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PAUTA TRABALHISTA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) 

 

Em 2022, o STF tem previsto diversos julgamentos importantes para as relações de trabalho das 
empresas, muitos deles relacionados a alterações e novidades da lei 13.467/17, denominada de 
Reforma Trabalhista. 
 
Dos julgamentos sobre a reforma trabalhista ainda pendentes de conclusão no Supremo Tribunal 
Federal STF, dois estão na pauta de julgamentos do primeiro semestre: a demissão coletiva sem 
participação do sindicato e a prevalência do negociado sobre o legislado, sem necessidade de 
contrapartidas. 
 
Os demais temas polêmicos continuam sem data para finalização. É o caso do trabalho 
intermitente, o julgamento foi iniciado em dezembro de 202 e por enquanto há um voto pela 
inconstitucionalidade – Ministro Edson Fachin – e dois pela constitucionalidade – Nunes Marques 
e Alexandre de Morais (Adins 5826, 6154 e 5829). 
 
Outro julgamento em aberto trata da possibilidade da jornada 12 x 36 horas ser pactuada por 
acordo individual (Adin 5994). O relator, ministro Marco Aurélio, votou pela inconstitucionalidade. 
Em seguida, o ministro Gilmar Mendes pediu vista. 
 
Ainda existe ação que questiona a ultratividade das normas coletivas (que valeriam até novo 
acordo coletivo). A reforma acabou com essa possibilidade, prevista na Súmula nº 227 do TST. Os 
ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes e Roberto Barroso acompanharam Gilmar 
Mendes para declarar a súmula inconstitucional (ADPF 323). Edson Fachin e Rosa Weber votaram 
pela improcedência. Mas o julgamento foi suspenso por pedido de vista do ministro Dias Toffoli. 
 
A dispensa dos sindicatos nas dispensas imotivadas e na homologação de acordos judiciais de 
trabalho ainda precisa ser debatida pelos ministros (Adin 6142). Uma outra ação questiona os 
novos requisitos para entrar com ação trabalhista, como a inicial já contemplar um valor 
determinado para a liquidação do débito (Adin 6002). 
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O Pleno também deve analisar alterações nos requisitos para mudar ou estabelecer súmulas 
trabalhistas, entre elas, o quórum mínimo (ADC 62). Em outra ação semelhante (Adin 6188), o  
Ministro Ricardo Lewandowski votou pela inconstitucionalidade desses critérios, mas Gilmar 
Mendes pediu vista. 
 
Destaca-se que o STF já julgou outros três temas da Reforma Trabalhista, com vantagem numérica 
para os trabalhadores, que venceram os casos dos honorários advocatícios e da vedação do 
trabalho insalubre para a gestante, mas perderam o tema mais importante: a correção monetária 
dos débitos trabalhistas pela Selic, afastando o IPCA da fase processual. 
 
Fonte: https://www.migalhas.com.br/depeso/357242/a-pauta-trabalhista-do-stf-esta-cheia 

 

https://www.jota.info/stf/do-supremo/os-destaques-da-pauta-do-plenario-do-stf-para-2022-

17122021 
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