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A C Ó R D Ã O 

SEDC/2013 

GMFEO/MEV/iap 

 

 

I - RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO POR 

SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE 

SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

 

DISSÍDIO COLETIVO. AUSÊNCIA DE COMUM 

ACORDO. ART. 114, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 

45/2004. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. A discordância do 

Suscitado com o ajuizamento do dissídio 

coletivo, oportunamente manifestada em 

contestação, determina o decreto de 

extinção do processo sem resolução do 

mérito, por ausência de pressuposto 

processual: comum acordo previsto no 

art. 114, § 2º, da Constituição Federal, 

com a redação conferida pela Emenda 

Constitucional nº 45/2004. 

Inconstitucionalidade dessa exigência, 

ante o disposto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, que não se 

verifica. Precedentes desta Seção 

Especializada. Recurso ordinário a que 

se dá provimento, a fim de se decretar 

a extinção do processo sem resolução do 

mérito, na forma do art. 267, IV, do CPC. 

 

II - RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO POR 

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM 

HOSPITAIS, CLÍNICAS MÉDICAS, 

ODONTOLÓGICAS, LABORATÓRIOS DE 

ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLÓGICAS, BANCOS 

DE SANGUE, FILANTRÓPICOS E PRIVADOS NO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SINTRASADES  

 

Julgamento prejudicado, em razão do 

decidido em relação ao recurso 

ordinário interposto pelo Sindicato dos 

Estabelecimentos de Serviços de Saúde 

do Estado do Espírito Santo. 
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Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso 

Ordinário n° TST-RO-8100-28.2012.5.17.0000, em que são Recorrentes 

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOSPITAIS, CLÍNICAS MÉDICAS, 

ODONTOLÓGICAS, LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLÓGICAS, BANCOS 

DE SANGUE, FILANTRÓPICOS E PRIVADOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - 

SINTRASADES e SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Recorridos OS MESMOS. 

 

O Sindicato dos Trabalhadores em Hospitais, Clínicas 

Médicas, Odontológicas, Laboratórios de Análises Clínicas, Patológicas, 

Bancos de Sangue, Filantrópicos e Privados no Estado do Espírito Santo 

- SINTRASADES ajuizou dissídio coletivo perante o Sindicato dos 

Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado do Espírito Santo. Em 

caráter liminar, pleiteou a concessão de antecipação salarial de 7,5% 

(sete e meio por cento) a incidir sobre os salários praticados em janeiro 

de 2012, sem qualquer dedução a idêntico título, sob pena de pagamento 

de multa por descumprimento da ordem judicial, em valores a serem 

arbitrados pela Corte Regional. Em caráter definitivo, pretendeu a 

fixação das condições de trabalho elencadas a fls. 36/61, para o período 

de 1º de fevereiro de 2012 a 31 de janeiro de 2013 (fls. 02/66). 

Mediante o despacho de fls. 384/385, relegou-se para 

período posterior à audiência de conciliação e instrução a decisão a 

respeito da pretensão liminar. 

Na audiência de conciliação e instrução, realizada em 

09/03/2012 perante o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, as 

partes não se conciliaram (fls. 440/441-verso).  

O Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde 

do Estado do Espírito Santo apresentou defesa à ação coletiva (fls. 

460/509). 

A teor do parecer de fls. 527/555-verso, a 

Procuradoria Regional do Trabalho da 17ª Região opinou pelo acolhimento 

das preliminares, arguidas em contestação, de não esgotamento da prévia 

negociação coletiva, de ausência do pressuposto do comum acordo para 

ajuizamento do dissídio coletivo, de falta de fundamentação das cláusulas 
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reivindicadas e de perda da data-base, com o consequente decreto de 

extinção do processo sem resolução do mérito na forma do art. 267, IV 

e VI, do CPC. Quanto ao mérito, opinou pela procedência parcial das 

reivindicações da categoria profissional. 

Petição do sindicato profissional suscitante a fls. 

560/562, em que adita a representação. 

