legislativo e 
Executivo ao crivo da Constituição não afasta o 
exame daqueles de responsabilidade do judiciário 
que atentem contra normas dela emanadas".("Coisa 
julgada Inconstitucional", Rio de Janeiro, Ed. 
América Jurídica, 2002, 23 Ed., pág. 29/30). 

12. Por via de conseqüência, passou-se a questionar a 
intangibilidade das decisões judiciais que consagrassem 
absurdos ou em desalinho com a Corte Suprema, depois de 
configurada a coisa julgada, uma vez ultrapassado, nos 
variados ordenamentos, o prazo para sua impugnação. Mas tal 
caminho não se desenvolveu com facilidade, porque sempre 
se valorizou, como premissa maior, a inviolabilidade da coisa 
julgada, tal como sustentava, em sua maioria, a doutrina. 
Somente vozes audaciosas ousavam questionar a não 
prevalência da coisa julgada, apregoando a impossibilidade de 
sua subsistência. 

13. A Constituição Federal, ao estruturar os órgãos do 
Poder Judiciário, atribuiu ao Supremo Tribunal Federal a 
competência para processar e julgar originariamente "a ação 
direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal 
ou estadual" (art. 102, I, letra a), isto é, revelando a tendência 
clássica de preocupação apenas com o controle de 
constitucionalidade dos atos Legislativo e do Executivo 
dotados de força normativa. 
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14. A interpretação literal conduzia à frágil conclusão de 
que a coisa julgada inconstitucional estaria imune a qualquer 
meio de impugnação. Entretanto, como bem acentuou o 
professor DEOCLECIANO BATISTA, na sua tese sobre a 
questão, 

"Se são poucas as nulidades que sobrevivem à 
formação de coisa julgada, mais raras ainda seriam 
as que podem ser reconhecidas depois de expirado 
o prazo decadencial de propositura da rescisória. 
São exceções quantitativamente insignificantes, 
embora o mesmo não possa ser dito quanto às 
possibilidades de ocorrência. Para contrapô-las, a 
ordem jurídica precisa contar com um instrumento 
autônomo de impugnação com as feições da guerela 
nullitatis insanabilis."("Coisa Julgada Inconstitucional 
e a Prática Jurídica", Rio, América Jurídica, 2005, 
pág. 32). 

111 - OS NOVOS ARTIGOS 7 41. DO CPC. E 884 DA CLT 

15. Em face desses aspectos, a matéria, no campo 
legislativo, ganhou novos contornos com a edição da Medida 
Provisória n° 2180-35, de 24.8.2001, que deu nova redação ao 
art. 741, inciso 11, parágrafo único, do Código de Processo Civil 
e ao § 5° do art. 884 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
nos seguintes termos: 

CÓDIDO DE PROCESSO CIVIL: 
"Art. 741. Na execução fundada em título judicial, os 
embargos só poderão versar sobre: 

1- inexigibilidade do título: 
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Parágrafo único. Para efeito do disposto no inciso 11 
deste artigo, considera-se também inexigível o título 
judicial fundado em lei ou ato normativo declarados 
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou 
em aplicação ou interpretação tidas por 
incompatíveis com a Constituição Federal." 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO: 

"Art. 884. Garantida a execução ou penhorados os 
bens, terá o executado cinco dias para apresentar 
embargos, cabendo igual prazo ao exeqüente para 
impugnação 

§ 5° - Considera-se inelegível o título judicial 
fundado em lei ou ato normativo declarados 
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou 
em aplicação ou interpretação tidas por 
incompatíveis com a Constituição Federal." 

16. A partir dessa modificação legislativa nosso sistema 
processual, de modo objetivo, abriu a possibilidade de 
enfrentamento de decisões judiciais, ainda que passadas em 
julgado, contrárias à orientação emanada do Supremo Tribunal 
Federal , declarando-as inexigíveis, ou seja, impossíveis de 
serem executadas. E o caminho pode ser mera resistência à 
execução ou mesmo uma ação específica, porque o que 
importa é a prevalência da orientação da Corte Suprema em 
temas constitucionais. 

17. Ao analisar as consequencias da inovação 
legislativa, acentua HUMBERTO THEODORO JÚNIOR; 

"Com a disposição supra o Direito brasileiro tornou 
norma expressa o que já vínhamos sustentando em 
sede doutrinária, aproximando-se das legislações 
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mais modernas no trato do controle de 
constitucionalidade. 

Dúvida não mais pode subsistir que a coisa julgada 
inconstitucional não se convalida, sendo nula e, 
portanto, o seu reconhecimento independe de ação 
rescisória e pode se verificar a qualquer tempo e em 
qualquer processo, inclusive na ação incidental de 
embargos à execução." ("Coisa Julgada 
Inconstitucional", Rio de Janeiro, Ed. América 
Jurídica, 2002, 28 Ed., pág. 157). 

18. Mas uma condição se revela inafastável para que o 
questinado dispositivo possa ser invocado: gue a matéria 
tenha sido decidida pela Corte Suprema. sob o prisma da 
constitucionalidade. 

19. Consoante asseverou o Ministro MOURA FRANÇA 
em acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, deve ser 
respeitado o 

"Direito dos jurisdicionados à tranqüilidade e à 
segurança jurídica para prática de seus atos e 
negócios em sociedade - Reformulação de voto, 
com ressalva de entendimento pessoal. Ao juiz não é 
dado o direito de impor sua convicções em prejuízo 
dos interesses alheios, mas, sim, zelar pela 
segurança das relações jurídicas, pugnando para 
que sejam eliminadas ou reduzidas a intranqüilidade 
e a instabilidade resultantes da versatilidade de 
decisões sobre casos idênticos. Para tanto, 
imprescindível que adote atitude de grandeza 
intelectual, acatando, com ressalva de entendimento 
pessoal contrário, os precedentes dos tribunais 
superiores, mormente os do Supremo Tribunal 
Federal, último grau de jurisdição e derradeiro 
intérprete de toda a mataria constitucional, sempre 
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• 

que iterativos". (TST, 43 Turma, Proc. RR n} 
144790/94, Relator Ministro Moura França). 

20. Conforme expôs HUMBERTO THODORO JÚNIOR, 
no precitado estudo: 

"o princípio da constitucionalidade e o efeito negativo 
que advém do ato inconstitucional - não se dirigem 
apenas, como podem pensar os mais desavisados, 
aos atos do Poder Legislativo. Aplicam-se a toda a 
categoria de atos emanados do Poder Público 
(Executivo, Legislativo e Judiciário). A coisa julgada 
não pode suplantar a lei, em tema de 
inconstitucionalidade, sob pena de transformá-la em 
um instituto mais elevado e importante que a lei e a 
própria Constituição. Se a lei não é imune, qualquer 
que seja o tempo decorrido desde a sua entrada em 
vigor, aos efeitos negativos da inconstitucionalidade, 
por que o seria a coisa julgada? ("A Cosa Julgada 
Inconstitucional e os Instrumentos Processuais Para 
seu Controle", Revista Júris Síntese, n° 36, 
julho/agosto de 1 002). 

21. Face o exposto, cumpre concluir que o sistema legal 
atualmente permite o questionamento de decisões judiciais 
sobre temas constitucionais, ainda que passadas em julgado, 
desde que contrárias à firme orientação do colendo Supremo 
Tribunal Federal. 
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