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EMENTA
Decisão:

O

Tribunal,

por

maioria,

negou

referendo à medida cautelar, indeferindo-a, nos termos do voto do
Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos o
Ministro Ricardo Lewandowski (Relator), que deferia em parte a cautelar,
e os Ministros Edson Fachin e Rosa Weber, que a deferiam integralmente.
Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Presidência do
Ministro Dias Toffoli. Plenário, 17.04.2020 (Sessão realizada inteiramente
por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, em Plenário, sob a Presidência do Senhor Ministro
DIAS TOFFOLI, em conformidade com a certidão de julgamento e as
notas taquigráficas, por maioria, acordam em negar referendo à medida
cautelar, indeferindo-a, nos termos do voto do Ministro ALEXANDRE
DE MORAES, Redator para o acórdão. Vencidos o Ministro RICARDO
LEWANDOWSKI (Relator), que deferia em parte a cautelar, e os
Ministros EDSON FACHIN e ROSA WEBER, que a deferiam
integralmente. Ausente, justificadamente, o Ministro CELSO DE MELLO.
Brasília, 17 de abril de 2020.
MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES
Relator
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Publicado sem revisão. Art. 95 do RISTF
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REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE 6.363 DISTRITO FEDERAL
RELATOR
REQTE.(S)
ADV.(A/S)
INTDO.(A/S)
PROC.(A/S)(ES)

: MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
: REDE SUSTENTABILIDADE
: CASSIO DOS SANTOS ARAUJO E OUTRO(A/S)
: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
: ADVOGADO -GERAL DA UNIÃO
RE LAT Ó RI O

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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16/04/2020

PLENÁRIO

REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE 6.363 DISTRITO FEDERAL
VOTO
O Senhor Ministro Ricardo Lewandowski (Relator): Bem
examinados os autos, destaco, antes de tudo, que o País enfrenta uma
calamidade pública de grandes proporções, reconhecida como tal pelo
Decreto Legislativo 6/2020, expedido em meio a uma pandemia resultante
da disseminação da Covid-19. A rápida expansão dessa doença motivou a
promulgação da Lei 13.979/2020, que prevê a adoção de medidas
excepcionais, no campo sanitário, para combatê-la. A singularidade da
situação de emergência vivida pelo Brasil e por outras nações mostra-se
indiscutível.
Para enfrentar algumas das consequências dessa grave crise, no
plano econômico, o Governo Federal editou a Medida Provisória aqui
impugnada, que institui o “Programa Emergencial de Manutenção do
Emprego e da Renda”, dispondo sobre determinadas providências para
enfrentá-las. Ocorre que, segundo alega o autor deste feito, a reação
governamental, consubstanciada na edição da referida MP, vulnera
direitos e garantias dos trabalhadores resguardados pela Constituição.
Ora, num exame ainda perfuntório da inicial, próprio desta fase
processual, parece-me que assiste razão, em parte, ao partido político que
a subscreve. Com efeito, a análise dos dispositivos do texto magno nela
mencionados revelam que os constituintes, ao elaborá-los, pretenderam
proteger os trabalhadores - levando em conta a presunção jurídica de sua
hipossuficiência - contra alterações substantivas dos respectivos contratos
laborais, sem a assistência dos sindicatos que os representam.
Para melhor aclarar a questão em debate, transcrevo abaixo os
artigos do texto constitucional que foram invocados nesta ação:
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“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais,
além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
[...]
VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em
convenção ou acordo coletivo;
[...]
XIII - duração do trabalho normal não superior a oito
horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a
compensação de horários e a redução da jornada, mediante
acordo ou convenção coletiva de trabalho;
[...]
XXVI - reconhecimento das convenções e acordos coletivos
de trabalho;
[....]
Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical,
observado o seguinte:
[...]
III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses
coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões
judiciais ou administrativas;
[...]
VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas
negociações coletivas de trabalho;
[...]” (grifei).

Ora, o confronto, ainda que sumário, dos preceitos constitucionais
acima listados com os dispositivos contestados da MP 936/2020 desperta
forte suspeita de que estes, conforme alega o autor da ação, afrontam
direitos e garantias individuais dos trabalhadores, que, como se sabe,
configuram cláusulas pétreas.
Corroborando esse ponto de vista, a Associação Nacional dos
Magistrados da Justiça do Trabalho - ANAMATRA emitiu nota pública
em que afirmou, a respeito da referida Medida Provisória, o quanto
2
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segue:
“1. A expectativa, num cenário de crise, é de que a
prioridade das medidas governamentais se dirija aos mais
vulneráveis, notadamente, aqueles que dependam da própria
remuneração para viver e sustentar as suas famílias. Tais
medidas devem ser, além de justas, juridicamente aceitáveis. Na
MP 936 há, contudo, insistência em acordos individuais entre
trabalhadores e empregadores; na distinção dos trabalhadores,
indicando negociação individual para ‘hiperssuficientes’; na
desconsideração do inafastável requisito do incremento da
condição social na elaboração da norma voltada a quem
necessita do trabalho para viver; e no afastamento do caráter
remuneratório de parcelas recebidas em razão do contrato de
emprego, que redundará no rebaixamento do padrão salarial
global dos trabalhadores e das trabalhadoras. Tudo isso afronta
a Constituição e aprofunda a insegurança jurídica já decorrente
de outras mudanças legislativas recentes.
2. A Constituição de 1988 prevê, como garantia inerente à
dignidade humana, a irredutibilidade do salário, salvo o
disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º, IV). Por isso,
a previsão de acordos individuais viola a autonomia negocial
coletiva agredindo, primeiro, o sistema normativo que deve
vincular todos os Poderes Constituídos e, segundo, a
Convenção nº 98 da OIT, que equivale a norma de patamar
superior ao das medidas provisórias.
3. A Constituição promove o reconhecimento das
convenções e acordos coletivos de trabalho (art. 7º, XXVI), como
autênticas fontes de direitos humanos trabalhistas, permitindo
que incrementem a condição social dos trabalhadores e das
trabalhadoras (art. 7º, caput). Portanto, em autêntico diálogo
das fontes normativas, a prevalência de acordos individuais ou
de acordos coletivos depende da melhor realização da
finalidade de avanço social. Medida Provisória não pode
eliminar, alterar ou desprezar a lógica desse diálogo das fontes
jurídicas, que ocorre, aliás, em outros campos do direito.
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4. A Constituição determina aos Poderes a promoção do
bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor,
idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, IV),
por isso, não se pode, absolutamente, diferenciar os
trabalhadores e as trabalhadoras, em termos de proteção
jurídica, pelo critério do valor do salário, sendo proibida
diferença de salários, de exercício de funções e de critério de
admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil (art. 7º,
XXX). Diferenciar os trabalhadores e as trabalhadoras, para
permitir acordo individual, negando a necessidade de
negociação coletiva, acaso recebam remuneração considerada
superior e tenham curso superior, é negar a força normativa da
Constituição e do Direito do Trabalho. A proteção jurídica social
trabalhista, como outras proteções jurídicas, é universal, e não
depende do valor do salário dos cidadãos.
5. Benefícios, bônus, gratificações, prêmios, ajudas
compensatórias e quaisquer outros valores pagos em razão da
existência do contrato de emprego detêm natureza
presumidamente salarial. Embora possa o poder público afastar
essa possibilidade para diminuir a carga tributária dos
empregadores, não pôde fazê-lo quando a finalidade é atingir o
cálculo de outras parcelas trabalhistas devidas aos
trabalhadores e às trabalhadoras, como férias, 13ºs salários,
horas extras e recolhimento do FGTS, considerando que, na
prática, se isso ocorrer, haverá rebaixamento do padrão salarial
global.
6. A ANAMATRA reafirma a ilegitimidade da resistência
de setores dos poderes político e econômico que intentam
transformar uma Constituição, que consagra direitos sociais
como fundamentais, em um conjunto de preceitos meramente
programáticos ou enunciativos. Ao contrário, são a preservação
e o prestígio dessa mesma ordem que, ao garantirem a
harmonia das relações sociais e trabalhistas, permitirão ao País
uma saída mais rápida e sem traumas desta gravíssima crise.
Por isso, a ANAMATRA exorta trabalhadores e empregadores a
cooperarem e celebrarem avenças coletivas, o que incrementa a
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boa fé objetiva dos atores sociais e assegura a justiça
proveniente do diálogo social.
Por fim, a ANAMATRA espera que outras medidas de
aperfeiçoamento possam ser adotadas e reforça que a
Constituição prevê no seu art. 146 um regime diferenciado para
as micros e pequenas empresas, que podem ser beneficiadas
com a suspensão de débitos de natureza fiscal, creditícia e
administrativa, que poderia se constituir em um grande pacto
de desoneração dessas empresas, com o objetivo de que
consigam, como contrapartida, manter os empregos.”1

Em sentido semelhante, a Associação Nacional dos Procuradores do
Trabalho - ANPT manifestou sua preocupação com
“[...] o reiterado afastamento da negociação coletiva na
implementação
das
aludidas
medidas
emergenciais,
relativamente a considerável parcela dos vínculos de trabalho,
sobretudo quando referentes à redução de salários e suspensão
de contratos de trabalho, pois a Constituição da República
garante como direito do trabalhador brasileiro a
irredutibilidade salarial, só sendo possível a diminuição dos
salários a partir de negociação coletiva (art. 7º, VI). Prever a
redução salarial sem a participação dos sindicatos de
trabalhadores, mesmo em tempos de crise acentuada, é medida
de natureza inconstitucional.
Verifica-se que, nos termos do art. 12 da MP 936, a redução
de jornada/salário e a suspensão contratual podem ser
implementadas por meio de acordo individual entre
empregado e empregador, relativamente aos empregados com
salário igual ou inferior a R$ 3.135,00 (correspondente a 3
salários mínimos) e aos portadores de diploma de nível
superior e remuneração igual ou superior a duas vezes o teto
dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, figura
1

Nota

Pública.

Disponível

em:

<https://www.anamatra.org.br/imprensa/noticias/29583-nota-publica-5>. Acesso em: 2 de
abril de 2020.
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equivocadamente
denominada
de
‘trabalhador
hiperssuficiente’, inserida pela reforma trabalhista no parágrafo
único do art. 444 da CLT.
Além disso, conforme dispõe o parágrafo único do art. 12
da MP, também pode ser negociada individualmente a redução
de jornada/salário em até 25%, independentemente do valor da
remuneração do trabalhador.
Ao dispensar a negociação coletiva para implementação
das medidas emergenciais sobretudo aos trabalhadores com
mais baixa remuneração (até 3 salários mínimos), a MP
936/2020 acentua ainda mais o aludido quadro de violação às
normas constitucionais e internacionais que garantem a
negociação coletiva como instrumento constitucional e
democrático destinado à composição dos interesses de
empregados e empregadores, especialmente quanto aos
trabalhadores mais vulneráveis, ‘convidados’ a negociar sob
ameaça de perda do emprego em momentos de crise.
Nesse sentido, ao tempo em que reconhece avanço nas
medidas previstas na MP 936/2020, comparativamente à
normativa anterior, a ANPT reitera a preocupação com as
normas dos arts. 2º, 7, II, 8º, § 1º, 9º, § 1º, I, e 12, que autorizam a
flexibilização de direitos trabalhistas extremamente sensíveis no
período de calamidade pública, mediante simples acordo
individual entre empregado e empregador, caminhando em
sentido diametralmente oposto ao patamar civilizatório
projetado pela Constituição de 1988 para as relações sociais,
notadamente as relações de trabalho, que prevê, nesse tipo de
situação, garantias fundamentais como a preservação da
negociação coletiva”2

As críticas dessas conhecidas associações, que congregam membros
de importantes categorias funcionais - juízes e procuradores do trabalho abstraída a sua compreensível contundência - não podem deixar de ser
2

Nota Pública. Disponível em:<http://www.anpt.org.br/imprensa/noticias/3647-mp936-anpt-reafirma-preocupacao-com-a-flexibilizacao-de-direitos-trabalhistas-no-periodo-decalamidade-publica>. Acesso em: 2 de abr. de 2020.
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levadas em consideração. Sim, porque as incertezas do momento vivido
não podem permitir a adoção acrítica de quaisquer medidas que
prometam a manutenção de empregos, ainda que bem intencionadas,
sobretudo acaso vulnerem - como parecem vulnerar - o ordenamento
constitucional e legal do País.
Na hipótese sob exame, o afastamento dos sindicatos de
negociações, entre empregadores e empregados, com o potencial de
causar sensíveis prejuízos a estes últimos, contraria a própria lógica
subjacente ao Direito do Trabalho, que parte da premissa da desigualdade
estrutural entre os dois polos da relação laboral.
Não obstante, o combate aos efeitos deletérios da pandemia que
grassa entre nós e em todo o mundo, exige imaginação e flexibilidade,
sem que se passe ao largo das recomendações emitidas por organismos
internacionais especializados, como a Organização Internacional do
Trabalho - OIT, bem assim das medidas adotadas por outros países.
A OIT, recentemente, veiculou orientação na qual reconhece que
todas as empresas, independentemente de seu porte, mas
particularmente as pequenas e médias empresas, estão enfrentando sérios
desafios para sobreviverem, havendo perspectivas reais de declínio
significativo nas receitas, insolvência e redução do nível de emprego. 3
Nesse cenário, a OIT entende que o diálogo social tripartite,
envolvendo governos, entidades patronais e organizações de
trabalhadores constitui ferramenta essencial para o desenvolvimento e
implementação de soluções sustentáveis, desde o nível comunitário até o
global.
3

“ILO Standards and COVID-19 (coronavirus) - Key provisions of international
labour standards relevant to the evolving COVID- 19 outbreak”. Disponível em:
<https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/-normes/documents/publication/
wcms_739937.pdf.>.Acesso em: 2 de abr. de 2020.
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Enfatiza, ainda, que a Recomendação sobre Emprego e Trabalho
Decente para Paz e Resiliência (2017) consigna que as respostas às crises
devem garantir o respeito aos direitos humanos fundamentais, sobretudo
os decorrentes das relações de trabalho, e também levar em consideração
o papel vital das organizações de empregadores e empregados na
construção de respostas às crises.
Com relação à experiência internacional, Renan Kalil destaca que
países europeus anunciaram medidas para proteger os trabalhadores
diante da disseminação da Covid-19, as quais revelam a importância da
promoção do diálogo entre todas as partes envolvidas, especialmente
aquele com o caráter tripartite supra mencionado. 4 Sublinha, mais, que as
soluções para a crise sanitária cujos reflexos impactam o mundo do
trabalho precisam ser, obrigatoriamente, construídas pelos atores sociais
que dele são protagonistas.
Não se trata aqui, obviamente, de adotar soluções alienígenas,
desconsiderando-se a realidade brasileira, mas sim de reconhecer que, em
outros países, plenamente integrados ao capitalismo global, a necessária
participação das organizações representativas dos trabalhadores nas
tratativas vem sendo respeitada.
A assimetria do poder de barganha que caracteriza as negociações
entre empregador e empregado permite antever que disposições legais ou
contratuais que venham a reduzir o desejável equilíbrio entre as distintas
partes da relação laboral, certamente, resultarão em ofensa ao princípio
da dignidade da pessoa e ao postulado da valorização do trabalho
humano, abrigados nos arts. 1º, III e IV, e 170, caput, da Constituição.5 Por
4

KALIL, Renan Bernardi. “Passou da hora de incluir os trabalhadores nos debates
sobre a COVID-19”. Disponível em: <http://www.justificando.com/2020/03/31/passou-dahora-de-incluir-os-trabalhadores-nos-debates-sobre-a-covid-19/>. Acesso em: 2 de abr. de
2020.

5

A esse respeito, ver: SOUZA JÚNIOR, Antonio Umberto de; GASPAR, Danilo
Gonçalves; COELHO, Fabiano; MIZIARA, Raphael. Covid-19 e os impactos na área trabalhista.
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isso, a norma impugnada, tal como posta, a princípio, não pode subsistir.
É bem verdade que o Poder Judiciário, como um todo, e Supremo
Tribunal Federal, em particular, precisa agir com extrema cautela diante
das graves proporções assumidas pela pandemia da Covid-19. No
entanto, não é dado aos juízes, independentemente da instância a que
pertençam, seja por inércia, comodidade ou tibieza, abdicar de seu
elevado múnus de guardiães dos direitos fundamentais, sobretudo em
momentos de crise ou emergência.
Por isso, cumpre à Suprema Corte enfrentar a questão sob exame
com a devida parcimônia, buscando preservar ao máximo o texto
normativo sob ataque - certamente editado com a melhor dos propósitos sem, contudo, renunciar à sua indelegável tarefa de conformá-lo aos
ditames constitucionais.
Nesse sentido, relembro que o art. 11, § 4º, da MP 936/2020, assim
dispõe:
“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”.

Pois bem. Tudo indica que a celebração de acordos individuais “de
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2020, p. 53/56.
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redução da jornada de trabalho e redução de salário ou de suspensão
temporária de trabalho”, cogitados na Medida Provisória em comento,
sem a participação dos sindicatos de trabalhadores na negociação, parece
ir de encontro ao disposto nos arts. 7º, VI, XII e XVI, e 8º, III e VI, da
Constituição.
É que “[o] acolhimento expresso pelo constituinte do princípio da
irredutibilidade salarial reafirma o caráter alimentar e a essencialidade
do salário no âmbito da relação jurídica de emprego”, ressalvada a sua
flexibilização, prevista no próprio regramento constitucional, “mediante
negociação coletiva”.6
Segue-se, portanto, que os acordos coletivos, “[quando] dispuserem
sobre redução salarial, inclusive como forma de administrar crises,
viabilizado a própria garantia de emprego, serão perfeitamente
admitidos pela ordem constitucional”.7 A contrario sensu, não se permite a
exclusão das entidades sindicais dos acordos que reduzam salários pela
legislação ordinária.
Mas a mera previsão, na MP 936/2020, de que tais acordos “deverão
ser comunicados pelos empregadores ao respectivo sindicato
representativo da categoria, no prazo de até dez dias corridos”
aparentemente não supre a inconstitucionalidade apontada na inicial.
Isso porque a simples comunicação ao sindicato, destituída de
consequências jurídicas, continua a afrontar o disposto na Constituição
sobre a matéria.
Por isso, cumpre dar um mínimo de efetividade à comunicação a ser
feita ao sindicato laboral na negociação.
6

BELMONTE, Alexandre. “Artigos 7º ao 11”. In: BONAVIDES, Paulo; MIRANDA,
Jorge; AGRA Walber de Moura (Coords). Comentários à Constituição de 1988. Rio de Janeiro:
Forense, 2009, p. 403, grifei.

7

BULOS, Uadi Lammêgo, Constituição Federal Anotada. 10a ed. São Paulo: Saraiva,
2012, p.437, grifei.
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Como fiz observar quando apreciei os embargos de declaração
opostos pelo Advogado-Geral da União, cumpre assentar, para que não
pairem quaisquer incertezas, que a Medida Provisória 936/2020,
contestada na presente ação, continua integralmente em vigor, eis que
nenhum de seus dispositivos foi suspenso pela liminar concedida nestes
autos. Todos eles permanecem hígidos, em particular os que dispõem
sobre a percepção do benefício emergencial pelo trabalhador (art. 5º), a
possibilidade de redução da jornada de trabalho e do salário (art. 7º, VIII)
e a suspensão temporária do contrato laboral (art. 8º), dentre outros.
É que os atos do poder público, como se sabe, gozam de presunção
de constitucionalidade e legalidade, enquanto não forem desconstituídos
por decisão judicial. Por isso, a MP atacada, salvo naquele dispositivo que
passou por uma interpretação conforme à Constituição a rigor, uma
suplementação necessária para que pudesse fazer um mínimo de sentido
em face do Texto Magno incide plenamente sobre as relações de trabalho
em andamento, desde a data em que foi editada.
Tendo em conta que a cautelar apenas se limitou a conformar o art.
11, § 4º, da Medida Provisória 936/2020 ao que estabelecem os arts. 7º, VI,
e 8º, VI, da Constituição, outra conclusão não é possível se não aquela
segundo a qual os eventuais acordos individuais já celebrados e ainda por
firmar entre empregadores e empregados produzem efeitos imediatos, a
partir de sua assinatura pelas partes, inclusive e especialmente para os
fins de pagamento do benefício emergencial no prazo estipulado,
ressalvada a superveniência de negociação coletiva que venha a modificálos, no todo ou em parte.
Seria impensável conceber que o Presidente da República
considerado o elevado discernimento que o exercício do cargo pressupõe
pretendesse, com a Medida Provisória, que os sindicatos, ao receberem a
comunicação dos acordos individuais, simplesmente os arquivassem, pois
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isso contrariaria a própria razão de ser dessas entidades, as quais, por sua
reconhecida relevância social, mereceram destacado tratamento
constitucional. À toda a evidência, não seria imaginável que os
constituintes de 1988 lhes tivessem reservado o modestíssimo papel de
meros arquivistas de contratos de trabalho.
Não fosse isso, adotando uma visão mais realista ou quiçá mais
pessimista , nada impediria que os sindicatos guardassem a informação
recebida dos empregadores para, num momento futuro, contestar os
acordos individuais já celebrados perante a Justiça, dentro do prazo
prescricional dos créditos trabalhistas (5 anos para os trabalhadores
urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de
trabalho, a teor do art. 7º, XXIX, da Constituição).
Por essa exata razão é que a alternativa de manter intacto o art. 11, §
4º, da Medida Provisória 936/2020, como se encontra redigido, sem
qualquer temperamento, mostrava-se como ainda se mostra
extremamente problemática, tal a insegurança jurídica que levaria aos
patrões e empregados.
Qual seria, então, a real intenção do Chefe do Executivo ao
determinar a comunicação dos acordos individuais pelo empregador ao
respectivo sindicato, no prazo de 10 dias? Bem sopesadas as coisas, outra
não poderia ser a conclusão a não ser a de que a comunicação exigida na
MP foi cogitada para que o sindicato cumpra o seu múnus constitucional
de fiscalizar a estrita observância dos direitos dos trabalhadores por parte
dos patrões.
Essa suposição se fortalece mais ainda porque os prazos
estabelecidos no Título VI da Consolidação das Leis do Trabalho
(Decreto-lei 5.452/1943), o qual regula as Convenções Coletivas, foram
reduzidos pela metade pelo art. 17, III, da mencionada Medida
Provisória, em uma eloquente demonstração de que o Governo antevia,
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ao menos implicitamente, uma possível deflagração de negociações
coletivas, a partir da comunicação aos sindicatos.
Bem por isso, a decisão cautelar ora embargada buscou colmatar a
lacuna identificada no texto da MP, esclarecendo que a comunicação ao
sindicato permitirá que este, querendo, questione eventual abuso ou
excesso praticado pelo empregador, como, por exemplo, no caso de
determinada atividade econômica não ter sido afetada pela pandemia.
A comunicação ao sindicato, não há dúvida, prestigia o diálogo entre
todos os atores sociais envolvidos na crise econômica resultante da
pandemia para que seja superada de forma consensual, segundo o
modelo tripartite recomendado pela Organização Internacional do
Trabalho OIT. E, como bônus adicional, permite-se que os acordos
individuais sejam supervisionados pelos sindicatos, para que possam,
caso vislumbrem algum prejuízo para os empregados, deflagrar a
negociação coletiva, prevista nos já citados arts. 7º, VI, e 8º, VI, da Carta
da República.
A interpretação conforme à Constituição adotada na decisão
embargada atende também à recentíssima Resolução 1/2020, da Comissão
Interamericana de Direitos Humanos CIDH, intitulada Pandemia e
Direitos Humanos nas Américas, que exorta os Estados-membros, em seu
item 5, a assegurarem o respeito aos direitos econômicos, sociais,
culturais e ambientais de sua população.8
E mais: recomenda que os Estados-membros da CIDH garantam
rendas e meios de subsistência a todos os trabalhadores, priorizando a
proteção dos empregos, dos salários, da liberdade de associação e da
negociação coletiva, bem como outros direitos, laborais e sindicais.
8