Nos termos do acórdão de fls. 564/598, o Tribunal 

Regional do Trabalho da Décima Sétima Região decidiu: a) rejeitar as 

preliminares, arguidas em contestação, de não esgotamento da prévia 

negociação coletiva, de ausência do pressuposto do comum acordo para 

ajuizamento do dissídio coletivo, de inobservância do quorum previsto 

em lei, de não comprovação da qualidade de associados dos trabalhadores 

presentes na assembleia geral convocada pelo Suscitante, de descompasso 

entre a pretensão de instituição de jornada superior à oitava diária e 

a vontade da categoria profissional, de falta de fundamentação das 

cláusulas reivindicadas e de irregularidade de representação; b) acolher 

a arguição do suscitado de perda da data-base, fixando a vigência da 

sentença normativa por 1 (um) ano, a contar da data de sua publicação, 

na forma do art. 867, § único, "a", da CLT; c) julgar parcialmente 

procedentes as reivindicações do sindicato profissional; d) indeferir 

a pretensão  liminar, por falta de interesse processual; e) indeferir 

o pedido de condenação do Suscitante ao pagamento de multa por litigância 

de má-fé; f) acolher a impugnação ao valor da causa, fixando-o em R$ 

20.000,00 (vinte mil reais); g) indeferir o pedido de condenação do 

Suscitante ao pagamento de honorários advocatícios. 

Os embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos 

Trabalhadores em Hospitais, Clínicas Médicas, Odontológicas, 

Laboratórios de Análises Clínicas, Patológicas, Bancos de Sangue, 

Filantrópicos e Privados no Estado do Espírito Santo – SINTRASADES (fls. 

602/604) e pelo Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde do 

Estado do Espírito Santo (fls. 606/608-verso) foram desprovidos, 

conforme acórdão de fls. 616/619. 

Dessa decisão o Sindicato dos Estabelecimentos de 

Serviços de Saúde do Estado do Espírito Santo e o Sindicato dos 

Trabalhadores em Hospitais, Clínicas Médicas, Odontológicas, 
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Laboratórios de Análises Clínicas, Patológicas, Bancos de Sangue, 

Filantrópicos e Privados no Estado do Espírito Santo – SINTRASADES 

interpuseram recursos ordinários, conforme razões de fls. 621-verso/644 

e de fls. 657/668 respectivamente. 

Os recursos ordinários foram admitidos por meio da 

decisão de fls. 669. 

O Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde 

do Estado do Espírito Santo (fls. 671-verso/675) e o Sindicato dos 

Trabalhadores em Hospitais, Clínicas Médicas, Odontológicas, 

Laboratórios de Análises Clínicas, Patológicas, Bancos de Sangue, 

Filantrópicos e Privados no Estado do Espírito Santo – SINTRASADES (fls. 

676/688) apresentaram contrarrazões aos recursos ordinários. 

O processo não foi submetido a parecer do Ministério 

Público do Trabalho. 

É o relatório. 

 

V O T O 

 

I – RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO POR SINDICATO DOS 

ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

1. CONHECIMENTO 

Atendidos os pressupostos legais de admissibilidade 

do recurso ordinário, dele conheço. 

 

2. MÉRITO 

 

AUSÊNCIA DE COMUM ACORDO. ART. 114, § 2º, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45/2004 

O Tribunal Regional rejeitou a preliminar de ausência 

do pressuposto do comum acordo para ajuizamento do dissídio coletivo, 

previsto no art. 114, § 2º, da Constituição Federal, arguida pelo 

Recorrente em contestação, conforme o seguinte fundamento sintetizado 

na ementa: 
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"AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO 

VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE MÚTUO 

ACORDO. A exigência de comum acordo para a propositura de dissídio 

coletivo de natureza econômica viola o principio da inafastabilidade da 

jurisdição (art. 5°, XXXV, da CF/88)" (fl. 564). 

 

Nas razões do recurso ordinário, o Sindicato dos 

Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado do Espírito Santo renova 

a preliminar, arguida em contestação, de ausência do pressuposto do comum 

acordo para ajuizamento do dissídio coletivo, a que se refere o art. 114, 

§ 2º, da Constituição Federal. 

Com a edição da Emenda Constitucional nº 45/2004, em 

que se alterou a redação do art. 114, § 2º, da Constituição Federal, 

estabeleceu-se novo requisito para o ajuizamento de dissídio coletivo 

de natureza econômica que, segundo a atual jurisprudência desta Seção 

Normativa, se caracteriza como pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo: existência de acordo entre 

as partes ("comum acordo").  

A exigência de comum acordo para ajuizamento de 

dissídio coletivo de natureza econômica não é inconstitucional, uma vez 

que o direito de ação não é ilimitadamente exercitável, podendo a lei 

dispor sobre requisitos, condições e pressupostos para o seu exercício, 

a exemplo das hipóteses previstas no art. 616, § 4º, da CLT, em que se 

determina o esgotamento da negociação coletiva antes do ajuizamento do 

dissídio coletivo de natureza econômica, e no art. 217, § 1º, da 

Constituição Federal, em que se condiciona a admissibilidade pelo Poder 

Judiciário das ações relativas à disciplina e às competências desportivas 

ao esgotamento prévio das instâncias da justiça desportiva. 

