EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI DO
EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, RELATOR NA AÇÃO DIRETA
DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.363/DF.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE LOJISTAS DE SHOPPING –
ALSHOP, pessoa jurídica de direito privado (associação sem fins lucrativos),
inscrita no CNPJ/MF sob n. 68.167.592/0001-74, com sede na Rua Samuel
Morse, n. 120 – conjunto n. 153, Brooklin, São Paulo – SP, CEP 04576-060, a
qual defende os interesses de seus associados, lojistas do ramo varejista
específico de shopping center no território brasileiro, vem por seu
advogado infra-assinado, respeitosamente, a presença de Vossa Excelência,
com fulcro nos artigos 138 do Código de Processo Civil e §2º do artigo 7º da
Lei 9.868, de 1999, requerer seu ingresso na presente lide na condição de
AMICUS CURIAE
pelas as razões de fato e de direito a seguir expostas de forma
articulada.

I.

SÍNTESE DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.
6.363.
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Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida
cautelar, proposta pelo Partido Rede Sustentabilidade, em face da Medida
Provisória

n.

936/2020,

especificamente

contra

os

dispositivos

consubstanciados nos Art. 1, Art. 7º I, II, Art. 8º § 1º, § 2º, I, II, § 3º I, II, Art. 9º
§ 1º,I Art. 11, § 4º, Art. 12. I, II e Parágrafo único do artigo da aludida Medida
Provisória.
Alega o partido Requerente que a Medida Provisória n. 936/2020 viola
os arts. 7º, VI, XIII e XXVI, e 8º, III e VI, da Constituição, razão pela qual
postulou pela a concessão de medida cautelar para afastar o uso de acordo
individual para dispor sobre as medidas de redução de salário e suspensão de
contrato de trabalho, o § 4º do art. 11; e o art. 12, na íntegra; bem como, das
expressões ‘individual escrito entre empregador e empregado’ do inciso II do
art. 7º; ‘individual do inciso II do parágrafo único do art. 7º; “individual escrito
entre empregador e empregado” do § 1º do art. 8º; “individual” do inciso II do §
3º do art. 8º; e “no acordo individual pactuado ou” do inciso I do § 1º do art. 9º.
Postulou,

ainda,

pela

procedência

da

ação

direta

de

inconstitucionalidade para que seja declarada a inconstitucionalidade, a fim de
afastar o uso de acordo individual para dispor sobre as medidas de redução de
salário e suspensão de contrato de trabalho, o § 4º do art. 11; e o art. 12, na
íntegra; bem como das expressões “individual escrito entre empregador e
empregado” do inciso II do art. 7º; “individual” do inciso II do parágrafo único
do art. 7º; “individual escrito entre empregador e empregado” do § 1º do art. 8º;
“individual” do inciso II do § 3º do art. 8º; e no acordo individual pactuado ou do
inciso I do § 1º do art. 9º.
Por meio de decisão monocrática proferida no dia 06/04/2020 o Vossa
Excelência deferiu, em parte, a liminar pleiteada, nos seguintes termos, a
saber:
In verbis
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[...] 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. [...].
3
A aludida decisão monocrática que concedeu, em parte, a liminar será
submetida a referendo pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em data
agendada para o dia 16 de abril de 2020.
Desta feita, nos termos dos artigos 138 do Código de Processo Civil e
§2º do artigo 7º da Lei 9.868, de 1999 a associação, ora Requerente, ingressa
nestes autos para requerer sua admissão na condição de amicus curiae, pelas
razões de fato e de direito a seguir aduzidas, de forma articulada.

II.

CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE LEGITIMIDADE PARA A

ADMISSÃO DA ASSOCIAÇÃO COMO AMICUS CURIAE.
No caso em deslinde, a associação, ora Requerente, possui
representatividade adequada pois defende os interesses de lojistas que atuam
nos mais diversos ramos de atividades do varejo e, especificamente em
estabelecimentos localizados em shopping center no território brasileiro,
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sendo os aludidos lojistas empregadores de uma considerável parcela de
trabalhadores.
Aponta-se, ainda, o fato de a associação, ora Requerente, ser
formalmente constituída e apta a representar seus Associados na presente
ação, na condição de amicus curiae, em razão dos termos dispostos nas letras
“c” e “e” do artigo 2º, bem como, no descrito no artigo 43, ambos do Estatuto
Social da entidade.
Para facilitar a cognição por parte de Vossa Excelência, inserimos no
corpo desta peça as imagens extraídas do aludido documento (íntegra do
Estatuto Social foi juntada em documento anexo a este pedido).
Imagens dos artigos do Estatuto Social da entidade, ora Requerente:
4