Resolução 1/2020, de 10 de abril de 2020, da Comissão Interamericana de Direitos
Humanos encontra-se disponível em: http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion1-20-es.pdf. Acesso em: 11 de abr. de 2020.
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Vale ressaltar que, embora se compreenda a insistência
governamental e de certos setores econômicos em acelerar os acordos
individuais, superestimando supostas consequências deletérias
decorrentes da liminar concedida, em especial o engessamento das
negociações, o fato é que constituiria precedente perigosíssimo afastar a
vigência de normas constitucionais asseguradoras de direitos e garantias
fundamentais, diante do momento de calamidade pública pelo qual
passamos. Isso só poderia ocorrer e mesmo assim em escala limitada e
sob supervisão do Congresso Nacional durante a decretação dos Estados
de Defesa ou de Sítio, escrupulosamente delimitados nos art. 136 e 137 da
Lei Maior.
Ora, a experiência tem demonstrado que justamente nos momentos
de adversidade é que se deve conferir a máxima efetividade às normas
constitucionais, sob pena de graves e, não raro, irrecuperáveis retrocessos.
De forma tristemente recorrente, a história da humanidade tem revelado
que, precisamente nessas ocasiões, surge a tentação de suprimir antes
mesmo de quaisquer outras providências direitos arduamente
conquistados ao longo de lutas multisseculares. Primeiro, direitos
coletivos, depois sociais e, por fim, individuais. Na sequência, mergulhase no caos!
A Constituição é claro não foi pensada para vigorar apenas em
momentos de bonança. Ao contrário, o seu fiel cumprimento se faz ainda
mais necessário em situações de crise, nas quais, na feliz metáfora de Jon
Elster, ela serve como o mastro a que se prendeu Ulisses para que não se
perdesse em meio ao canto das sereias, pois representa a derradeira
barreira de proteção dos valores básicos da sociedade contra paixões ou
interesses de uma maioria ocasional.9
De resto, a redução de salários, que é vista como panaceia para
resolver as dificuldades econômicas pelas quais passamos atualmente, já
9

Ulisses liberto: estudos sobre racionalidade, pré-compromisso e restrições. São Paulo:
UNESP, 2009
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se encontra prevista na vigente Constituição, sendo naturalmente
vocacionada para os momentos de crise, até porque, em situações
normais, a perda de remuneração não é esperada nem desejada. Para que
isso aconteça a bem da segurança de todos os envolvidos o Texto Magno
previu a participação dos sindicatos nas negociações para a proteção
daqueles invariavelmente os mais débeis na relação de trabalho que
sofrerão uma diminuição de rendimentos.
Nesse passo, vale registrar que não colhe o argumento, amplamente
difundido na mídia, de que a MP vergastada estaria mantendo intacto o
valor da hora trabalhada, motivo pelo qual inexistiria verdadeira redução
de salário. Trata-se de mais uma falácia sem qualquer consistência,
porque a própria Constituição garante, em seu art. 6º, IV, um salário
mínimo para o trabalhador, capaz de atender às suas necessidades vitais
básicas e às de sua família com moradia, educação, saúde, lazer,
vestuário, higiene, transporte e previdência social, as quais só são
satisfeitas se de fato o podem ser considerada a remuneração como um
todo.
Contratempos que possam eventualmente advir da participação dos
sindicatos nas negociações não têm o condão de sensibilizar o intérprete
do Texto Constitucional, voltado, por dever de ofício, a preservar os
valores superiores de convivência social nele abrigados. Não é demais
insistir que a própria Medida Provisória aqui contestada é que instituiu a
obrigação de comunicar os acordos individuais ao sindicato. E dessa
comunicação que não pode ser tida como simples figura retórica há de
extrair-se algum efeito!
Eventuais dificuldades em identificar ou contatar os sindicatos para
comunicá-los como muitos displicentemente vêm alegando não justifica o
descumprimento da expressa determinação contida no ato presidencial
impugnado. Cabe ao empregador adotar todas as providências ao seu
alcance para localizar o sindicato, a federação ou a confederação apta a
receber a comunicação. E aqui, vale sublinhar que uma das possíveis
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consequências jurídicas da falta de comunicação do empregador à
respectiva entidade sindical, no prazo de 10 dias, estabelecido pela MP,
será a perda da validade do acordo individual por descumprimento de
formalidade essencial.
É de se notar, ademais, que o esvaziamento do poder dos sindicatos,
ensejado por modificações legislativas recentes, não pode levar
particularmente nessa fase crítica pela qual passa o País a um
enfraquecimento ainda maior dessas agremiações. Não há, ao menos sob
a égide da ordem legal vigente, nenhuma possibilidade de excluí-las das
negociações trabalhistas, diante da cristalina redação do art. 8º, III, da
Constituição, segundo a qual, ao sindicato cabe a defesa dos direitos e
interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões
judiciais ou administrativas, sob pena de mergulharmos num ciclo
vicioso de progressiva e acelerada retirada das salvaguardas da classe
trabalhadora.
Alguns poderiam objetar que essa solução assume o aspecto de uma
sentença de natureza aditiva, ainda pouco usual em nossa prática forense,
porém já admitida pela doutrina,10 superando a tradicional postura das
Cortes Constitucionais de simples legisladores negativos. Mas tal não é o
caso, pois o que se pretende com o referido encaminhamento é
simplesmente colmatar as lacunas porventura resultantes da
hermenêutica constitucional com dispositivos já existentes no
ordenamento jurídico.
Ainda que assim não fosse, o Supremo Tribunal, em inúmeras
10

MORAIS, Carlos Blanco de. “As sentenças com efeitos aditivos”. In: MORAIS, Carlos
Blanco de (Coord.). As sentenças intermédias da justiça constitucional. Lisboa: AAFDL, 2009. p.
45. Segundo o autor: “[Sentenças aditivas] consistem nas decisões de acolhimento que não só
julgam a inconstitucionalidade parcial de uma disposição normativa, mas que também
reparam imediatamente o silêncio gerador desse quadro de invalidade ou a lacuna criada
pela própria componente ablativa da sentença, através da identificação de uma norma
aplicável."
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ocasiões – e com crescente desassombro – tem suprido omissões
observadas na legislação levada a seu escrutínio de modo a compatibilizála com a o espírito e a letra do texto constitucional. 11
Por meio da solução acima alvitrada, pretende-se preservar ao
máximo o ato normativo impugnado, dele expungindo a principal
inconstitucionalidade apontada na exordial, ao mesmo tempo em que se
busca resguardar os direitos dos trabalhadores, evitando retrocessos. E
11

Veja-se a propósito a nota 8 do artigo de MALUF, André Luiz, “Lei do mandado de
injunção abre portas para sentenças aditivas”, com o seguinte teor: “O Min. Gilmar em seu
voto na ADPF 54 (Rel. Min. Marco Aurélio, j. 12/04/2012, Dje. 20/04/2012) afirmou que: ‘Em
outros vários casos mais antigos [ADI 3324, ADI 3046, ADI 2652, ADI 1946, ADI 2209, ADI
2596, ADI 2332, ADI 2084, ADI 1797, ADI 2087, ADI 1668, ADI 1344, ADI 2405, ADI 1105,
ADI 11275], também é possível verificar que o Tribunal, a pretexto de dar interpretação
conforme a Constituição a determinados dispositivos, acabou proferindo o que a doutrina
constitucional, amparada na prática da Corte Constitucional italiana, tem denominado de
decisões manipulativas de efeitos aditivos. São vários os exemplos, a partir do caso do
direito de greve do servidor público, mandado de injunção, ou mesmo o caso da relatoria de
Vossa Excelência, Ministro Britto, a propósito do tema Raposa Serra do Sol, em que o
Tribunal consagrou todos aqueles itens procedimentais a propósito dessa controvérsia.’
Mencionamos também a ADI 2652/DF (Rel. Min. Mauricio Correa, j. 08/05/2003, DJe.
14/11/2003) que tratou da exclusão de multa para advogados e a violação da isonomia. O STF
julgou procedente o pedido dando interpretação conforme ao texto e afirmando que a
expressão

"ressalvados os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB"

alcançava a todos os advogados. Tratou-se de sentença aditiva de

garantia

ao adicionar

categoria que anteriormente não havia sido contemplada. No emblemático caso de aborto de
fetos anencéfalos (ADPF 54, Rel. Min. Marco Aurélio, Dj. 12/04/2012, Dje. 20/04/2012)
concordamos com o Min. Gilmar Mendes em seu voto e com os votos dissidentes, no sentido
de que o Supremo Tribunal Federal, através de uma interpretação conforme, com efeitos de
declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, criou uma sentença
aditiva

in bonam partem

incluindo, na prática, uma excludente de ilicitude ao crime de

aborto, muito embora o termo não seja mencionado na ementa do acórdão. Também no caso
da União Homoafetiva (ADPF 132-RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05/05/2011, DJe. 14/10/2011 e ADI
4277-DF, Rel. Min. Ayres Britto, j. 05/05/2011, DJe. 14/10/2011) a Corte, como no caso de
aborto de fetos anencéfalos, prolatou decisão sob o nome de interpretação conforme,
contudo, atribuiu eficácia de declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de
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mais: almeja-se, com a saída proposta, promover a segurança jurídica de
todos os envolvidos na negociação, especialmente necessária nesta
quadra histórica tão repleta de perplexidades.
Isso posto, com fundamento nas razões acima expendidas, voto pelo
deferimento em parte a cautelar 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.
Nesse interim, são válidos e legítimos os acordos individuais
celebrados na forma da MP 936/2020, os quais produzem efeitos
imediatos, valendo não só no prazo de 10 dias previsto para a
comunicação ao sindicato, como também nos prazos estabelecidos no
Título VI da Consolidação das Leis do Trabalho, agora reduzidos pela
metade pelo art. 17, III, daquele ato presidencial.
Ressalvo, contudo, a possibilidade de adesão, por parte do
empregado, à convenção ou acordo coletivo posteriormente firmados, os
quais prevalecerão sobre os acordos individuais, naquilo que com eles
texto (negativa da interpretação que inviabilize o reconhecimento da união homoafetiva
como família atribuindo a esta o mesmo direito dos casais heterossexuais). Neste sentido
afirmou o ministro Ayres Britto ao dizer que se tratava de uma Teilnichtigerklärung ohne
Normtextreduzierung

(nulidade parcial sem redução de texto). Na prática, em verdade, isso

resultou em sentença com efeitos aditivos (adicionou ao artigo 1.723 do Código Civil
conteúdo que reconhece a união homoafetiva como entidade familiar possibilitando,
portanto, sua união). Prova inequívoca dos efeitos aditivos pode ser verificada no
reconhecimento da possibilidade de adoção por casais homoafetivos, no RE 846.102, Rel.
Min. Carmen Lucia, decisão monocrática, negando seguimento ao Recurso Extraordinário,
em 5 de março de 2015: ‘Reconhecimento que é de ser feito

segundo as mesmas regras e com as

mesmas

heteroafetiva.’”.

consequências

da

união

estável

Disponível

em

<https://www.conjur.com.br/2016-jul-25/andre-maluf-lei-mandado-injuncao-abre-portassentencas-aditivas#_ftnref8>. Acesso em: 3 de abr. de 2020.
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conflitarem, observando-se o princípio da norma mais favorável. Na
inércia do sindicato, subsistirão integralmente os acordos individuais tal
como pactuados originalmente pelas partes.
É como voto.
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PLENÁRIO

REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE 6.363 DISTRITO FEDERAL
ANTECIPAÇÃO AO VOTO
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(RELATOR) - Inicialmente, Senhor Presidente, gostaria de cumprimentar
todos os Advogados que, com muito brilho, fizeram as respectivas
sustentações da tribuna, defendendo seu ponto de vista. Mas quero fazer
uma observação e - por quê, não? - um agradecimento todo especial ao
Doutor André Medonça, ilustre Ministro e Advogado-Geral da União,
que, nos últimos dias, teve o cuidado de manter intenso diálogo com este
Relator, para que pudéssemos, juntos, nos embargos declaratórios,
construir uma solução que pudesse preservar a Medida Provisória
936/2020 - inegavelmente repleta de boas intenções -, mas, ao mesmo
tempo, garantir a segurança aos empregadores sem descuidar da defesa
de seus direitos plasmados na Constituição.
Vejo com extrema satisfação o pronunciamento do não apenas ilustre
Advogado-Geral da União, mas reconhecido jurista, professor de Direito
e Doutor em Ciências Jurídicas. Com muito desprendimento, buscou
construir, juntamente com o Supremo Tribunal Federal - representado,
neste momento, por mim, que estive à frente da decisão em que se pedia
uma cautelar na Ação Direita 6.363 -, o necessário diálogo entre
instituições e Poderes para que, juntos, possamos avançar e debelar, na
medida do possível, essa pandemia que nos assola e, quiçá
reconstruirmos o País de forma pacífica.
Senhor Presidente, eminente Pares, antes de proferir meu voto
gostaria de trazer alguns dados interessantes, para contestar críticas,
reverberadas na imprensa, por parte de alguns setores, sobretudo
econômicos, de que a liminar teria impedido a celebração de acordos.
Minha primeira decisão, quando deferi a cautelar, foi em 6/4/2020.
Logo no dia seguinte, li no jornal - e certamente muitos de nós lemos que a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes juntamente com o
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Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Brasília SINDIHOBAR/DF e o Sindicato dos Empregados do Comércio Hoteleiro,
Restaurante, Bares e Similares do Distrito Federal firmaram convenção
coletiva para o setor abarcado por essas entidades representativas que
protegeu empregados e empregos da Capital do País , neste momento de
grave crise.
A notícia que lemos no jornal é de que o acordo teve o apoio e a
participação da Junta Comercial, Industrial e de Serviços do Distrito
Federal - JUCIS/DF. Esse acordo versou exatamente as alterações
promovidas não apenas pela MP 936 mas também pela MP 937, e
acrescentou um bônus para os trabalhadores: a garantia de permanência
no trabalho durante determinado período após a celebração do acordo
coletivo.
Vejam, Vossas Excelências, eminentes Pares, Senhores Advogados e
todos aqueles que nos assistem, no dia seguinte a minha liminar, em que
se criticava que nenhum acordo seria feito, logo se viu a colaboração entre
sindicatos patronais e de trabalhadores para chegar a acordo satisfatório
para ambos os lados.
Depois de ter aclarado que minha decisão, proferida em 6/4,
mediante embargos declaratórios, foi resultante de intenso e frutífero
debate com o eminente representante da Advocacia-Geral da União, seu
comandante - que, portanto, fala em nome do governo, em nome do
Executivo -, os jornais noticiaram, em 14/4/2020, que mais de um milhão
de acordos individuais e coletivos foram firmados para reduzir salários e
jornadas. Segundo Bruno Bianco, Secretário Especial de Previdência e
Trabalho, a previsão seria de que se realizassem 24 milhões e 500 mil
acordos nesse sentido. O Doutor Bruno Bianco, representando o governo,
disse exatamente que a decisão foi excelente: “O pronunciamento do
Ministro Lewandowski dá segurança jurídica a empresários e
empregadores”. As notícias reveladas pela imprensa, nesse dia 14,
portanto há dois dias, estampam a seguinte notícia: “A decisão do
Ministro foi considerada positiva pelo governo, ao dar ampla segurança
jurídica ao Programa Emergencial de Emprego”.
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Minhas Senhoras e Senhores, especialmente as eminentes Ministras e
eminentes Ministros, essa grande personalidade que hoje dirige a
Advocacia-Geral da União - grande em termos de generosidade,
conhecimento jurídico e colaboração prestados ao Supremo Tribunal
Federal - declarou publicamente, primeiro, no Twitter: “A decisão do
Ministro Lewandowski traz segurança jurídica à matéria e garante o
direito do trabalhador, o emprego e a sobrevivência de milhares de
empregos. Vitória do país! Garantida mais essa importante política
pública do governo”. Essa declaração foi reproduzida em vários jornais.
Vejam, portanto, que os argumentos ad terrorem lançados nos últimos
dias pelos principais veículos de comunicação caíram por terra pelos
fatos.
Agora, o eminente doutor André Mendonça, Advogado-Geral da
União, disse que, nesses dois dias, depois de 14 de abril - estamos no dia
16 -, já se celebraram mais 2.200.000 acordos aproximadamente.
Certamente, em breve, chegaremos a 24.500.000 acordos preconizados
pelo Secretário Bianco, da Previdência e Trabalho.
Talvez valha à pena reproduzir, neste momento, expressão muito
conhecida na Alemanha e nos meios jurídicos e políticos. Os alemães
dizem: Tatsachen sprechen, ou seja os fatos falam por si só. Vou usar uma
expressão alemã não por pedantismo, mas porque ela é, de certa maneira,
intraduzível em sua força de expressão.
Pretendo resumir meu voto e farei uma conjunção do voto que
proferi e dos embargos declaratórios, exatamente para mostrar que minha
decisão procurou harmonizar a intenção do Governo - temos que
reconhecer que foi uma intenção benfazeja, diante da terrível crise
econômica que nos assola em função da pandemia - com as cláusulas
pétreas da Constituição - que abrigam direitos e garantias fundamentais
dos trabalhadores que, a toda evidência, a meu sentir, não podem ser
deixadas de lado em momentos de crise. É em momentos de crise que se
deve respeitar o que consta da Constituição, porque ela é a única tábua de
salvação que nos permitirá atravessar os momentos difíceis pelos quais
passa o País.
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PLENÁRIO

REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE 6.363 DISTRITO FEDERAL
ADITAMENTO AO VOTO
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(RELATOR) - Portanto, eu estou dando consequência à comunicação
determinada pelo Presidente da República aos sindicatos no prazo de dez
dias. Para que efeito essa comunicação? Para o efeito previsto na
Constituição de deflagrar a negociação coletiva caso se trate de redução
de jornada de trabalho ou redução de salário. No silêncio dos sindicatos,
prevalece o acordo individual.
E vejo também que, enquanto não transcorrido o prazo de dez dias,
que está previsto na Medida Provisória, de comunicação ao sindicato, e
aqueles prazos que estão estabelecidos na Consolidação das Leis do
Trabalho para negociação coletiva, a convenção coletiva, o acordo coletivo
ou o dissídio coletivo, agora reduzidos à metade, durante todo esse
tempo, prevalece a Medida Provisória e prevalecem os acordos
individuais firmados. Eles só serão alterados, eventualmente, na parte em
que as negociações coletivas forem mais favoráveis.
Penso, assim, ter interpretado o espírito da Constituição e colmatado
uma lacuna que vi, data venia, instransponível se ficasse tal como estava
redigida. E, portanto, parece-me que essa é uma solução.
E ouso dizer, Senhor Presidente, Senhoras Ministras, Senhores
Ministros, que tanto essa solução foi adequada que ela agora conta com o
beneplácito do representante do Poder Executivo, do eminente
Advogado-Geral da União, sobretudo, tendo em conta que, desde o dia 6,
em que proferi a decisão, até o dia de hoje, dia 16, nesses dez dias, já
foram firmados mais de dois milhões de acordos individuais.
E tenho a convicção de que os sindicatos brasileiros, imbuídos do
mais elevado espírito público que esta hora terrível pela qual o País passa
exige, certamente, envidarão os maiores esforços para que esses acordos
entre patrões e empregados cheguem a bom termo, sem prejuízo de quem
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quer que seja.
Enfim, Senhores Ministros, penso que cumpri o meu dever de
Ministro do Supremo Tribunal Federal, dando prontamente uma solução
ao impasse que se afigurava. E, insisto com a modéstia e a humildade que
devem caracterizar a atuação de um juiz, penso que a minha solução,
longe de ter representado um empecilho, na verdade, constituiu um porto
seguro para que patrões e empregados, de modo crescente e acelerado,
firmassem os acordos nos moldes previstos na Medida Provisória
936/2020. E vejo, com satisfação, que esta é também a visão do governo.
Portanto, Senhoras Ministras e Senhores Ministros, claro, curvandome ao elevadíssimo discernimento do Colegiado, propugno que a minha
decisão cautelar seja referendada tal como foi exarada.
É como voto.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE) - Então, Vossa
Excelência concede, em parte, a medida cautelar?
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(RELATOR) - Exato.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE) - Nos termos
do voto do Relator, porque no momento fica um pouco mais difícil
minudenciar essa sua decisão aditiva.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(RELATOR) - Ministro Fux, se por ventura minha liminar prevalecer, a
proclamação há de se basear na decisão liminar que eu concedi, porque
ela me parece muito explícita, muito clara.
Os embargos declaratórios, na verdade, só dizem respeito a dois
aspectos. Primeiro, afirmar que a medida provisória não foi alterada em
nenhum aspecto pela minha decisão cautelar. O segundo aspecto é que os
acordos individuais prevalecem até o momento em que, eventualmente,
possam ter uma solução mais benéfica numa negociação coletiva.
Para efeito de proclamação, Senhor Presidente, eu ousaria
recomendar a Vossa Excelência que se fixasse na minha primeira decisão,
que é a decisão da Medida Cautelar na ADI 6.363.
Obrigado, Senhor Presidente.
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PLENÁRIO

REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE 6.363 DISTRITO FEDERAL
RELATOR
REDATOR DO
ACÓRDÃO
REQTE.(S)
ADV.(A/S)
INTDO.(A/S)
PROC.(A/S)(ES)
AM. CURIAE.
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
ADV.(A/S)

: MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
: MIN. ALEXANDRE DE MORAES
: REDE SUSTENTABILIDADE
: CASSIO DOS SANTOS ARAUJO E OUTRO(A/S)
: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
: ADVOGADO -GERAL DA UNIÃO
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS PROCURADORES
DO TRABALHO - ANPT
: RUDI MEIRA CASSEL
: CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES-CUT
: JOSE EYMARD LOGUERCIO
: UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES - UGT
: JOSE EYMARD LOGUERCIO
: CENTRAL
DOS
TRABALHADORES
E
TRABALHADORAS DO BRASIL
: JOSE EYMARD LOGUERCIO
: FORCA SINDICAL
: JOSE EYMARD LOGUERCIO
: CENTRAL DOS SINDICATOS BRASILEIROS - CSB
: JOSE EYMARD LOGUERCIO
: NOVA CENTRAL SINDICAL DOS TRABALHADORES
- NCST
: JOSE EYMARD LOGUERCIO
: CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA
: CASSIO AUGUSTO MUNIZ BORGES
: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ADVOGADOS
TRABALHISTAS
: DENISE APARECIDA RODRIGUES PINHEIRO DE
OLIVEIRA E OUTRO(A/S)
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS MAGISTRADOS DA
JUSTICA DO TRABALHO
: EMILIANO ALVES AGUIAR E OUTRO(A/S)
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AM. CURIAE.
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
ADV.(A/S)
ADV.(A/S)
ADV.(A/S)

: SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS
DO TRABALHO SINAIT
: RUDI MEIRA CASSEL
: CONFEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMERCIAIS
E EMPRESARIAIS DO BRASIL
: RAFAEL FREITAS MACHADO
: GUILHERME CARDOSO LEITE
: LEONARDO PIMENTEL BUENO
SUSPENSÃO DE JULGAMENTO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):
Boa noite a todos. Nesta sessão extraordinária por videoconferência,
iniciamos o julgamento do Referendo em Medida Cautelar em Ação
Direta de Inconstitucionalidade nº 6.363, de relatoria do Ministro Ricardo
Lewandowski, que concluiu o voto da seguinte forma - passo a ler o texto
do dispositivo do eminente Relator, que foi encaminhado ao Plenário pelo
Gabinete de Sua Excelência o Ministro Ricardo Lewandowski:
“Isso posto, com fundamento nas razões acima
expendidas, voto pelo deferimento em parte da cautelar para
dar interpretação conforme a Constituição ao § 4º do art. 11 da
Medida Provisória nº 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 10 dias corridos, contados da
data de sua celebração, para que este, querendo, deflagre a
negociação coletiva.
Nesse ínterim, são válidos e legítimos os acordos
individuais celebrados na forma da MP 936/2020, os quais
produzem efeitos imediatos, valendo não só no prazo de 10 dias
previstos para a comunicação ao sindicato, como também nos
prazos estabelecidos no Título VI da Consolidação das Leis do
Trabalho, agora reduzidos pela metade pelo art. 17, III, daquele
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ato presidencial.
Ressalvo, contudo, a possibilidade de adesão, por parte do
empregado, à convenção ou acordo coletivo posteriormente
firmados, os quais prevalecerão sobre os acordos individuais
naquilo que com eles conflitarem, observando-se o princípio da
norma mais favorável. Na inércia do sindicato, subsistirão
integralmente os acordos individuais tal como pactuados
originalmente pelas partes.”

Foi, em seguida, suspensa a sessão para o intervalo regimental,
durante o qual, ocorreu uma queda no centro de dados, um problema
ocorrido alhures, em sistema diverso do que usamos internamente no
Supremo. Em razão de problemas técnicos ainda não resolvidos em um
dos data centers da empresa fornecedora da plataforma de
videoconferência, vamos encerrar esta sessão de hoje.
Conforme já combinado com o eminente Relator, com as Senhoras e
Senhores Ministros, e comunicado também ao Senhor Procurador-Geral
da República, ao Advogado-Geral da União e aos advogados, fica
convocada, neste momento, uma sessão extraordinária para amanhã, dia
17 de abril de 2020, às 14h, para darmos continuidade ao julgamento a
partir do voto, na forma regimental, do próximo a votar, que será o
Ministro Alexandre de Moraes.
Então, com essa justificação, peço desculpas a todos aqueles que,
evidentemente, tinham a expectativa, como nós também tínhamos, de
terminar esse julgamento na data de hoje, especialmente às eminentes
Ministras e aos eminentes Ministros, ao Senhor Procurador-Geral, ao
Advogado-Geral, às advogadas, aos advogados e a todos que nos
acompanham. Infelizmente, por problemas externos ao Tribunal, não será
possível a continuidade da sessão na data de hoje. Continuaremos,
portanto, amanhã, com uma sessão extraordinária com início às 14h.
Os outros feitos que constavam da pauta serão realocados
futuramente, e a Secretaria das Sessões fará a devida divulgação.
Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada esta sessão
extraordinária por videoconferência. Muito obrigado.
3
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PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA
REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE 6.363
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
REDATOR DO ACÓRDÃO : MIN. ALEXANDRE DE MORAES
REQTE.(S) : REDE SUSTENTABILIDADE
ADV.(A/S) : CASSIO DOS SANTOS ARAUJO (54492/DF) E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE. : ASSOCIACAO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO ANPT
ADV.(A/S) : RUDI MEIRA CASSEL (22256/DF, 165498/MG, 170271/RJ,
49862A/RS, 421811/SP)
AM. CURIAE. : CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES-CUT
ADV.(A/S) : JOSE EYMARD LOGUERCIO (01441/A/DF, 52504A/GO,
103250/SP)
AM. CURIAE. : UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES - UGT
ADV.(A/S) : JOSE EYMARD LOGUERCIO (01441/A/DF, 52504A/GO,
103250/SP)
AM. CURIAE. : CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL
ADV.(A/S) : JOSE EYMARD LOGUERCIO (01441/A/DF, 52504A/GO,
103250/SP)
AM. CURIAE. : FORCA SINDICAL
ADV.(A/S) : JOSE EYMARD LOGUERCIO (01441/A/DF, 52504A/GO,
103250/SP)
AM. CURIAE. : CENTRAL DOS SINDICATOS BRASILEIROS - CSB
ADV.(A/S) : JOSE EYMARD LOGUERCIO (01441/A/DF, 52504A/GO,
103250/SP)
AM. CURIAE. : NOVA CENTRAL SINDICAL DOS TRABALHADORES - NCST
ADV.(A/S) : JOSE EYMARD LOGUERCIO (01441/A/DF, 52504A/GO,
103250/SP)
AM. CURIAE. : CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA
ADV.(A/S) : CASSIO AUGUSTO MUNIZ BORGES (20016/DF, 091152/RJ)
AM. CURIAE. : ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ADVOGADOS TRABALHISTAS
ADV.(A/S) : DENISE APARECIDA RODRIGUES PINHEIRO DE OLIVEIRA
(08043/DF) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : ASSOCIACAO NACIONAL DOS MAGISTRADOS DA JUSTICA DO
TRABALHO
ADV.(A/S) : EMILIANO ALVES AGUIAR (24628/DF, 53356/GO) E
OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DO TRABALHO
SINAIT
ADV.(A/S) : RUDI MEIRA CASSEL (22256/DF, 165498/MG, 170271/RJ,
49862A/RS, 421811/SP)
AM. CURIAE. : CONFEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMERCIAIS E
EMPRESARIAIS DO BRASIL
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ADV.(A/S) : RAFAEL FREITAS MACHADO (20737/DF, 419390/SP)
ADV.(A/S) : GUILHERME CARDOSO LEITE (26225/DF, 422262/SP)
ADV.(A/S) : LEONARDO PIMENTEL BUENO (22403/DF, 322673/SP)
Decisão:
Após
o
voto
do
Ministro
Ricardo
Lewandowski
(Relator), que deferia em parte a cautelar “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. Nesse ínterim,
são válidos e legítimos os acordos individuais celebrados na forma
da MP 936/2020, os quais produzem efeitos imediatos, valendo não
só no prazo de 10 dias previsto para a comunicação ao sindicato,
como também nos prazos estabelecidos no Título VI da Consolidação
das Leis do Trabalho, agora reduzidos pela metade pelo art. 17,
III, daquele ato presidencial. Ressalvo, contudo, a possibilidade
de adesão, por parte do empregado, à convenção ou acordo coletivo
posteriormente firmados, os quais prevalecerão sobre os acordos
individuais, naquilo que com eles conflitarem, observando-se o
princípio da norma mais favorável. Na inércia do sindicato,
subsistirão
integralmente
os
acordos
individuais
tal
como
pactuados originalmente pelas partes”, o julgamento foi suspenso.
Falaram: pelo requerente, Rede Sustentabilidade, o Dr. Mauro de
Azevedo
Menezes;
pelos
amici
curiae
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 do Trabalhadores – NCST, o Dr. José Eymard Loguercio;
pelo amicus curiae Associação Nacional dos Magistrados da Justiça
do Trabalho – ANAMATRA, o Dr. Pedro Gordilho; pelo amicus curiae
Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas- ABRAT, a Dra.
Alessandra Camarano Martins; pelos amici curiae Associação
Nacional dos Procuradores do Trabalho – ANPT e Sindicato Nacional
dos Auditores Fiscais do Trabalho - SINAIT, o Dr. Rudi Cassel;
pelo amicus curiae Confederação das Associações Comerciais e
Empresariais do Brasil – CACB, o Dr. Rafael Freitas Machado; pelo
amicus curiae Confederação Nacional da Indústria – CNI, a Dra.
Fernanda de Menezes Barbosa; e, pelo interessado, Presidente da
República, o Ministro André Luiz de Almeida Mendonça, AdvogadoGeral da União. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de
Mello. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 16.04.2020
(Sessão realizada inteiramente por videoconferência - Resolução
672/2020/STF).
Presidência

do

Senhor

Ministro

Dias

Toffoli.

Presentes
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sessão os Senhores Ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo
Lewandowski, Cármen Lúcia, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso,
Edson Fachin e Alexandre de Moraes.
Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro Celso de Mello.
Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Augusto Brandão de
Aras.
Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário
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VOTO
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Boa tarde,
Presidente, Ministra Cármen, Ministra Rosa, Ministros. Cumprimento
também o Doutor Jacques, Vice-Procurador-Geral da República, os
advogados que fizeram sustentações orais, o Advogado-Geral da União,
Doutor Mauro, Doutor José Lourenço, Doutora Fernanda, Doutora
Alessandra e Doutor Rafael.
Presidente,
quero
também
cumprimentar
o
eminente
Ministro-Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, não só pelo voto, mas
principalmente pela maneira como tentou conciliar dois posicionamentos
que poderiam ser extremos, conciliar inclusive junto à Advocacia-Geral
da União, na medida em que o texto normativo previsto pela medida
provisória é de urgência e extrema relevância. O texto, ontem, tanto na
fala do Doutor André, Advogado-Geral da União, quanto na do eminente
Ministro Ricardo Lewandowski, já atingiu mais de dois milhões de
trabalhadores. Isso tem um potencial de auxílio, segundo as informações
da própria AGU, para quase quarenta milhões de trabalhadores. Então,
dentro dessa linha, é importante não só a fundamentação trazida, mas
também a celeridade da decisão do eminente Ministro Ricardo
Lewandowski, a qual chegou a um meio termo entre as duas decisões
antagônicas, além da vinda imediata ao Plenário para que pudéssemos
analisar e para que esse programa implementado tenha absoluta
segurança jurídica. Então, deixo aqui os meus cumprimentos ao eminente
Ministro-Relator.
Do ponto de vista constitucional, porém, tenho divergências em
relação ao entendimento final de Sua Excelência, e, desde já, coloco que
irei divergir do dispositivo final da manifestação e do voto do eminente
Ministro-Relator Ricardo Lewandowski.
Recordando um pouco o caso, uma vez que houve essa interrupção,
nós estamos decidindo o referendo ou não da medida cautelar dada pelo
Ministro Ricardo Lewandowski, em relação ao § 4º do art. 11, de maneira
a assentar:
"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
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empregadores ao respectivo sindicato laboral, no prazo de até dez dias
corridos, contado da data de sua celebração para que esse, querendo,
deflagre a negociação coletiva, importando sua inércia em anuência com
o acordado pelas partes."
O objeto principal da discussão é: se, durante o estado de
calamidade pública, o acordo de redução proporcional tanto da jornada
de trabalho quanto do salário, acordo escrito entre empregado e
empregador, é um ato jurídico perfeito e acabado ou se a comunicação - e
essa, sim, como bem destacou o eminente Ministro
Ricardo
Lewandowski, consta do texto da Medida Provisória - ao sindicato, no
prazo de 10 dias, transfere ao sindicato a possibilidade, tal qual uma
verdadeira condição resolutiva, de corroborar o acordo individual,
afastar o acordo individual ou alterá-lo, mediante uma negociação
coletiva com todas as consequências que eventual alteração posterior
possa gerar. E aqui é a minha maior divergência, pedindo todas as vênias.
Devemos lembrar, nos termos da própria medida provisória, uma
vez assinado o acordo escrito de redução proporcional de salário e de
jornada de trabalho, há uma complementação por parte do Poder Público.
Um cálculo é feito à semelhança do seguro-desemprego, e o Poder
Público irá complementar. Se, lá na frente, houver tal qual uma condição
resolutiva uma alteração dos termos desse acordo, ou mesmo se o
sindicato eventualmente não concordar com os termos desse acordo,
como ficaremos com esse verdadeiro abono que foi dado?
Então, aqui, parece-me estar o grande problema em transformar essa
comunicação ao sindicato em condição resolutiva. Ou seja, seria o
sindicato que iria realmente formatar e transformar aquele acordo entre
partes, empregado e empregador, num ato jurídico perfeito.
A partir disso, entendo que a análise da compatibilidade dessa
norma impugnada e da norma a ser referendada ou não deve ser feita de
forma teleológica, com vários dispositivos da Constituição Federal. A
análise sobre a constitucionalidade ou não da medida provisória,
especificamente da parte em que foi concedida a cautelar, dever ter como
vetores de interpretação além do art. 7º, VI, da Constituição Federal - a
exposição de motivos da medida provisória bem assim o demonstra -,
Publicado sem revisão Art. 95 do RISTF
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especialmente os incisos III e IV do art. 1º do Texto Constitucional, que
consagram como fundamentos da República a dignidade da pessoa
humana, os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa, mas também,
como vetores de interpretação, os incisos II e III do art. 3º do Texto
Constitucional, que proclamam como objetivos fundamentais da
República, principalmente em tempos desta crise enorme causada pela
pandemia, garantir o desenvolvimento nacional, erradicação da pobreza e
marginalização e redução das desigualdades sociais.
Todos sabemos que - e, na sessão de quarta-feira, salientei isso na
ADI que analisamos também em medida cautelar -, neste momento de
pandemia, ainda estamos em um primeiro momento, que denominei
pandemia da classe média. Os efeitos não só em relação à saúde, mas os
reflexos econômicos e sociais para aqueles com menos recursos vão
chegar agora. E essa medida provisória vem pretender exatamente
equilibrar essas desigualdades sociais.
Por isso, como vetores de interpretação entendo não só o art. 7º, VI,
mas os arts. 1º e 3º, ao trazerem os fundamentos da República. E mais do
que isso - aqui me parece um diferencial do que foi colocado em algumas
sustentações orais -, há também necessidade de se interpretar essa
medida provisória com base no Capítulo II do Título II da Constituição
Federal. O próprio caput do art. 6º prevê o trabalho como direito social
absolutamente fundamental e garantidor da dignidade da pessoa
humana. E, a partir da proclamação do trabalho como direito social
fundamental, o art. 7º traz os demais direitos dos trabalhadores, mas
sempre focado na existência de trabalho.
Essa medida provisória teve como razão maior os efeitos econômicos
e sociais que a pandemia do covid-19 já vem trazendo e ampliará. Alguns
deles: grande desemprego, falta de renda, perigo à subsistência dos
empregados e seus familiares. A partir dessa causa para se editar a
medida provisória, a sua finalidade é a manutenção do emprego. Aqui, a
ideia da MP é a manutenção do emprego.
Vimos já de início várias empresas que - e aqui às vezes a prática e o
discurso lamentavelmente são incompatíveis - vinham discursando a
favor da manutenção do emprego mandando milhares de trabalhadores
embora, assim que a crise começou. Então, a ideia da medida provisória
Publicado sem revisão Art. 95 do RISTF
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foi fornecer uma opção proporcional e garantidora do trabalho, mas
proporcional entre empregado e empregador.
As razões e as finalidades pretendidas pela medida provisória,
pergunto eu, foram contrárias àqueles fundamentos e objetivos
fundamentais da República que acabei de enunciar? Contrariaram o
mandamento constitucional de que o trabalho é o principal direito social
do trabalhador, caput do art. 6º? Parece-me que não.
A ideia foi dar uma possibilidade para que, de um lado, durante esse
período - e é importante salientar que a medida provisória é muito
específica, durante o estado de calamidade e por 90 dias -, o empregado
terá garantia de manutenção do seu emprego, mesmo que com uma
redução proporcional de salário, proporcional às horas trabalhadas, e
haverá uma complementação do Poder Público. É o cálculo a ser feito, a
partir do equivalente do seguro desemprego. Mas com a garantia - e isso
é importante destacar - de que, após esses 90 dias, após o pior momento
social e econômico da pandemia, ele continuará empregado.
É melhor que haja o desemprego agora, porque aqui a
proporcionalidade entre empregado e empregador foi permitir também a
inúmeros, milhares de empresários, que consigam manter as suas
empresas e, consequentemente, manter os seus empregados durante esse
período.
Ontem, mesmo, foi anunciado pela Secretaria da Fazenda do Estado
de São Paulo que, calculada as notas fiscais emitidas no mês de março em
relação ao mês de março do ano passado, já houve um decréscimo de
atividade comercial de 25%. Então, é óbvio que, se houve esse
decréscimo, uma das primeiras medidas tomadas por alguns
empregadores, às vezes, lamentavelmente, seria demitir. Para se evitar a
demissão, houve a possibilidade desse acordo. E o acordo em si não foi
impugnado nem afastada a possibilidade de acordo pela cautelar
concedida pelo eminente Ministro-Relator.
Aqui, o que se analisa é: uma vez feito o acordo escrito exigido pela
medida provisória entre empregado e empregador, imediatamente se
diminui a carga horária, diminui-se proporcionalmente o salário, a
retribuição pecuniária, e entra uma complementação por parte do Estado.
Essa complementação é estimada, vejam Ministras e Ministros, pelo
Publicado sem revisão Art. 95 do RISTF
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Ministério da Economia em 51,2 bilhões de complementação do benefício
emergencial para preservação de 24,5 milhões de empregos. No início, eu
falei 50 milhões de empregos, na verdade, acabei confundindo com o
valor dos bilhões. É 51,2 bilhões o custo estimado do valor emergencial
em complementação à redução proporcional salarial do empregado, para
preservação de 24,5 milhões de empregos.
Esse programa emergencial estabelece algo semelhante - isso foi dito
longamente durante as sustentações orais - com o seguro desemprego,
com custos distribuídos entre o Estado e os empresários para beneficiar
ou, pelo menos - eu tiraria até o verbo beneficiar -, para reduzir, para
atenuar os problemas ao trabalhador.
A previsão desse acordo de redução proporcional da jornada de
trabalho e de salário dos empregados é excepcional, é temporária, pois só
pode ser aplicada neste período de 90 dias, durante o estado de
calamidade pública.
E repito: a ratio da norma é a manutenção do trabalho. É uma opção
ao desemprego. É a valorização da manutenção desse direito social trabalho - e, consequentemente, com a complementação do Poder
Público, que, se não chega a 100%, mantém uma renda mínima aos
trabalhadores durante este período e mantém a possibilidade de
continuarem ocupando licitamente o seu trabalho, mantendo a dignidade
e a aquisição de renda para si e para a sua família, ao invés de uma
geração gigantesca de desemprego que poderia ocorrer e, passados esses
três meses, continuariam desempregados. É um período de acomodação e
de manutenção também das próprias empresas, do empreendedor, para
que ele possa continuar mantendo os empregos.
Neste momento de crise aguda que nós temos na saúde pública, com
essas fortíssimas repercussões sociais e econômicas, parece-me
absolutamente constitucional e razoável a possibilidade de acordo
individual escrito entre empregador e empregado, visando a redução
proporcional da jornada de trabalho e de salário, com - obviamente - a
complementação salarial por parte do Poder Público, esses 51,2 bilhões.
Não só para garantir e manter renda aos trabalhadores, mesmo que haja
uma diminuição - repito, porque aqui me parece o binômio mais
importante -, mas também para garantir a perpetuação do vínculo
Publicado sem revisão Art. 95 do RISTF
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empregatício para além da pandemia, evitando a quebra de inúmeras
empresas.
Obviamente, aqui - e isto precisa ser salientado - será uma opção do
próprio empregado. O trabalhador pode não querer aceitar essa redução
proporcional, receber o auxílio emergencial para esses três meses e ter a
garantia da permanência no seu emprego depois. Ele pode não aceitar e
aí, em caso de eventual demissão, receberá o auxílio-desemprego, mas é
uma opção lícita, razoável, proporcional que se dá ao próprio empregado.
Ele tem o direito de querer manter o seu emprego, de manter, durante
esse período, a sua renda, que garante a sua subsistência e a da sua
família.
Essa medida emergencial, nos termos como foi colocada, a meu ver,
pretendeu e conseguiu compatibilizar os valores sociais do trabalho,
perpetuando o vínculo trabalhista, com a livre iniciativa. Ou seja,
mantendo, mesmo que abalada pela crise, a saúde financeira da empresa,
tentando manter a sobrevivência da empresa, de maneira a garantir
também após a pandemia a geração de empregos.
Lamentavelmente, a alternativa a essa hipótese para milhares de
empresas no território nacional é a demissão, que - repito - já vem
ocorrendo em diversas localidades, agravando o fator social durante a
crise de saúde pública. É um dos grandes problemas que não só
economistas do mundo todo, mas também profissionais da área de saúde
pública vêm chamando de segunda onda. Uma segunda onda da
pandemia seriam os reflexos sociais e econômicos. Essa medida
provisória, que permite ao empregado uma opção e garante uma parceria
entre o empregador, que paga proporcionalmente, e o Poder Público, que
injeta 51,2 bilhões na economia, pretende atenuar os efeitos dessa
segunda onda.
Essa medida provisória, a meu ver, não tem como objetivo prever
uma hipótese específica de redução salarial, sobre a qual incidiria, de
forma única e específica o art. 7º, VII, da Constituição Federal. Não, o
objetivo não foi prever hipóteses de redução salarial. O objetivo foi
estabelecer mecanismos de preservação do emprego e da renda do
trabalhador. Por isso é que, como vetores de interpretação, o art. 1º, o art.
3º, o caput do art. 6º me parecem mais importantes do que uma leitura,
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uma interpretação meramente literal e restrita do art. 7º, VI.
E por que isso? Não se pretende aqui, nos termos do art. 7º, VI,
reduzir, permanentemente, a partir de um conflito entre empregado e
empregador, os salários. E essa é a ratio da norma prevista no art. 7º, VI.
Quando o art. 7º, VI, estabelece que a redutibilidade salarial só é possível
com acordo ou convenção coletiva, prevê a normalidade, a regra onde há
uma divergência entre os interesses do empregado e dos empregadores,
ou seja - e toda doutrina trabalhista e a jurisprudência trabalhista assim
apontam -, a norma se aplica quando prevê a real existência de conflito
coletivo de trabalho, ou seja, um conflito entre empregados e
empregadores, e aí há necessidade e obrigatoriedade da participação dos
sindicatos.
Aqui não existe conflito. Aqui existe a necessidade de uma
convergência, a convergência pela sobrevivência, a convergência pela
sobrevivência da empresa, do empregador e do empregado, com o
auxílio do governo. Sem o auxílio do governo e sem essa convergência de
interesses de empregado e empregador, as empresas não sobreviverão a
esse período de pandemia. Ou muitas, principalmente as micro, pequenas
e médias empresas, não sobreviverão. Consequentemente, nós teremos
um desemprego em massa.
O Brasil já começou com 12,5 milhões de desempregados, antes do
início da pandemia - há cálculos mais pessimistas, outros mais otimistas -,
se não houver o auxílio governamental, como vem começando, e não
houver um pacto entre empregados e empregadores, poderá terminar
essa pandemia, nos próximos dois, três meses, com um número de
desempregados entre 25 e 30 milhões. Ou seja, é algo inadmissível e
gerará um conflito social gigantesco.
Então, aqui, insisto: afasto a incidência estrita do art. 7º, VI, porque
não há conflito coletivo, não se pretende tão somente reduzir o salário.
Não! Pelo contrário, pretende-se manter o trabalho, manter o emprego,
uma convergência, e precisa de um acordo escrito entre empregado e
empregador, e recebe também uma complementação por parte do Poder
Público.
Volto a insistir: qual seria aqui a possibilidade além dessa? O
desemprego, o desemprego com consequências catastróficas, a meu ver.
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Agora, dentro da interpretação desse binômio que coloquei manutenção do trabalho e renda para a subsistência do empregado e, do
outro lado, sobrevivência da própria atividade empresarial, com uma
injeção de 51,2 bilhões de reais do Poder Público para diminuição dos
duros reflexos sociais e econômicos da crise gerada pela pandemia -, se
nós colocarmos a necessidade de um verdadeiro "referendo" por parte
dos sindicatos, se nós colocarmos como uma condição resolutiva o
sindicato inaugurar, após oficiado em 10 dias, o sindicato iniciar uma
convenção coletiva ou para referendar, concordar com aquilo, estender
a possibilidade aos demais, ou não aceitar - e um dos amici curiae juntou
em memorial uma manifestação de um sindicato do Estado de Minas
Gerais, já dizendo, desde o início, que aquele sindicato não aceitará
nenhum acordo, aquele sindicato não aceitará nenhuma redução
proporcional -, então, se admitirmos como condição resolutiva a
participação do sindicato, nós vamos ter três possibilidades, sendo que,
dessas três possibilidades, só uma, a meu ver, com todo o respeito às
posições contrárias, só uma não afetará a segurança jurídica e a boa-fé de
empregados e empregadores. A única que não afetará a segurança
jurídica e a boa-fé é o caso de o sindicato, eventualmente, concordar com
o que foi feito: concordou, não há necessidade de complementação
salarial e não há necessidade de recálculo do benefício dado pelo
governo.
Se o sindicato tiver essa possibilidade como condição resolutiva de
dizer "não concordo, os acordos não são válidos", o empregador terá que
complementar os salários e o empregado terá que devolver o benefício
que ele recebeu do Estado? Um, dois, três meses? Veja, qual a segurança
jurídica que o empregador terá para fazer esses acordos, podendo, daqui
15, 20, 30 dias, um mês, dois meses, ou até no final dos três meses,
podendo ter que complementar, e complementará como, se as horas
trabalhadas não foram as horas integrais? A boa-fé dos participantes
estará combalida, a segurança jurídica estará prejudicada.
Parece-me, então, que a medida provisória não trouxe como
condição resolutiva a participação dos sindicatos; a medida provisória
trouxe a necessidade de comunicação aos sindicatos. Obviamente, o
sindicato poderá não só, a partir dessa comunicação, verificar se deve
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estender aos demais, ou pelo menos indicar uma extensão aos demais,
eventuais vícios formais, os vícios de consentimento, isso sempre será
possível, uma anulação. Mas, no mérito, tirando os requisitos legais,
formais, no mérito, aqui, a medida provisória, o que fez foi apostar na
boa-fé, na convergência entre empregados e empregadores para a
manutenção da atividade empresarial, mesmo que diminuindo a sua
produtividade, e para a manutenção do emprego, do trabalho, a
manutenção proporcional com uma complementação. A exigência de que
só se torne um ato jurídico perfeito com a concordância do sindicato, ou
mesmo a possibilidade de o sindicato alterar esse acordo feito
individualmente, a meu ver, geraria enorme insegurança jurídica e,
consequentemente, diminuiria sensivelmente a eficácia dessa medida
emergencial, podendo aumentar o desemprego não só nesse momento,
mas, na sequência, com o fechamento de inúmeras empresas.
A temporariedade e a excepcionalidade da medida, que é destinada
- repito - a manter empregos e a atividade econômica nacional, a
proporcionalidade, porque há uma redução remuneratória com redução
da carga horária, além da complementação parcial por parte do Poder
Público, e a finalidade maior da medida provisória de preservar o vínculo
trabalhista e a renda do trabalhador para a sua subsistência, para a
subsistência da sua família, estão, a meu ver, em absoluta consonância
com uma proteção social ao emprego, ao trabalho, a proteção à dignidade
da pessoa humana, o respeito aos valores sociais do trabalho e à livre
iniciativa.
Eu me recordo que, no julgamento da lei de responsabilidade fiscal,
eu me referi a uma lenda japonesa que aqui também me parece bem
própria, a lenda da cerejeira e do salgueiro. A cerejeira, durante o
inverno, os galhos fortes, potentes, acumula a neve. E, não raras vezes, o
peso da neve acaba quebrando os seus galhos, acaba matando a cerejeira,
e ela não verá o próximo inverno. O salgueiro é muito mais frágil,
flexível, a neve se põe nos seus galhos, e ele cede um pouco e joga a neve,
cede um pouco e joga a neve e, ao final do inverno, certamente, verá um
novo inverno. E, dessa verdadeira parábola japonesa, tira-se que, às
vezes, é importante ceder para sobreviver, às vezes, é importante se
interpretar mais razoavelmente para sobreviver.
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Neste momento, há necessidade da garantia, de segurança jurídica,
de boa-fé, para que empregado e empregador saibam que, assinando o
acordo reduzindo proporcionalmente sua renda e o horário a ser
trabalhado, o empregado receberá um auxílio emergencial e poderá, com
isso, garantir, daqui a três meses, a manutenção do seu emprego e sua
subsistência, sem que sejam empregados e empregadores, após isso,
surpreendidos por uma quebra de contrato, por uma quebra de acordo
por parte dos sindicatos. Parece-me que o importante aqui, para a
sobrevivência do empregado e do empregador, é garantir a aplicação
integral da medida provisória.
Por isso, pedindo todas as vênias ao eminente Ministro-Relator, eu
não referendo a medida cautelar que foi concedida parcialmente,
indeferindo integralmente a cautelar solicitada.
É o voto, Senhor Presidente.
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17/04/2020

