Excelentíssimo Senhor Ministro Ricardo Lewandovski
ADI nº 6.363
Supremo Tribunal Federal
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“Será essencial estabelecer um clima de confiança por meio do diálogo social e
tripartimo para implementar efetivamente medidas destinadas a lidar com o surto de
Covid-19 e suas repercussões. Reforçar o respeito de mecanismos de diálogo social e sua
utilização é maneira de consolidar a resiliência e o compromisso dos empregadores e
trabalhadores com a adoção de medidas políticas dolorosas, mas necessárias. Isto é
especialmente importante em tempos de crescente tensão social. A Recomendação
sobre Emprego e Trabalho Decente pela Paz e resiliência, 2017 (nº 205) destaca, em
particular, a importância do diálogo na resposta a situações de crise e ao papel essencial
que é responsabilidade das organizações de empregadores e de trabalhadores NAS
respostas a crises.”1
Tradução livre do documento publicado pela Organização Internacional do Trabalho Las
normas de la OIT y el COVID-19 (coronavirus). (Anexo III desta peça)

CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES (CUT), UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES (UGT),
CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL (CTB), FORÇA SINDICAL (FS),
CENTRAL DOS SINDICATOS BRASILEIROS (CSB) e NOVA CENTRAL SINDICAL DOS
TRABALHADORES (NCST), todas qualificadas com CNPJ, endereço, estatuto, ata de posse da
diretoria (Anexo I), por intermédio de seus advogados infra-assinados (ut. Instrumento de
procuração – Anexo II) — os quais, caso ausentes, se requer sejam juntados em momento
posterior, dada a urgência da presente medida na forma e sob as condições do art. 104 e §§ do
CPC —, com endereço para futuras intimações e notificações no SHIS, QI 11, Conjunto 10, Casa
24, Lago Sul, Brasília, CEP nº 71.625-300, vem requerer a sua intervenção no presente feito na
qualidade de
AMICI CURIAE

nos termos dos artss 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999; 6º, § 2º, da Lei nº 9.882/1999; e 131, § 3º,
do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, fundamentos que ora apresenta:
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“Será esencial instaurar un clima de confianza mediante el diálogo social y el tripartismo para aplicar de manera efectiva las
medidas destinadas a enfrentar el brote de COVID-19 y sus repercusiones. Fortalecer el respeto de los mecanismos de diálogo
social y utilizarlos es una forma de cimentar la resiliencia y el compromiso de los empleadores y de los trabajadores para la
adopción de medidas de política dolorosas, pero necesarias. Esto es especialmente importante en momentos de creciente
tensión social. La Recomendación sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia, 2017 (núm. 205) recalca en
particular la importancia del diálogo social en la respuesta a las situaciones de crisis y la función esencial que incumbe a las
organizaciones de empleadores y de trabajadores en las respuestas a las crisis.” Las normas de la OIT y el COVID-19
(coronavirus). Disponível em: <https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents>. Acesso em
29/03/2020.

I – DO PAPEL INSTITUCIONAL DAS CENTRAIS SINDICAIS
1. As centrais sindicais têm relevante papel político e institucional no sistema
internacional, participando ativamente de fóruns e, em especial, junto à Organização
Internacional do Trabalho, e no sistema interno mesmo antes do reconhecimento da Lei
nº 11.648, de 31 de março de 2008.

2. A Lei nº 11.648/2008, em seu art. 1º, assim define central sindical:
“Art. 1º A central sindical, entidade de representação geral dos trabalhadores, constituída em
âmbito nacional, terá as seguintes atribuições e prerrogativas:
I – coordenar a representação dos trabalhadores por meio das organizações sindicais a ela
filiadas; e
II - participar de negociações em fóruns, colegiados de órgãos públicos e demais espaços de
diálogo social que possuam composição tripartite, nos quais estejam em discussão assuntos de
interesse geral dos trabalhadores.
Parágrafo único. Considera-se central sindical, para os efeitos do disposto nesta Lei, a entidade
associativa de direito privado composta por organizações sindicais de trabalhadores.”

3. A Lei nº 11.648/2008 introduziu, ainda, mecanismo de aferição de representatividade
(cf. arts. 2º e 4º), a ser atualizado anualmente.

4. Ao traçar as instruções para aferição do requisito de representatividade, a Portaria do
Ministério do Trabalho nº 194, de 17 de abril de 2008, fixou os parâmetros. Dentre eles,
destacamos:
“Art. 5º A aferição do índice previsto no inciso IV do art. 2º da Lei nº 11.648, de 2008, será
realizada anualmente pelo MTE, utilizando-se das informações da RAIS do ano-base
correspondente a dois anos anteriores, outros dados de órgãos oficiais e do CNES do dia 31 de
dezembro do ano anterior ao do ano-base de referência”.

5. Conforme se confirma na mais atual aferição, do ano de 2016, divulgada pelo então
Ministro do Trabalho no Diário Oficial da União do dia 1º de abril de 2016, as Centrais
que figuram como as mais representativas e que, desse modo, participam de fóruns
nacionais e internacionais de diálogo social são:
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“Consoante o disposto no art. 4º e parágrafos da Lei nº. 11.648, de 31 de março de 2008 e
Portaria nº. 1.717 de 05 de novembro de 2014, após análise dos recursos interpostos e
considerando o relatório de apuração do índice de representatividade 2016, conforme
disposição contida no art. 8º da Instrução Normativa nº 02/2014, DIVULGO as Centrais Sindicais
que atenderam aos requisitos previstos no art. 2º da referida Lei, com os seus devidos índices de
representatividade, tendo como 2016 o ano de referência, as quais serão fornecidos os
respectivos certificados de representatividade - CR.
a) CUT - Central Única dos Trabalhadores, com índice de representatividade de 30,40 %;
b) UGT - União Geral dos Trabalhadores, com índice de representatividade de 11,29 %;
c) CTB - Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, com índice de representatividade
de 10,08 %;
d) FS - Força Sindical, com índice de representatividade de 10,08 %;
e) CSB - Central dos Sindicatos Brasileiros - 8,15%;
f) NCST - Nova Central Sindical de Trabalhadores, com índice de representatividade de
7,45%.”2

6. Assim, é indubitável a representatividade das requerentes, que congregam a mais
expressiva representação, mostrando-se legitimadas para a interlocução institucional
acerca das questões relacionadas ao mundo do trabalho, à defesa de direitos sociais e,
especialmente, à organização sindical das pessoas que trabalham.

7. A Medida Provisória nº 936, de 1º de abril de 2020, institui o “o Programa Emergencial
de Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe sobre medidas trabalhistas
complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo
Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19), de que trata a Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e dá outras providências”.

