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Dissídio coletivo e modalidades 

- Dissídio coletivo: ação judicial especial em que figuram como partes 
entidades coletivas, cujo objetivo é a solução de um conflito coletivo de 
trabalho. Sentença normativa. 

Art. 114, CRFB/88. (...) 

§ 1º - Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros. 

§ 2º Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à 
arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio 
coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o 
conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao 
trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. (EC 45/04) 

§ 3º Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão 
do interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar 
dissídio coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito. (EC 
45/04) 



Dissídio coletivo e modalidades 

- Competência funcional: TRT, salvo TST. Artigos 677 e 678, CLT. Artigo 2º, lei 
7.701/88. 

Art. 677, CLT. A competência dos Tribunais Regionais determina-se pela forma 
indicada no art. 651 e seus parágrafos e, nos casos de dissídio coletivo, pelo 
local onde este ocorrer.  

Art. 678, CLT.  Aos Tribunais Regionais, quando divididos em Turmas, compete:  
I - ao Tribunal Pleno, especialmente:  
a) processar, conciliar e julgar originariamente os dissídios coletivos 
 
Art. 2º, lei 7.701/88. Compete à seção especializada em dissídios coletivos, ou 

seção normativa: 
I - originariamente: 
a) conciliar e julgar os dissídios coletivos que excedam a jurisdição dos Tribunais 

Regionais do Trabalho e estender ou rever suas próprias sentenças 
normativas, nos casos previstos em lei; 

  



Dissídio coletivo e modalidades 

- Modalidades 

(i) de natureza econômica: quando interessados não chegam a um consenso 
extrajudicial sobre as reivindicações relativas às condições de trabalho a serem 
implantadas no âmbito das relações individuais. Sentença normativa: Abstratividade, 
generalidade e coercibilidade: ato judicial na forma, mas lei no conteúdo. Natureza 
constitutiva. 

(ii) de natureza jurídica: dúvidas quanto à aplicação e alcance de regras das 
negociações coletivas pré-existentes. Natureza declaratória. Ojs 07,09,03, SDC. 

OJ-SDC-7. DISSÍDIO COLETIVO. NATUREZA JURÍDICA. INTERPRETA-ÇÃO DE 
NORMA DE CARÁTER GENÉRICO. INVIABILIDADE. Não se presta o dissídio 
coletivo de natureza jurídica à interpretação de normas de caráter genérico, a teor 
do disposto no art. 313, II, do RITST.  

OJ-SDC-9. ENQUADRAMENTO SINDICAL. INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA 
JUSTIÇA DO TRABALHO. O dissídio coletivo não é meio próprio para o Sindicato 
vir a obter o reconhecimento de que a categoria que representa é diferenciada, 
pois esta matéria - enquadramento sindical - envolve a interpretação de norma 
genérica, notadamente do art. 577 da CLT.  



Dissídio coletivo e modalidades 

OJ-SDC-3 ARRESTO. APREENSÃO. DEPÓSITO. PRETENSÕES INSUSCE-TÍVEIS 
DE DEDUÇÃO EM SEDE COLETIVA. São incompatíveis com a natureza e 
finalidade do dissídio coletivo as pretensões de provimento judicial de arresto, 
apreensão ou depósito.  

(iii) de greve: declaração de abusividade  do movimento paredista. Para alguns, 
natureza mista; para outros, natureza jurídica. Competência: PN 29 do TST. 
Legitimidade extraordinária MPT: artigo 114, §3º da CRFB/88. 

PN-29 GREVE. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS PARA DECLARÁ-LA ABUSIVA 
(positivo). Compete aos Tribunais do Trabalho decidir sobre o abuso do direito de 
greve.  

(iv) originário e de revisão 

Art. 873, CLT. 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. 

 