PLENÁRIO

REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE 6.363 DISTRITO FEDERAL
ANTECIPAÇÃO AO VOTO
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Senhor Presidente,
cumprimento-o e permita-me enaltecer o zelo e a eficiência de Vossa
Excelência na Presidência deste Colegiado em superar entraves que nem
dizem respeito ao Tribunal, encontrando soluções e convocando uma
sessão extraordinária para prosseguir no julgamento. A prestação
jurisdicional no Brasil certamente agradece ao zelo de Vossa Excelência.
Cumprimento também o eminente Ministro-Relator, Ministro
Ricardo Lewandowski, que fez uma exposição detalhada, quer no
relatório - sempre bem lançado -, que acolho como preambular a meu
voto, quer no que diz respeito ao tema que evidencia a construção
racional e sistemática da primeira decisão e daquela que se seguiu,
integrando, por meio dos embargos, esclarecimentos à decisão inicial.
Quero cumprimentar o eminente Ministro com todo o zelo que se houve
neste feito da Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.363, em sede de
cautelar, como sói acontecer com Sua Excelência.
Cumprimento também, Senhor Presidente, todas as sustentações
orais que vieram a contribuir e trazer aportes a esta apreciação em curso.
Permito-me também cumprimentar o eminente Ministro Alexandre
de Moraes, que abre a divergência não referendando a liminar, mantendo
in totum o teor da Medida Provisória em questão.
Senhor Presidente, peço licença a Sua Excelência o eminente
Ministro-Relator para assentar, à luz da liminar concedida
originariamente pelo eminente Ministro-Relator, que também entendo
que, consoante a norma constitucional, a participação dos sindicatos é
imperativa e traduz a negociação coletiva - ferramenta do mundo do
trabalho e do emprego - para a própria formulação da política de trabalho
e para definir prioridades, planejamento e estratégia de promoção do
próprio emprego.
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PLENÁRIO

REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE 6.363 DISTRITO FEDERAL
VOTO
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: Acolho o bem lançado
relatório do Ministro Ricardo Lewandowski.
Peço licença a Sua Excelência para assentar, à luz da liminar como
concedida originariamente pelo eminente Relator, que a participação dos
sindicatos é imperativo consoante norma constitucional, e traduz a
negociação coletiva ferramenta próprio do mundo do trabalho e do
emprego para a própria formulação da política de trabalho, e para definir
prioridades, planejamento, e estratégia de promoção do emprego.
A emergência internacional, reconhecida pela Organização Mundial
da Saúde, não implica – nem muito menos autoriza – a outorga de
discricionariedade sem controle ou sem contrapesos típicos do Estado
Democrático de Direito. A emergência, por mais grave que seja, não
traduz incompatibilidade entre liberdade e saúde pública.
No presente caso, não há como se relativizar o grave quadro de
emergência sanitária porque passa o mundo. Medidas urgentes e
necessárias devem ser tomadas, mas é imperioso que elas sempre sejam
feitas em conformidade com a Constituição. No âmbito dos direitos
econômicos, sociais e culturais, particularmente mais afetados em um
cenário de forte restrição econômica, há parâmetros estáveis a serem
observados, mesmo quando de uma emergência.
Os artigos 2º, 3º e 4º do Pacto Internacional de Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais, aplicáveis diretamente in casu por força do disposto
no art. 5º, § 2º, da CRFB, fornecem precioso material de análise. Dispõem
esses artigos:
“ARTIGO 2
1. Cada Estado Parte do presente Pacto compromete-se a
adotar medidas, tanto por esforço próprio como pela assistência
e cooperação internacionais, principalmente nos planos
econômico e técnico, até o máximo de seus recursos
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disponíveis, que visem a assegurar, progressivamente, por
todos os meios apropriados, o pleno exercício dos direitos
reconhecidos no presente Pacto, incluindo, em particular, a
adoção de medidas legislativas.
2. Os Estados Partes do presente Pacto comprometem-se a
garantir que os direitos nele enunciados e exercerão em
discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, língua,
religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional
ou social, situação econômica, nascimento ou qualquer outra
situação.
3. Os países em desenvolvimento, levando devidamente
em consideração os direitos humanos e a situação econômica
nacional, poderão determinar em que garantirão os direitos
econômicos reconhecidos no presente Pacto àqueles que não
sejam seus nacionais.
ARTIGO 3º
Os Estados Partes do presente Pacto comprometem-se a
assegurar a homens e mulheres igualdade no gozo de todos os
direitos econômicos, sociais e culturais enumerados no presente
Pacto.
ARTIGO 4º
Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem que, no
exercício dos direitos assegurados em conformidade com
presente Pacto pelo Estado, este poderá submeter tais direitos
unicamente às limitações estabelecidas em lei, somente na
medida compatível com a natureza desses direitos e
exclusivamente com o objetivo de favorecer o bem-estar geral
em uma sociedade democrática.”

Esses artigos definem a essência dos direitos econômicos, sociais e
culturais: a garantia de um conjunto ou padrão mínimo de direitos,
também conhecido por “mínimo existencial”; a proibição de retrocesso,
contida na fórmula “realização progressiva”; e, finalmente, a proibição de
discriminação. Definem, ainda, que eventuais e excepcionais restrições,
tal como dispõe o Artigo 4º, devem (i) estar previstas em lei, (ii) serem
proporcionais ao fim almejado, e (iii) devem favorecer o bem-estar geral
2
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em uma sociedade democrática.
Como a melhor definir o conteúdo dessa norma, especialmente em
um cenário de grave contração econômica, o Alto Comissário das Nações
Unidas para os Direitos Humanos propôs, no Relatório sobre Medidas de
Austeridade e Direitos Humanos (A/48/51), que as medidas sejam
avaliadas a partir (i) do interesse genuíno do Estado; (ii) da necessidade,
razoabilidade, temporariedade e proporcionalidade das medidas de
austeridade; (iii) da exaustão de meios alternativos e menos restritivos;
(iv) da não-discriminação; (v) da proteção autêntica do mínimo
existencial; (vi) da participação genuína dos grupos afetados.
A proporcionalidade indica que a restrição deve ser temporária,
apenas durante o período de crise. Além disso, os Estados devem indicar
que, não fosse pela adoção da política de restrição, o resultado seria ainda
mais graves violações.
No que tange à “exaustão de meios alternativos”, por exemplo, o
Comentário Geral n. 13 (E/C.12/1999/10, par. 45) prevê que “caso
qualquer medida de retrocesso seja tomada, o Estado Parte tem o dever
de provar que elas foram introduzidas depois da mais cuidadosa
avaliação de todas as alternativas possíveis e depois delas serem
totalmente justificada em relação à totalidade dos direitos assegurados no
Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e à luz do
uso pelo Estado Parte de todos os recursos disponíveis”. No contexto de
medidas de austeridade, o Alto Comissariado expressamente indica que
essas justificativas também devem contemplar ajustes nas políticas
tributárias.
Por meio da obrigação de uma proteção autêntica, os Estados devem
assegurar um piso mínimo em relação a serviços públicos essenciais
como, por exemplo, moradia, alimentação e saúde.
Em relação ao direito à participação, o Comitê de Direitos
Econômicos, no Comentário Geral n. 19 adverte que não apenas é
necessária a participação efetiva, como também é preciso haver avaliação
independente das possíveis saídas menos restritivas (E/C.12/GC19/ par.
42).
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Todas essas considerações servem para identificar os limites às
restrições dos direitos econômicos, sociais e culturais de forma geral. Elas
indicam que, mesmo em um período de grave crise interna, a
aplicabilidade dos direitos fundamentais permanece plenamente em
vigor e demonstram que as obrigações dos Estados não se suspendem
nesse período, antes, tornam-se ainda mais sérias.
A presente ação direta cuida, também, de um aspecto pontual das
ações que a União tem tomado no âmbito da emergência sanitária: o das
relações de trabalho.
Em sede cautelar, alguns parâmetros específicos podem ser
deduzidos relativamente ao direito ao trabalho. O conteúdo mínimo
desse direito inclui (i) a disponibilidade, ou seja, a necessidade de o
Estado colocar à disposição de seus cidadãos um serviço de colocação de
emprego; (ii) a acessibilidade, que significa proibição de discriminação,
eliminação progressiva de barreiras e garantia do direito de procurar,
obter e de informar os meios pelos quais é possível obter emprego; e (iii)
aceitação e igualdade, que inclui o direito de formar sindicatos, ter
assegurada a proteção à saúde no trabalho e de buscar e escolher
livremente o emprego.
Ademais, em relação especificamente à participação dos sindicatos, o
Comitê, na mesma direção da norma constitucional, defende que a
“negociação coletiva é um instrumento fundamental na formulação da
política de trabalho” (E/C.12/GC/18, par. 39). Essa participação é
indispensável para definir prioridades, decisões, planejamento,
implementação e avaliação da estratégia de promoção do emprego.
Feitas essas breves considerações introdutórias, passo ao exame das
alegações trazidas.
A questão posta à apreciação desta Suprema Corte diz com a
alegação de inconstitucionalidade de dispositivos da Medida Provisória
n. 936/2020, que, ao admitir flexibilização de direitos trabalhistas sem a
participação efetiva dos sindicatos da categoria nas negociações, afrontam
os artigos 7º, VI, XIII e XXVI; 8º, III e VI, da Constituição da República.
É consabido que o enfrentamento de uma pandemia sanitária de
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proporções mundiais, no Brasil reconhecida pelo Decreto Legislativo
6/2020 e pela Lei 13.979/2020, exige medidas emergenciais para conter os
danos respectivos, primordialmente aqueles que dizem respeito às
necessidades básicas essenciais para a sobrevivência e dignidade
humanas.
No âmbito constitucional das relações trabalhistas, o partido político
que ajuizou a presente ação direta de inconstitucionalidade afirma que as
medidas eleitas pelo Presidente da República, sob o título de “Programa
Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda”, contidas na
Medida Provisória n. 936/2020, afrontam direitos fundamentais sociais
dos trabalhadores brasileiros, especialmente, o direito fundamental a ter
uma entidade sindical como parte obrigatória nas negociações relativas
aos contratos individuais de trabalho, quando os direitos a serem
mitigados são direitos fundamentais protegidos expressamente pelo texto
constitucional.
O argumento central posto à deliberação desta Suprema Corte é o de
que o afastamento das entidades sindicais das negociações acerca de
direitos fundamentais, especialmente o direito ao salário e respectiva
jornada de trabalho, bem como a suspensão do próprio contrato laboral,
apresenta-se frontalmente contrário ao que estabeleceu o legislador
constituinte de 1988, especialmente nos artigos 7º, VI, XIII e XXVI; 8º, III e
VI, da Constituição da República, assim dispostos:
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais,
além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
(...)
VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em
convenção ou acordo coletivo;
XIII - duração do trabalho normal não superior a oito
horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a
compensação de horários e a redução da jornada, mediante
acordo ou convenção coletiva de trabalho;
(...)
XXVI - reconhecimento das convenções e acordos coletivos
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de trabalho;
Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical,
observado o seguinte:
(...)
III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses
coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões
judiciais ou administrativas;
(...)
VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas
negociações coletivas de trabalho;
As normas constitucionais indicadas como violadas são as
seguintes:
“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais,
além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
(...)
VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em
convenção ou acordo coletivo;
(...)
XIII - duração do trabalho normal não superior a oito
horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a
compensação de horários e a redução da jornada, mediante
acordo ou convenção coletiva de trabalho;
(...)
XXVI - reconhecimento das convenções e acordos coletivos
de trabalho;
(...)
Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical,
observado o seguinte:
(...)
III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses
coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões
judiciais ou administrativas;
(...)
VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas
negociações coletivas de trabalho;
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(...)”

