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Ação de Cumprimento 

 Ação de cumprimento  
É o meio processual adequado para a defesa dos interesses 
ou direitos dos trabalhadores constantes da sentença 
normativa, convenção coletiva ou acordo coletivo de 
trabalho não cumprido espontaneamente pelo(s) 
empregador(es).  
Artigo 872 da CLT “Celebrado o acordo, ou transitada em 
julgado a decisão, seguir-se-á o seu cumprimento, sob as 
penas estabelecidas neste Título. Parágrafo único – Quando 
os empregados deixarem de satisfazer o pagamento de 
salários, na conformidade da decisão proferida, poderão os 
empregados ou seus sindicatos independentes de outorga 
de poderes de seus associados, juntando certidão de tal 
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decisão, apresentar reclamação à Junta ou Juízo 
competente, observado o processo previsto no Capítulo II 
deste Título, sendo vedado, porém, questionar sobre a 
matéria de fato e de direito já apreciada na decisão”.  
 
A sentença normativa proferida nos dissídios de natureza 
econômica pode ser objeto de cumprimento por meio de:  
 
•Ação individual de cumprimento Simples ou plúrima 
(litisconsórcio ativo), proposta diretamente pelos 
trabalhadores interessados.   
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Ação coletiva de cumprimento proposta pelo sindicato da 
categoria profissional em nome próprio, na defesa dos 
interesses individuais homogêneos dos trabalhadores 
(substituição processual) integrantes da respectiva 
categoria profissional.  
 

O Artigo 1º da Lei nº 8.984, de 07.02.1995, porém ampliou 
a competência da Justiça do Trabalho para “conciliar e 
julgar os dissídios que tenham origem no cumprimento de 
convenções coletivas de trabalho e acordos coletivos de 
trabalho, mesmo quando ocorram em entre sindicatos ou 
entre sindicatos ou entre sindicatos de trabalhadores e 
empregador”.  
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Súmula nº 286 do TST 
 
SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. CONVENÇÃO E 
ACORDO COLETIVOS (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 
e 21.11.2003 
A legitimidade do sindicato para propor ação de 
cumprimento estende-se também à observância de acordo 
ou de convenção coletivos. 
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Natureza jurídica 
A ação de cumprimento é uma ação de conhecimento 
condenatória, pois ela visa obrigar o empregador ou 
empregadores a satisfazer os direitos abstratos criados por 
sentença normativa, convenção coletiva ou acordo coletivo 
de trabalho . 
É, uma ação cognitiva destinada à defesa de direitos ou 
interesses dos trabalhadores, visa a condenação do(s) 
empregador(es) na(s) obrigação(ões) de dar, pagar, fazer, 
não fazer ou entregar coisa constante de título judicial 
(sentença normativa) ou de instrumento normativo de 
autocomposição (convenção coletiva ou acordo coletivo).  
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Legitimação e interesse  
Há legitimação concorrente para a propositura da ação de 
cumprimento, na medida em que tanto o sindicato quanto 
os empregados poderão propô-la.  
 
Competência 
A competência material e funcional para processar e julgar 
ação de cumprimento é das Varas do Trabalho do local da 
prestação do serviço (CLT, Artigos 651 e 872, parágrafo 
único).  
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Procedimento 
O procedimento da ação de cumprimento é semelhante ao 
de dissídio individual, com a ressalva de que não será 
permitido às partes discutir questões de fato ou de direito 
que já foram apreciadas na sentença normativa ou na 
decisão normativa, ainda que esta não tenha transitado em 
julgado (CLT, Artigo 872, parágrafo único, in fine). 
 
