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Dissídio coletivo e modalidades 

- Prazos 

Art. 616, CLT. (...) 

§ 3º. Havendo convenção, acordo ou sentença normativa em vigor, o dissídio coletivo 
deverá ser instaurado dentro dos 60 (sessenta) dias anteriores ao respectivo termo 
final, para que o novo instrumento possa ter vigência no dia imediato a esse termo. 

Art. 867, CLT. Da decisão do Tribunal serão notificadas as partes, ou seus 
representantes, em registrado postal, com franquia, fazendo-se, outrossim, a sua 
publicação no jornal oficial, para ciência dos demais interessados. 

Parágrafo único - A sentença normativa vigorará:         

a) a partir da data de sua publicação, quando ajuizado o dissídio após o prazo do art. 
616, § 3º, ou, quando não existir acordo, convenção ou sentença normativa em vigor, 
da data do ajuizamento;          
b) a partir do dia imediato ao termo final de vigência do acordo, convenção ou 
sentença normativa, quando ajuizado o dissídio no prazo do art. 616, § 3º 

 



Dissídio coletivo e modalidades 

- Autorização em assembleia 

Art. 859, CLT. A representação dos sindicatos para instauração da instância fica 
subordinada à aprovação de assembleia, da qual participem os associados 
interessados na solução do dissídio coletivo, em primeira convocação, por maioria de 
2/3 (dois terços) dos mesmos, ou, em segunda convocação, por 2/3 (dois terços) dos 
presentes. 

- Pessoa jurídica de direito público 

OJ-SDC-5 DISSÍDIO COLETIVO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLI-CO. 
POSSIBILIDADE JURÍDICA. CLÁUSULA DE NATUREZA SOCI-AL (redação 
alterada na sessão do Tribunal Pleno realizada em 14.09.2012) – Res. 
186/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012. Em face de pessoa jurídica 
de direito público que mantenha empregados, cabe dissídio coletivo exclusivamente 
para apreciação de cláusulas de natureza social. Inteligência da Convenção n.º 151 
da Organização Internacional do Trabalho, ratificada pelo Decreto Legislativo n.º 
206/2010.  

 



Dissídio coletivo e modalidades 

- Sentença normativa: prazo e aplicação no tempo 

SUM-277 CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO OU ACORDO COLETI-VO 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. 

 

Art. 868, CLT. (...) 
Parágrafo único - O Tribunal fixará a data em que a decisão deve entrar em 

execução, bem como o prazo de sua vigência, o qual não poderá ser superior a 4 
(quatro) anos. 

 

 