A Justiça Social como valor e fundamento do Estado Democrático de
Direito (art. 1º, IV, da CRFB) positivado e espraiado pelas normas da
Constituição de 1988 é a diretriz segura de que a valorização do trabalho
humano objetiva assegurar a todos e todas uma existência digna (art. 170
da CRFB), bem como de que o primado do trabalho é a base da ordem
social brasileira, tendo por objetivos o bem-estar e a justiça social (art. 193
da CRFB).
A ordem econômica, conforme dicção da própria literalidade da
norma constitucional (art. 170 da CRFB), deve ser balizada pelo princípio
da valorização do trabalho humano, conforme observa o Professor Tércio
Sampaio Ferraz Júnior:
"A (ordem) econômica deve visar assegurar a todos a
existência digna conforme os ditames da justiça social. O
objetivo da ordem social é o próprio bem-estar social e a justiça
social. A primeira deve garantir que o processo econômico,
enquanto produtor, não impeça, mas ao contrário, se oriente
para o bem-estar e a justiça sociais. A segunda não os assegura,
instrumentalmente, mas os visa, diretamente. Os valores
econômicos são valores-meio. Os sociais, valores-fim."(FERRAZ
JR., Tércio Sampaio. A legitimidade na Constituição de 1988, in
FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio; DINIZ, Maria Helena;
GEORGAKILAS, Ritinha Stevenson. Constituição de 1988:
legitimidade, vigência, eficácia e supremacia. São Paulo :
Editora Atlas, 1989, p. 53)

As relações contratuais, em geral, e as relações contratuais
trabalhistas, em particular, devem considerar sujeitos e objetos concretos,
fazendo referência às pessoas e aos seus comportamentos inseridos no
mundo da vida em que tais relações acontecem.
O Estado Social de Direito, considerando essa realidade, deve
direcionar todos os seus esforços institucionais para o ser humano
considerado em sua comunidade, ou seja, aquela em que o outro é
7
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tomado como sujeito de direitos e deveres, digno de inclusão no grupo
social e enredado por obrigações recíprocas.
Pela regra do reconhecimento, todos os sujeitos da comunidade são
fins em si mesmos, estimulando-se a mais plena possível igualdade de
direitos, de modo que “(...) Cada um só possui os direitos que aceita para os
outros, ou seja, cada um é sujeito de direito na mesma medida em que reconhece o
outro como sujeito de direito”(BARZOTTO, Luis Fernando. Justiça Social:
gênese, estrutura e aplicação de um conceito, in Revista Jurídica Virtual,
vol. 5, n. 48, p. 1-21, maio 2003, p. 7).
O sujeito de direitos do século XXI é constituído e informado pela
comunidade em que se insere como espaço social de concretização do
princípio da dignidade da pessoa humana.
É consabido que há harmônica convivência entre princípios que
inspiram o Estado Liberal de Direito, que prestigia as liberdades, e o
Estado Social de Direito, que se compromete com a igualdade, no Texto
Constitucional de 1988. Sob a síntese do Estado Democrático de Direito
(art. 1º, caput, da CRFB), é possível testemunhar que a dinâmica histórica,
social e cultural está construindo as balizas concretas do direito do
trabalho brasileiro, sempre com as interferências econômicas locais e
globais recíprocas no rumo de novas conformações das relações
trabalhistas.
Assim sendo, os destinatários das normas constitucionais de 1988
são legitimados para reivindicarem, sob os auspícios da Constituição
positivada, direitos sociais fundamentais trabalhistas como corolários
primários do modelo político alcunhado de Estado Democrático de
Direito. A concretização das normas constitucionais efetiva-se nas
relações jurídicas que se firmam em atos, contratos e outras formas de
relações civis a que os sujeitos envolvem-se no ordenamento jurídico.
Não raro se associa o fenômeno de mitigação dos direitos
fundamentais sociais, especialmente os trabalhistas, em face de
contingências da realidade social, econômica e política, as quais
supostamente seriam impeditivas da sua plena concretização. Sem
maiores divergências, a proteção jurídica ao trabalho é considerada como
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direito fundamental social, de modo que sempre que são necessários
ajustes nas condições jurídicas estabelecidas para o contrato de trabalho,
com a finalidade de que sua regulamentação pelas normas
infraconstitucionais não afronte diretamente a proteção constitucional
que lhe é endereçada.
Nesse contexto, justifica-se a atuação desta Suprema Corte nas ações
diretas ajuizadas para discutir as medidas provisórias editadas no
contexto da pandemia do novo coronavírus, tendo em vista que, uma vez
mais, o Supremo Tribunal Federal é chamado para reafirmar, por meio da
hermenêutica constitucional, e dos afazeres próprios da competência que
lhe foi destinada pela Constituição de 1988, os pilares da história
trabalhista e de sua interface com o sindicalismo no nosso país,
especialmente com o princípio da representatividade compulsória (art. 8º,
III, da CRFB).
Não se pode olvidar, não obstante, que a Constituição de 1988 trouxe
inovações ao sistema sindical brasileiro. Dentre as principais mudanças,
merecem destaque: o direito à livre fundação de sindicatos, dispensada a
aprovação do Ministério do Trabalho; o reconhecimento constitucional da
investidura sindical na representatividade da categoria; a liberdade de
filiação (e desfiliação) dos sindicatos; a obrigatoriedade da participação
sindical nas negociações coletivas; a possibilidade de instituição, via
assembleia, de contribuição confederativa.
A par disso, o constituinte de 1988 também fez opção inequívoca
pela manutenção de um modelo de sindicalismo sustentado no tripé:
unicidade sindical, representatividade obrigatória e custeio das entidades
sindicais por meio de um tributo, a contribuição sindical, expressamente
autorizada pelo artigo 149 da Constituição da República.
Por isso, quando do julgamento da ADI 5794, neste Plenário, fiz
constar que a mudança de um desses pilares era desestabilizadora de
todo o regime sindical brasileiro, de modo que não poderia ocorrer de
forma parcial e isolada em relação aos seus elementos básicos. Defendi
que o modelo jurídico-constitucional sindical brasileiro deveria ser
considerado em sua integralidade, mantendo-se hígida a obrigatoriedade
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da contribuição sindical, porém fui voto vencido, ainda que não
convencido (STF – ADI 5794, Relator Ministro Edson Fachin, Redator para
o acórdão Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 1º.08.2018).
Quando se está a tratar de conformações legislativas impostas a
garantias fundamentais sociais e trabalhistas, como é o caso da arguição
de inconstitucionalidade que ora se aprecia, é preciso reafirmar, com a
contundência necessária, a própria obrigatoriedade de participação das
entidades sindicais na reconfiguração contratual das relações trabalhistas,
necessária diante do estado de calamidade pública em que estamos
imersos.
Isso porque, nessa seara, o risco de violação em cascata de direitos
fundamentais é iminente e real, pois quando se analisa a função da
participação sindical nas necessárias e possíveis flexibilizações de direitos
dos trabalhadores em tempos de pandemia, não se está a resguardar
apenas o âmbito de proteção do direito fundamental à negociação
coletiva em si, ou da intervenção obrigatória dos sindicatos por si só, mas
de todo um sistema jurídico-constitucional de direitos fundamentais
desse modelo dependentes.
Mesmo que as razões sócio-históricas do presente sejam aptas a
justificar as restrições impostas pela legislação ora impugnada, com a
intenção de encontrar uma solução que contemple a própria proteção ao
emprego e aos postos de trabalho, verifica-se que, a partir de tal restrição,
nasce uma possibilidade real de negar-se direitos fundamentais dos
trabalhadores, o que não se pode admitir, no contexto de um Estado
Democrático de Direito.
A eventual suspensão das relações contratuais trabalhistas ou
flexibilização de direitos dos trabalhadores como redução de salários e
jornadas de trabalho, no ambiente do Estado Democrático de Direito –
conforme disposto na Medida Provisória 936/2020 –, exige por parte do
legislador ordinário que observe as salvaguardas constitucionais
expressamente estabelecidas pelo legislador constituinte de 1988, a fim de
que os direitos fundamentais em geral, e especialmente aqueles
titularizados por sujeitos hipossuficientes, como é co caso dos direitos
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fundamentais trabalhistas, possam ser efetivamente garantidos e por seus
titulares gozados.
A exigência de que a flexibilização de direitos fundamentais sociais,
tais como salários, jornadas ou a continuidade do próprio contrato de
trabalho, seja feita sob o olhar protetivo do respectivo sindicato da
categoria, tem a função de resguardar o empregado.
Outrossim, considerando a relevância do modelo tripartite,
recomendado pela Organização Internacional do Trabalho - OIT, em que
Estado, empresas e organizações de trabalhadores firmam o compromisso
de encontrar soluções pacificadoras para os conflitos eventualmente
estabelecidos no âmbito das relações trabalhistas, registro que mesmo
diante da possibilidade de serem firmados acordos individuais sobre
temas como salários, jornadas e suspensões contratuais, o modelo
constitucional brasileiro garante aos trabalhadores o crivo judicial, a
posteriori, avalizador do respeito incondicional aos seus direitos
fundamentais sociais (art. 5º, XXXV, da CRFB).
E ainda, vale o registro de que a participação sindical, como
historicamente está construída no Brasil, tem garantia expressa no texto
constitucional de 1988, de forma que para os direitos fundamentais
específicos em que essa previsão foi uma escolha deliberada do
constituinte de 1988, não há espaço para a conformação legislativa
ordinária supressora, ainda que em tempos de crise e/ou calamidade
pública.
E no particular, a Constituição da República de 1988, ao estabelecer a
participação obrigatória do sindicato para a validade do processo
negocial, também é reforçada pelas normas da Organização Internacional
do Trabalho, como a Convenção 154, sobre o incentivo à Negociação
Coletiva, e a Convenção 98, sobre a aplicação dos princípios do direito de
organização e de negociação coletiva.
A normatização internacional, tempos faz internalizada no
ordenamento jurídico pátrio, merece, no atual momento, redobrado
esforço executivo para, na atualizada recomendação constante da
Resolução 1/2020 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, de
11
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10 de abril de 2020 – sobre a Pandemia e direitos humanos nas Américas
–, atender à recomendação dos Estados Membros da Organização dos
Estados Americanos (OEA), no sentido de adotar medidas transversais e
intersetoriais que demonstrem compromisso e respeito aos direitos
humanos, especialmente nas políticas públicas voltadas a pessoas
hipossuficientes.
Há um limite, no contexto constitucional brasileiro: a própria
Constituição veda que redução de salário e de jornada de trabalho seja
objeto de acordos que não sigam os termos do artigo 7º, VI e XIII, da
CRFB:
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais,
além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
(...)
VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em
convenção ou acordo coletivo;
(...)
XIII - duração do trabalho normal não superior a oito
horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a
compensação de horários e a redução da jornada, mediante
acordo ou convenção coletiva de trabalho;

Assim sendo, pedindo vênia ao e. Ministro Ricardo Lewandowski,
voto pela concessão integral do pedido cautelar, nos termos em que foi
postulada pelo Partido Requerente no item 6, alínea “a”, da exordial: “(...)
para suspender, 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”
É como voto.
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PLENÁRIO

REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE 6.363 DISTRITO FEDERAL
VOTO
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Senhor
Presidente, Senhores Ministros, Senhor Vice-Procurador-Geral da
República, Dr. Humberto Jacques, Senhor Advogado-Geral da União, Dr.
André Mendonça, Senhores Advogados e todos que estiveram na tribuna
e que se houveram com muito brilho os homenageio na pessoa do decano
presente, Dr. Pedro Gordilho, um dos grandes nomes da advocacia
perante o Supremo Tribunal Federal.
Senhoras Ministras, meus caros Colegas, a hipótese que está sendo
discutida pode ser sumariada da seguinte forma: trata-se de ação direta
de inconstitucionalidade movida pela Rede Sustentabilidade contra
dispositivos da Medida Provisória nº 936/2020.
Esses dispositivos preveem, em resumo apertado: 1) a redução
proporcional da jornada de trabalho e do salário de empregados pelo
prazo de até noventa dias; e 2) a suspensão temporária do contrato de
trabalho do empregado pelo prazo de sessenta dias. Estamos falando de
medida provisória que interfere nas relações trabalhistas para permitir
redução de jornada e de salário e eventual suspensão do contrato de
trabalho.
Em essência, o pedido que o partido requerente faz é no sentido de
que se reconheça que tais providências, redução ou suspensão, devam
depender de negociação coletiva e não possam ser feitas em negociação
individual. Vale dizer, que não possam ser feitas na relação entre
empregado e empregador, mas que tenham ser feitas em negociação entre
o sindicato patronal e o sindicato dos empregados.
De maneira singela, essa é a matéria que nos reúne, objeto do voto
do eminente Ministro Ricardo Lewandowski, que expôs, com grande
brilho e proficiência, suas convicções na matéria, seguido do voto do
Ministro Alexandre de Moraes que, embora em sentido diverso, bem
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expôs seu ponto de vista. Já agora, o voto do eminente Ministro Edson
Fachin vai além dos limites da cautelar concedida pelo Ministro Ricardo
Lewandowski. Passo a meu voto, Presidente.
O Supremo Tribunal Federal, como sabemos, julga ações em uma
grande variedade de ramos do Direito. Para mim, costumo estabelecer
quais valores e grandes princípios inspiram minha visão daquele ramo do
Direito. Gostaria de declinar aqui os princípios e valores que pautam
minhas convicções na interpretação do Direito Constitucional do
Trabalho.
Em primeiro lugar, penso que é princípio essencial assegurar o
respeito aos direitos constitucionais trabalhistas materialmente
fundamentais. As principais garantias constitucionais do trabalhador
incluem segurança no trabalho, salário mínimo capaz de atender às
necessidades previstas na própria Constituição, repouso remunerado,
férias e garantias contra o desemprego. O segundo princípio que norteia
minha visão no Direito do Trabalho é a necessidade de preservar o
emprego e aumentar a empregabilidade. Em segundo lugar, formalizar o
trabalho, removendo os obstáculos que levam à informalidade. Em
terceiro, melhorar a qualidade geral dos sindicatos, que considero devam
ter papel importante nas relações de trabalho. Em quarto, desonerar a
folha de salários, o que ajuda tanto na empregabilidade quanto na
redução da informalidade. E em quinto, acabar com a imprevisibilidade do
custo das relações de trabalho. O imenso volume que ainda existe de
litígios trabalhistas no Brasil faz com que o empregador, ao contratar, não
seja capaz de avaliar o custo daquela contratação. Ele só vai saber disso
verdadeiramente depois que termina a relação de trabalho e a Justiça do
Trabalho se pronuncia. Esse é o conjunto de princípios e valores que
norteiam a linha que pretendo seguir neste julgamento.
Além disso, Presidente, também considero importante assinalar muitos Colegas já o fizeram, mas para contextualizar meu próprio voto o quadro fático atual, o momento que o Brasil e o mundo estão vivendo,
este momento de pandemia - já reconhecida pela Organização Mundial
da Saúde -, o que significa que uma nova doença, com alto poder de
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contágio, espalhou-se pelo mundo.
A disseminação da doença alcançou números muito impressionantes
e, na verdade, muito assustadores. Já existem mais de dois milhões de
casos no mundo e cerca de 150 mil mortes. No Brasil, os casos já
superaram trinta mil, em curva ainda ascendente, infelizmente, com cerca
de duas mil mortes. Países mais ricos que nós, como Estados Unidos,
Itália e Espanha, estão enfrentando números aterradores de casos de
contaminação e de óbitos. Como já se disse, trata-se da maior crise de
saúde pública da nossa geração.
O grande esforço que a maioria dos países está fazendo é para
promover o que, em estatística, tem-se denominado achatamento da
curva: impedir que uma grande quantidade de pessoas contraia a doença
simultaneamente, sobrecarregando, assim, os sistemas de saúde. No caso
brasileiro, o Sistema Único de Saúde não teria condições de atender a
todos, não teria leitos, UTIs e respiradores em quantidade necessária.
Estamos tentando evitar que os profissionais de saúde tenham que fazer
escolhas trágicas, como aconteceu em outros países, e decidir quem vai
viver e quem vai morrer.
Para poupar vidas, a ciência tem considerado indispensável adotar
medidas extremamente severas: isolamento de quem apresenta sintomas,
quarentena da população em geral e distanciamento social de quem
precisa sair de casa. Diante dessas medidas impostas pelas necessidades
de saúde pública, os impactos sobre economia, empresas e trabalho são
devastadores.
As estimativas são de que o produto interno brasileiro vá cair em
torno de 5% - para ficar na média entre os que acham que será um pouco
menos e os que acham que será um pouco mais. Uma recessão mundial
será inevitável, e essa recessão irá colher o Brasil em momento em que
vínhamos saindo de uma recessão doméstica. Portanto, estamos lidando
com quadro de risco de quebra geral das empresas e de desemprego em
massa.
Presidente, descrevi esse quadro porque, como já tenho dito aqui
outras vezes, não se interpreta a Constituição em abstrato, em um limbo.
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A realidade fática faz parte da normatividade e, portanto, o sentido e o
alcance das normas constitucionais devem ser estabelecidos levando-se
em conta essa realidade.
A Medida Provisória nº 936, esta que está aqui em exame, institui o
Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda. É medida
provisória que integra amplo conjunto de atos normativos editados pelo
Estado brasileiro, para fazer frente a essa grave crise sanitária, econômica
e humanitária, representada pela COVID-19 e pela velocidade de sua
expansão. É uma legislação emergencial extremamente complexa, que
tem normas de alcances diferentes, incidentes sobre diversas áreas do
Direito. Há normas de direito sanitário ou medidas sanitárias, há normas
de caráter econômico - inclusive de ajuda emergencial a setores
econômicos e a pessoas que precisam de assistência social -, há normas
tributárias - com diferimentos e exonerações nos pagamentos de tributos
-, há outras normas trabalhistas para além dessa medida provisória e,
mesmo em matéria penal, o Conselho Nacional de Justiça editou
recomendações sobre a maneira pela qual os juízes, sobretudo de
execuções penais, devem lidar com este fenômeno.
Presidente, esse conjunto normativo, nessa variedade de áreas do
Direito, a meu ver, constitui delicada engenharia de intervenções estatais,
pensadas por médicos sanitaristas, economistas, financistas, gestores
públicos e profissionais do Direito que os assistiram. Gostaria de destacar
que aqui há um conjunto relevante de juízos técnicos e de viabilidade
econômica feitos por especialistas de diferentes segmentos da vida do
País. Penso que a complexidade dessas matérias, o entrelaçamento entre
esses diferentes setores da vida brasileira e os riscos do tipo de impacto
que intervenções judiciais podem causar sobre essa realidade
recomendam, a meu ver, elevado grau de autocontenção do Poder
Judiciário. Autocontenção a significar uma dose substancial de deferência
para com as decisões tomadas por pessoas que têm expertise nos
específicos domínios em que editada essa legislação ou esse conjunto de
legislação.
Além disso, Presidente, também recomendando a autocontenção, há
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a circunstância de que estamos lidando com medida provisória
submetida à apreciação do Congresso Nacional. Ainda haverá, acerca
dela, juízos políticos a serem feitos pelo órgão de representação política
da sociedade brasileira, inclusive com margem a negociação e atenuações
daquilo aqui previsto.
Acho que a autocontenção se impõe, porque não podemos correr o
risco de errar nesse momento difícil, complexo e grave que estamos
vivendo. Se houve juízos e expertise já feitos, e se há juízo político em
curso, acho que devemos ter substantiva cautela em interferir nessa
matéria. Considero importante ter em conta os limites das capacidades
institucionais do Poder Judiciário. Não se trata de interpretação em
abstrato, mas de interpretação que deve levar em conta juízes, juízos
factuais e prognósticos feitos por pessoas que têm habilitação diferente da
nossa.
Dito isso, Presidente, estabeleci a premissa da autocontenção. Na
sequência do meu voto, procurei estabelecer o que estamos decidindo,
quais princípios norteiam minha visão, uma breve descrição do quadro
geral de pandemia, uma identificação da legislação em vigor em
múltiplas áreas, uma legislação interconectada, tudo isso a recomendar, a
meu ver, uma dose relevante de autocontenção por parte deste Tribunal.
Está aqui em questão, Presidente, o tema da negociação coletiva. Já
tive oportunidade de ressaltar, aqui mesmo no Tribunal, a importância da
negociação coletiva. De fato, diante da assimetria entre empregador e
empregado, diante da desigualdade intrínseca de poderes entre
empregador e empregado, a negociação coletiva não é entre empregado e
empresa, mas entre sindicato patronal e sindicato dos empregados. É sim
uma alternativa importante, frequentemente a melhor alternativa, para
que se definam as regras das relações de trabalho. Devo dizer que, sob
meu ponto de vista, nesta matéria, o ideal, o desejável, é que as
negociações coletivas se estabeleçam na maior extensão possível. Não
posso deixar de concordar e de louvar o Ministro Ricardo Lewandowski
quando exalta o papel das negociações coletivas e sua importância na
proteção do empregado, sobretudo, na relação com o empregador,
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quando o poder econômico, maior nível de informação e poder
potestativo de demissão dão ao empregador posição muito mais
favorável na negociação.
Porém, feito o registro de que considero importante a negociação
coletiva, a verdade é que há grande heterogeneidade de sindicatos. Suas
múltiplas deficiências, que todos nós conhecemos, exibem, de forma
muito visível, incapacidade para realizar, a tempo e a hora, com
proficiência e probidade, a chancela de milhões de acordos de suspensão
ou de redução de jornada no volume que se exigirá.
Constato aqui uma impossibilidade material, uma impossibilidade
prática, que salta aos olhos, a meu ver e com todo o respeito de quem
pense diferentemente. Salta aos olhos de quem tem olhos de ver que não
há estrutura sindical no Brasil, neste momento, capaz de atender, a tempo
e a hora, as demandas de urgência de redução de jornada e de suspensão
de contratos de trabalho.
Assim, se der esse protagonismo aos sindicatos, inexoravelmente, as
empresas vão optar pelo caminho mais fácil, que é o da demissão - que,
como observou o Ministro Alexandre de Moraes, já vêm acontecendo em
grande quantidade. As empresas vão terminar escolhendo o caminho
mais fácil da demissão do que o caminho mais tormentoso de ficar na
dependência da intervenção dos sindicatos nesse contexto.
Aqui, Presidente - já me encaminho para o fim -, penso que a própria
lei, a própria medida provisória, cuidou de estabelecer colchões de
proteção social para coibir eventual comportamento abusivo das
empresas nesse contexto. Estou convencido de que a Medida Provisória
nº 439 já embutiu nela a percepção de que haveria grande dificuldade de
negociação coletiva de milhares de acordos e, consequentemente, já
estabeleceu - ela própria - um conjunto de regras protetivas, justamente
para impedir comportamento abusivo do empregador.
Vejam, Vossas Excelências, as regras protetivas estabelecidas pela
Medida Provisória nº 936, relativamente à redução da jornada de trabalho
e da remuneração. Primeiro, há prazo máximo para essa redução, que é
de noventa dias. Segundo, nesse período, fica assegurada a garantia no
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emprego, portanto, nesse prazo de noventa dias, o empregado não pode
ser demitido e nos noventa dias subsequentes, tampouco. A Medida
Provisória assegurou uma estabilidade provisória.
Além disso, a Medida Provisória assegurou a preservação do valor
da hora trabalhada. Você pode reduzir a jornada, mas, como regra geral,
o limite estabelecido para o valor da hora ficará preservado. Além disso,
no caso de redução, fica assegurada reposição do percentual descontado,
ou seja, aquilo que o empregador reduzir eventualmente no salário do
empregado, pela redução da remuneração ou da jornada, será
compensado pelo benefício emergencial de preservação do emprego, no
mesmo percentual da redução. É verdade que tendo por base de cálculo o
valor do seguro-desemprego, mas, se se reduzir 25% da remuneração, o
empregado terá 25% do seguro-desemprego pago pelo Estado. Há
intervenção estatal para minimizar essa perda, já prevista na legislação e,
ademais, para assegurar a garantia do salário mínimo.
Além disso, a Medida Provisória também tem característica que
considero importante de preservação dos hipossuficientes, dos mais
vulneráveis e dos que ganham menos. O que se prevê nessa Medida
Provisória? Os acordos individuais somente se aplicam: I - a empregados
que ganham até R$ 3.155 (três mil cento e cinquenta e cinco reais), três
salários mínimos.
Por que se limitou aos empregados que ganham até R$ 3.155 (três
mil cento e cinquenta e cinco reais) em princípio? Porque estes serão os
menos afetados. Como a compensação paga pelo Estado, no caso de
redução da remuneração, tem como base o seguro-desemprego e como o
seguro-desemprego vai de um salário mínimo de R$ 1.045 até R$ 1.813 essa vai ser a base de cálculo -, com a reposição estatal, a perda desses
empregados de menor remuneração é relativamente pequena,
proporcionalmente pequena. Acho que a normatização não foi indiferente
com aqueles trabalhadores que ganham menos - a grande maioria, que
ganham até três salários mínimos.
Ademais, a possibilidade de acordos individuais para redução de
jornada e de salário se aplica também aos empregados de nível superior
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que ganhem mais que R$ 12.202,00, mais do que o dobro do maior
benefício da previdência.
Esses trabalhadores não são hipossuficientes. Quem ganha mais de
R$12.000,00 tem capacidade própria de negociação, tem capacidade até
mesmo de ter um advogado para a negociação - sempre lembrando que é
acordo, o empregado pode não concordar com o acordo. Apenas, em
determinadas empresas, ele, possivelmente, sujeita-se ao risco de
demissão, mas a demissão sempre seria possível. Aliás tudo o que
estamos falando aqui constitui esforço para evitar a demissão.
Mas, vejam Vossas Excelências, a medida provisória prevê a
possibilidade de acordo individual para quem ganha até R$ 3.155,00 e
para quem ganha acima de R$ 12.000,00. Todos os demais trabalhadores
seguirão a regra da negociação coletiva, portanto a legislação pinçou os
que sofrerão menor impacto e impactou aqueles que têm melhor
condição, inclusive, na própria negociação. A grande maioria, que ganha
entre R$ 3.155,00 e R$12.000,00, continuará protegida pela negociação
coletiva.
O mesmo se aplica, mais ou menos, nos casos de suspensão do
contrato de trabalho: prazo máximo de sessenta dias; garantia de
emprego; preservação dos benefícios; recebimento do benefício
emergencial pago pelo Estado - variando um pouco em função do
faturamento da empresa -; garantia do salário mínimo; e, de novo,
critérios que diferenciam os hipossuficientes dos mais favoráveis.
Relembrando: a regra geral continuará a ser a negociação coletiva.
Portanto, Presidente, fecho meu voto. Acho que temos uma situação
emergencial, extraordinária, com risco de quebra sucessiva de empresas e
de desemprego em massa. Penso que a interpretação constitucional não
pode ser indiferente a esta realidade. Penso, ademais, que essa medida
provisória se insere em conjunto normativo que envolve equações
econômicas, financeiras, sanitárias, trabalhistas e tributárias complexas, e
que mexer em uma peça do tabuleiro pode gerar efeitos sistêmicos
imprevisíveis. A interpretação constitucional precisa aqui ser feita à luz
da realidade fática.
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Como todos sabemos, sempre há, na Teoria Geral do Direito, uma
tensão natural entre Direito e realidade. Por qual razão? Porque se o
Direito disser apenas aquilo que já acontece na realidade, não serve para
nada. O Direito não precisa dizer que o sol vai se pôr a oeste. Se o Direito
pretender dispor sobre coisas irrealizáveis, ele também não se concretiza.
O Direito tem a pretensão de conformar a realidade, mas a realidade
impõe limites ao Direito. A Constituição prevê, sim, a negociação coletiva
em caso de redução de jornada, de redução de salário e de suspensão do
contrato de trabalho. Mas a Constituição também prevê o direito ao
trabalho e provê uma série de garantias para a proteção do emprego. Se a
negociação coletiva for materialmente impossível e em tempo inábil para
evitar demissão em massa, a mim não pode parecer diferente que a
melhor interpretação é a que impede demissão em massa, com
flexibilização nas pontas dessa exigência de negociação coletiva.
Portanto, Presidente, com todas as vênias do eminente Ministro
Ricardo Lewandowski, que produziu voto com fundamentos relevantes e
o defendeu, ontem, aguerridamente, e do Ministro Edson Fachin, com
aportes sofisticados, como sempre o faz, irei alinhar-me à posição
divergente, no sentido de negar ratificação à medida cautelar, não apenas
por considerá-la materialmente impossível em boa parte dos casos como,
ademais, por entender que geraria insegurança jurídica. Os acordos
individuais que venham a ser firmados ficariam sujeitos, no caso de
celebração futura de acordo coletivo, a condição resolutiva e ainda criarse-ia um problema para o Estado, pois parte do benefício assistencial já
teria sido pago quando sobreviesse acordo coletivo em bases
eventualmente diversas.
De modo que me convenço ser social e economicamente melhor
preservar as regras tais como estão do que impor a negociação coletiva.
Presidente, a tese, com a qual concluo meu voto, é a seguinte: é
possível, extraordinariamente, afastar a exigência de negociação coletiva,
em situação emergencial e transitória, nas hipóteses previstas no artigo 12
da MP nº 936/2020, tendo em vista que a rigorosa regulação pelo Poder
Público minimiza a vulnerabilidade do empregado e que a negociação

