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NEGOCIAÇÕES COLETIVAS
Panorama Negocial 2021



Negociações Coletivas - 2021

 Mobiliário Ribeirão Preto (NCST) - Janeiro

 Eletricitários (Força) apoio - Janeiro

 Telefonistas (Força) - Março

Concluída Dissídio Coletivo Entrega de Pauta- sem reuniões de negociação

 Alimentação Bragança Paulista (CS) - Fevereiro

 Extrativas de Metais (NCST) - Fevereiro

 Alimentação Guarulhos (Força) apoio - Março

 Mobiliário – (FSMC CUT) - Maio

 Pinturas (Força) - Maio

 Industriários Inorganizados - CNTI (NCST) - Maio

 Entidades Sindicais (Força) apoio - Maio

 Engenheiros (não declarado) - Maio

 Condutores Jundiaí (CUT) - Maio

 Condutores Piracicaba – A definir

 Relojoaria (UGT) apoio – Março

 Pinturas  Fed. Solidária (CUT) - Maio

 Óleo Capital (Força) apoio – Maio

 Condutores ABC (CUT) - Maio

Primeiro SemestrePrimeiro Semestre

 Joias (UGT) – Abril



Negociações Coletivas - 2020

Segundo SemestreSegundo Semestre

 Mobiliário Itatiba (NCST) - Julho

Concluída Dissídio Coletivo Entrega de Pauta – sem reuniões de negociação

 Técnicos em Radiologia (não declarado) – A definir
 Engenheiros Químicos(não declarado) – A definir

 Vendedores e Viajantes (não declarado) - Julho

 Condutores de Americana (CTB) – A definir
 Metalúrgicos - Aeroespacial (FEM CUT) – Setembro

 Metalúrgicos (CUT) - Setembro

 Técnicos de Nutrição  (Força) - Julho

 Calçados São Paulo (CUT) - Julho



Inovações em pautas de negociações
Pleitos atípicos apresentados durante a pandemia



Inovações em pautas de negociações

As preocupações com a pandemia também influenciaram as
pautas de negociações.
As preocupações com a pandemia também influenciaram as
pautas de negociações.

regras de estabilidade para 
todos os funcionários enquanto 

durar a pandemia

Discussão e definição conjunta 
de protocolos sanitários

de trabalho, registro de jornada  

Teletrabalho – benefícios, 
direito a desconexão, condições 
de trabalho, registro de jornada  

Recentemente, o setor metalúrgico paulista
recebeu pleito laboral propondo como critério para
contratações a vacinação por parte do candidato. A
condição seria estabelecida em convenção e
produziria efeitos a partir de jan. de 2022.

Recentemente, o setor metalúrgico paulista
recebeu pleito laboral propondo como critério para
contratações a vacinação por parte do candidato. A
condição seria estabelecida em convenção e
produziria efeitos a partir de jan. de 2022.



Debate proposto

Inovações em pautas de negociações

Esse  tema é limitado pelo art. 611-B da CLT?Esse  tema é limitado pelo art. 611-B da CLT?

A vacinação é obrigatória? A decisão nas ADIS 6586 e 6587 e no 
ARE 126 7879 do STF delimita este ponto?

A vacinação é obrigatória? A decisão nas ADIS 6586 e 6587 e no 
ARE 126 7879 do STF delimita este ponto?

Há atividades específicas que oferecem mais risco? Isto relativiza o 
direito pessoal?

Há atividades específicas que oferecem mais risco? Isto relativiza o 
direito pessoal?

Quais os eventuais reflexos para entidades sindicais, 
empresas e trabalhadores?

Quais os eventuais reflexos para entidades sindicais, 
empresas e trabalhadores?



Dissídios Coletivos
Reajuste Salarial e Comum Acordo nos Tribunais de São Paulo



Ampliação da capacidade negocial Ampliação da capacidade negocial 

Dissídios Coletivos – Comum Acordo

Extinção do poder normativo

Diminuição do poder de atuação 
normativo dos Tribunais

Art. 114.
§ 2º Recusando-se qualquer das partes à
negociação ou à arbitragem, é facultado aos
respectivos sindicatos ajuizar dissídio coletivo,
podendo a Justiça do Trabalho estabelecer
normas e condições, respeitadas as
disposições convencionais e legais mínimas de
proteção ao trabalho.

