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A SUSPENSÃO DA SÚMULA 277 DO TST
O Ministro GILMAR MENDES,
do Supremo Tribunal Federal, em 14 de
outubro próximo passado, deferiu medida
cautelar em Arguição de Descumprimento
de Preceito Fundamental proposta pela
CONFENEN, suspendendo todos os
processos em curso bem como os efeitos
de decisões judiciais trabalhistas que
tenham aplicado a ultratividade de
normas de acordos e convenções coletivas.
Trata-se, pois, da suspensão da Súmula
277 do Tribunal Superior do Trabalho, por
ele acoimada de “jurisprudência sentimental”.
Para relembrar:
(i)
A Lei nº
8.542/1992, no § 1º
de seu artigo 1º,
havia estipulado que
“as cláusulas dos
acordos, convenções
ou contratos coletivos de trabalho integram os contratos individuais de trabalho e
somente poderão ser reduzidas ou suprimidas por posterior acordo, convenção ou
contrato coletivo de trabalho”. Havia adotado, pois, a tese da ultratividade das
regras convencionadas em negociações
coletivas;
(ii)
A
Medida
Provisória
nº
1.053/1995, sucessivamente reeditada até
ser convertida na Lei nº 10.192/2001, revogou esse parágrafo;
(iii) O TST, no final de 2012, revendo,
em sessão administrativa, o teor de muitos
de seus enunciados, modificou o teor original (contrário à ultratividade) de sua
Súmula 277, para restabelecer o entendimento contido na antiga Lei nº 8.542/1992.
Já na época (final de 2012), a conduta do TST causara espécie. Afinal:

(i)
A questão já fora apreciada pelo
Poder Legislativo, o que, no mínimo, deixa
claro que se trata de matéria sujeita a ordenação legislativa, sendo, pois, insuscetível,
de “atalho jurisprudencial”, e devendo ser
deixada a cargo do Congresso Nacional;
(ii)
Para contornar o óbice, o TST
buscou um apoio constitucional descabido
─ uma “verdadeira fraude hermenêutica”,
nas palavras do Ministro GILMAR
MENDES ─ para com ele se contrapor ao
entendimento contido no texto expresso da
Lei nº 10.192/2001;
(iii) Enfim, não
cabe ao TST substituir-se ao legislador;
(iv) Em paralelo,
o TST deu a acordos sindicais tratamento
de
lei,
porquanto aqueles
(acordos/convenções) são intrinsecamente
destinados a duração circunstanciada, e
esta (lei), sim, presumidamente se destina a
ser, senão permanente, ao menos mais
duradora;
(v)
“A ultratividade é exceção, não
regra”, diz o Ministro e atual Presidente do
TST, IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO (cf. citado na decisão do
STF);
(vi) Sequer houve julgado prévio que
desse sustentação ao novo teor da Súmula
277, sendo sabido que uma das condições
legais para edição ou modificação de
súmula é a existência de precedentes no
mesmo sentido;
(vii) Ainda que houvesse precedentes,
eles deveriam provir da Seção de Dissídios
Individuais/SDI, de vez que a Seção de

Dissídios Coletivos/SDC, por exercer
poder normativo, não edita súmulas e sim,
apenas, precedentes normativos;

(fl. 53)
“Verifica-se que, sem legislação
específica sobre o tema, o Tribunal Superior do Trabalho realiza verdadeiro “zigue(viii) A ultratividade das normas coleti- -zague” jurisprudencial, ora entendendo
vas “debilita a ideia de negociação coleti- ser possível a ultratividade, ora a negando,
va e de acordos coletivos”, conforme pon- de forma a igualmente vulnerar o princípio
tuado pelo Ministro GILMAR MENDES, da segurança jurídica.
aludindo a manifestação similar anteriorSem precedentes ou jurisprudência
mente feita pelo Ministro LUÍS ROBER- consolidada, o TST resolveu de forma
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no caso, a Lei nº
A alteração de enten“A
simples
inobservância
da
lei
10.192/2001,
que
dimento sumular sem a
ordinária ─ no caso, a Lei nº
afasta, explicitamenexistência de precedente, a ultratividade ─
tes que a justifiquem é
10.192/2001, que afasta,
pode
configurar
proeza digna de figurar
explicitamente, a ultratividade ─
afronta ao direito
no livro do Guinness,
pode configurar afronta ao direito
constitucional.
tamanho o grau de
ineditismo da decisão
constitucional.”
Vale transcreque a Justiça Trabalhista
ver, por ilustrativas e instigantes, conside- pretendeu criar”
rações feitas pelo Ministro GILMAR
MENDES no bojo de sua decisão:
(fls 53/54)
A decisão do Ministro GILMAR
“É no mínimo exótico, portanto, que um MENDES merece leitura atenta e reflexão
tema que tenha sido mais de uma vez profunda. Aliás, não são poucas as inconsobjeto de análise pelo Poder Legislativo ─ titucionalidades que se contêm em súmulas
em amplo processo democrático de elabo- do TST, como já bem anotou Gustavo
ração de leis ─ retorne ao cenário jurídico Pereira Farah, em obra intitulada “As
por meio de simples reunião interna de Súmulas Inconstitucionais do TST”, cuja
membros do Tribunal Superior do Traba- edição original remonta a 2007.
lho.
A Corte trabalhista, em sessão para definir quais súmulas e orientações suas deveriam ser alteradas ou atualizadas, conseguiu a façanha de não apenas interpretar
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arbitrariamente norma constitucional, de
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modo a extrair dela o almejado, como
Coordenador da Assessoria Jurídica
também de ressuscitar princípio que
do SINEPE/RS
somente deveria voltar a existir por legislação específica.”
(fl. 49)
“Ao avocar para si a função legiferante, a Corte trabalhista afastou o debate
público e todos os trâmites e as garantias
típicas do processo legislativo...”

A Assessoria Jurídica do SINEPE/RS trabalha no atendimento
ao associado e está disponível de segunda a sexta-feira,
das 10h às 12h pelo telefone (51) 3213.9090