8. Ao contrário do que se esperava da presidência da República, neste grave momento de
agudas crises econômica, social e sanitária, o conteúdo da MP nº 936/2020 desprotege
o trabalhador; aprofunda a desigualdade inerente à relação de trabalho em desfavor
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Diário Oficial da União, 1º de abril de 2016, página 132.
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do hipossuficiente; e mitiga a garantia fundamental da inafastabilidade do sindicato
como defensor dos interesses individuais e coletivos das categorias profissionais,
inclusive com a sua obrigatória participação nas negociações coletivas de trabalho (8º,
III e VI, da Cf), resultantes das quais a Constituição federal determina o reconhecimento
das convenções e acordos coletivos de trabalho (art. 7º, XXVI, da Cf).
9. Comprovadas a legitimação das Centrais Sindicais e a pertinência temática do objeto da
ADI, é própria a sua intervenção no presente feito na qualidade de amici curiae, o que
faz mediante as contribuições ora trazidas e outras que possam ser apresentadas no
curso do processo.

II – DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 936, DE 1º DE ABRIL DE 2020, E SUAS
INCONSTITUCIONALIDADES

10. Como antes dito, editada na contramão do que se tem feito pelo mundo no combate da
pandemia do Covid-19, a MP nº 936, de 1º de abril de 2020, ao dispor “sobre medidas
trabalhistas complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública
reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19), de que
trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e dá outras providências”, uma vez
mais, entrega o trabalhador à sua própria sorte, desprotegendo-o na sua relação de
trabalho, quando medidas excepcionais para a sua garantia e fortalecimento eram
esperadas.

11. De fato, a leitura crua da norma revela que, de preservação do emprego e da renda ela
não contém nada. Destaca-se que, concretamente, a medida não abrange o período
completo de calamidade pública a que se refere o Decreto Legislativo nº 6/2020, uma
vez que sua utilização está limitada ao período de 90 dias, sem previsão de prorrogação
caso seja necessário.
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12. Os

dois

eixos

centrais

da

MP

são

a

redução

proporcional

de jornada e salário e a suspensão dos contratos de trabalho que, conforme critérios
intrincados, resultam no pagamento do "Benefício Emergencial de Preservação do
Emprego e Renda", de responsabilidade do governo, e da “ajuda compensatória
mensal” de natureza indenizatória, a cargo do empregador.

13. Exemplo de sua incoerência é a possibilidade da redução da jornada de trabalho e a de
suspensão do contrato de trabalho, por acordo individual, sem a necessária negociação
coletiva com os respectivos sindicatos profissionais, para as faixas salariais até R$
3.117,00 e acima de R$ 12.202,12; um dos objetos desta ADI nº 6.363, proposta pelo
partido Rede Sustentabilidade, já contida por liminar deferida por seu Eminente Relator,
o Ministro Ricardo Lewandovski, com a seguinte determinação:

"(...) Isso posto, com fundamento nas razões acima expendidas, defiro em parte a
cautelar, ad referendum do Plenário do Supremo Tribunal Federal, para dar
interpretação conforme à Constituição ao § 4º do art. 11 da Medida Provisória
936/2020, de maneira a assentar que “[os] acordos individuais de redução de jornada de
trabalho e de salário ou de suspensão temporária de contrato de trabalho [...] deverão
ser comunicados pelos empregadores ao respectivo sindicato laboral, no prazo de até
dez dias corridos, contado da data de sua celebração”, para que este, querendo, deflagre
a negociação coletiva, importando sua inércia em anuência com o acordado pelas
partes.”

14. Por seu conteúdo, ao não dignificar a pessoa humana e desconsiderar os valores sociais
do trabalho e da própria função social da empresa (arts. 1º, III e IV e 170, III, da Cf),
condições, contudo, necessárias à construção de uma sociedade solidária, em que a
promoção do bem de todos não seja mera ficção, mas de fato um dos objetivos
fundamentais da República (art. 3º, I e IV, da Cf), pode-se dizer que a MP nº 936/2020
nasce eivada de inconstitucionalidade formal, pois atentatória contra a própria
cidadania, por seu conceito amplo (art. 62, § 1º, I, “a”, da Cf).
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15. Não bastasse, por seus dispositivos, incide em várias inconstitucionalidades materiais,
dentre as quais se destaca a ofensa ao bloco mantenedor da garantia fundamental à
liberdade sindical, pela inafastabilidade do sindicato como defensor dos interesses
individuais e coletivos das categorias profissionais, inclusive com a sua obrigatória
participação nas negociações coletivas de trabalho (8º, III e VI, da Cf), resultantes das
quais a Constituição federal determina o reconhecimento das convenções e acordos
coletivos de trabalho resultantes (art. 7º, XXVI, da Cf).

16. De não menor relevo, tem-se também o ataque ao bloco garantidor da justa
remuneração ao trabalhador, de modo a atender às suas necessidades vitais básicas e
às de sua família (art. 7º, IV, da Cf), irredutível e com a preservação do seu poder de
compra (art. 7º, VI, e 5º, XXII, da Cf), integrado pelos fundamentos da República
calcados na cidadania (art. 1º, II, Cf), na dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, Cf), nos
valores sociais do trabalho (art. 1º, IV, Cf) para além da função social da empresa,
fundada na valorização do trabalho humano (art. 170, caput, III, Cf).
II.1.

Das inconstitucionalidades do art. 1º da MP nº 936/2020 – Estado de emergência não

justifica a retirada de direitos

17. Editada em 1º de abril de 2020, a origem da Medida Provisória nº 936, por previsão
expressa em seu art. 1º, tem pretensa justificativa no estado de calamidade pública
reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.

18. Por seus dispositivos, todavia, dentre as medidas trabalhistas propostas aos
empregadores para — diga-se, inatingível por sua via — a preservação do emprego e da
renda, a MP pretende, insidiosamente, unicamente, a redução dos ganhos
remuneratórios dos seus trabalhadores e trabalhadoras, situados nas faixas salariais até
R$ 3.117,00 e acima de R$ 12.202,12, assim como viabilizar a suspensão dos seus
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contratos de trabalho, de forma unilateral, mediante a percepção de “Benefício
Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda”, verbis:
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“Art. 1º Esta Medida Provisória institui o Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe sobre medidas trabalhistas
complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido
pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19) de que trata a
Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
Art. 7º Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o
empregador poderá acordar a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário
de seus empregados, por até noventa dias, observados os seguintes requisitos:
I - preservação do valor do salário-hora de trabalho;
II - pactuação por acordo individual escrito entre empregador e empregado,
que será encaminhado ao empregado com antecedência de, no mínimo, dois dias
corridos; e
[...]
Art. 8º Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o
empregador poderá acordar a suspensão temporária do contrato de trabalho de seus
empregados, pelo prazo máximo de sessenta dias, que poderá ser fracionado em até
dois períodos de trinta dias.
§ 1º A suspensão temporária do contrato de trabalho será pactuada por
acordo individual escrito entre empregador e empregado, que será encaminhado ao
empregado com antecedência de, no mínimo, dois dias corridos.
§ 2º Durante o período de suspensão temporária do contrato, o empregado:
I - fará jus a todos os benefícios concedidos pelo empregador aos seus
empregados; e
II - ficará autorizado a recolher para o Regime Geral de Previdência Social na
qualidade de segurado facultativo.
§ 3º O contrato de trabalho será restabelecido no prazo de dois dias corridos,
contado:
I - da cessação do estado de calamidade pública;
II - da data estabelecida no acordo individual como termo de encerramento do
período e suspensão pactuado; ou
III - da data de comunicação do empregador que informe ao empregado sobre
a sua decisão de antecipar o fim do período de suspensão pactuado.
[...]
Art. 9º O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda
poderá ser acumulado com o pagamento, pelo empregador, de ajuda compensatória
mensal, em decorrência da redução de jornada de trabalho e de salário ou da suspensão
temporária de contrato de trabalho de que trata esta Medida Provisória.
§ 1º A ajuda compensatória mensal de que trata o caput:
I - deverá ter o valor definido no acordo individual pactuado ou em negociação
coletiva;
[...]
Art. 11. As medidas de redução de jornada de trabalho e de salário ou de
suspensão temporária de contrato de trabalho de que trata esta Medida Provisória