Ademais, o direito de ação é inalienável apenas quando 

vinculado à pretensão reparatória de lesão ou pretensão libertadora de 

ameaça a direito (art. 5º, XXXV, CF), as quais pressupõem violação ou 

indício de violação de direitos subjetivos resultantes de normas 

jurídicas preexistentes, e não quando vinculado à pretensão de natureza 

constitutiva, núcleo do dissídio coletivo de natureza econômica, que se 

dirige à criação de normas jurídicas. 
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Além disso, tal exigência tem como objetivo levar às 

partes ao esgotamento da negociação, dispensando a intervenção da Justiça 

do Trabalho, que somente atuaria quando as partes, em conjunto, assim 

desejassem. Ressalte-se que a exceção se faz apenas em relação à atuação 

do Ministério Público, prevista no § 3º do art. 114 da Constituição 

Federal, nas hipóteses de greve em atividade essencial, com possibilidade 

de lesão a interesse público. 

De outra parte, prevalece nesta Seção Especializada 

o entendimento de que o concurso de vontades exigido no art. 114, § 2º, 

da Constituição Federal não significa necessariamente petição conjunta 

ou ajuste prévio entre as partes para o ajuizamento do dissídio coletivo 

de natureza econômica. A exigência fundamental da norma constitucional 

é a concordância expressa ou tácita de ambas as partes em que seja ajuizada 

ação coletiva dessa natureza perante a Justiça do Trabalho.  

Assim, inexistindo tal ajuste prévio entre as partes 

e uma vez que ajuizado unilateralmente o dissídio coletivo de natureza 

econômica, cabe perquirir se o Suscitado se opõe expressamente à atuação 

do poder normativo da Justiça do Trabalho ou com ela concorde explícita 

ou tacitamente, pela não oposição à instauração da instância. 

Havendo discordância expressa do Suscitado em relação 

ao ajuizamento da ação coletiva de natureza econômica, evidencia-se, de 

forma inequívoca, a oposição à intervenção da Justiça do Trabalho para 

solucionar o conflito, não cabendo à Justiça do Trabalho o exercício 

espontâneo e abusivo da jurisdição, contra a vontade manifesta de uma 

das partes, respaldada no Texto Constitucional. 

Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Seção 

Especializada segue no sentido de que a expressa discordância do 

Suscitado com o ajuizamento do dissídio coletivo, manifestada sob a forma 

escrita, em momento processual oportuno (contestação), determina 

inexoravelmente o decreto de extinção do processo sem resolução do 

mérito, por ausência do específico pressuposto processual do comum 

acordo, a que se refere o art. 114, § 2º, da Constituição Federal 

(Precedentes: ReeNec e RO - 2009400-13.2009.5.02.0000 Data de 

Julgamento: 13/11/2012, Relator Ministro: Mauricio Godinho Delgado, 

Seção Especializada em Dissídios Coletivos, Data de Publicação: DEJT 
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30/11/2012; RO - 20800-07.2010.5.17.0000 Data de Julgamento: 13/11/2012, 

Relatora Ministra: Kátia Magalhães Arruda, Seção Especializada em 

Dissídios Coletivos, Data de Publicação: DEJT 23/11/2012; RO - 

8500-13.2010.5.17.0000 Data de Julgamento: 13/11/2012, Relator 

Ministro: Márcio Eurico Vitral Amaro, Seção Especializada em Dissídios 

Coletivos, Data de Publicação: DEJT 23/11/2012; RO - 

207-80.2011.5.04.0000 Data de Julgamento: 13/11/2012, Relatora 

Ministra: Maria de Assis Calsing, Seção Especializada em Dissídios 

Coletivos, Data de Publicação: DEJT 23/11/2012; RO - 

67700-10.2007.5.15.0000 Data de Julgamento: 13/11/2012, Relator 

Ministro: Walmir Oliveira da Costa, Seção Especializada em Dissídios 

Coletivos, Data de Publicação: DEJT 23/11/2012). 