Art.114
§ 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.

X

EC 45/2004

ANTES DEPOIS



http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=452373&ori=1



Processo nº 1005950-
93.2020.5.02.0000 (DC) 

SUSCITANTE: SINDICATO DOS 
TRABALHADORES EM 

ESTABELECIMENTOS DE PET SHOPS 
DO ESTADO DE SAO PAULO 

SUSCITADO: SIND MICROEMPRESAS 
E EMP PEQ PORTE DE PREST SERV DO 

ESP

Processo nº 1005950-
93.2020.5.02.0000 (DC) 

SUSCITANTE: SINDICATO DOS 
TRABALHADORES EM 

ESTABELECIMENTOS DE PET SHOPS 
DO ESTADO DE SAO PAULO 

SUSCITADO: SIND MICROEMPRESAS 
E EMP PEQ PORTE DE PREST SERV DO 

ESP

Processo: 1002295-16.2020.5.02.0000 

SUSCITANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO 
PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO 

SUSCITADO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO PAULO.

Processo: 1002295-16.2020.5.02.0000 

SUSCITANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO 
PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO 

SUSCITADO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO PAULO.



Processo nº 1000771-81.2020.5.02.0000 (DC)

Suscitante: SINDOGEESP - SINDICATO DOS OPERADORES EM APARELHOS GUINDASTESCOS EMPILHADEIRAS,
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TRANSPORTADORES DE CARGA DOS PORTOS E TERMINAIS MARÍTIMOS E
FLUVIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Suscitado: SOPESP - SINDICATO DOS OPERADORES PORTUÁRIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO



Processo: 1003388-14.2020.5.02.0000 

Suscitante: SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO ESTADO DE SAO PAULO

Suscitado: SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE GUARULHOS



Processo nº 0006759-
74.2019.5.15.0000 (DC)

Suscitante: SINDICATO 
DOS ADMINISTRADORES 

DO MUNICIPIO DE 
CAMPINAS

Suscitado: COMPANHIA 
PIRATININGA DE FORCA E 

LUZ

O suscitado argui a preliminar de ausência de condição da ação por não ter sido acolhida a
exigência de consenso entre as partes para ajuizamento da ação, impondo-se a extinção do feito
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Esse Relator possuía entendimento conforme essa C. SDC, de que a melhor interpretação que era
dada ao §2º do art. 114 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional
45/2004 era aquela que, conjugando este dispositivo ao direito de acesso à Justiça garantido no
art. 5º, XXXV, do mesmo diploma legal, defendia que tal dispositivo atribui às partes a faculdade de
ajuizar dissídio coletivo de comum acordo, na hipótese de ser infrutífera a negociação coletiva ou a
arbitragem, de modo que, uma vez comprovada a tentativa de conciliação ou de negociação
coletiva, teria sido atendido esse requisito do comum acordo.

Ocorre que, o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho é de que a redação do art. 114, §2º,
da Constituição Federal, embora não tenha extirpado o poder normativo da Justiça do Trabalho,
fixou a necessidade do mútuo consenso das partes, ao menos tácito, como pressuposto
instransponível para o ajuizamento do dissídio coletivo de natureza econômica sendo que, no caso
de ausência desse comum acordo não cabe a esta Justiça Especializada o exercício espontâneo
da jurisdição contra a vontade manifesta da parte, respaldada na Constituição Federal.”

“COMUM ACORDO



Processo TRT 15ª Região nº: 0006913-58.2020.5.15.0000 - DISSÍDIO COLETIVO

Suscitante: SINDICATO DOS ADMINISTRADORES DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS
Suscitado: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Custos Legis: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

“Embora muitos julgados deste Regional, em casos passados, tenha
perfilhado do entendimento de que o comum acordo não constituiria
pressuposto absoluto para o aforamento de um dissídio coletivo,
igualmente que o instituto fora introduzido tão somente para evitar o
ajuizamento do dissídio sem qualquer negociação prévia ou sem que
tenha ficado claro que a questão só teria a sua definição com a
intervenção do Judiciário Trabalhista, bem como competir à Justiça do
Trabalho resolver o impasse em respeito ao princípio constitucional que
resguarda o acesso à jurisdição, o C. TST tem decidido, de modo
uniforme, no sentido de que o comum acordo das partes é pressuposto
específico de ajuizamento de dissídio coletivo de natureza econômica na
Justiça do Trabalho, a teor da EC n. 45/2004 que alterou a redação do
§2º do art. 114 da Constituição Federal.