poderão ser celebradas por meio de negociação coletiva, observado o disposto no art.
7º, no art. 8º e no § 1º deste artigo.
[...]
§ 4º Os acordos individuais de redução de jornada de trabalho e de salário ou
de suspensão temporária do contrato de trabalho, pactuados nos termos desta Medida
Provisória, deverão ser comunicados pelos empregadores ao respectivo sindicato
laboral, no prazo de até dez dias corridos, contado da data de sua celebração.
Art. 12. As medidas de que trata o art. 3º serão implementadas por meio de
acordo individual ou de negociação coletiva aos empregados:
I - com salário igual ou inferior a R$ 3.135,00 (três mil cento e trinta e cinco
reais); ou
II - portadores de diploma de nível superior e que percebam salário mensal
igual ou superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de
Previdência Social.
Parágrafo único. Para os empregados não enquadrados no caput, as medidas
previstas no art. 3º somente poderão ser estabelecidas por convenção ou acordo
coletivo, ressalvada a redução de jornada de trabalho e de salário de vinte e cinco por
cento, prevista na alínea a do inciso III do caput do art. 7º, que poderá ser pactuada por
acordo individual. [...]”

19. Ou seja, a Medida Provisória nº 936/2020 possibilita ao empregador, neste momento de
pandemia, alterar de forma prejudicial o contrato de trabalho vigente, inclusive por
acordos individuais a depender da sua faixa salarial, o que se mostra inconstitucional
(artigo 7, VI, da CF) e ilícito conforme previsão do artigo 468 da CLT.

20. O contrato de trabalho poderá sofrer redução proporcional de jornada e salários ou
suspensão temporária. Nas duas situações, o governo pagará o Benefício Emergencial
de Preservação do Emprego e Renda de forma proporcional à diminuição salarial, com
exceção de reduções inferiores a 25%.

21. As tabelas a seguir exemplificam todas as alterações contratuais permitidas pela MP, o
Benefício Emergencial proporcional e a responsabilidade financeira do empregador para
com o trabalhador.
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22. A Medida Provisória nº 936, na verdade, cria mecanismo escalonado de compensação
da perda salarial, de modo que os subsídios governamentais reponham de maneira
variada a renda da população, chegando a um mínimo 15%. Para análise mais detalhada
do aporte do governo brasileiro mediante o “Programa Emergencial de Manutenção do

Emprego e da Renda”, veja-se a Nota Técnica nº 232 do DIEESE 3 (Anexo IV desta
petição).
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23. A Constituição federal, contudo, frente a uma situação de calamidade pública —
caracterizada pela pandemia do Covid-19 —, a justificar o realinho de desajustes
econômico-financeiros, não possibilita a simples retirada de direitos trabalhistas, de
modo inclusive a prejudicar as próprias garantias mínimas à subsistência dos
trabalhadores e trabalhadoras.

24. Pela Constituição federal, a supressão de direitos frente a situações de “calamidades de
grandes proporções na natureza” somente é justificado na instituição excepcionalíssima
do “Estado de Defesa” e, mesmo assim, com as restrições severas que lhe são
particulares, inclusive territoriais, e limitados aos direitos de “a) reunião, ainda que
exercida no seio das associações”; “b) sigilo de correspondência;” e “c) sigilo de
comunicação telegráfica e telefônica” (art. 136, § 1º, I)4; nunca direitos trabalhistas.
25. O Ministro Joaquim Barbosa, relator do MS-25.295-25, ao dissertar sobre a aplicação do
princípio da finalidade no âmbito da administração pública, ressalta que “o agente ou a
autoridade pública não podem agir senão em busca do interesse público e
3

Nota Técnica Dieese nº 232, de 3 de abril de 2020. O Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda diante
dos impactos da Covid-19. Disponível em:
https://www.dieese.org.br/notatecnica/2020/notaTec232ProgramaEmergencialGoverno.html Acesso em 03/04/2020.
4

Art. 136. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado
de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social
ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza.
§ 1º O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas
e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, dentre as seguintes:
I - restrições aos direitos de:
a) reunião, ainda que exercida no seio das associações;
b) sigilo de correspondência;
c) sigilo de comunicação telegráfica e telefônica;”
5

STF, Ac. Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, publ. DJe 5.10.2007.

impulsionados por motivos de fato e de direito adaptáveis ao atingimento da finalidade
para a qual foi instituída sua competência”. E conclui citando a doutrina do professor
Caio Tácito, em sua clássica obra Direito Administrativo6:
“Não se compõe a legalidade do ato administrativo unicamente de fatores externos
relacionados com a competência, a forma ou o objeto. Ela se interioriza nos motivos e,
sobretudo, nos fins prescritos à autoridade administrativa. O requisito da finalidade é a
disciplina principal do ato em relação ao interesse público. A administração não age,
imprecisamente, segundo a veleidade ou o capricho do agente público. Ela procede
sempre almejando um objetivo prefixado na sua competência própria.”
Os motivos são, pois, os elementos objetivos de fato ou de direito que dão origem à
prática do ato administrativo.”

26. Nesse contexto, o “estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo
nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus (Covid-19) de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020”, referidos no art. 1º da MP nº 936/2020, não podem se constituir
como vetores para a diminuição das garantias legais e constitucionais dos trabalhadores
e trabalhadoras.
II.2.

Da violação da garantia à liberdade sindical – Sindicato como defensor dos

interesses individuais e coletivos das categorias profissionais

27. A liberdade sindical enfeixa uma série de garantias de exercício das liberdades, direitos
e prerrogativas para que a autonomia coletiva possa, na linha já definida pelo Excelso
STF (RE nº 590.415), dar efetividade ao princípio dos equivalentes coletivos. Assim, uma
organização sindical forte permite aos trabalhadores enfrentarem o desequilíbrio de
forças entre capital e trabalho, atingindo algum nível possível de proteção social em
busca da diminuição das desigualdades. Esse papel dos sindicatos se atualiza quanto
mais se aprofundam as desigualdades e desequilíbrios nas relações de trabalho. Em
6

TÁCITO, Caio. Direito Administrativo. Ed. Saraiva, 1975, P. 101.
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tempos de crise e desemprego, as reformas desestruturantes dos arranjos jurídicopolítico do Estado Social e Democrático procuram desorganizar o sistema sindical,
lançando os trabalhadores à própria sorte.