9
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código DAA2-BA83-4C31-9166 e senha A524-FCA4-938A-81C4

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. ROBERTO BARROSO

Inteiro Teor do Acórdão - Página 70 de 162

ADI 6363 MC-R EF / DF
coletiva poderia frustrar a proteção ao emprego.
É como voto, Presidente.
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PLENÁRIO

REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE 6.363 DISTRITO FEDERAL
VOTO
A Senhora Ministra Rosa Weber: Senhor Presidente, Senhora
Ministra Cármen Lúcia, Senhores Ministros, Senhor Procurador-Geral da
República, Senhor Advogado-Geral da União, Senhoras e Senhores
Advogados, cumprimento todos, em especial o eminente Relator,
Ministro Ricardo Lewandowski. Destaque especial à qualidade das
sustentações orais, sempre a contribuirem para uma melhor reflexão
sobre a matéria.
Trata-se, como visto, de ação direta de inconstitucionalidade
ajuizada pela Rede Sustentabilidade em face da Medida Provisória 936,
de 1º de abril de 2020, que instituiu o Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda e dispôs, e aqui o que interessa,
sobre medidas trabalhistas complementares para enfrentamento do
estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo
6/2020 e de emergência de saúde pública de que trata a Lei 13.979/2020
decorrente da pandemia provocada pelo Coronavírus (Covid-19).
Nela defende-se que, apesar de editada a Medida Provisória nº
936/2020 no bojo do insucesso da MP 927/2020, com a revogação do art.
18 no dia seguinte à sua publicação por meio da MP 928/2020, persiste o
vício de inconstitucionalidade material em vários dispositivos.
Aponta-se a violação do art. 7º, VI e XIII, da Constituição Federal
quanto à irredutibilidade do salário e da jornada de trabalho; e dos arts.
7º, XXVI e 8º, III e VI, da Constituição Federal quanto à impossibilidade
de supressão da negociação coletiva. Argumenta-se com a Convenção 98
da OIT sobre Aplicação dos Princípios do Direito de Organização e de
Negociação Coletiva. Aduz-se que “a preponderância do acordado
individualmente (empregador-empregado) sobre normas legais e negociais
coletivas é uma verdadeira ofensa às citadas convenções, uma vez que promove
um verdadeiro desestímulo às negociações coletivas, indo absolutamente de
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encontro ao previsto nas referidas convenções.”.Aduz, ainda, que “a
possibilidade de acordo individual escrito, ainda que em estado de calamidade
pública, vai de encontro às normas constitucionais e convencionais citadas, pois
dá prevalência da negociação individual sobre a coletiva. Ademais, em momentos
de crise como o presente, justifica-se, ainda com mais força, a necessidade de
fortalecimento da negociação coletiva, e não seu enfraquecimento, em vista da
necessária proteção dos direitos dos hipossuficientes na relação trabalhista.”
Pede-se, seja afastado “o uso de acordo individual para dispor sobre
as medidas de redução de salário e suspensão de contrato de trabalho”, a
declaração de inconstitucionalidade do § 4º do art. 11 e do art. 12, na íntegra;
e das expressões (i) “individual escrito entre empregador e empregado”
do inciso II do art. 7º; (ii) “individual” do inciso II do parágrafo único do
art. 7º; (iii) “individual escrito entre empregador e empregado” do § 1º do
art. 8º; (iv) “individual” do inciso II do § 3º do art. 8º; e (v) “no acordo
individual pactuado ou” do inciso I do § 1º do art. 9º.”.
Ad referendum do Plenário, foi parcialmente deferida a medida
liminar pelo eminente Relator “para dar interpretação conforme a
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.”.
Opostos embargos declaratórios pela União, foram prestados
esclarecimentos no sentido de que: “válidos e legítimos os acordos
individuais celebrados na forma da MP 936/2020, os quais produzem efeitos
imediatos, valendo não só no prazo de 10 dias previsto para a comunicação ao
sindicato, como também nos prazos estabelecidos no Título VI da Consolidação
das Leis do Trabalho, agora reduzidos pela metade pelo art. 17, III, daquele ato
presidencial.”; ressalvada a possibilidade de adesão do empregado à
convenção ou acordo coletivos posteriormente firmados, que
prevalecerão sobre o acordo individual, caso mais favoráveis.
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Admitido o ingresso de vários amici curiae.
Brevemente rememorados os fatos e com síntese da linha
argumentativa da inicial, passo a votar, reproduzindo, de início, para
maior clareza, os preceitos impugnados:
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
III - redução da jornada de trabalho e de salário,
exclusivamente, nos seguintes percentuais:
a) vinte e cinco por cento;
b) cinquenta por cento; ou
c) setenta por cento.
Parágrafo único. A jornada de trabalho e o salário pago
anteriormente serão restabelecidos 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 redução pactuado; ou
III - da data de comunicação do empregador que informe
ao empregado sobre a sua decisão de antecipar o fim do
período de redução pactuado.
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
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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.
§ 4º Se durante o período de suspensão temporária do
contrato de trabalho o empregado mantiver as atividades de
trabalho, ainda que parcialmente, por meio de teletrabalho,
trabalho remoto ou trabalho à distância, ficará descaracterizada
a suspensão temporária do contrato de trabalho, e o
empregador estará sujeito:
I - ao pagamento imediato da remuneração e dos encargos
sociais referentes a todo o período;
II - às penalidades previstas na legislação em vigor; e
III - às sanções previstas em convenção ou em acordo
coletivo.
§ 5º A empresa que tiver auferido, no ano-calendário de
2019, receita bruta superior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e
oitocentos mil reais), somente poderá suspender o contrato de
trabalho de seus empregados mediante o pagamento de ajuda
compensatória mensal no valor de trinta por cento do valor do
salário do empregado, durante o período da suspensão
temporária de trabalho pactuado, observado o disposto no
caput e no art. 9º.
Art. 9º O Benefício Emergencial de Preservação do
Emprego e da Renda poderá ser acumulado com o pagamento,
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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;
II - terá natureza indenizatória;
III - não integrará a base de cálculo do imposto sobre a
renda retido na fonte ou da declaração de ajuste anual do
imposto sobre a renda da pessoa física do empregado;
IV - não integrará a base de cálculo da contribuição
previdenciária e dos demais tributos incidentes sobre a folha de
salários;
V – não integrará a base de cálculo do valor devido ao
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, instituído pela
Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e pela Lei Complementar nº
150, de 1º de junho de 2.015; e
VI - poderá ser excluída do lucro líquido para fins de
determinação do imposto sobre a renda da pessoa jurídica e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das pessoas jurídicas
tributadas pelo lucro real.
§ 2º Na hipótese de redução proporcional de jornada e de
salário, a ajuda compensatória prevista no caput não integrará o
salário devido pelo empregador e observará o disposto no § 1º.
...
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.
§ 1º A convenção ou o acordo coletivo de trabalho poderão
estabelecer percentuais de redução de jornada de trabalho e de
salário diversos dos previstos no inciso III do caput do art. 7º.
§ 2º Na hipótese de que trata o § 1º, o Benefício
Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda de que
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trata os art. 5º e art. 6º será devido nos seguintes termos:
I - sem percepção do Benefício Emergencial para a
redução de jornada e de salário inferior a vinte e cinco por
cento;
II - de vinte e cinco por cento sobre a base de cálculo
prevista no art. 6º para a redução de jornada e de salário igual
ou superior a vinte e cinco por cento e inferior a cinquenta por
cento;
III - de cinquenta por cento sobre a base de cálculo
prevista no art. 6º para a redução de jornada e de salário igual
ou superior a cinquenta por cento e inferior a setenta por cento;
e
IV - de setenta por cento sobre a base de cálculo prevista
no art. 6º para a redução de jornada e de salário superior a
setenta por cento.
§ 3º As convenções ou os acordos coletivos de trabalho
celebrados anteriormente poderão ser renegociados para
adequação de seus termos, no prazo de dez dias corridos,
contado da data de publicação desta Medida Provisória.
§ 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
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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 o art.
7º, que poderá ser pactuada por acordo individual.

O ponto nodal da controvérsia constitucional posta a exame do STF,
nesta data, em juízo de delibação e para efeito de referendo por este
Plenário, diz basicamente com a possibilidade de, por meio de acordo
individual, empregados e empregadores pactuarem a suspensão do
contrato de trabalho e a redução da jornada com redução proporcional de
salário, nos moldes previstos no bojo do Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda instituído pelo Governo Federal
para o enfrentamento do estado de calamidade pública e de emergência
de saúde pública decorrente do Coronavírus (COVID-19) conforme a Lei
13.979/2020.
Em outras palavras, e em última análise, questiona-se a
possibilidade de exclusão ou mitigação do direito do trabalhador,
assegurado constitucionalmente, de interlocução, por meio de
representação coletiva – este é o ponto -, com os setores produtivos,
para, no contexto desta crise sem precedentes, a defesa de interesses com
vista à construção de soluções adequadas à minimização dos efeitos
socio-econômicos dela advindos.
Relembro, por essencial, os dispositivos da Constituição que se
dizem violados - arts. 7º, VI e XIII e 8º, III e VI -, , consabido que o STF,
por expresso comando constitucional, é seu guardião:
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais,
além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
[…]
VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em
convenção ou acordo coletivo;
[…]
XIII - duração do trabalho normal não superior a oito
horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a
compensação de horários e a redução da jornada, mediante
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acordo ou convenção coletiva de trabalho;
Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical,
observado o seguinte:
[...]
III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses
coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões
judiciais ou administrativas;
[…]
VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas
negociações coletivas de trabalho;

Como visto, enquanto o art. 7º, em seu inciso VI, consagra a regra
da irredutibilidade do salário, com ressalva única do disposto em acordo
ou convenção coletiva, no inciso XIII também faculta a redução da
jornada de trabalho por meio apenas desses mesmos instrumentos
normativos, prestigiando a autonomia da vontade coletiva.
Já o art. 8º da Constituição, em seu inciso III, atribui ao sindicato a
defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais e, no inciso VI,
afirma obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas
de trabalho.
Esses são pilares do Direito Constitucional do Trabalho que a
Medida Provisória em exame, ao dispor sobre medidas trabalhistas
complementares, afasta, ainda que temporariamente, em função da
pandemia do novo Coronavírus, com relação a um grupo de
trabalhadores
Resta examinar, no juízo precário e efêmero próprio às medidas
cautelares, se, ao assim fazê-lo, a Medida Provisória 936 incide, ou não,
em afronta constitucional.
Não tenho dúvida, e muito se tem enfatizado, que a crise sem
precedentes que estamos a viver, e em nível mundial, exige sacrifício
coletivo, é dizer, exige sacrifício e resposta da sociedade como um todo.
Estamos todos no mesmo barco, foi dito da tribuna, e estamos sim.
Expressivo e oportuno a respeito, contudo, o post publicado em rede
social por ANA FRAZÃO, há alguns dias, ao destacar - reportando-se a
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matéria do The Financial Times quanto ao grande desafio dos próximos
tempos -, a importância de um contrato social que venha a beneficiar
todos, como contrapartida ao sacrifício coletivo exigido. Ou seja, o pensar
dos tempos após a pandemia.
Nessa linha de reflexão, pergunto-me como adotar, no caso concreto,
solução jurídica que implique excluir do debate a participação de
entidades politica e socialmente relevantes – no caso, os sindicatos -,
justamente as entidades sindicais a quem cabe, diante da desigualdade
estrutural entre as partes na relação de emprego, e na tentativa de
reequilibrar os pratos da balança, a representação dos trabalhadores?
Como excluí-las desse debate, em momento que hão de ser de
solidariedade, em que mobilizados todos os atores sociais para pensar
soluções?
Passo à análise dos preceitos da Medida Provisória nº 936/2020
desde logo anotando que o parágrafo único de seu art. 12 atende o
texto constitucional ao impor de forma expressa convenção ou acordo
coletivo quanto aos empregados de faixa salarial entre R$ 3.135,00 (três
mil cento e trinta e cinco reais) e R$ 12.202,12 (doze mil, duzentos e dois
reais e doze centavos), desde que portadores, estes últimos, de diploma
de nível superior, e ressalvada a hipótese de redução de salário até 25%
(para a qual admitido o acordo escrito).
Reproduzo o preceito:
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
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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.

Vale dizer, na arquitetura da MP 936/2020, todas as empresas, no
tocante aos empregados que percebam salário entre R$ 3.135,00 e R$
12.202,12 (estes quando portadores de diploma de nível superior), estão
adstritas à negociação coletiva para suspender o contrato ou reduzir o
salário e a jornada em mais de 25%.
Circunscreve-se, portanto, a controvérsia constitucional à
possibilidade de se afastar o direito à negociação coletiva para os
seguintes grupos:
1. os empregados com salário igual ou inferior a R$
3.135,00 (três mil, cento e trinta e cinco reais) ;
2. os empregados portadores de diploma de nível superior
que percebam salário mensal igual ou superior a duas vezes o
limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência
Social (R$ 12.202,12);
3. os empregados da faixa salarial intermediária apenas no
caso de redução de jornada de trabalho e salário até 25%.

A questão é de extrema delicadeza, pois, dentre os princípios e
regras coletivos que integram o núcleo inexpugnável da Constituição, se
encontram sem dúvida os que asseguram aos sindicatos a defesa dos
direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria e a obrigatória
participação das entidades sindicais nas negociações coletivas.
Mais delicada se torna a controvérsia constitucional, entretanto, por
ainda afastar, a Medida Provisória, o direito fundamental do trabalhador
à representação e negociação coletiva, vale dizer, à garantia de participar,
por seu interlocutor, o sindicato, da construção de soluções adequadas à
minimização dos efeitos socioeconômicos disruptivos causados pelas
medidas de contenção no combate à epidemia do Coronavírus. E além
disso, apenas a grupos de trabalhadores, basicamente pelo critério do
valor do salário percebido. É dizer, se o empregado receber R$ 3000,00,
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não é necessária a negociação coletiva, mas se o seu salário for, por
exemplo, R$ 3140,00, é obrigatória!
Sabe-se que, a teor do art. 2º da MP 936/2020, as medidas tomadas
no campo trabalhista para o enfrentamento da pandemia possuem três
objetivos: preservar o emprego e a renda, garantir a continuidade das
atividades laborais e empresariais e reduzir o impacto social.
As metas foram traçadas por meio do Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda. A sua arquitetura está alicerçada
em linhas gerais em :
a) suspensão temporária do contrato de trabalho por até
60 dias ou
b) redução proporcional de salário e jornada de trabalho
por até 90 dias
c) garantia de emprego pelo dobro do período de
suspensão ou redução salarial
d) pagamento complementar de Benefício Emergencial de
Preservação do Emprego e da Renda calculado sobre o valor do
seguro-desemprego (varia entre R$ 1.039,00 e R$ 1.813,03),
e) possibilidade de pagamento pela empresa de ajuda
compensatória de natureza indenizatória1
f) ajuste por meio de acordo coletivo ou individual com a
comunicação do empregador ao sindicato profissional no prazo
de dez dias contados da data da celebração
g) obrigatoriedade de pactuação por acordo coletivo na
hipótese de ajuste de redução de salário e jornada em
percentual superior a 25% para os empregados de faixa salarial
entre R$ 3.135,00 (três mil cento e trinta e cinco reais) e R$
12.202,12 (doze mil, duzentos e dois reais e doze centavos).

Ora, nos termos da liminar submetida a referendo, neste contexto
emergencial em que vivemos, a comunicação do empregador ao
1

a suspensão do contrato de emprego pelas empresas com receita bruta superior

a quatro milhões e oitocentos mil reais está condicionada ao pagamento da ajuda
compensatória de natureza indenizatória no valor de 30% do salário do empregado,
com ajuste por acordo individual ou coletivo (art. 8º, § 5º, da MP).
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sindicato profissional dos acordos individuais celebrados estaria a
atender, ou pelo menos a não contrariar, o direito fundamental à
negociação coletiva.
Com a devida vênia - e a despeito da sensibilidade e do zelo do
Ministro Ricardo Lewandowski, a quem sempre rendo as minhas
homenagens, e que parte de premissas muitas das quais endosso na
íntegra -, não referendo a liminar nos moldes em que a deferiu.
Na minha compreensão, no exercício do juízo precário ínsito às
medidas cautelares, e a despeito da louvável intenção de resguardar
alguma participação do sindicato, a solução proposta enfraquece o núcleo
essencial do direito fundamental à representação sindical e à
negociação coletiva sem atingir os objetivos de harmonização e redução
do impacto social decorrente da pandemia.
Entendo que a inversão da lógica das tratativas negociais coletivas
em verdade pode até mesmo conduzir ao recrudescimento do conflito
social. A atuação a posteriori do sindicato profissional perante o
empregador quando acaso já cometido excesso, ou até abuso, pelo
empregador no seio de uma multiplicidade de acordos individuais é
passível de ensejar conflito coletivo que tem em seu nascedouro a
própria cristalização do prejuízo, a assumir dimensão grupal. Sem falar
no fomento a um segundo conflito que também pode aparecer com
consequências sociais ainda piores: o conflito entre o sindicato
profissional e o empregado que já se submeteu à situação pelo assim
chamado “querer coagido” decorrente da natureza alimentar do salário,
insuflado no caso pelo medo e insegurança nesses tempos sombrios.
Conforme fiz ver recentemente, ao julgamento conjunto da ADC 48 e
ADI 39612 atinentes à (in)constitucionalidade de norma sobre o transporte
autônomo de cargas, o Direito do Trabalho, com suas regras e princípios,
representa o rompimento com “o tênue fio do individualismo jurídico
(fundado no axioma: ‘quem diz contratual diz justo; depende do indivíduo
assumir ou não obrigações’)”3 e o início de um novo “regime de Direito”.
2

Julgamento na Sessão Virtual do Plenário de 3.4.2020 a 14.4.2020, acórdão pendente
de publicação.