Aliás, nesse contexto, é preciso considerar que o Plenário do Excelso STF
julgou improcedente as ADIs n. 3.392, n. 3.423, n. 3.431, n. 3.432 e n.
3.520, por maioria reconhecendo a constitucionalidade do art. 114, par.
2, da CF.”



https://www.tst.jus.br/web/guest/-/aus%C3%AAncia-de-comum-acordo-impede-concess%C3%A3o-de-medidas-
emergenciais-de-prote%C3%A7%C3%A3o-contra-a-covid-19

Pedido de Pedido de 
Efeito 

Suspensivo
TST

arts. 1.012, §4º e 
1.029, §5º, I, 

ambos do CPC

arts. 1.012, §4º e 
1.029, §5º, I, 

ambos do CPC

artigos 267 e 268 
do Regimento 
Interno do TST

artigos 267 e 268 
do Regimento 
Interno do TST

art. 14 da Lei nº. 10.192, 
de 14/02/01 

art. 14 da Lei nº. 10.192, 
de 14/02/01 

Não acolhimento de preliminar de 
ausência de comum acordo pelo Regional



Justiça do Trabalho

Dissídio 
coletivo 
de greve Legalidade do movimento paredista

Reivindicações – impasses da negociação

Lei nº 7.783, de 28 de junho de 1989

Art. 8º A Justiça do Trabalho, por iniciativa de qualquer das partes ou do Ministério Público do Trabalho,
decidirá sobre a procedência, total ou parcial, ou improcedência das reivindicações, cumprindo ao
Tribunal publicar, de imediato, o competente acórdão.

Dissídios Coletivos - Greve

Propositura:
- Empregador
- Ministério Público do 

Trabalho

Nestes casos, fica 

Acordo 

Nestes casos, fica 
superado o Comum 

Acordo 



 Extensão da sentença normativa - quando os efeitos da sentença
normativa abranger apenas uma fração de empregados da empresa,
poderá haver a extensão dessa decisão aos demais empregados da
mesma empresa e, até mesmo, a extensão a todos os da respectiva
categoria profissional”, conforme os artigos 868 e 869 da CLT.

 Argumentos Contra Extensão - Qualquer extensão da decisão sobre
novas condições de trabalho a todos os empregados de uma mesma
categoria profissional depende da observância das regras previstas nos
arts. 868 a 870 da CLT, com a concordância de 3/4 (três quartos) dos
empregadores e dos empregados ou dos respectivos sindicatos.

 Cada região possui sua própria realidade econômica e técnica, razão
por que o fato de os trabalhadores pertencerem a igual categoria não
gera conclusão absoluta de que seus interesses sempre serão idênticos.

 A jurisprudência da C. SDC nega a extensão das condições de trabalho
decorrentes de outra sentença normativa ou mesmo de outro acordo
autônomo de que o Suscitado não tenha participado.

Dissídios Coletivos – Reajuste Salarial

Decisões - ArgumentosDecisões - Argumentos

EXTENSÃO



PROIBIÇÃO DE CORREÇÃO SALARIAL AUTOMÁTICA 
VINCULADA A ÍNDICE DE PREÇOS

Dissídios Coletivos – Reajuste Salarial

Decisões - ArgumentosDecisões - Argumentos

A jurisprudência do TST pela SDC entende que o reajuste 
salarial não pode corresponder exatamente a índice de 

preço, nos termos do art. 13 da Lei nº 10.192/2001, não 
havendo que questionar no caso a vinculação do reajuste 

ao INPC.