28. A

chamada

“Reforma

Trabalhista”

12

de

2017

trouxe

inúmeros

elementos

desestruturantes das garantias da organização sindical, conforme inclusive já foi objeto
de análise no âmbito da OIT (Application of International Labour Standards 2018 –
Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and
Recommendations). Neste Supremo Tribunal Federal, ressalte-se, tramitam outras
tantas ações envolvendo as alterações legislativas.
29. Agora, novamente atropelando o diálogo social e o debate nas Casas Legislativas, no
dia 1º de abril, o Poder Executivo editou a Medida Provisória nº 936, que despreza o
papel do sindicato como defensor dos interesses individuais e coletivos das categorias
profissionais, inclusive com a sua obrigatória participação nas negociações coletivas de
trabalho (8º, III e VI, da Cf), resultantes das quais a Constituição federal determina o
reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho resultantes e ainda
vigentes (art. 7º, XXVI, da Cf).

30. Assim o fez em privilégio ao acerto direto entre trabalhador e empresa, relação em que
o primeiro integra em reconhecida situação de hipossuficiência, mesmo em hipóteses
jurídicas em que o ajuste individual é expressamente vedado pela Constituição federal.

31. Maculados por essa inconstitucionalidade material, podem ser identificados os
seguintes dispositivos da MP nº 936/2020:

“MEDIDA PROVISÓRIA Nº 936, DE 1º de abril de 2020
Institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe sobre
medidas trabalhistas complementares para enfrentamento do estado de calamidade

pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
(covid-19), de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e dá outras
providências.
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“Art. 1º Esta Medida Provisória institui o Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe sobre medidas trabalhistas
complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido
pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19) de que trata a
Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
Art. 7º Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o
empregador poderá acordar a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário
de seus empregados, por até noventa dias, observados os seguintes requisitos:
I - preservação do valor do salário-hora de trabalho;
II - pactuação por acordo individual escrito entre empregador e empregado,
que será encaminhado ao empregado com antecedência de, no mínimo, dois dias
corridos; e
[...]
Art. 8º Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o
empregador poderá acordar a suspensão temporária do contrato de trabalho de seus
empregados, pelo prazo máximo de sessenta dias, que poderá ser fracionado em até
dois períodos de trinta dias.
§ 1º A suspensão temporária do contrato de trabalho será pactuada por
acordo individual escrito entre empregador e empregado, que será encaminhado ao
empregado com antecedência de, no mínimo, dois dias corridos.
§ 2º Durante o período de suspensão temporária do contrato, o empregado:
I - fará jus a todos os benefícios concedidos pelo empregador aos seus
empregados; e
II - ficará autorizado a recolher para o Regime Geral de Previdência Social na
qualidade de segurado facultativo.
§ 3º O contrato de trabalho será restabelecido no prazo de dois dias corridos,
contado:
I - da cessação do estado de calamidade pública;
II - da data estabelecida no acordo individual como termo de encerramento do
período e suspensão pactuado; ou
III - da data de comunicação do empregador que informe ao empregado sobre
a sua decisão de antecipar o fim do período de suspensão pactuado.
[...]
Art. 9º O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda
poderá ser acumulado com o pagamento, pelo empregador, de ajuda compensatória
mensal, em decorrência da redução de jornada de trabalho e de salário ou da suspensão
temporária de contrato de trabalho de que trata esta Medida Provisória.
§ 1º A ajuda compensatória mensal de que trata o caput:
I - deverá ter o valor definido no acordo individual pactuado ou em negociação
coletiva;
[...]
Art. 11. As medidas de redução de jornada de trabalho e de salário ou de
suspensão temporária de contrato de trabalho de que trata esta Medida Provisória

poderão ser celebradas por meio de negociação coletiva, observado o disposto no art.
7º, no art. 8º e no § 1º deste artigo.
[...]
§ 4º Os acordos individuais de redução de jornada de trabalho e de salário ou
de suspensão temporária do contrato de trabalho, pactuados nos termos desta Medida
Provisória, deverão ser comunicados pelos empregadores ao respectivo sindicato
laboral, no prazo de até dez dias corridos, contado da data de sua celebração.
Art. 12. As medidas de que trata o art. 3º serão implementadas por meio de
acordo individual ou de negociação coletiva aos empregados:
I - com salário igual ou inferior a R$ 3.135,00 (três mil cento e trinta e cinco
reais); ou
II - portadores de diploma de nível superior e que percebam salário mensal
igual ou superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de
Previdência Social.
Parágrafo único. Para os empregados não enquadrados no caput, as medidas
previstas no art. 3º somente poderão ser estabelecidas por convenção ou acordo
coletivo, ressalvada a redução de jornada de trabalho e de salário de vinte e cinco por
cento, prevista na alínea a do inciso III do caput do art. 7º, que poderá ser pactuada por
acordo individual. [...]”

32. Tomando-se como exemplo o art. 12 e seus incisos I e II da MP nº 936/2020, vê-se que,
ao editá-la, o Poder Executivo Federal permite a exclusão, por completo, da participação
das entidades sindicais desse momento de aguda crise sanitária, desprezando-as, ao
arrepio da Constituição federal, como agentes sociais aptos à proposição de soluções e,
no uso das suas prerrogativas constitucionais, mediarem eventuais percalços surgidos
na relação capital e trabalho.

33. E o que é pior: ao retirar os sindicatos da cena político-social neste momento de
profunda crise, ao contrário do que se esperava, a Presidência da República, pelo
conteúdo da MP nº 936/2020, desprotege o trabalhador; aprofunda a desigualdade
inerente à relação de trabalho em desfavor do hipossuficiente; e mitiga a garantia
fundamental da inafastabilidade do sindicato como defensor dos interesses individuais
e coletivos das categorias profissionais, inclusive com a sua obrigatória participação nas
negociações coletivas de trabalho (8º, III e VI, da Cf), resultantes das quais a
Constituição federal determina o reconhecimento das convenções e acordos coletivos
de trabalho resultantes (art. 7º, XXVI, da Cf).
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34. A prevalência do acordo individual sobre a negociação coletiva ou a definição de normas
contratuais prejudiciais, aquém do que previsto em ajustes coletivos e na Constituição
federal, a critério do empregador, são incompatíveis com o sistema de proteção
instituído pela Carta da República em favor do trabalhador, e em especial, com seu art.
8º, III e VI, e 7º, XXVI (c/c os artigos 1º, III e IV; 3º, I, II da Cf).

35. Além disso, o desrespeito do instituto do reconhecimento das convenções e acordos
coletivos de trabalho (art. 7º, XXVI, da Cf) atrai, também, a ofensa aos artigos 8º, III e VI,
da Cf, sendo que este último tem como “obrigatória a participação dos sindicatos nas
negociações coletivas de trabalho” (inciso VI), como legítimo defensor “dos direitos e
interesses coletivos ou individuais da categoria” (inciso II), que é.