Superado os temas da legitimidade formal e setorial da associação
Requerente, faz-se necessário apontar que a área do varejo em shopping
center no Brasil emprega o número estimado de um milhão e trezentos mil
trabalhadores os quais serão os destinatários diretos do resultado da decisão
proferida pelo Plenário na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, que
se aproxima.
Neste particular, as pesquisas realizadas pelas principais entidades
representantes do setor de varejo em shopping center, respeitadas as
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metodologias utilizadas por cada uma delas, apontam números semelhantes,
senão vejamos.
De início, a ALSHOP, associação de lojistas de shopping center, ora
Requerente, na última pesquisa anual realizada apurou o número de um
milhão, trezentos e oitenta e um mil, quinhentos e trinta profissionais atuantes
no setor de varejo de shopping center.

5

Fonte: site ALSHOP: https://www.Alshop.com.br/portal/pesquisa/

Na esteira, a Abrasce - Associação Brasileira de Shopping Center, principal
entidade representante dos proprietários de shopping center no Brasil,
divulgou números semelhantes sobre a quantidade de profissionais atuantes
neste subsistema de varejo.
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Fonte: Site Abrasce Associação Brasileira de Shopping Centers - https://abrasce.com.br/numeros/setor/

Apresentados os números, resta claro que o setor de lojistas de varejo
em shopping center o qual a associação Requerente representa é
composto por uma enormidade de profissionais os quais, a maior parcela é
composta por empregados assalariados, regularmente registrados, os quais
serão afetados pela decisão a ser proferida por esta nobre Corte na presente
lide.
Frise-se que o setor de varejo é um dos mais afetados pela crise oriunda
da pandemia mundial.
Desta feita, a relevância da matéria e as especificidades dos temas
discutidos nesta lide, bem como, a repercussão social, estão intimamente
relacionados com as atividades dos associados os quais a Requerente
representa em razão de os lojistas de shopping empregarem uma parcela
enorme de trabalhadores diretos e indiretos no Brasil.
Acresce-se o fato de diversos Decretos Estaduais, recentemente
publicados, determinarem o fechamento dos estabelecimentos dos shopping
centers o que impede os lojistas, em sua maioria, o exercício das atividades;
vale dizer, são obrigados baixar as portas, via de consequência deixam de
perceber os ingressos financeiros das vendas e, de outro lado, tem de arcar
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com os altos custos das operações, dentre eles, os das folhas de pagamentos
de funcionários.
Dessarte, a participação da entidade Requerente nesta lide, na
condição de amicus curiae, é de extrema importância pois, conforme dito
alhures, o resultado da decisão refletirá diretamente nas atividades dos lojistas
atuantes no ramo de shopping center.
Ademais, a Requerente, nesta oportunidade, apresentará informações
e dados relevantes, capazes de auxiliar esta nobre Corte na tomada de decisão
sobre os temas controvertidos nesta lide.
Ressalta-se que o instituto do amicus curiae tem como propósitos
principais permitir o ingresso de terceiros na lide aptos a contribuir com
informações técnicas, argumentos importantes para o bom julgamento da
causa e auxiliar no debate plúrimo sobre os temas discutidos.
Neste particular, essa respeitável Corte, em julgamento de Pleno na ADI
n. 3.460/DF externou o entendimento que o amicus curiae é um colaborador
da Justiça, um agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir
para qualificação da decisão a ser tomada, senão vejamos.
Imagem do trecho do acordão na ADI n. 3.460/DF.
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Fonte: Site STF: http://portal.stf.jus.br/

