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Sentença Normativa 

 

Poder normativo (função atípica) 

   

Competência: extensão territorial do conflito   

TRT= âmbito estadual  

TST= abrangência nacional 
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Vigência da sentença normativa   

Início:    

1. a partir do dia imediato ao termo final de vigência da 
CCT ou ACT: quando ajuizado 60 (sessenta dias) antes 
da data base (CLT, 867)  

2. a partir da data da publicação da sentença: quando 
ajuizado após o prazo do item 1. 

3. a partir do ajuizamento do dissídio: quando for o primeiro 
da categoria   
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Súmula nº 277 do TST 
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO OU ACORDO 
COLETIVO DE TRABALHO. EFICÁCIA. 
ULTRATIVIDADE (redação alterada na sessão do Tribunal 
Pleno realizada em 14.09.2012) - Res. 185/2012, DEJT 
divulgado em 25, 26 e 27.09.2012 
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.    
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Art.614. ________________________________________ 
§ 3º Não será permitido estipular duração de convenção 
coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a dois anos, 
sendo vedada a ultratividade." (NR) 
O parágrafo 3º do artigo 614 da CLT visou impedir que 
direitos previstos na convenção coletiva e no acordo coletivo 
obrigassem o empregador por período superior ao da 
vigência da norma. 
 
Com isso, limitou-se a ultratividade, alterando o 
entendimento do TST consubstanciado na Súmula 277.  
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Sentença Normativa - Prazo de vigência: máximo 4 anos 
(CLT, art. 868, parágrafo único)  

  

Recursos   

Sentença proferida pelo TRT: RO 
Art. 895 - Cabe recurso ordinário para a instância superior: 
(Vide Lei 5.584, de 1970) 
II - das decisões definitivas ou terminativas dos Tribunais 
Regionais, em processos de sua competência originária, no 
prazo de 8 (oito) dias, quer nos dissídios individuais, quer 
nos dissídios coletivos. (Incluído pela Lei nº 11.925, de 
2009). 
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Sentença normativa do TST (competência originária) 
embargos infringentes, decisão não unânime 

 

 Efeitos recursais: meramente devolutivo    

•  pode pedir efeito suspensivo ao presidente do TST no 
caso de RO – Lei 7.701 de 88 artigo 9º permite que o 
presidente do Tribunal Superior do Trabalho conceda 
efeito suspensivo ao recurso ordinário pelo prazo 
improrrogável de 120 dias contados da publicação. 
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Extensão 
Art. 868 - Em caso de dissídio coletivo que tenha por 
motivo novas condições de trabalho e no qual figure como 
parte apenas uma fração de empregados de uma 
empresa, poderá o Tribunal competente, na própria 
decisão, estender tais condições de trabalho, se julgar 
justo e conveniente, aos demais empregados da empresa 
que forem da mesma profissão dos dissidentes. 
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Art. 869 - A decisão sobre novas condições de trabalho 
poderá também ser estendida a todos os empregados da 
mesma categoria profissional compreendida na jurisdição 
do Tribunal: 
a) por solicitação de 1 (um) ou mais empregadores, ou de 
qualquer sindicato destes; 
b) por solicitação de 1 (um) ou mais sindicatos de 
empregados; 
c) ex officio, pelo Tribunal que houver proferido a decisão; 
d) por solicitação da Procuradoria da Justiça do Trabalho. 
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Revisão 

 
Art. 873 - Decorrido mais de 1 (um) ano de sua vigência, 
caberá revisão das decisões que fixarem condições de 
trabalho, quando se tiverem modificado as circunstâncias 
que as ditaram, de modo que tais condições se hajam 
tornado injustas ou inaplicáveis.   