36. Vide, por exemplo, o art. 7º, VI, da Cf, que somente autoriza a redução salarial mediante
negociação coletiva e, mesmo assim, com a redução proporcional da jornada de
trabalho, regra fartamente desrespeitada pela MP nº 936/2020.

37. Não se pode perder de vista que a liberdade sindical está assim posicionada dentre os
direitos fundamentais coletivos 7 de exercício coletivo e individual. No entanto, a
dimensão coletiva da liberdade sindical há de prevalecer de modo a dar ao sujeito
coletivo as ferramentas necessárias para preservar e conquistar direitos individuais que,
soltos, não são suficientes para a proteção do trabalho. De outro modo, estar-se-ia
desconhecendo as assimetrias entre sujeitos de direito distintos (empregadoempregador). A dimensão coletiva procura minimizar os efeitos da assimetria que se
estabelece no direito individual, de modo a estabelecer determinados mecanismos e
garantias da ação sindical.

7

CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e teoria da Constituição. Coimbra: Livraria Almedina, 1988, página 386.
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38. Nesse sentido, louva-se a liminar deferida pelo Eminente Relator Ricardo
Lewandowski, ao propor solução intermediária, na busca da efetividade dos princípios
constitucionais que asseguram a inafastabilidade das convenções e acordos coletivos
como meios necessários à redução salarial e a obrigatoriedade da participação dos
sindicatos nas negociações coletivas (artigos 7º, VI e XXVI, e 8º, VI, Cf), durante o
excepcional estado de calamidade pública gerado pelo coronavírus.

39. Embora não tenha desconsiderado a possibilidade do acordo individual — regra
ofensiva aos interesses dos trabalhadores e trabalhadoras manifestados amplamente
por suas entidades sindicais —, a fórmula apresentada pela decisão liminar não o
convalida de imediato. Determina que o empregador o comunique ao sindicato para,
querendo, assumir a negociação coletiva sobre os seus termos. Por esta fórmula
intermediária, o Ministro prestigiou a negociação coletiva, uma vez que o sindicato,
tomando conhecimento do ajuste individual firmado, pode deflagrar “a negociação
coletiva, importando sua inércia em anuência com o acordado pelas partes”.
40. Não se pode, todavia, diante da originalidade da fórmula, ignorar o paradoxo jurídico
que ela representa: se, para a validade dos ajustes de redução proporcional de salário e
jornada de trabalho, a Constituição tem por condição a negociação coletiva e a
celebração de uma convenção ou acordo coletivo de trabalho, inverter a lógica da
negociação, iniciando por acordos individuais, revela-se abertamente contrário ao texto
constitucional e o prestígio das soluções negociadas, em especial nos momentos de
crise.

41. O STF teve oportunidade, em voto da lavra do Ministro Luís Roberto Barroso, no RE nº
590.415/SC, de fixar premissa de distinção entre as assimetrias de poder presentes nas
relações individuais de trabalho e aquelas assentes na chamada autonomia coletiva.
Já na ementa consta a seguinte afirmação:
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“3. No âmbito do direito coletivo do trabalho não se verifica a mesma situação de
assimetria de poder presente nas relações individuais de trabalho. Como consequência,
a autonomia coletiva da vontade não se encontra sujeita aos mesmos limites que a
autonomia individual.
4. A Constituição de 1988, em seu artigo 7º, XXVI, prestigiou a autonomia coletiva da
vontade e a autocomposição dos conflitos trabalhistas, acompanhando a tendência
mundial ao crescente reconhecimento dos mecanismos de negociação coletiva,
retratada na Convenção n. 98/1949 e na Convenção n. 154/1981 da Organização
Internacional do Trabalho. O reconhecimento dos acordos e convenções coletivas
permite que os trabalhadores contribuam para a formulação das normas que regerão a
sua própria vida.”

42. No voto, em passagem ainda mais específica, destaca-se:

“20. Diferentemente do que ocorre com o direito individual do trabalho, o direito
coletivo do trabalho, que emerge com nova força após a Constituição de 1988, tem nas
relações grupais a sua categoria básica. O empregador, ente coletivo provido de poder
econômico, contrapõe-se à categoria dos empregados, ente também coletivo,
representado pelo respectivo sindicato e munido de considerável poder de barganha,
assegurado, exemplificativamente, pelas prerrogativas de atuação sindical, pelo direito
de mobilização, pelo poder social de pressão e de greve. No âmbito do direito coletivo,
não se verifica, portanto, a mesma assimetria de poder presente nas relações individuais
de trabalho. Por consequência, a autonomia coletiva da vontade não se encontra sujeita
aos mesmos limites que a autonomia individual. Ao contrário, o direito coletivo do
trabalho, em virtude de suas particularidades, é regido por princípios próprios, entre os
quais se destaca o princípio da equivalência dos contratantes coletivos, que impõe o
tratamento semelhante a ambos os sujeitos coletivos – empregador e categoria de
empregados. Sobre esse princípio já se observou: “O segundo aspecto essencial a
fundamentar o presente princípio [da equivalência dos contratantes coletivos] é a
circunstância de contarem os dois seres contrapostos (até mesmo o ser coletivo obreiro)
com instrumentos eficazes de atuação e pressão (e, portanto, negociação).
Os instrumentos colocados à disposição do sujeito coletivo dos trabalhadores
(garantias de emprego, prerrogativas de atuação sindical, possibilidade de mobilização e
pressão sobre a sociedade civil e Estado, greve, etc.) reduziriam, no plano juscoletivo, a
disparidade lancinante que separa o trabalhador, como indivíduo, do empresário. Isso
possibilitaria ao Direito Coletivo conferir tratamento jurídico mais equilibrado às
partes nele envolvidas.”

43. É na dimensão coletiva que a Constituição federal assegura, no inciso III do art. 8º, a
representação do sindicato em relação à categoria e, no art. 7º, inciso XXVI, a eficácia
erga omnes dos instrumentos coletivos.
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44. Vale comentar, ainda, que as disposições da MP vão na contramão do que outros países
estão fazendo para estimular a negociação coletiva e, assim, proteger os trabalhadores.
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45. A Espanha, no dia 29 de março de 2020 8, editou mais um decreto estabelecendo que
todas as horas não trabalhadas do dia 30 de março a 9 de abril serão pagas e
compensadas mediante acordo coletivo! Só na ausência de acordo ou de mediação
eficaz, o empresário pode adotar compensação direta, observadas determinadas
condições.

46. A Medida Provisória atinge, assim, a todas as associações sindicais filiadas às
requerentes, de modo a restringir seus espaços de liberdade e de autonomia, com
consequências diretas sobre o dever de defesa dos direitos e interesses coletivos ou
individuais da categoria por elas representadas, que decorre do art. 8º, em especial
inciso III, da Constituição federal e o da negociação coletiva, inscrito no inciso VI do art.
8º da Cf/88.