A propósito, eventual recusa dos Suscitados em 

negociar, na forma da atual redação do art. 114, § 2º, da Constituição 

Federal, confere ao Suscitante a faculdade de ajuizar o dissídio 

coletivo, porém, desde que atendido o novo pressuposto de constituição 

e desenvolvimento válido e regular do correspondente processo: 

concordância dos Suscitados com o ajuizamento da ação coletiva de 

natureza econômica. Trata-se de pressuposto processual anômalo elevado 

a patamar constitucional, cuja falta requer arguição em contestação, 

oportunidade propícia para se trazer toda a matéria de defesa. 

Na hipótese, constata-se que o ora Recorrente 

apresentou contestação em que, preliminarmente, apontou como faltante 

o requisito do comum acordo para o ajuizamento do dissídio coletivo, 

previsto no art. 114, § 2º, da Constituição Federal, com a redação 

conferida pela Emenda Constitucional nº 45/2004 (fls. 460/509). 

Tem-se, portanto, no caso concreto, a discordância 

expressa e oportuna do Suscitado com o ajuizamento do dissídio coletivo, 

o que determina o decreto de extinção do respectivo processo sem resolução 

do mérito, por ausência de pressuposto processual (art. 267, IV, do CPC). 

Por demasia, não se viabiliza o suprimento judicial 

do comum acordo, por aplicação analógica do art. 856 da CLT, pois além 

desse dispositivo da CLT encontrar-se derrogado, na parte referente à 

autorização para instauração da representação coletiva por iniciativa 

do Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, é incompatível com a 
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exigência constitucional da presença de concurso de vontades das partes 

para o ajuizamento do dissídio coletivo de natureza econômica, cujo 

objetivo consiste em fortalecer a negociação coletiva, dispensando, 

assim, a intervenção da Justiça do Trabalho. Nesse sentido, os seguintes 

precedentes: (RO - 2867-43.2010.5.09.0000, Data de Julgamento: 

04/09/2012, Relator Ministro: Márcio Eurico Vitral Amaro, Seção 

Especializada em Dissídios Coletivos, Data de Publicação: DEJT 

14/09/2012; RO - 13800-98.2009.5.09.0909 Data de Julgamento: 13/12/2010, 

Relator Ministro: Mauricio Godinho Delgado, Seção Especializada em 

Dissídios Coletivos, Data de Publicação: DEJT 04/02/2011). 

Diante do exposto, dou provimento ao recurso ordinário 

para decretar a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 267, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência do 

comum acordo para ajuizamento do dissídio coletivo, previsto no art. 114, 

§ 2º, da Constituição Federal, com a redação conferida pela Emenda 

Constitucional nº 45/2004. Em consequência, fica prejudicada a análise 

das demais matérias impugnadas no recurso ordinário. 

 

II - RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO POR SINDICATO DOS 

TRABALHADORES EM HOSPITAIS, CLÍNICAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS, 

LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLÓGICAS, BANCOS DE SANGUE, 

FILANTRÓPICOS E PRIVADOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SINTRASADES  

 

Em razão do decidido em relação ao recurso ordinário 

interposto pelo Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde do 

Estado do Espírito Santo, fica prejudicado o exame do recurso ordinário 

apresentado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Hospitais, Clínicas 

Médicas, Odontológicas, Laboratórios de Análises Clínicas, Patológicas, 

Bancos de Sangue, Filantrópicos e Privados no Estado do Espírito Santo 

- SINTRASADES. 

 

ISTO POSTO 

 

ACORDAM os Ministros da Seção Especializada em 

Dissídios Coletivos do Tribunal Superior do Trabalho, à unanimidade, dar 
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provimento ao recurso ordinário interposto pelo Sindicato dos 

Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado do Espírito Santo, para 

decretar a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 267, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência do comum 

acordo para ajuizamento do dissídio coletivo, previsto no art. 114, § 

2º, da Constituição Federal, com a redação conferida pela Emenda 

Constitucional nº 45/2004, ressalvadas as situações fáticas já 

constituídas, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei nº 4.725/65. Sem 

divergência, julgar prejudicado o recurso ordinário interposto pelo 

Sindicato dos Trabalhadores em Hospitais, Clínicas Médicas, 

Odontológicas, Laboratórios de Análises Clínicas, Patológicas, Bancos 

de Sangue, Filantrópicos e Privados no Estado do Espírito Santo - 

SINTRASADES. Custas pelo Suscitante, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais), sobre o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) arbitrado no 

acórdão recorrido.  

Brasília, 9 de Setembro de 2013. 

 

 
Firmado por Assinatura Eletrônica (Lei nº 11.419/2006) 

FERNANDO EIZO ONO 
Ministro Relator 