 Do Trânsito em Julgado da Decisão 
“É permitido o ajuizamento imediato da ação de 
cumprimento da sentença normativa, independentemente 
do seu trânsito em julgado, salvo se for dado efeito 
suspensivo ao recurso ordinário eventualmente interposto 
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contra tal decisão” (Lei nº 7.701/88, Artigos 7º, §6º, e 10).   
(a partir do 20º dia subsequente ao julgamento) 
 
Com o advento da Lei nº 10.192/2001 (Artigo 14), passou o 
Presidente do TST a ter competência para conceder efeito 
suspensivo ao RO interposto contra sentença normativa (IN 
TST nº 24/2003).  
Súmula 246 do TST AÇÃO DE CUMPRIMENTO. TRÂNSITO EM 
JULGADO DA SENTENÇA NORMATIVA (mantida) - Res. 
121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 
É dispensável o trânsito em julgado da sentença normativa 
para a propositura da ação de cumprimento. 
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Reforma da sentença normativa e ação de cumprimento 
 
Como a ação de cumprimento pode ser ajuizada 
independentemente do trânsito em julgado da sentença 
normativa (TST, Súmula nº 246), surge o problema da sua 
modificação superveniente em grau de recurso ordinário. 
 
 O TST vem decidindo que, nesse caso, a sentença 
normativa perde a sua eficácia executória, sendo declarada 
a sua inexistência jurídica.  
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OJ nº 277 da SBDI-1/TST. AÇÃO DE CUMPRIMENTO 
FUNDADA EM DECISÃO NORMATIVA QUE SOFREU 
POSTERIOR REFORMA, QUANDO JÁ TRANSITADA EM 
JULGADO A SENTENÇA CONDENATÓRIA. COISA JULGADA. 
NÃO-CONFIGURAÇÃO. DJ 11.08.03 
A coisa julgada produzida na ação de cumprimento é 
atípica, pois dependente de condição resolutiva, ou seja, 
da não modificação da decisão normativa por eventual 
recurso. Assim, modificada a sentença normativa pelo 
TST, com a consequente extinção do processo, sem 
julgamento do mérito, deve-se extinguir a execução em 
andamento, uma vez que a norma sobre a qual se 
apoiava o título exequendo deixou de existir no mundo 
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jurídico. 

 

Súmula nº 397 do TST 

AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, IV, DO CPC DE 2015 . ART. 
485, IV, DO CPC DE 1973. AÇÃO DE CUMPRIMENTO. 
OFENSA À COISA JULGADA EMANADA DE SENTENÇA 
NORMATIVA MODIFICADA EM GRAU DE RECURSO. 
INVIABILIDADE. CABIMENTO DE MANDADO DE 
SEGURANÇA.  (atualizada em decorrência do CPC de 
2015) – Res. 208/2016, DEJT divulgado em 22, 25 e 
26.04.2016 
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Não procede ação rescisória calcada em ofensa à coisa 
julgada perpetrada por decisão proferida em ação de 
cumprimento, em face de a sentença normativa, na qual 
se louvava, ter sido modificada em grau de recurso, 
porque em dissídio coletivo somente se consubstancia 
coisa julgada formal. Assim, os meios processuais aptos a 
atacarem a execução da cláusula reformada são a 
exceção de pré-executividade e o mandado de segurança, 
no caso de descumprimento do art. 514 do CPC de 2015 
(art. 572 do CPC de 1973). (ex-OJ nº 116 da SBDI-2 - DJ 
11.08.2003) 
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Prescrição  
 
O prazo prescricional para a ação de cumprimento, o TST 
pacificou o entendimento de que o marco inicial conta-se da 
data do trânsito em julgado da decisão normativa (Súmula 
nº 350).  
Súmula nº 350 do TST 
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO. 
SENTENÇA NORMATIVA (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 
20 e 21.11.2003 
O prazo de prescrição com relação à ação de cumprimento 
de decisão normativa flui apenas da data de seu trânsito em 
julgado. 
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Quando se tratar, porém, de ação de cumprimento de 
convenção ou acordo coletivo de trabalho, o marco inicial da 
prescrição coincide com o término do prazo de vigência Dos 
instrumentos normativos  
 