(....) Com efeito, esse entendimento é discordante da atual
jurisprudência desta Corte que, após a vigência da Lei nº
10.192/2001, passou a não deferir, em dissídio coletivo, o índice
inflacionário do período, por entender que o reajuste não poderia estar
atrelado a índice de preços, diante da vedação do art. 13, admitindo
apenas reajustar os salários em percentual ligeiramente inferior aos
índices inflacionários medidos pelo IBGE, tendo em vista que, no § 1º
desse dispositivo, a possibilidade de reajuste é permitida. Quanto ao
aumento real, a jurisprudência desta Corte é firme ao preconizar que a
matéria deve ser objeto de negociação coletiva, não podendo ser
imposta por meio de sentença normativa.
(RODC-133600-41.2005.5.03.0000, Relatora Ministra Kátia
Magalhães Arruda, SDC, DEJT 24/9/2010)

Lei 10192/2001

“Art. 13. No acordo ou convenção e no dissídio, coletivos,
é vedada a estipulação ou fixação de cláusula de reajuste
ou correção salarial automática vinculada a índice de
preços.

§ 1o Nas revisões salariais na data-base anual, serão
deduzidas as antecipações concedidas no período
anterior à revisão.

§ 2o Qualquer concessão de aumento salarial a título de
produtividade deverá estar amparada em indicadores
objetivos.”



ABAIXO DO INPC – PROPOSTA TST

Dissídios Coletivos – Reajuste Salarial

Decisões - ArgumentosDecisões - Argumentos

https://www.sindados-mg.org.br/noticias/63-sindados/1224-tst-propoe-acordo-ate-2019-com-80-do-inpc-no-segundo-ano-e-exclusao-da-plr

TST propõe acordo até 2019 com 80% do INPC no segundo ano e exclusão da PLR
O TST (Tribunal Superior do Trabalho) enviou nesta segunda-feira, 25 de junho, sua proposta de Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) na mediação entre 
trabalhadores e Cobra Tecnologia. O TST propõe um acordo de dois anos (2017-2019), com aplicação de 100% da inflação medida pelo INPC no 
primeiro ano e 80% no segundo, exclusão da cláusula de PLR e redução da complementação do auxílio-doença para seis meses.
Os trabalhadores da Cobra Tecnologia em todo o Brasil vão decidir em assembleias nesta terça-feira, 26 de junho, se aceitam ou não o acordo proposto 
pelo TST.
A proposta econômica do TST prevê a aplicação de um reajuste de 100% da inflação medida pelo INPC em setembro de 2017 para todas as cláusulas 
econômicas. Mas o reajuste só valerá “a partir da folha de pagamento a ser paga após assinatura do presente acordo”. Também está previsto um abono 
de R$ 736 na folha de pagamento a ser paga após a assinatura do acordo. No segundo ano, a proposta é de reajuste de 80% do INPC a partir de 
setembro de 2018.
Sobre as cláusulas sociais, que também valeriam até 2019, o acordo proposto pelo TST exclui a PLR e reduz de 12 meses para seis meses a 
complementação do auxílio-doença.
O TST também sugere que os dias de greve sejam compensados até 31 de dezembro de 2018 e os valores descontados sejam restituídos em até cinco 
dias úteis.



ABAIXO DO INPC – PROPOSTA TST

Dissídios Coletivos – Reajuste Salarial

Decisões - ArgumentosDecisões - Argumentos

São Paulo – Em julgamento do dissídio coletivo da greve dos
funcionários da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
(ECT), o relator, ministro Maurício Coutinho Delgado, da
Seção Especializada em Dissídios Coletivos (SDC) do Tribunal
Superior do Trabalho (TST), propôs reajuste salarial de 3%,
um pouco abaixo do INPC acumulado em 12 meses até a
data-base (1º de agosto), que havia somado 3,16%. Os
Correios haviam proposto 0,8% de reajuste.

TST fixa reajuste de 3% e manda descontar 
dias parados durante greve nos Correios
Índice ficou pouco abaixo do INPC e acima do 
que havia sido oferecido pela empresa. ECT 
diz que proposta põe companhia em risco. 
Trabalhadores contestam

https://www.redebrasilatual.com.br/trabalho/2019/10/tst-fixa-reajuste-salarial-
e-3-manda-descontar-dias-parados-durante-greve-nos-correios/



AUMENTO REAL

Dissídios Coletivos – Reajuste Salarial

Decisões - ArgumentosDecisões - Argumentos

Não é possível, pela via judicial, o deferimento de ganho real
para a categoria profissional, por falta de indicadores
objetivos e específicos favoráveis à concessão do benefício.
No caso, a ausência de dados objetivos e concretos sobre o
crescimento da lucratividade e da produtividade do setor
impede a concessão de aumento real pela via judicial, nos
termos do art. 13, § 2º, da Lei nº 10.192/2001 e da
jurisprudência desta C. Seção.