Por todo o exposto, indubitável que associação, ora Requerente, detém
legitimidade formal para representar os lojistas de shopping; o temas discutidos
no litígio são diretamente relacionados com as atividade dos representados
pela associação, bem como, a entidade reúne informações relevantes sobre o
setor específico de lojistas varejistas atuantes em shopping center; Tudo isso
justifica a admissão da entidade nesta lide, na condição de amicus curiae.
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III- CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO REQUERENTE, NA CONDIÇÃO DE
AMICUS CURIAE.
A Requerente, alinhada com a natureza jurídica do instituto do amicus
curiae, neste momento, traz a esta nobre Corte informações relevantes
sobre setor de varejo, em especial, do ramo atuante em shopping center
no território brasileiro, nos termos expostos a seguir.
iii.i – Breve contexto do cenário da pandemia mundial.
De início, impende ressaltar que vivemos um momento de anormalidade
social, não só no Brasil mas no mundo, sem exceções.
Nesse particular, o Brasil, por meio do Decreto Legislativo n. 6 de 2020
reconheceu expressamente o estado de calamidade pública, senão vejamos:
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Por conta do atual cenário, cediço que todos os participantes da
sociedade têm, obrigatoriamente, de se adaptar a uma realidade, ainda que
transitória, a qual exige certos sacrifícios.
Vale dizer, todos na sociedade devem contribuir com uma parcela de
sacrifícios em nome de bem maior comum, tudo a auxiliar a retomada da
normalidade.
Neste sentido, o Estado tem buscado contribuir para evitar o colapso da
economia e da sociedade por meio das diversas medidas legais publicadas
recentemente.
Dentre as medidas, foi decretada a MP 936/2020 a qual tem o objetivo
de criar alternativas para manter os postos de trabalho durante o período da
crise que é de dimensão planetária, diga-se de passagem, e agora passa pelo
controle de legalidade desta Nobre Corte.
Fato é que, em períodos como o que estamos enfrentando, a
interpretação do arcabouço das Leis, dos dispositivos legais, deve ser feita a
luz de uma realidade atípica e temporária.
Em outras palavras, os objetos controvertidos discutidos nesta lide
devem ser apreciados com as devidas cautelas e considerando os impactos
causados a sociedade como um todo e não, somente, a uma parcela
destacada.
Vale dizer; há de se sopesar as consequências práticas que cada uma
das alternativas trará a sociedade e ao próprio trabalhador.
No caso em deslinde, a alternativa de declarar a inconstitucionalidade
dos artigos contestados pelo partido Autor, dispostos na MP 936/2020,
relacionados aos acordos individuais para diminuição das jornadas de trabalho
e suspensão temporária dos contratos, certamente resultará em maiores
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prejuízos aos próprios trabalhadores em razão da impossibilidade dos lojistas
manterem os pagamentos das folhas de salários sem neste período sequer
poder exercer suas atividades.
Dessarte, é imprescindível que os poderes executivo e legislativo criem
soluções urgentes, ainda que transitórias em atenção as necessidades da
sociedade como um todo.
E o poder Judiciário tem papel fundamental no controle de legalidade
das normas criadas neste período de pandemia, tendo como premissa a
anormalidade temporária que todos enfrentam.
E por conta disto, as normas previstas na Medida Provisória em debate,
não resultam em redução de garantias aos trabalhadores, ao contrário, buscam
criar alternativas para garantir uma renda mínima aos trabalhadores.
11
iii.ii Composição das empresas do setor de varejo em shopping center.

Neste momento, é de extrema importância informar a esta Nobre Corte
o fato de o setor de varejo em shopping center no Brasil ser composto
por, aproximadamente, 60% a 70 % de pequenos e empreendedores os
quais não possuem tração suficiente para suportar todos os custos
inerentes as suas operações, sem ingressos oriundos das vendas.
Vale dizer, em que pese todo o esforço dos pequenos empreendedores
para não realizar demissões, o fato de não poderem manter seus comércios
abertos, resulta na falta de recursos em caixa para arcar com os salários de
boa parte de seus funcionários.
Some-se o fato de dificuldade prática que os empreendedores vêm
enfrentando para obtenção de créditos com juros acessíveis o que resulta em
demora no ingresso dinheiro no caixa das empresas.
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Desta feita, medidas que flexibilizem os pagamentos dos salários dos
funcionários dos pequenos e médios lojistas de shopping (a maioria) são vitais
para a sobrevivência do setor.
iii.iii - Queda no faturamento do varejo em shopping center.
Para que essa respeitável Corte tenha a exata dimensão da queda nos
faturamentos dos lojistas varejistas, a empresa CIELO, que opera no segmento
de pagamentos eletrônicos no setor de varejo, desde o início da pandemia,
tem disponibilizado relatórios sobre o faturamento médio mensal do setor.
Feita uma análise no boletim mais recente, resta claro que o varejo vem
experimentando acentuadas quedas no faturamento, sendo 52,3% no mês de
março, 43,9% na primeira semana de abril e 35,5% na segunda semana de
abril de 2020.
Há ramos do varejo, que experimentam mais de 90% de queda no
faturamento.
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Fonte: Site CIELO - https://www.cielo.com.br/boletim-cielo-varejo/ , consultado em 14/04/2020.

