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Competência em Razão da Matéria 

 

Competência Material 

A competência em razão da matéria é definida em função da 
natureza da lide descrita na peça inaugural, ou seja , é firmada 
em função da causa de pedir e dos pedidos contidos na petição 
inicial.  

No âmbito da Justiça Laboral, a competência é definida em 
razão da matéria e tem como fundamento jurídico principal o 
artigo 114 da CF, artigo este alterado pela EC/45 de 2004, a 
qual ampliou, a competência material da Justiça do Trabalho.   
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Art. 114 – Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar I – 
as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de 
direito público externo e da administração pública direta e 
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios; II – as ações que envolvam exercício do direito de 
greve; III – as ações sobre representação sindical, entre 
sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e 
empregadores; IV – os mandados de segurança, 
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habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver 
matéria sujeita à sua jurisdição; V – os conflitos de competência 
entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o disposto no 
art. 102. I, o; VI – as ações de indenização por dano moral ou 
patrimonial, decorrentes da relação de trabalho; VII – as ações 
relativas às penalidades administrativas impostas aos 
empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de 
trabalho; VIII – a execução, de ofício, das contribuições sociais 
previstas no art. 195, I, a, e II, e seus acréscimos legais, 
decorrentes das sentenças que proferir; IX – outras controvérsias 
decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei.  
§ 1° Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger 
árbitros.  
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§ 2° 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.  
§ 3° 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.”  
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A Justiça do Trabalho é competente para apreciar dissídios 
individuais entre empregados e empregadores rurais.  
 
Também é competente para apreciar o processo entre o 
empregado doméstico e seu empregador, que será uma pessoa 
ou família.  
 
A Justiça do Trabalho é competente para decidir questões de 
trabalho avulso. O trabalhador avulso, assim considerado aquele 
que presta serviços sem relação de emprego e com a 
intermediação do próprio sindicato ou pelo OGMO, (Órgão Gestor 
de Mão de Obra). 
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A CLT, art. 652, a, III, atribuiu competência à Justiça do Trabalho 
para decidir as questões entre o empreiteiro operário ou artífice e 
os tomadores dos seus serviços.  
 
A Justiça do Trabalho é competente para apreciar as questões 
entre o trabalhador temporário e ambas as empresas, a cedente 
e a cessionária, por força do disposto no art. 19 da Lei 
n. 6.019/74 
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Compete a Justiça do Trabalho julgar dissídios coletivos de 
natureza econômica. 
 
É mantida a exigência da tentativa prévia da negociação coletiva 
para solucionar o conflito, como também a possibilidade de 
arbitragem, como já estabelecia a Constituição Federal de 1988, 
não podendo, desse modo, desde logo ser proposto o dissídio 
coletivo econômico, sob pena de carência da ação, sem que se 
comprove o exaurimento da via consensual ou a recusa de uma 
das partes em negociar. 

 
 