3

CARVALHO, Augusto César Leite de. Direito do Trabalho: curso e discurso. São
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Alicerçada em princípios de solidariedade e de justiça social, a proteção
dos direitos dos trabalhadores assegura a realização da igualdade
material, ao viabilizar a equalização de forças materialmente desiguais
dentro da relação contratual e, consequentemente, a evolução das
condições econômico-sociais dos trabalhadores na concretização de
verdadeira liberdade.
É certo que a expressão Direito do Trabalho, em verdade, refere-se à
relação de trabalho, que possui conteúdo genérico atinente a “todas as
relações jurídicas caracterizadas por terem sua prestação essencial centrada em
uma obrigação de fazer consubstanciada em labor humano”4. Esse ramo
especializado do Direito, contudo, concentra o seu arcabouço normativo
como disciplina autônoma em torno da proteção do empregado, ou seja,
do trabalhador que presta atividades sob dependência alheia. O manto
protetivo das normas jurídicas trabalhistas tem em mira as condições
específicas configuradoras da relação de emprego a partir da realidade
vivida pelo empregado, enquanto trabalhador subordinado, ou por conta
alheia, assalariado e em serviços não eventuais (art. 3º da CLT).
O recrudescimento dos efeitos disruptivos da pandemia no dinâmico
entrelaçamento entre a concorrência dos mercados e o progresso
tecnológico, produz profundos reflexos nos modelos de relações de
trabalho, notadamente no que diz com os riscos de agravamento da
precarização dos trabalhadores, à mercê de ambos os poderes: o poder
político e o poder econômico. Nessa perspectiva, revela-se primordial
perquirir a relação entre trabalho, poder privado e poder político à luz
da preservação da dignidade da pessoa humana do trabalhador,
notadamente no que diz com a concretização de valores democráticos por
meio do diálogo social, em reverência ao art. 1º, III, da Carta Magna.
O exercício do poder hierárquico do empregador sobre os
trabalhadores no cumprimento diário do contrato é o elemento
Paulo:
LTr, 2016, p. 23
4

DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 17ª ed. São Paulo:
LTr, 2018,
p. 334.
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catalisador da intervenção do poder público na produção de normas
heterônomas, e da necessária negociação coletiva no exercício da
autonomia privada coletiva, responsáveis pela concretização da garantia
dos termos de troca fundadores dos princípios trabalhistas: subordinação
e segurança5. Quanto maior o nível de subordinação e controle disciplinar
do empregado em benefício do empregador, maior há de ser a garantia de
estabilidade e de prestações sociais6.
De outro lado, no exercício da autonomia privada coletiva, também
há relação direta entre o risco socioeconômico do trabalhador decorrente
da crise da empresa ou do setor econômico, e a garantia de participação
democrática na defesa dos interesses profissionais na construção de
soluções adequadas. Precisamente aí reside a ratio do direito fundamental
à representação sindical e à negociação coletiva no caso de redução de
jornada de trabalho e de salário.
Luigi Ferrajoli salienta a relação de sinergia entre os direitos
fundamentais políticos, civis, de liberdade e os direitos sociais a projetar
reflexos além da dimensão meramente individual. Em verdade,
manifestam características de verdadeiros “poderes e contrapoderes sociais”,
a assegurar efetividade à representação política, e alicerce à
produtividade individual e coletiva. Nada obstante, alerta, o insigne
constitucionalista italiano,
para o risco do déficit democrático
transformar os direitos fundamentais em “mercadorias cuja produção é
decidida e gerenciada pela propriedade: são, de fato, direitos e bens patrimoniais
confiados às dinâmicas do mercado e da política.”7.
Agrego a insegurança jurídica quanto à projeção do permissivo, a
afastar um dos vértices do Direito Coletivo do Trabalho trazido pela MP,
a segmentos do mercado do trabalho não afetados diretamente, em
termos de prejuízo, pelos efeitos do coronavírus, justamente pela
demanda crescente de seus serviços e/ou mercadorias.
5

SUPIOT, Alain (Org). Au delá de l’émploi: les voies d’une vraie réforme du droit
du travail. Editora Flammarion, 2ª ed. 20116, p. 34.

6

Idem, p. 13

7

FERRAJOLI, Luigi. Poderes selvagens: a crise da democracia italiana. Trad. Alexander
Araujo de Souza. São Paulo: Saraiva, 2014.
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Para além de conflitos individuais nascidos dos interesses dos
sujeitos da relação de emprego isoladamente considerados (empregadoempregador), atinentes a condições específicas da prestação de serviços, a
complexidade dos efeitos disruptivos decorrentes da pandemia no
mercado de trabalho alcança abrangência coletiva, a exigir pensamento,
planejamento, coordenação e ação também em dimensão coletiva.
Parece-me, com a devida vênia, que a solução apresentada na
liminar submetida a referendo conduz ao esvaziamento do conteúdo
essencial do direito fundamental de participação dos trabalhadores na
construção, por meio de sua representação sindical, de caminhos para a
minimização dos efeitos catastróficos da pandemia sem concretizar
mecanismo estrategicamente adequado à gestão da crise. E o momento
é de agregar forças na busca das melhores saídas possíveis a crise de tal
envergadura.
Reporto-me, a propósito, a duas excelentes notas técnicas que nos
foram enviadas, com profundos estudos sobre os potenciais impactos da
pandemia no nosso já combalido mercado de trabalho, e caminhos para o
enfrentamento, uma de GT do CESIT, do Instituto de Economia da
UNICAMP8, outra do DIEESE,9 a abordarem inclusive políticas públicas
que passam pela garantia do emprego,
preservação da renda,
manutenção do fluxo de caixa de pequenas e médias empresas e pelo
assegurar de saúde à própria economia.
De outro lado, como já apontei, a própria Medida Provisória nº 936,
em seu art. 12, parágrafo único, expressamente reconhece a viabilidade
da negociação coletiva em tempos de crise, no que exige, em consonância
com o texto constitucional, acordo coletivo entre empresas e o grupo de
empregados de faixa salarial entre, em números redondos, R$ 3.000,00 e
8

Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho – CESIT. Emprego, trabalho
e

renda

para

garantir

o

direito

à

vida.

http://www.cesit.net.br/wp-

content/uploads/2020/04/Versa%CC%83o.final_.pdf
9

Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE. O
Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda diante dos impactos da
Covid-19,

Nota

Técnica

232.

03.4.2020.

https://www.dieese.org.br/notatecnica/2020/notaTec232ProgramaEmergencialGoverno.html
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R$ 12.0000,00 para uma redução de jornada e de salário superior a 25%.
Aqui, novo questionamento a se pôr no tocante à própria racionalidade
da diferenciação feita, no bojo do programa de enfrentamento da crise
sanitária, enquanto exclui a exigência de negociação coletiva basicamente
para os empregados de baixa renda, mais vulneráveis à precariedade e ao
trabalho informal.
Não olvido a premência na busca de soluções eficazes à garantia do
necessário e delicado equilíbrio entre a valorização do trabalho e a
iniciativa privada, valores supremos para o desenvolvimento da ordem
econômica e financeira em nosso Estado Democrático de Direito (art. 1º,
IV, e 170 da CF).
O cenário econômico revela a contração do emprego em escala sem
precedentes decorrente de demissões e redução temporária da jornada de
trabalho como resultado das medidas de contenção essenciais à
preservação da saúde.
Nos últimos meses, o rápido agravamento dos efeitos negativos da
propagação do Coronavírus na economia globalizada recrudesceu o
sentimento de apreensão e insegurança já instalados na sociedade líquida
de que nos fala Zygmunt Bauman. A imprevisão na realidade cotidiana
da relação de trabalho projeta-se na insegurança do setor econômico e na
precariedade do trabalhador, com profundos reflexos na produtividade
das empresas, na desaceleração da economia, e na saúde física e
emocional dos cidadãos e de suas famílias.
Nada obstante, o contexto emergencial de crise reclama o
ancoramento na solidez dos valores constitucionais consubstanciados
nas garantias e direitos fundamentais e coletivos e no equilíbrio entre
os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (art. 1º, II, da CF),
alicerces do Estado Democrático de Direito, como balizas necessárias à
construção de soluções eficazes e adequadas à manutenção do
desenvolvimento econômico durante e após a pandemia.
Em outras palavras: o período de crise reclama o resguardo da
solidez dos valores democráticos dos riscos de sua mitigação por
valores políticos e econômicos.
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Nesse sentido, embora sem descurar da advertência de Konrad
Hesse, "Not kennt kein Gebot", na conhecida expressão que cunhou,
traduzida do alemão para a ”necessidade não conhece princípio”, é do
seu magistério que recolho a ideia de que necessário buscar o equilíbrio
entre a natureza aberta da Constituição e a ameaça à sua “dissolução em
anarquia e insegurança”, fundado na vinculação aos pilares e fundamentos
orientadores do agir comunitário. Daí a preocupação do magistral
constitucionalista alemão com depreciação e limitações desmedidas, pela
exigência de proporcionalidade dessas limitações. Nas suas palavras:
[..] As leis não podem apartar-se de um direito
fundamental nem sequer quando tenham sido aprovadas com a
maioria necessária para uma reforma constitucional.
Ao contrário do estabelecido pelo art. 48.2 da Constituição
de Weimar, a Lei Fundamental tampouco permite derrogação
provisória de direitos fundamentais em situações de
emergência nacional ou externa. Para garantir o ordenamento
constitucional livre e democrático, a Lei Fundamental só
prevê a possibilidade de perda de determinados direitos
fundamentais. Isso só se pode obter frente a pessoas
determinadas e mediante declaração do Tribunal
Constitucional10.

Essa é a diretriz também dos especialistas internacionais.
Crises passadas decorrentes de conflitos violentos e desastres naturais
demonstram a importância vital da solidariedade entre as entidades
representativas de empregados e empregadores e do envolvimento das
lideranças na implementação de soluções eficazes para a continuidade da
atividade econômica, promoção da recuperação e da resiliência.
É certo que no campo da saúde temos confiado nas orientações da
Organização Mundial da Saúde quanto às medidas para o enfrentamento
da pandemia provocada pelo Coronavírus. Também no mundo do
trabalho temos a Organização Internacional do Trabalho, que desde sua
10

HESSE, Hermann. Temas fundamentais do Direito Constitucional. pp. 67-68
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fundação em 1919 vem cumprindo a missão de “avançar rumo à conquista
de condições econômicas e de trabalho que ofereçam a todos os trabalhadores,
empregadores e governos uma participação na paz duradoura, na prosperidade e
no progresso duradouros.
A Organização Internacional do Trabalho vem monitorando os
impactos da COVID 19 no ambiente de trabalho 11. O seu relatório de
monitoração, já em sua segunda edição, revela que as iniciativas políticas
de contenção adotadas pelos países com o objetivo de evitar resultados
catastróficos para o sistema de saúde nacional e minimizar a perda de
vidas afetaram a vida de aproximadamente 2,7 bilhões de pessoas,
representando 81% da força de trabalho no mundo. A pesquisa estima o
decréscimo da jornada de trabalho em 6,7% no segundo quadrimestre de
2020, equivalente a 195 milhões de trabalhadores em tempo integral
(considerada uma jornada de trabalho de 48 horas semanais). Observadas
as enormes diferenças dos setores produtivos, o choque no mercado de
trabalho revela-se heterogêneo na atividade econômica.
Os setores com maior risco para a saúde dos trabalhadores são
aqueles considerados essenciais para a manutenção das necessidades
básicas da sociedade, pela maior possibilidade de contrairem o vírus no
ambiente de trabalho: transporte, serviços públicos essenciais, saúde e
trabalhadores de apoio nos hospitais, como equipes de limpeza,
lavanderia e alimentação. Esse setor emprega 136 milhões de pessoas e
aproximadamente 70% das funções são realizadas por mulheres.
Os setores com maior risco econômico decorrente de declínio na
produção e deslocamento da força de trabalho são os setores de serviço,
alimentação, imobiliário, fabricação e comércio varejista. Esse setor
emprega 1,2 bilhão de trabalhadores no mundo, representa 38% da força
de trabalho mundial, e possui alta proporção de trabalhadores informais
e trabalhadores de baixa renda e pouca qualificação, os mais afetados
pela redução da jornada, redução de salário e demissões.
De outro lado, o economista Barry Eichengreen, Professor da
11

ILO Monitor: Covid-19 and the world of work Second edition. Updated estimates
and

analysis.

7.4.2020.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---

dcomm/documents/briefingnote/wcms_740877.pdf
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Berkeley Economics da Universidade da Califórnia12, alerta para a
evidência histórica dos efeitos devastadores do desemprego para o capital
humano, especialmente em época de crise, manifestados tanto após a
Grande Recessão (2007-2009), como durante a Grande Depressão (193013).
Esses efeitos decorrem da quebra de ligação do trabalhador à empresa,
uma vez que as habilidades específicas nela adquiridas não têm valor
quando essa empresa sai do mercado, sendo difícil encontrar
correspondência adequada em outro empregador. O desemprego e as
dificuldades dele decorrentes levam a danos na autoestima, depressão e
traumas psicológicos, diminuindo a produtividade e a atratividade dos
indivíduos afetados pelos empregadores.
Essas consequências negativas possuem relação direta com o
prolongamento do desemprego, ou seja: “Se essa desaceleração for tão curta
quanto acentuada, pode-se esperar que a perda de capital humano, o dano
resultante à capacidade produtiva da economia e a dor e o sofrimento que a
acompanham sejam limitados.14”. Nesse sentido, os riscos para o capital
humano são minimizados nos países que adotam políticas de preservação
das relações entre empregado-empregador.
A avaliação do economista vai ao encontro das orientações
formuladas pela OIT para combater os efeitos do Coronavírus no
mercado de trabalho alicerçadas nas normas internacionais do trabalho,
principalmente no que diz com o apoio às empresas e aos trabalhadores
da economia formal para evitar o deslocamento para a informalidade
como resultado da crise.
As Convenções da Organização Internacional do Trabalho nº 98
sobre o Direito de Sindicalização e de Negociação Coletiva15 e 154 sobre

12

EICHENGREEN, Barry. The human capital costs of the crisis. Project Syndicate.
10.4.2020.

https://www.project-syndicate.org/commentary/covid19-pandemic-erosion-of-

human-capital-by-barry-eichengreen-2020-04
13

Efeitos documentados pelos estudos dos economistas Jesse Rothstein, da
Universidade de Berkeley e Nick Crafts, da Universidade de Warwick, respectivamente.

14

Idem.

15

Promulgada pelo Decreto 33.196 de 29.6.53.
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o Fomento à Negociação Coletiva16 protegem os empregados contra
quaisquer atos prejudiciais ao exercício do direito à negociação coletiva,
bem como determinam a adoção de medidas adequadas ao seu estímulo.
Nessa perspectiva, assume especial relevância para a superação da
grave situação de disrupção decorrente do Coronavírus no mundo do
trabalho a Recomendação 205 (2017) da OIT sobre o emprego e o
trabalho decente para a paz e a resiliência, em que erigidos os princípios
vetores de atuação para responder a situações de crise provocadas por
conflitos e desastres, com destaque para o respeito e a promoção dos
direitos fundamentais do trabalho e de outros direitos humanos, da boa
governança e da luta contra a corrupção e o clientelismo, e
principalmente a importância do fomento ao diálogo social.
Nesse sentido, “os membros deveriam reconhecer a função essencial que
incumbe às organizações de empregado e empregadores nas respostas para as
crises”, adotando medidas por meio da negociação coletiva e de outras
formas de diálogo social. Com efeito, mecanismos de resposta rápida
fornecem uma rede de segurança crucial para as famílias e as
comunidades no caso de interrupção dos fluxos de renda decorrentes de
um desastre, o que torna imperiosa a existência de um abrangente banco
de dados dos trabalhadores afetados e suas famílias. Tanto entidades
representativas dos empregados quanto de empregadores possuem a
organização necessária para identificar os melhores meios de assistência
material, de treinamento e de aconselhamento por meio de uma
plataforma de diálogo17.
Entre os quatro pilares erigidos pela OIT para atuação no cenário
emergencial de pandemia causada pelo Coronavírus, o quarto pilar
expressa a imprescindibilidade do reforço ao diálogo social por meio da
interação entre negociação coletiva e as instituições das relações de
trabalho:
i. Estímulo à economia e ao emprego por meio de política
fiscal ativa; política monetária acomodatícia; empréstimo e
16

Promulgada pelo Decreto 1.256 de 29.9.94

17

International Labour Organization, Managing conflicts and disasters: Exploring
collaboration between employers’ and workers’ organizations. Geneva: ILO, 2020
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apoio financeiro a setores específicos, especialmente ao setor de
saúde;
ii. Apoio a empresas, empregos e rendimentos, por meio
de extensão da proteção social; implemento de medidas de
retenção de empregos e benefícios financeiros e fiscais para
empresas;
iii. Proteção dos trabalhadores no local de trabalho pelo
fortalecimento de medidas de saúde e segurança no trabalho,
adaptação dos meios de trabalho (por exemplo, adoção do
teletrabalho), prevenção de discriminação e exclusão, expansão
do acesso à licença remunerada;
iv. Alavancagem do diálogo social na busca de soluções
pelo reforço à capacidade de resiliência de associação de
empregados e empregadores, reforço da capacidade dos
governos e, principalmente, reforço do diálogo social por
meio da interação entre negociação coletiva e as instituições
das relações de trabalho.

Como exemplo do diálogo social na contenção do impacto da Covid19 no mundo do trabalho, cito o Protocolo Conjunto assinado em
14/03/2020 entre o Governo italiano e as organizações de trabalhadores e
empregadores. Nele são adotadas medidas de prevenção ao contágio no
ambiente de trabalho, bem como encorajada a celebração de acordos
coletivos setoriais a fim de regulamentar as peculiaridades de cada
organização, especialmente para as empresas que continuam operando,
com a finalidade de proteger a saúde das pessoas presentes na empresa e
a qualidade do meio ambiente de trabalho18.
Assim também a declaração conjunta sobre a Covid-19 assinada pela
18

“Le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi
di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di
seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria
organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute
delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro.”. (In:
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimineto della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.)
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Organização Internacional de Empregadores (International Organization of
Employers - IOE) e a Confederação Internacional de Sindicatos
(International Trade Union Confederation – ITUC ) enfatiza a importância do
papel do diálogo social entre os parceiros sociais para o controle do vírus
dentro e fora do ambiente de trabalho com o objetivo de evitar perdas
massivas no mercado de trabalho a curto e médio prazos: “é necessária a
responsabilidade conjunta no diálogo para promover estabilidade”19.
Na lição dos festejados constitucionalistas alemães Bodo Pieroth e
Bernhard Schlinnk, os direitos fundamentais “são entendidos como
pressuposto de valores orientadores da conformação, da interpretação e aplicação
jurídicas, como exigências às instituições quanto à sua utilidade para o
funcionamento da democracia ou quanto ao seu papel na realização da justiça
social”. E hão de ser compreendidos, não apenas no seu “status
negativus”, como “estado da liberdade em face do Estado”, ou no seu “status
positivus”, em que o particular “depende de medidas do Estado para a criação
e conservação de sua existência livre”, mas também, e digo eu,
principalmente, à luz do seu status activus, no qual “o particular exerce a
sua liberdade no e para o Estado, o ajuda a construir”20.
Nessa perspectiva, o direito de representação sindical e de
negociação coletiva diz com valores essencialmente democráticos,
vetores hermenêuticos essenciais para a conformação das expectativas
dos cidadãos em torno das instituições públicas e da sociedade civil
para ações coordenadas no combate aos efeitos catastróficos da
pandemia.
Aos questionamento sobre a premência das soluções a serem
adotadas a justificar o enfraquecimento da representação sindical, lembro
as ponderações do historiador Yuval Harari: “A crise nos obriga a tomar
19

“We stress in the strongest terms the important role that social dialogue and social partners
play in the control of the virus at the workplace and beyond, but also to avoid massive job losses in the
short and medium term. Joint responsibility is needed for dialogue to foster stability.” (In: Joint
Statement on COVID-19 by International Organisation of Employers and International Trade Union
Confederation).
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Francisco de Sousa e Antônio Franco. São Paulo: Saraiva, 2012. Série IDP, p. 69.
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decisões muito importantes e tomá-las rapidamente. Mas temos opções. […] as
opções são tentarmos superar a crise por meio de controle e vigilância totalitário e
centralizado, ou por meio da solidariedade social e do empoderamento dos
cidadãos”.
Ademais, cito acordos e convenções coletivas que já estão sendo
encetadas por sindicatos e empresas, com destaque para o exemplo do
acordo coletivo celebrado entre o Sindicato dos Metalúrgicos da Grande
Curitiba e a empresa SMP Automotive, realizado por meio de votação
virtual:
i) convenção coletiva de trabalho celebrada entre Sindicato
dos Profissionais do Setor de Beleza, Cosméticos, Terapias
Complementares, Arte-educação e Similares e o Sindicato
Patronal dos Institutos e Salões de Beleza, Cabeleireiros de
Senhoras, Cabeleireiros Unissex, Barbearias, Salões-parceiros e
Empresas de Tratamento de Beleza do Estado de São Paulo
(Sindibeleza) e homologado pelo TRT da 2ª Região;
ii) acordo emergencial celebrado entre o Sindicato
Nacional dos Aeroportuários – SINA e a Infraero15 totalmente
celebrado por meio eletrônico;
iii) aditivo a Convenção Coletiva de Trabalho 2019/2021
atinente ao Covid-19 celebrado pelo Sindicato dos
Trabalhadores em Comércio Hoteleiro, Bares, Restaurantes e
Similares de Santos, Baixada Santista, Litoral Sul e Vale do
Ribeira – SINTHORESS e Sindicato dos Hotéis, Restaurantes,
Bares e Similares;
iv) acordo coletivo celebrado entre o Sindicato dos
Metalúrgicos da Grande Curitiba e a empresa SMP Automotive,
aprovada por votação online16; v) acordos celebrados entre o
Sindicato dos Trabalhadoras e Trabalhadores nas Indústrias do
Vestuário de Sorocaba e Região e as empresas Emphasis,
Alcade, MC Confecções.