Destarte, resta evidente que a equação faturamento versus despesas
está extremamente comprometida no setor de varejo.
A MP 936/2020, a seu turno, disponibilizou os instrumentos de redução
de jornada e de suspensão temporária dos contratos individuais de trabalho os
quais são ferramentas imprescindíveis para o auxílio temporário aos
empreendedores para restabelecer o equilíbrio dos fluxos de caixas dos lojistas
varejistas de shopping center.

iii.iv - Pluralidade de entidades sindicais.
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Um outro ponto relevante a ser considerado é sobre dificuldade prática
de implementação da obrigação de comunicação dos acordos individuais aos
sindicatos.
De acordo com os dados informados pelo Ministério do Trabalho, no
Brasil, atualmente há o número de 17.091 sindicatos registrados e, destes,
11743 representam trabalhadores.

14
Fonte :http://www3.mte.gov.br/sistemas/cnes/relatorios/painel/GraficoTipo.asp, consulta feita em
14/04/2020.

Nesta seara, indubitável que o varejo atuante em estabelecimentos de
shopping exerce uma miríade de atividades entre produtos e serviços o que
resulta em um cenário no qual os varejistas se filiam a um enorme número de
entidades sindicais de acordo com as categorias, ramos de atividades, entre
outros requisitos.
Na prática, não é incomum a hipótese de um varejista possuir um
grande número de funcionários os quais, por conta das distintas funções
exercidas, são representados por entidades sindicais diversas.
E, em tempos que impõem o isolamento social,e a implantação de
medidas suficientes a

mitigar os impactos econômicos, sociais

e,

principalmente criação de instrumentos que visem garantir a manutenção de
postos de empregos e o mínimo de renda aos trabalhadores, decidir pela
obrigação de participação de sindicatos para celebração de acordos
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individuais de trabalho em todas as situações, resulta na criação de mais
uma etapa burocrática a qual, na prática, levará a mais demora demora no
efetivo recebimento de salários resultante dos acordos que vierem a ser
celebrados.
Sabe-se, inclusive, que muitos sindicatos, sequer, possuem efetivo
suficiente a amparar o monitoramento de um alto volume de acordos coletivos,
em prazo tão exíguo.
De

mesmo

modo,

na

hipótese

de

eventual

decisão

pela

inconstitucionalidade dos Art. 1, Art. 7º I, II, Art. 8º § 1º, § 2º, I, II, § 3º I, II, Art.
9º § 1º,I Art. 11, § 4º, Art. 12. I, II e Parágrafo único da aludida Medida
Provisória resultará na perda definitiva de milhares de postos de trabalho em
futuro muito próximo.
Vale dizer, em períodos atípicos como este que o mundo enfrenta há de
se eleger o bem maior a ser tutelado que é a preservação de empregos, renda
mínima aos trabalhadores.
Logo, a menor quantidade de atos burocráticos atinentes a celebração
de acordos de trabalho será benéfica aos empregadores e, também aos
empregados que receberão seus salários por meio da ajuda do Governo em
menor tempo possível.

iii.v – Previsão legal de participação dos sindicatos na MP n. 936/2020.
Impende salientar que a MP 936/2020 não ceifou a participação dos
sindicatos nas negociações atinentes a redução de jornada de trabalho e de
salário ou de suspensão temporária de contrato de trabalho, conforme se vê
no artigo 11 da medida em comento, senão vejamos.
In verbis
Praça Dr. João Mendes Jr. n. 42, conj. 55. Centro, São Paulo - SP - CEP 01501.000
Mobile: +55 11 98264.5544, Phone: +55 11 3106.1478 - www.furmanadvogados.com.br