Deverá então ser comprovadamente o crescimento da
lucratividade e da produtividade para se embasar pedido de
aumento real:



Dissídios Coletivos – Reajuste Salarial

Decisões - ArgumentosDecisões - Argumentos

“AUMENTO REAL

O TRT deferiu 2,495% (dois vírgula quatrocentos e noventa e cinco por cento) a título de Aumento Real.

Os recorrentes postulam a exclusão da vantagem, sob o fundamento de que não há norma preexistente que ampare o deferimento do
benefício.

Analiso:

Quanto ao deferimento de ganho real, dispõe o § 2º do art. 13 da Lei nº 10.192/2001:

"Qualquer concessão de aumento salarial a título de produtividade deverá estar amparada em indicadores objetivos".

Com base na norma estatal transcrita, o entendimento que prevalece nesta Corte é de que não há impedimento para a concessão de
aumento real dos salários pela via judicial, porém, a decisão deverá se pautar em indicadores objetivos. Ou seja, o desempenho e a
pujança da empresa ou do setor econômico envolvido na demanda coletiva deverão, efetivamente, demonstrar que há condição
favorável para a concessão do benefício.

No caso, não foi apresentado qualquer estudo capaz de comprovar a viabilidade econômica para a concessão do benefício. Portanto,
infere-se que não é possível, pela via judicial, o deferimento de ganho real para a categoria profissional, por falta de indicadores objetivos
e específicos favoráveis à concessão do benefício.

Dessa forma, deve ser excluído o benefício do ganho real.

Dou provimento ao recurso ordinário, para excluir o benefício do ganho real, resguardadas, entretanto, as situações fáticas já
estabelecidas, ao teor do art. 6º, § 3º, da Lei nº 4.725/65.”

Processo Nº ED-RO-1000004-19.2015.5.02.0000 (FIESP x FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NAS
INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DO ESTADO DE SÃO PAULO E
OUTROS)



CONQUISTA HISTÓRICA DE CLÁUSULAS

Dissídios Coletivos – Cláusulas Sociais

Decisões - ArgumentosDecisões - Argumentos

SIM: instrumento coletivo de trabalho 

NÃO: sentença normativa



Dissídios Coletivos –Cláusulas Sociais

Decisões - ArgumentosDecisões - Argumentos

RECURSO ORDINÁRIO EM DISSÍDIO COLETIVO INTERPOSTO POR SINDICATO DOS
OPERADORES PORTUÁRIOS NO ESTADO DE SÃO PAULO - SOPESP. (...) 3)
CLÁUSULA 20 - TÍQUETE-ALIMENTAÇÃO. Conquanto a Lei nº 6.321/1976 estimule
o empregador a fornecer alimentação aos seus empregados, não há dispositivo
legal que o obrigue a tal ônus. Nessa linha, e por representar encargo econômico
ao empregador, entende esta Seção Especializada que o fornecimento do
tíquete-alimentação ou de qualquer outro assemelhado deve ser objeto de
acordo entre as partes. Todavia, quando se trata de condição preexistente,
entende esta SDC que o benefício deve ser mantido - desde que não comprovada
a impossibilidade do empregador de ainda concedê-lo -, reajustando-se, apenas,
o valor anteriormente fixado, pelo mesmo percentual aplicado ao reajuste dos
salários. Ocorre que, no caso em tela, não há falar em preexistência da
vantagem, na medida em que a norma revisanda é a sentença normativa
proferida no Dissídio Coletivo nº 2403-77.2011.5.02.0000. Tampouco não se
comprovou, nos autos, tratar-se de conquista histórica da categoria, pactuada,
pelo menos, em dez instrumentos negociais autônomos anteriores. Desse
modo, dá-se provimento ao recurso para excluir da sentença normativa a
cláusula 20, que dispõe sobre o fornecimento do tíquete-alimentação. Recurso
ordinário conhecido e parcialmente provido. (RO-6949-44.2012.5.02.0000,
Relatora Ministra Dora Maria da Costa, SDC, DEJT 17/4/2015)

