SÚMULAS “LEGISLATIVAS” DO TST

Súmulas enunciam teses que retratam a jurisprudência de um tribunal.
A rigor, não têm a natureza de ato normativo, pois não se originam de um poder
normativo (nem mesmo no caso da Justiça do Trabalho, que expressamente o detém, mas restrito ao
âmbito dos dissídios coletivos). Como ensina TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ JUNIOR (‘Introdução ao
Estudo do Direito, SP, Ed. Atlas, 2001, 3ª ed., pág. 242), não são fontes do direito, mas fontes
interpretativas da lei. Nas palavras de ARION SAIÃO ROMITA, “Não têm, em regra,
efeito obrigatório, mas apenas persuasivo. Só tem efeito vinculante a súmula aprovada
com este caráter pelo Supremo Tribunal Federal (art. 103-A da Constituição da
República, introduzido pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)” (‘As Alterações nas
Súmulas do TST’, Newsletter Magister nº).
Excetuadas, pois, as súmulas vinculantes editadas pelo STF, as demais
simplesmente revelam a maneira como um tribunal vem aplicando determinadas
normas legais. Daí porque, sendo alteradas essas normas, as súmulas atingidas pela
mudança legislativa, em princípio, são canceladas. Ou alteradas, para que resultem
sintonizadas com o novo perfil da legislação. Neste sentido, as súmulas operam como
desdobramento interpretativo das leis, sem, contudo, poderem alterar essas leis ou
negar-lhes aplicação. Jamais poderão(iam) atuar contra a lei, isto é, dispor contra o
que se acha previsto na lei.
Nem mesmo quando a lei é simplesmente lacunosa, a súmula não pode
inovar. Como bem observa GUSTAVO PEREIRA FARAH (‘As Súmulas Inconstitucionais do TST’, SP,
Ed. LTr, 2007, pág. 166) não pode transpassar a seara da jurisdictio para assumir a função de
legislativo.
Tais limites, contudo, nem sempre têm sido observados. São inúmeras
as súmulas do Tribunal Superior do Trabalho que fazem as vezes de legislação. Não só
no plano processual, para barrar a interposição ou seguimento de recursos, como
também na órbita do direito material.
Uma delas ─ a Súmula 277 ─ tem especial importância, porque assumiu
verdadeira função regulatória dos dissídios coletivos e, ao fazê-lo, tem conduzido os
sindicatos digladiantes para um cenário de imobilismo. Isto porque ela foi alterada,
passando a determinar que as cláusulas normativas dos acordos ou convenções
coletivos integrem os contratos individuais de trabalho e só possam ser alteradas ou
suprimidas por consenso das partes negociadoras. Vale transcrever o teor que passou
a ter a partir da alteração que sofreu na sessão do Pleno do TST realizada em
14.09.2012 e objeto da Resolução 185/2012 do TST, divulgada em 25.09.2012:

“CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO OU
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. EFICÁCIA.
ULTRATIVIDADE.
As cláusulas normativas dos acordos coletivos ou
convenções coletivas integram os contratos
individuais de trabalho e somente poderão ser
modificadas ou suprimidas mediante negociação
coletiva de trabalho.”

O que diz a CLT, no inciso IV de seu art. 613? Vejamos:

“Art. 613.As Convenções e os Acordos deverão
conter obrigatoriamente:
(...)
IV- condições ajustadas para reger as relações
individuais de trabalho durante a sua vigência;
(...)
(sublinhamos)

Como se observa, a lei dispõe que as condições serão ajustadas para
terem validade e eficácia durante a sua vigência. Ou seja: não poderão valer para além
do prazo da convenção coletiva de trabalho. A Súmula 277 dispõe frontalmente em
contrário: diz que terão ultratividade, porque resultarão incorporadas aos contratos
individuais de trabalho dos beneficiários da convenção.
Mais ainda: no art. 4º da Lei nº 7.701/88, que trata da competência do
Pleno do TST, faz-se clara e inequívoca alusão à jurisprudência predominante, tanto
em relação às súmulas (ou enunciados da Súmula) ─ ali, de resto, posicionadas como sendo
pertinentes aos dissídios individuais ─ como em relação aos precedentes surgidos na
apreciação de dissídios coletivos. Entre parênteses: há diferenças conceituais entre
súmula e precedente, que, aqui, não vêm ao caso.
O entendimento que veio a cristalizar-se na Súmula 277 não era
predominante. Ao contrário, era frontalmente oposto. Houve, portanto, infringência
formal, porque, segundo o legislador, o processo de “sumulação” deve provir da
jurisprudência predominante.
Tudo para dizer que nem sempre a formulação das súmulas respeita os
seus limites conceituais e legais. Há súmulas que são verdadeira legislação. Há nisso,
flagrante inconstitucionalidade.

No caso da Súmula 277, ela empobreceu o âmbito negocial, já que,
inexistindo acordo entre as partes, todas as “conquistas” se incorporam aos contratos
individuais, o que não só reduz o espectro de possíveis novas concessões, recíprocas
ou não, como também dificulta a decisão judicial, porque quaisquer “avanços”, não
sendo compensáveis, podem onerar excessivamente uma das partes (quase sempre o lado
patronal), inviabilizando o setor atingido. A menos que o órgão judiciário, em eventual
decisão, deixe de lado a Súmula 277, por inconstitucional...
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DECISÕES INTERESSANTES
Duas decisões recentes lançam luzes sobre as matérias por elas apreciadas. Numa
delas, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região acolheu entendimento segundo o
qual os dias acrescidos pela Lei nº 12.506/2011 aos 30 dias de aviso prévio podem ser
incluídos nos casos de efetivo cumprimento do aviso prévio. A seu ver,não cabe tratar
diferentemente se o aviso prévio foi trabalhado ou indenizado: a lei fala em concessão
e não em indenização, de modo que a empresa não está obrigada a indenizar,
necessariamente, o período proporcional acrescido, podendo incluí-lo na prestação de
trabalho. A decisão foi proferida pela 9ª Turma no RO 0002167-48.2014.5.03.0015.

A outra decisão é da esfera cível, tendo sido proferida pela 3ª Turma do Tribunal
Regional Federal da 4ª Região. Nela acolheu-se a possibilidade de cobrança de taxa
pela emissão de atestados em prol de alunos por parte de estabelecimentos privados
de ensino superior, desde que não se trate de diploma de colação de grau ou de
documentos para transferência para outro estabelecimento.

