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O Senhor Ministro Ricardo Lewandowski (Relator): Trata-se de ação
direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta
pelo Partido Rede Sustentabilidade, em face da Medida Provisória
936/2020, especificamente contra os seguintes dispositivos:
“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 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
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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
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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. [...]” (grifei).

Em síntese, o requerente sustenta que a MP 936/2020 viola os arts. 7º,
VI, XIII e XXVI, e 8º, III e VI, da Constituição, razão pela qual pleiteia,
desde logo, a concessão de medida cautelar, nos seguintes termos:
“[...] devem ser suspensos, 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.” (pág. 20
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da petição inicial).

Ao final, requer o:
“julgamento pela procedência desta ADI, para declarar 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.” (págs. 21 e 22 da petição inicial).

É o relatório.
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