15

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.
Na esteira, o parágrafo único do artigo n. 12 da medida provisória em
litígio determina que os empregados não enquadrados no caput do artigo, as
negociações 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.
In verbis
16
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
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“a” do inciso III do caput do art. 7º, que poderá ser
pactuada por acordo individual.
Percebe-se que o intuito da aludida Medida Provisória não é suprimir
garantias fundamentais dos trabalhadores, mas sim a preservação de postos
de trabalho, renda mínima, dignidade ao trabalhador, conforme será exposto a
seguir.
iii.v Manutenção de postos de trabalho.
De acordo com o Ministério da Economia, o programa emergencial de
Manutenção de empregos beneficiará mais de vinte e quatro milhões de
trabalhadores.

17

Fonte: Site da secretaria do trabalho – Ministério da Economia – acessado em 14/04/2020:
http://trabalho.gov.br/component/content/article?id=7373

De outro lado, o Governo Federal estima que a falta de adoção de
medidas

para

manutenção

de

empregos

resultará

na

perda

aproximadamente, doze milhões de postos de trabalho.
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de,

18
Fonte: Site da secretaria do trabalho – Ministério da Economia – acessado em 14/04/2020:
http://trabalho.gov.br/component/content/article?id=7373

A MP 936/2020, a seu turno, tem o claro objetivo de manter os postos
de trabalho no setor produtivo, sendo que, ao sentir da Requerente, não há
qualquer violação a direitos fundamentais dos trabalhadores.
Neste particular, os objetivos da Medida Provisória estão absolutamente
alinhados com os PRINCÍPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONÔMICA
dispostos na Constituição Federal, notadamente no artigo Art. 170, VIII.
In verbis
Art. 170 A ordem econômica, fundada na valorização do
trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames
da justiça social, observados os seguintes princípios:
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VIII - busca do pleno emprego;
[...]
Bom ressaltar que as normas imperativas criadas a atender os objetivos
da ordem econômica e financeira são de ordem pública, de aplicação imediata
e geral e se sobrepõem a acordos coletivos.
Neste diapasão, acordos coletivos os quais contrariem as normas
criadas para garantir a ordem econômica e financeira são consideradas nulos,
nos moldes, inclusive, do artigo 623 da CLT, senão vejamos.
In verbis
Art. 623. Será nula de pleno direito disposição de
Convenção ou Acordo que, direta ou indiretamente,
contrarie proibição ou norma disciplinadora da política
econômico-financeira do Governo ou concernente à
política salarial vigente, não produzindo quaisquer efeitos
perante autoridades e repartições públicas, inclusive para
fins de revisão de preços e tarifas de mercadorias e
serviços. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de
28.2.1967)
Por fim, bom ressaltar os fatos de que nenhum trabalhador será
obrigado a aceitar a celebração de acordo individual de trabalho cujas regras
entenda ser abusivas, bem como, eventuais acordos que contemplem avenças
eventualmente desequilibradas, certamente se sujeitarão a apreciação
individual pela Justiça do Trabalho em momento futuro, mais oportuno, em uma
situação de normalidade social.
IV.- DOS PEDIDOS
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Por todo o aqui exposto, a associação, ora Requerente, postula pela
sua admissão na presente lide na condição de Amicus Curiae.
Requer, ademais, caso seja concedido o ingresso da entidade na
condição de amicus curiae, seja-lhe concedida a possibilidade de
apresentação de novos e atuais estudos comprovatórios dos impactos
econômicos incidentes sobre os setor de lojistas de shopping centers, nos
termos do § 2º do artigo 138 do Código de Processo Civil, bem como, a
possibilidade de eventual sustentação oral na pauta de julgamento agendada
para o dia 16/04/2020.

Por fim, requer sejam todas as intimações feitas em nome do advogado
constituído pela associação, Marcello Eduardo Furman Bordon, OAB/SP n.
158.803.

Termos em que,
Pede e espera deferimento.

São Paulo, 15 de abril de 2020.

MARCELLO EDUARDO FURMAN BORDON
OAB/SP n. 158.803
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