47. Na mesma linha do que aqui se defende, o Procurador-Geral do Trabalho, Alberto
Bastos Balazeiro, o Coordenador e a Vice-Coordenadora Nacional de Promoção da
Liberdade Sindical (CONALIS) do Ministério Público do Trabalho, Ronaldo Lima dos
Santos e Carolina Pereira Mercante, firmaram Nota Técnica Conjunta nº 06/2020
(Anexo V desta peça), em que reputaram essencial a adoção de medidas para a
proteção do emprego e da ocupação, bem como de sustentabilidade das atividades
econômicas das empresas, durante e após os impactos imediatos da pandemia sobre as
relações de trabalho, de forma articulada com os diversos atores sociais, observados os
seguintes pressupostos, dentre outros:

8

Disponível em: <https://baylos.blogspot.com/2020/03/sobre-el-permiso-retribuido-recuperable.html?spref=fb&m=1
Acesso em 29/03/2020.

>.

“I. PROMOÇÃO DE DIÁLOGO SOCIAL TRIPARTITE, CONSOANTE PRECONIZADO PELA OIT,
em matéria de condições de trabalho, emprego e ocupação, para o enfrentamento dos
desafios socioeconômicos oriundos da pandemia da COVID-19, privilegiando-se a
negociação coletiva para as matérias constitucionalmente delegadas pela Constituição
federal de 1988 (artigo 7º) à autonomia privada coletiva (acordos e convenções
coletivas), como possibilidade de redução do salário, (inciso VI); redução e compensação
de jornada (inciso XIII); jornada em turnos ininterruptos de revezamento (inciso XIV).
(...)
IV. ARTICULAR E DEBATER COM OS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS GARANTIA DE
EMPREGO E SALÁRIOS E ADOÇÃO DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO À SAÚDE DOS
TRABALHADORES, durante todo o período da pandemia da COVID-19, PELAS EMPRESAS
OU SETORES QUE RECEBEREM DE GOVERNOS OU ÓRGÃOS ESTATAIS qualquer tipo de
ajuda, auxílio, subsídios, subvenções, isenção total ou parcial de impostos, anistia,
prorrogação ou suspensão temporária de dívidas ou qualquer incentivo ou benefício
estatal de qualquer natureza; privilegiando-se a participação e o diálogo com as
entidades sindicais nos respectivos processos de deliberação e decisão.
V. PRIMAZIA DA NEGOCIAÇÃO COLETIVA E/OU DIÁLOGO COM AS ENTIDADES SINDICAIS
para a adoção de quaisquer medidas de proteção à saúde, ao emprego e à ocupação
pelas empresas podendo-se proceder à instalação de COMITÊS DE CRISE com a
participação de representantes dos sindicatos de trabalhadores e sindicatos patronais ou
empregadores, com a utilização de meios telemáticos para deliberações e decisões.
(...)
VII. PRIMAZIA DA NEGOCIAÇÃO COLETIVA E/OU DIÁLOGO COM AS ENTIDADES SINDICAIS
PARA INSTITUIÇÃO DE QUALQUER PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA OU
EQUIVALENTE; DISPENSA PLÚRIMA OU COLETIVA; devendo referidas medidas somente
ser implementadas na insuficiência das demais medidas anteriormente citadas e de
outras que sejam passíveis de adoção pela respectiva empresa ou setor;
(...)
XI. PRIVELIGIAMENTO DOS MÉTODOS DE AUTOCOMPOSIÇÃO DE CONFLITOS por meio
de pleno e amplo diálogo com as entidades sindicais, para o entabulamento de
NEGOCIAÇÃO COLETIVA e MEDIAÇÃO, para quais o MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO,
por meio de seus diversos órgãos em todo o país, coloca-se à disposição das entidades
governamentais, empresariais e profissionais para proceder às mediações que forem
necessárias com vistas ao entabulamento de pacto nacional global, pactos setoriais e
negociações coletivas para resolução de questões pertinentes aos impactos decorrentes
da pandemia de COVID-19 nas relações de trabalho.”

48. O Ministério Público do Trabalho, por sua vez, em Nota Técnica que teve por objeto a
edição da MP nº 927/2020 — cujas inconstitucionalidades flagrantes, reiteradas na MP
nº 936/2020, evidenciam a intenção política do Governo Federal de enfraquecimento da
representação sindical, como instrumento nefasto de aprofundamento da desigualdade
social —, entendeu que mesmo esse quadro de calamidade pública não pode autorizar
a inversão do ordenamento jurídico, para que as negociações individuais, entre
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trabalhador e empregador, estejam acima de normas coletivas e da própria lei (Anexo
VI desta peça).
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49. Portanto, nessa mesma diretriz, somente a deliberação coletiva pode conferir
tratamento mais equilibrado às necessidades temporárias de realinhamento das
relações de trabalho, durante a profunda crise sanitária.

50. A gravidade do momento, e para a adequada proteção de trabalhadores de um lado e
da atividade econômica, de outro, as soluções negociadas coletivamente trarão mais
certeza e segurança jurídica do que aquela adotada individualmente mediante
acordos, cuja vontade, segue desde o início plenamente viciada pela impossibilidade
de adotar conduta diversa. Ao contrário, as convenções celebradas neste curto
período, por algumas categorias profissionais e econômicas ou acordos celebrados
com empresas, demonstram a maturidade na adequação setorial para a preservação
dos empregos, do salário e da atividade econômica.

51. A negociação coletiva pacifica as relações de trabalho, dando estabilidade para o que
fora estabelecido. E, a demonstrar a plenitude de sua eficácia, para momentos como o
que agora vivenciamos, no dia 26 de março de 2020 foi largamente noticiado pela
imprensa que: “Em meio à crise em razão da pandemia do novo coronavírus, que
derrubou o tráfego aéreo, os tripulantes de Gol e Latam aprovaram nesta quinta-feira as
propostas de redução de salário e jornada apresentadas pelas companhias aéreas em
votação realizada por meio do Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA). Na prática, o
corte chegará a 80% da remuneração de pilotos e comissários de bordo, informou
Ondino Dutra, presidente da entidade”9.

9

Disponível em: <https://oglobo.globo.com/economia/tripulantes-de-gol-latam-aprovam-medidas-que-reduzem-salarios-emate-80-24330919?versao=amp.> Acesso em 28/03/2020.

III – OFENSA ÀS NORMAS INTERNACIONAIS DO TRABALHO

52. Nenhuma medida provisória pode contrariar a Constituição federal, como já elencado
anteriormente, nem os Tratados Internacionais em matéria de direitos humanos ao qual
o Estado Brasileiro se vinculou.

53. Seguramente, é possível dizer que a MP nº 936 esbarra no controle de
convencionalidade entre suas disposições e as matérias regulamentadas pelas
convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

54. Conforme o entendimento firmado por este Tribunal, os tratados internacionais de
direitos humanos – como é o caso das normas produzidas no âmbito da OIT –, quando
não aprovados segundo os parâmetros estabelecidos no art. 5º, § 3º, da Constituição,
ingressam no ordenamento jurídico brasileiro com o status supralegal. Desse modo, os
dispositivos legais, como os introduzidas ao ordenamento pela MP, devem ser
interpretados em conformidade com as normas internacionais, pois essas possuem, no
mínimo, hierarquia supralegal.

