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Forma de solução pela heterocomposição denominado 
dissídio coletivo, que nada mais é do que uma ação que vai 
dirimir os conflitos coletivos de trabalho por meio do 
pronunciamento do Poder Judiciário do Trabalho, seja 
fixando normas e condições de trabalho para determinadas 
categorias, seja interpretando normas jurídicas 
preexistentes   



O dissídio de natureza econômica somente poderá ser 
proposto se houver  mútuo acordo, ou seja se houver 
concordância de ambos os entes sindicais 
 
Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
§ 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. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

Dissídio Coletivo 



Cabimento 
O dissídio coletivo somente poderá ser suscitado uma vez 
esgotada ou frustrada a negociação coletiva implementada 
diretamente pelos entes sindicais, ou pelo órgão 
competente do Ministério do Trabalho , mediante realização 
das denominadas “mesas de negociação”. 
 
Assim, sem o esgotamento da negociação prévia pelos entes 
interessados, será o processo extinto pelo Tribunal do 
Trabalho sem resolução de mérito, com base no artigo 485, 
IV do CPC. 
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Em caso de greve em atividade essencial 
 
Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
§ 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. 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
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Classificação : 

- Dissídio econômico 

 

- Dissídio jurídico  

 

- Dissídio revisional – destinados a reavaliar normas e 
condições coletivas de trabalho preexistentes que se 
hajam tornado injustas ou ineficazes pela modificação 
das circunstâncias que as ditaram     

 

- Dissídio de greve  
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Partes e iniciativa 

Suscitante X Suscitado 

Em regra, são as categorias profissionais e econômicas  

Art. 857 - A representação para instaurar a instância em 
dissídio coletivo constitui prerrogativa das associações 
sindicais, excluídas as hipóteses aludidas no art. 856, 
quando ocorrer suspensão do trabalho. (Redação dada pelo 
Decreto-lei nº 7.321, de 14.2.1945) 
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Parágrafo único. Quando não houver sindicato 
representativo da categoria econômica ou profissional, 
poderá a representação ser instaurada pelas federações 
correspondentes e, na falta destas, pelas confederações 
respectivas, no âmbito de sua representação. (Redação 
dada pela Lei nº 2.693, de 23.12.1955) 
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Procedimento 
Para a 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 destes, ou em segunda 
convocação, por 2/3 dos presentes (art. 859 da CLT) 
Art. 859 - 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. (Redação dada pelo 
Decreto-lei nº 7.321, de 14.2.1945) 
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Recebida e protocolada a petição inicial do dissídio e 
estando a mesma devidamente instruída, o presidente do 
tribunal designará audiência de conciliação, dentro do prazo 
de dez dias, determinando a notificação postal dos 
dissidentes.  

Art. 861 da CLT- É facultado ao empregador fazer-se 
representar na audiência pelo gerente, ou por qualquer 
outro preposto que tenha conhecimento do dissídio, e por 
cujas declarações será sempre responsável. 
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No dissídio coletivo não há que falar em contestação, 
reconvenção, revelia, confissão ou intervenção de terceiros, 
uma vez que na instância não há pedidos, mas sim 
propostas de criação de novas normas, estando em debate o 
interesse abstrato de toda uma categoria profissional ou 
econômica. 

Art. 864 - Não havendo acordo, ou não comparecendo 
ambas as partes ou uma delas, o presidente submeterá o 
processo a julgamento, depois de realizadas as diligências 
que entender necessárias e ouvida a Procuradoria. (Redação 
dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946) 
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Art. 862 da CLT  - Na audiência designada, comparecendo 
ambas as partes ou seus representantes, o Presidente do 
Tribunal as convidará para se pronunciarem sobre as bases 
da conciliação. Caso não sejam aceitas as bases propostas, 
o Presidente submeterá aos interessados a solução que lhe 
pareça capaz de resolver o dissídio. 
 
Art. 863 - Havendo acordo, o Presidente o submeterá à 
homologação do Tribunal na primeira sessão. 

 

 