DISSÍDIO COLETIVO. RECURSO ORDINÁRIO. (...) CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA -
AJUDA PARA LAZER DOS EMPREGADOS. A jurisprudência desta Corte admite a
concessão de benefício desse jaez, cujo implemento acarreta a elevação dos
custos para a categoria patronal, nos casos em que há preexistência da norma
ou, ainda, quando se trata de conquista histórica da categoria profissional. No
caso, o benefício não é preexistente, consoante a jurisprudência
predominante desta Corte, uma vez que estabelecido, anteriormente, em
instrumento normativo heterônomo - sentença normativa. Acrescente-se que,
conforme já declarado por esta Seção Especializada no julgamento do Processo
nº RO-17400-37.2011.5.21.0000, a vantagem somente integrou os
instrumentos autônomos que regularam os períodos de 2001/2003, 2003/2005
e 2005/2007. Nessa condição, segundo a jurisprudência predominante desta
Corte, a reivindicação não se enquadra na hipótese de conquista histórica da
categoria. Desse modo, não sendo norma preexistente e tampouco se
enquadrando na condição de conquista histórica da categoria, e, em razão do
ônus financeiro para a categoria patronal decorrente da implementação da
regra, infere-se que a matéria constante da norma é própria para a negociação
direta entre as partes. Recurso ordinário provido para excluir da sentença
normativa a Cláusula TRIGÉSIMA NONA - AJUDA PARA LAZER DOS
EMPREGADOS. (RO-43700-02.2012.5.21.0000, Relatora Ministra Kátia
Magalhães Arruda, SDC, DEJT 12/6/2015)



28%

9%

3%
47%

13%

DISSÍDIOS COLETIVOS JULGADOS EM 2021 
TRT 02

Reajuste salarial

Dissídio de natureza
jurídica

Dissídio julga apenas
cláusulas de natureza
social

Extinção sem resolução do
mérito

Homologação do acordo
coletivo

Total: 32 

Dissídios Coletivos – Reajuste Salarial
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REAJUSTE SALARIAL X INPC
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TRT 02 – DISSÍDIOS COLETIVOS DE GREVE 

Reajuste salarial, VR e VA de
7,79% a partir de Maio/2021

Extinto sem resolução de
mérito

Homologação de acordo

Sem julgamento de cláusulas
econômicas

Total: 12

Dissídios Coletivos – Reajuste Salarial



Dissídios Coletivos – Reajuste Salarial

TRT 15

56%

44%

DISSÍDIOS COLETIVOS JULGADOS 
EM 2021 

Extinção sem
resolução do mérito

Reconhecida
incompetência
territorial e remessa
ao TRT2

Total: 16
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13%

DISSÍDIOS COLETIVOS DE GREVE

Extinção sem
resolução do
mérito
Homologação
de acordo

Improcedente

Sem julgamento
de cláusulas
econômicas

Total: 08
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Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação
direta, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 3º, III,
d, da Lei nº 13.979/2020, nos termos do voto do Relator e da seguinte
tese de julgamento:

“(I) A vacinação compulsória não significa vacinação forçada, porquanto
facultada sempre a recusa do usuário, podendo, contudo, ser
implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreendem,
dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou à frequência
de determinados lugares, desde que previstas em lei, ou dela decorrentes,
e

(i) tenham como base evidências científicas e análises estratégicas
pertinentes,

(ii) venham acompanhadas de ampla informação sobre a eficácia,
segurança e contraindicações dos imunizantes,

(iii) respeitem a dignidade humana e os direitos fundamentais das
pessoas,

(iv) atendam aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e
(v) sejam as vacinas distribuídas universal e gratuitamente; e (II) tais

medidas, com as limitações acima expostas, podem ser
implementadas tanto pela União como pelos Estados, Distrito Federal
e Municípios, respeitadas as respectivas esferas de competência”.
Vencido, em parte, o Ministro Nunes Marques. Presidência do
Ministro Luiz Fux. Plenário, 17.12.2020 (Sessão realizada inteiramente
por videoconferência - Resolução 672/2020/STF). Obrigatória, mas não pode ser

forçada: princípios da legalidade,
autonomia privada, intimidade.
Teoria da eficácia horizontal dos
direitos fundamentais.

Obrigatória, mas não pode ser
forçada: princípios da legalidade,
autonomia privada, intimidade.
Teoria da eficácia horizontal dos
direitos fundamentais.