55. De início, o processo de edição da MP não promoveu a consulta tripartite para as
normas do trabalho, violando, dessa maneira, o princípio do tripartismo disposto na
Convenção nº 144 da OIT (aprovada pelo Decreto Legislativo nº 6, de 01/06/89, e
promulgada pelo Decreto nº 2.518, de 12/03/98, substituído pelo Decreto nº
10.088/19), que versa sobre a necessidade do diálogo entre as “organizações
representativas”, compreendidas como sendo o governo, os representantes dos
empregadores e dos trabalhadores, com o objetivo de se alcançar justiça social em prol
do trabalho digno para todas as pessoas, objetivo este que é central em um Estado
Democrático de Direito.
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56. A referida MP foi editada de forma unilateral pelo Poder Executivo brasileiro, sem que
tenha havido qualquer participação dos demais atores, o que reforça ainda a sua
fragilidade e insuficiência para lidar com a situação de urgência.

57. A OIT dispõe sobre a necessidade de observância do princípio do tripartismo para que
haja equilíbrio nas relações de trabalho e limitação do poder diretivo do empregador. O
empregado, especialmente nesta situação de crise, de urgência, para além da
indisponibilidade do próprio trabalho em si, não têm poder de interferência na
atividade do empregador que seja capaz de exigir qualquer forma de permanência sem
que lhe reste um prejuízo efetivo, daí porque esta MP só cumpriria a sua finalidade (e
gozaria de validade) se determinasse a manutenção de direitos já existentes no contrato
de trabalho, assegurasse a permanência do contrato de trabalho e de salário, inclusive
por um período posterior à pandemia.

58. Destaquemos trechos da Convenção nº 144 da OIT:
“CONVENÇÃO Nº 144 SOBRE CONSULTAS TRIPARTITES PARA PROMOVER A APLICAÇÃO
DAS NORMAS INTERNACIONAIS DO TRABALHO
ARTIGO 1º
Na presente Convenção, a expressão "organizações representativas" significa as
organizações mais representativas de empregadores e trabalhadores, que gozem do
direito de liberdade sindical.
ARTIGO 2º
1. Todo Membro da Organização Internacional do Trabalho que ratifique a presente
Convenção compromete-se a pôr em prática procedimentos que assegurem consultas
efetivas, entre os representantes do Governo, dos Empregadores e dos trabalhadores,
sobre os assuntos relacionados com as atividades da Organização Internacional do
Trabalho a que se refere o Artigo 5, parágrafo 1, adiante.
2. A natureza e a forma dos procedimentos a que se refere o parágrafo 1 deste artigo
deverão ser determinados em cada país de acordo com a prática nacional, depois de
ter consultado as organizações representativas, sempre que tais organizações existam e
onde tais procedimentos ainda não tenham sido estabelecidos.
ARTIGO 3º
1. Os representantes dos empregadores e dos trabalhadores, para efeito dos
procedimentos previsto na presente Convenção, serão eleitos livremente por suas
organizações representativas, sempre que tias organizações existam.
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2. Os empregadores e os trabalhadores estarão representados em pé de igualdade em
qualquer organismo mediante o qual sejam levadas a cabo as consultas.
ARTIGO 5º
1. O objetivo dos procedimentos previstos na presente Convenção será o de celebrar
consultas sobre:
a) as respostas dos Governos aos questionários relativos aos pontos incluídos na ordem
do dia da Conferência Internacional do Trabalho e os comentários dos Governos sobre
os projetos de texto a serem discutidos na Conferência.
b) a propostas que devam ser apresentadas à autoridades competentes relativas à
obediência às convenções e recomendações, em conformidade com o artigo 19 da
Constituição da Organização Internacional do Trabalho.
c) o reexame, dentro de intervalos apropriados, de convenções não ratificadas e de
recomendações que ainda não tenha efeito, para estudar que medidas poderiam tomarse para colocá-las em prática e promover sua ratificação eventual;
d) as questões que possam levantar as memórias que forem comunicadas à Secretaria
Internacional do Trabalho em virtude do artigo 22 da Constituição da Organização
Internacional do Trabalho.
e) as propostas de denúncia de convenções ratificadas.”

59. Ligadas intimamente ao desrespeito ao tripartismo, há violações graves à Convenção nº
98 da OIT sobre Direito de Sindicalização e de Negociação Coletiva (aprovada pelo
Decreto Legislativo nº 49, de 27/08/52; ratificada em 18/11/52; promulgada pelo
Decreto nº 33.196, de 29/06/53) e à Convenção nº 154 da OIT sobre Fomento à
Negociação Coletiva (aprovada pelo Decreto Legislativo nº 22, de 12/05/92, e
promulgada pelo Decreto nº 1.256, de 29/09/94, substituído pelo Decreto nº
10.088/19), que dispõe sobre a obrigação solene de a OIT e os Estados-Membro de
estimularem mecanismos para se alcançar o reconhecimento efetivo do direito de
negociação coletiva.

60. A Convenção nº 154, em seu art. 7º, consagra expressamente o tripartismo ao prever
que “as medidas adotadas pelas autoridades públicas para estimular o desenvolvimento
da negociação coletiva deverão ser objeto de consultas prévias e, quando possível, de
acordos entre as autoridades públicas e as organizações patronais e as de
trabalhadores”. Desse modo, todas as alterações legislativas referentes à negociação
coletiva devem ser precedidas de consultas e, se possível, de consenso, entre o governo
e os entes de representação dos trabalhadores e dos empregadores.
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61. A MP, ao contrário, alijou as entidades sindicais, não garantindo nem mesmo que sejam
comunicadas pelos empregadores das medidas urgentes tomadas durante a pandemia.
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62. Vejamos alguns dispositivos da Convenção nº 98 e da Convenção nº 154:
“CONVENÇÃO Nº 98 SOBRE DIREITO DE SINDICALIZAÇÃO E DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA

Art. 4 — Deverão ser tomadas, se necessário for, medidas apropriadas às condições
nacionais, para fomentar e promover o pleno desenvolvimento e utilização dos meios
de negociação voluntária entre empregadores ou organizações de empregadores e
organizações de trabalhadores com o objetivo de regular, por meio de convenções, os
termos e condições de emprego.

CONVENÇÃO Nº 154 SOBRE FOMENTO À NEGOCIAÇÃO COLETIVA

Art. 1 — 1. A presente Convenção aplica-se a todos os ramos da atividade econômica.
2. A legislação ou a prática nacionais poderá determinar até que ponto as garantias
previstas na presente Convenção são aplicáveis às forças armadas e à polícia.
3. No que se refere à administração pública, a legislação ou a prática nacionais poderão
fixar modalidades particulares de aplicação desta Convenção.
Art. 2 — Para efeito da presente Convenção, a expressão ‘negociação coletiva’
compreende todas as negociações que tenham lugar entre, de uma parte, um
empregador, um grupo de empregadores ou uma organização ou várias organizações
de empregadores, e, de outra parte, uma ou várias organizações de trabalhadores,
com fim de:
a) fixar as condições de trabalho e emprego; ou
b) regular as relações entre empregadores e trabalhadores; ou
c) regular as relações entre os empregadores ou suas organizações e uma ou várias
organizações de trabalhadores, ou alcançar todos estes objetivos de uma só vez.”

63. A MP nº 936/2020, ao restringir as hipóteses de negociação coletiva, mesmo em
situação em que esta forma de ajuste é expressamente previsto pela Constituição
federal (art. 7º, VI), deixando a sorte da subsistência do trabalhador à mercê da
exclusiva vontade da empresa, fere de morte o estímulo à negociação entre
trabalhadores e empregadores.

64. Sobre este ponto, vale lembrar que o Brasil segue denunciado na OIT em relação à
“Reforma

Trabalhista”

exatamente

pela

ausência

de

diálogo

tripartite

e

enfraquecimento das negociações coletivas.

65. No Informe da Comissão de Expertos em Aplicação de Convenções e Recomendações
(Informe III – Parte A), divulgado em fevereiro deste ano10, a OIT levou em conta as
informações prestadas por entidades representativas de trabalhadores e de
empregadores, bem como do próprio governo sobre as medidas tomadas em relação a
violações a convenções internacionais ratificadas pelo Brasil, em razão da Lei nº
13.467/2017.

66. No caso da Convenção nº 98, o relatório solicita que o governo brasileiro tome medidas
que coíbam atos antissindicais; que revise os artigos da CLT alterados pela reforma que
permitem a negociação coletiva ampla, inclusive contrariando a lei (arts. 611-A e 611-B,
CLT) e a negociação direta entre empregados e empregadores sem a participação dos
sindicados (art. 444, CLT); bem como que tome medidas para facilitar a negociação
coletiva dos “trabalhadores autônomos” (art. 442-B, CLT). Todos estes pontos, como se
vê, estão também presentes na MP nº 936/2020.

67. Por fim, cite-se a Convenção nº 155 da OIT sobre Segurança e Saúde dos Trabalhadores
(aprovada pelo Decreto Legislativo nº 2, de 17/03/92; retificada em 18/05/92; e
promulgada pelo Decreto nº 1.254, de 29/09/94):
“Art. 8 — Todo Membro deverá adotar, por via legislativo ou regulamentar ou por
qualquer outro método de acordo com as condições e a prática nacionais, e em consulta
com as organizações representativas de empregadores e de trabalhadores
interessadas, as medidas necessárias para tornar efetivo o artigo 4 da presente
Convenção.

10

Disponível em: <https://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-standards/committeeof-experts-on-the-application-of-conventions-and-recommendations/WCMS_735948/lang--es/index.htm>.
Acesso
em:
26/03/2020.
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Art. 13 — Em conformidade com a prática e as condições nacionais deverá ser
protegido, de consequências injustificadas, todo trabalhador que julgar necessário
interromper uma situação de trabalho por considerar, por motivos razoáveis, que ela
envolve um perigo iminente e grave para sua vida ou sua saúde.
Art. 16 — 1. Deverá ser exigido dos empregadores que, na medida que for razoável e
possível, garantam que os locais de trabalho, o maquinário, os equipamentos e as
operações e processos que estiverem sob seu controle são seguros e não envolvem risco
algum para a segurança e a saúde dos trabalhadores.”

68. Como se vê claramente, a MP nº 936/2020, além de afrontar a Constituição federal,
viola inúmeras convenções internacionais, sendo, por isso, também evidente a
necessidade do controle de convencionalidade da referida norma.
69. Assim, com fundamento no princípio da liberdade sindical e nas contrariedades às
normas internacionais citadas, as requerentes se opõem às mudanças promovidas pela
MP nº 936/2020.
70. Sob a justificativa de estado de calamidade, a medida limita-se à restrição de direitos
dos trabalhadores e das trabalhadoras, com o aprofundamento da precarização de sua
condição socioeconômica, sem qualquer diálogo com os sujeitos políticos que lhe dão
voz.
71. Impõe-se prestigiar as negociações coletivas, acordos e convenções coletivas, que
podem ser celebrados de modo célere, como já prenunciam diversos acordos firmados
com setores específicos, iniciando, inclusive, com acordos marco, mais gerais,
abrangendo setores por inteiro, e chegando aos casos específicos, sem quebra da regra
constitucional e dos compromissos internacionais assumidos.
72. Por ora, tendo em vista que o que se submete ao Plenário é a Liminar parcialmente
concedida, sem, ainda, exame de fundo, as razões ora expostas sãos suficientes,
requerendo que a qualquer momento possam apresentar novas e complementares
razões de fundo.
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IV – REQUERIMENTOS
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73. Diante do exposto, requerem:

a.

Sejam admitidas na qualidade de amici curiae, na ação e em todas as que estão a
ela apensadas para tramitação e julgamento conjunto;

b. Receba as contribuições ora trazidas e outras que possam trazer no curso do
processo;
c.

Seja deferida a sua participação, inclusive para fins de sustentação oral, na Sessão
de Julgamento;

d. Para facilitar as intimações, que sejam realizadas em nome do advogado JOSÉ
EYMARD LOGUERCIO, OAB/DF nº 1.441-A.
e.

Conceda a LIMINAR REQUERIDA em toda a sua extensão, ou, em havendo
necessidade de modulação, que o faça exclusivamente em relação aos acordos
individuais celebrados antes da concessão parcial da liminar, fixando, para frente, a
obrigatoriedade da negociação coletiva e dos acordos coletivos ou convenções
coletivas para disciplinar a matéria.

f.

Esperam, ao final, seja acolhida a declaração de inconstitucionalidade arguida,
pelos fundamentos tão bem apresentados na ação promovida.

Esperam que, como resultado, em interpretação sistemática com o ordenamento legal,
constitucional e convencional, o Supremo Tribunal Federal extirpe as inconstitucionalidades
apontadas na MP nº 936/2020, caso não a declare formalmente inválida, por não preencher os
requisitos do art. 62 da Constituição federal.

Termos em que,
P. Deferimento.
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Brasília, 7 de abril de 2020.

Sérgio Nobre
Central Única dos Trabalhadores

Ricardo Patah
União Geral dos Trabalhadores

Adilson Araújo
Central dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Brasil

Miguel Eduardo Torres
Força Sindical

Antonio Fernandes dos Santos Neto
Central dos Sindicatos Brasileiros

José Calixto Ramos
Nova Central Sindical de Trabalhadores

José Eymard Loguercio
OAB/DF nº 1.441-A

Ricardo Quintas Carneiro
OAB/DF nº 1.445-A

Fernanda Caldas Giorgi
OAB/DF nº 43.404

Antonio Fernando Megale Lopes
OAB/DF nº 23.072

Augusta de Raeffray Barbosa
OAB/SP nº 184.291
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Cesar Augusto de Mello
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Cláudia Campas Braga Patah
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Magnus Henrique de Medeiros Farkatt
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Zilmara David de Alencar
OAB/DF nº 38.142
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