No dizer de Robert Castel, o Direito constitui ponte essencial para o
reconhecimento social do valor trabalho e deve garantir aos cidadãos
assalariados o acesso ao espaço público como atores coletivos: “os
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trabalhadores saem do mero território do mercado, de caráter individualizado e
personalizado e passam a ser sujeito de direitos”21.
Em suma, Senhor Presidente, na minha visão, a exigência de
negociação coletiva considerado o salário de cada empregado e o
percentual ajustado em cada acordo individual parte de uma ótica
individual atomizada. A multiplicidade de acordos individuais, além de
imprimir diferença juridicamente injustificada no ambiente de trabalho a
ensejar grave ofensa ao princípio da igualdade, sobrecarrega a
administração de sindicatos e empresas. Em tempos que reclamam por
simplicidade, uniformidade e confiança, a arquitetura criada pela Medida
Provisória no bojo do Programa de Enfrentamento da crise sanitária
estimula o conflito social e, consequentemente, a sua judicialização e
deixa desprotegidos exatamente os trabalhadores mais vulneráveis à
informalidade.
Conforme antes explicitei, na minha compreensão a questão atinente
à suspensão e redução do salário e da jornada de trabalho como medidas
de enfrentamento da crise sanitária possui dimensão coletiva e a
exigência de negociação coletiva com base no salário do empregado e do
percentual ajustado em cada acordo individual parte de uma ótica
individual atomizada. Já a multiplicidade de acordos individuais, além
de imprimir diferença juridicamente injustificada no ambiente de
trabalho, com ofensa ao princípio da igualdade, sobrecarrega a
administração de sindicatos e empresas, na contramão da tendência
hodierna de aperfeiçoamento de métodos e instrumentos judiciais e
extrajudiciais de tutela coletiva de direitos e de solução de conflitos
coletivos. Em tempos de intranquilidade e insegurança, que reclamam
por uniformidade e confiança, o desenho trazido pela Medida Provisória
no bojo do Programa de Enfrentamento da crise sanitária, com a atuação
a posteriori do sindicato, além de ofender o princípio da igualdade,
inverte a lógica da negociação coletiva, e com isso estimula a
litigiosidade. E sobreleva, o enfraquecimento do direito fundamental de
trabalhadores à representação sindical e à negociação coletiva, reitero,
21

CASTEL, Robert. Trabajo y utilidad para el mundo. Revista Internacional del Trabajo, vol.
115, n. 6. OIT, 1996.
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obstrui o alcance dos objetivos de harmonização social e redução do
impacto social durante e após a pandemia em ofensa aos arts. 1º, IV, e
170 da CF.
Firme nos arts. art. 7º, VI e XIII, XXVI e 8º, III e VI, da Constituição
Federal, reputo necessária a ampliação da exigência prevista no
parágrafo único do art. 12 da MP 936/2020 aos demais grupos de
trabalhadores a fim de assegurar solução adequada e uniforme à
manutenção das empresas antes e à sua resiliência após o período de
calamidade pública e de emergência de saúde pública decorrente da
Covid-19.
Divirjo, pois, em parte do Ministro Relator para deferir em maior
extensão a medida cautelar requerida, a saber, nos termos em que
pleiteada, acompanhando a divergência aberta pelo Min Luiz Edson
Fachin, com renovado pedido de vênia aos que entendem de forma
diversa.
É como voto.
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PLENÁRIO

REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE 6.363 DISTRITO FEDERAL
ESCLARECIMENTO
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(RELATOR) - Farei uma breve explicação relativamente a minha liminar.
Quero dizer que, na essência, e com a devida vênia dos votos divergentes,
acompanho a argumentação do eminente Ministro Fachin e da ilustre
Ministra Rosa quanto à impropriedade de se agasalhar acordos
individuais, em época de crise, sem observância daquilo que,
taxativamente, está consignado na Constituição.
Minha liminar, digamos assim, buscou veicular uma autocontenção,
tendo em conta que a medida provisória foi editada em 1º de abril e, hoje,
estamos no dia 17. Quando deferi a liminar, no dia 13, inúmeros, centenas
e, talvez, milhares de acordos individuais já haviam sido celebrados.
Ontem, o eminente Advogado-Geral da União nos comunicou que mais
de dois mil acordos já haviam sido celebrados.
Portanto, receio, Senhor Presidente - já estou terminando -, avançar
um pouco mais em minha liminar e colocar em xeque todo processo já
iniciado a partir do dia 1º de abril, data em que foi editada a Medida
Provisória.
Terminando, Senhor Presidente, até diria que, depois, no
julgamento de mérito, não teria maiores dificuldades em acompanhar os
ilustres Ministros Edson Fachin e Rosa Weber na conclusão. Mas, neste
momento, considerando que o processo de acordos individuais já havia
sido deflagrado e continua em andamento, entendi que cumpria a mim,
como Relator, ser mais contido.
Apenas esses esclarecimentos, Senhor Presidente, agradecendo a
oportunidade de fazer uso da palavra e pedindo, desde logo, excusas por
interromper a sessão neste momento.
Obrigado, Senhor Presidente.
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PLENÁRIO

REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE 6.363 DISTRITO FEDERAL
ANTECIPAÇÃO AO VOTO
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Egrégia Corte, ilustre
representante do Ministério Público, Doutor Humberto Jaccques, com
quem tive o prazer de compartilhar a sua função durante muito tempo,
no Tribunal Superior Eleitoral. Queria também manifestar os meus
cumprimentos aos eminentes advogados, que fizeram suas sustentações
com alto grau de excelência, e ao Ministro Ricardo Lewandowski, que, na
qualidade de Relator, apresentou um voto extremamente minucioso,
muito esmerado nos fundamentos que sustentou durante o dia de ontem.
Eu iniciaria a minha votação destacando que o mundo jurídico é um
mundo de manifestações de vontades e, por vezes, a liberdade da
vontade escraviza e a lei é que liberta. Mas, no caso presente, aqui, a
liberdade e a lei libertam, porque o que está sub judice é a
constitucionalidade de uma medida extremamente emergencial.
Como aqui foi destacado, o Direito não vive apartado da realidade.
Então, quer a escola do Realismo Jurídico ou a escola Hermenêutica
Brasileira, capitaneada por Carlos Maximiliano, nós estamos diante de
um quadro excepcional, de um Direito excepcional, e que se interpreta
com essa excepcionalidade que ele encerra. Tanto é que se trata de um ato
normativo que traz no seu bojo o germe da sua própria extinção. De sorte
que nós não estamos no quatro de normatividade usual, mas em um
quadro de normatividade excepcional.
Nesse primeiro momento, o papel da jurisdição constitucional,
conforme destacado pelo Ministro Luís Roberto Barroso, efetivamente
deveria ser decidir e não decidir, porque na falta expertise, experiência, e
capacidade institucional daqueles segmentos científicos que elaboraram
essa medida em tempo recorde. Entretanto, é imperiosa a palavra do
Supremo Tribunal Federal, na medida que se elege, como causa petendi, a
violação de direitos constitucionais.
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Sob esse ângulo, é muito importante que nós tenhamos em mente a
essência da Medida Provisória nº 936. E o que dispõe essa medida? Ela
institui um programa emergencial de manutenção do emprego e da renda
diante desse estado de calamidade pública e de emergência de saúde
pública internacional, decorrente do covid-19.
Tanto quanto que se pôde depreender do voto extremamente
esmerado do ilustre Relator, Ministro Ricardo Lewandowski - que
defendeu, com a profundidade que lhe é peculiar, todos os seus pontos
de vista -, ficou bem claro que a preocupação é a possibilidade da
lavratura desses acordos individuais entre empregador e empregado,
sem a interferência dos sindicatos. Então, uma questão simples que se põe
é se pode o empregado ser tutelado pelo sindicato e fazer o seu acordo.
Ora, a realidade prática determina que, neste momento, o que nós
temos é uma convergência de manifestações de vontade. Tanto
empregados quanto empregadores pretendem essa estratégia neste
momento tão delicado. Assim o é que, segundo informações de hoje,
praticamente três milhões de empregados e empregadores engendraram
esse acordo. E por que o fizeram? Fizeram exatamente na tutela dos
empregos, na manutenção dos empregos, não desconhecendo o quadro
de pandemia, que acabou gerando efeitos colaterais não só sobre as
relações empregatícias, mas também sobre o aspecto da ordem econômica
e a manutenção das empresas.
E, ontem, aqui, foi colocado com muita clareza que onde não há
empresas, onde as empresas vão à bancarrota, não há empregos. E nos faz
assistir a um quadro muito mais gravoso do que aquele que assistimos
recentemente, ou seja, pelas previsões trazidas pelo Ministro Alexandre
de Moraes, de doze milhões de desempregados, nós podemos vir a
assistir a um quadro sem retoques, trágico, de trinta milhões de
desempregados.
Nesse momento, estimulados pela medida provisória - e é nesse
particular que eu afirmo que a lei e a liberdade, a qual, em regra, às vezes,
escraviza, podem libertar -, empregador e empregados inauguraram a
melhor forma de solução de potenciais litígios por meio dessa conciliação,
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porque de há muito já se assentou que a conciliação otimiza os
relacionamentos sociais e as relações empregatícias.
Mas há também um detalhe muito importante em relação a essa
condicionante de participação de sindicato. É que, historicamente, essa
interferência pressupunha interesses divergentes. O que nós estamos
assistindo agora são interesses convergentes de empregados e
empregadores no afã da manutenção dos empregos, evitando um
gravíssimo problema social, mercê da crise econômica que se abate nessas
empresas que carreiam esses empregos.
Eu entendo que essa liberdade e autonomia, à luz do realismo
jurídico, como assentava o justice Oliver Holmes, de Massachussets, não
podem ser abandonadas. Esse realismo jurídico deve impregnar a nossa
interpretação e exegese dos dispositivos constitucionais. Em primeiro
lugar, porque o art. 7º assenta que são direitos dos trabalhadores, dentre
outros, o seguro desemprego, salário mínimo, previdência social, piso
salarial e a irredutibilidade do salário. Então, do texto constitucional,
depreende-se que é possível a redutibilidade dos salários e a higidez de
todos esses negócios que já foram empreendidos, remetendo-se, conforme
a lei, a posteriori, esse documento para os sindicatos.
O segundo fundamento é que nós não podemos olvidar que a
reforma trabalhista trouxe, no seu bojo, um novo cunho ideológico em
relação às entidades sindicais, não só porque o art. 8º da Constituição
Federal dispõe que é livre a associação sindical, como também a reforma
trabalhista, à luz das experiências práticas, concluiu exatamente que os
sindicatos não estavam cumprindo os seus desígnios maiores,
estabelecidos pela Constituição Federal.
Eu rememoro, conforme destacado pelo Ministro Edson Fachin na
ADI 5.794, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal destacou, na
ementa do seu acórdão, algumas críticas procedentes contra a atuação
sindical, que ora se pretende estabelecer como uma condicionante desses
acordos individuais tão eficientes para os empregados. E, nessa ação
direta de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal plasmou que
a reforma trabalhista tem como objetivo combater o problema da
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proliferação excessiva de organizações sindicais do Brasil, que, na sua
essência, conglomeram inúmeros trabalhadores, mas não alcançam
exatamente aquelas aspirações por eles pretendidas. Tanto é assim que,
no inciso XII do acórdão do Plenário do Supremo Tribunal Federal,
destacou-se que o engajamento notório de entidades sindicais em
atividades políticas, lançando e apoiando candidatos, conclamando
protestos e mantendo estreitos laços com partidos políticos, faz com que a
exigência de financiamento de atividades políticas com as quais os
indivíduos não concordam, por meio de contribuições compulsórias a
sindicatos, configure violação à garantia fundamental da liberdade de
associação e da liberdade de expressão. E, naquela oportunidade, o
Supremo Tribunal Federal calcou-se em julgados emblemáticos da
Suprema Corte Americana, no caso Janus v. American Federation e
também no caso Abood v. Detroit Board of Education.
Então, verifica-se que a remessa dessas convenções pretendidas por
ambas as partes ao sindicato não visa a que os sindicatos possam
propiciar modificações daquilo que foi engendrado. Até porque isso
representaria, por via reflexa, uma sinalização de severa judicialização
desses acordos, gerando aquilo que a Constituição promete como ideário
da nação: a segurança jurídica. Então, esses acordos individuais,
engendrados no momento em que vivemos essa tragédia dessa
pandemia, foram arquitetados de maneira singular e devem ser mantidos
na sua total higidez.
E, por outro lado, foi colocado um paradoxo. Ou seja, os
empregadores têm duas alternativas: ou fazem esses acordos individuais,
no afã de manter os empregos e impedir um gravíssimo problema social;
ou, então, eles não fazem o acordo e, em um cálculo atuarial, resolvem
demitir em massa, fazendo com que assistamos, por força de uma decisão
judicial sem contenção, a um quadro irretocável de tragédia humana, com
milhões de desempregados acrescendo aos que já acorriam ao mercado
informal antes do surgimento dessa pandemia.
Ora, se o sindicato, hoje, pela reforma trabalhista, não interfere no
mais, que é a rescisão do contrato de trabalho, a despedida do
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empregado; como é que pode ser obrigatório o sindicato interferir em um
acordo que empregado e empregadores estão consensualmente travando?
O sindicato não pode ser mais realista que o rei. E a realidade está aí para
quem quiser ver.
De sorte que, no meu modo de ver, respeitadas as opiniões em
contrário, o sindicato não pode fazer nada, absolutamente nada, que
supere as vontades das partes. Porque, desde priscas eras, a transação
extrajudicial tem força de coisa julgada. E ainda que ela possa ser
rescindível, só pode ser rescindível pelas pessoas que participaram dessa
transação.
E eu reitero que esses acordos estão sendo tão benéficos que até o dia
de hoje quase 3 milhões já foram engendrados.
Eu corroboro, de tantos quantos assentaram, que a interpretação
constitucional deve ser levada a efeito exatamente à luz do realismo
jurídico e da razoabilidade. E, quando aduzo a razoabilidade, destaco
aqui, em um voto que farei juntar a posteriori, as medidas compensatórias
dessa medida provisória.
Então, vejam: ela prevê que as medidas de redução proporcional de
salários e horário de trabalho serão sempre acompanhadas do pagamento
de benefício emergencial custeado com recursos da União, de modo a
garantir que o trabalhador mantenha a renda, no mínimo, igual ao que
teria no gozo do seguro desemprego, caso fosse despedido. E mais: a
medida provisória estabelece prazos extremamente exíguos de vigência
de medidas de redução salarial (90 dias), suspensão do contrato de
trabalho (60 dias) - inclusive houve uma outra medida provisória
revogando a suspensão, prevendo expressamente a sua cessação no caso
de cessação do estado de calamidade - ou seja, ela traz em si o germe da
sua existência. Por fim, ela prestigia a negociação coletiva, na medida em
que admite a efetivação da redução salarial e da suspensão do contrato
por acordo individual apenas nas hipóteses específicas enumeradas no
art. 12 - e, com toda vênia, respeito a opinião da Ministra Rosa Weber, que
é expert no assunto, no tema, como Ministra ex-integrante do Tribunal
Superior do Trabalho, mas que enxerga aqui uma violação ao princípio da

5
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E7D6-16A5-7FC2-3144 e senha D53B-D216-7A0B-1F20

Supremo Tribunal Federal
Antecipação ao Voto

Inteiro Teor do Acórdão - Página 102 de 162

ADI 6363 MC-R EF / DF
isonomia.
De sorte que, hoje, não só esses aspectos, mas o mundo jurídico
reclama por segurança jurídica. E se nós não temos capacidade
institucional para analisarmos a fundo a arquitetura que foi engendrada
nessa medida provisória, nós temos uma vigília consciente e constante
sobre a necessidade de o Judiciário e a jurisdição constitucional, através
do Supremo Tribunal Federal, oferecerem a segurança jurídica de saber se
as pessoas podem ou não elaborar esse contrato individual sem a
necessidade de intervenção do sindicato.
Foi sugerida uma questão interessante sobre qual seria o papel do
sindicato. É claro, os sindicatos têm um papel importante, os sindicatos,
malgrado as críticas, podem equalizar as partes, mas a verdade é que os
sindicatos, à semelhança de demais outros órgãos, registram o histórico
da vida do trabalhador.
O Supremo Tribunal Federal, quando declara, incidenter tantum, a
inconstitucionalidade da lei, ele manda avisar o Senado. Mas o Senado
não pode desfazer aquilo que o Supremo fez. Uma pessoa falece e tem o
seu atestado de óbito, que é remetido ao Registro Civil, que não pode
também infirmar aquele atestado de óbito. E os sindicatos recebem essa
manifestação de vontade consensual dos empregados e dos
empregadores para manter ali o histórico da existência trabalhista do seu
sindicalizado.
Eu, com todas as vênias, entendo que uma interpretação diferente
dessa exegese e que imponha necessariamente uma participação
condicionante do sindicato, além de gerar insegurança jurídica, incide em
uma proteção deficiente, viola a valorização dos empregos e, a fortiori,
incide naquilo que o Supremo cognominou de vedação ao retrocesso.
Os documentos internacionais que foram lavrados após a pandemia
não se referem a essa miudeza a que chegou o Direito brasileiro numa
boa hora. Na verdade, esses documentos transnacionais, diante da
pandemia, suplicam é que não haja sacrifício dos trabalhadores e,
consequentemente, não eliminem os empregos. E foi exatamente isto que
o Brasil fez: a tempo e hora, editou medidas de proteção do emprego e do
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empregado. E nós não podemos ir na contramão, sob pena de incidirmos
numa proteção absolutamente ineficiente, num retrocesso sem
possibilidade de se ter a complacência de qualquer um, quer do mercado
empregador, quer do segmento dos empregados.
Por fim, eu gostaria de destacar que, hodiernamente, o que se
preconiza é que o Direito, na sua interpretação, na sua aplicação, seja,
antes de tudo, eficiente diante de um ambiente de escassez.
E qual é o cálculo que nós fazemos agora? Os custos dessa transação
são muito mais otimizados do que os benefícios que se trariam com a
intervenção sindical. Ou seja, hodiernamente, as partes têm simetria de
informações, então custa muito menos não só para os segmentos dos
empregados e dos trabalhadores, mas para o próprio bem-estar social,
que haja essa consensualidade do que a possibilidade de se infirmar um
negócio em que a liberdade de empregados e trabalhadores os liberta em
um momento que é trágico para todos nós.
Não bastassem as nossas análises, que são contidas, salvantes esses
aspectos jurídicos, esses aspectos que dizem respeito às regras
constitucionais, como é do nosso dever de ofício, eu colhi em sites
imparciais, seríssimos, como o Migalhas e o Conjur, a manifestação de
profissionais do próprio ramo do Direito do Trabalho. E o que dizem
eles? Que a necessidade de comunicação ao sindicato dos trabalhadores,
no momento em que os empregados e empregadores mais precisam de
apoio para manterem seus negócios abertos e seus empregos, é
absolutamente desnecessária. Em tempos de pandemia, com mortes
aumentando todos os dias e negócios fechando, quiçá até em maiores
proporções, o que menos precisamos no momento são mais incertezas,
mormente sobre a possibilidade de não sermos apenados por seguirmos
dispositivos legais.
E por todos, eu cito um jurista de eminente grandeza, a mesma
grandeza da cultura da nossa eminente e culta colega, Ministra Rosa
Weber, que é o Ministro Ives Gandra Martins Filho, ex-presidente do TST,
que assentou, em comentário num desses sites mencionados: "No
momento em que o Governo está tomando medidas ponderadas e até bastante
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suaves, você vê muito juízes querendo que a lei seja cumprida a favor do
empregado, desconhecendo a situação grave que estamos passando."
Egrégia Corte, ilustre representante do Ministério Público, senhores
advogados, eu confesso que todos nós estamos extremamente abalados
com essa pandemia, que nos afeta muito de perto, até porque, nós que
pertencemos a uma faixa etária precocemente categorizada como idosa,
temos a sensibilidade à flor da pele. O momento é grave, o momento é
tormentoso e o momento é o que Susan Rose-Ackerman denominou de
tempestade perfeita.
Então eu aproveito, ainda que o momento seja duro, para um
aspecto lúdico, mas que se refere à necessidade de mantermos essa
política inaugurada por essa medida provisória, de sermos deferentes a
ela por uma questão mesmo de falta de expertise, de experiência, ou a
juridicamente denominada falta de capacidade institucional. Invoco aqui
uma passagem serena, mas que nos conclama à responsabilidade, uma
passagem de Fernando Pessoa, quando assentou que estamos num mar
revolto, mas "é o tempo da travessia: e, se não ousarmos fazê-la, teremos ficado,
para sempre, à margem de nós mesmos".
E é exatamente com esses fundamentos, pedindo vênia, muitas
vênias, a todos os entendimentos em contrário, que eu reitero as minhas
escusas e as minhas vênias redobradas ao meritíssimo voto do eminente
Ministro Ricardo Lewandowski e a todos aqueles que o acompanharam,
para não referendar a liminar, acompanhando a divergência que foi
aberta.
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PREJUDICIAL AO TRABALHADOR.
NORMA IMPUGNADA DESTINADA À
MANUTENÇÃO
DOS
EMPREGOS.
EXISTÊNCIA DE CONVERGÊNCIA DE
INTERESSES DE TRABALHADORES E
EMPREGADORES
IN
CASU.
EXIGUIDADE
DAS
MEDIDAS
RESTRITIVAS.
PREVISÃO
DE
PAGAMENTO
DE
BENEFÍCIO
EMERGENCIAL, A SER CUSTEADO
COM
RECUSOS
DA
UNIÃO.
ASSUNÇÃO PELO ESTADO DE PARTE
DOS CUSTOS NA MANUTENÇÃO DOS
VÍNCULOS
EMPREGATÍCIOS.
GARANTIA
DO
MÍNIMO
EXISTENCIAL.
PONDERAÇÃO
DE
VALORES E CIRCUNSTÂNCIAS QUE
INDICA A CONSTITUCIONALIDADE
DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS.
MEDIDA CAUTELAR QUE NÃO SE
REFERENDA.
1. O contexto hodierno de gravíssima crise
mundial sanitária e econômica, inaudita em
nossa geração e decorrente da pandemia da
Covid-19, impõe aos Poderes Públicos ao
redor do globo a adoção de medidas
públicas arrojadas, com vistas à preservação
de vidas humanas e à garantia da
subsistência das famílias.
2. Em situações de grave crise, impõe-se à
jurisdição constitucional uma atuação
acentuadamente marcada pelos ditames da
prudência, da deferência a juízos de ordem
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técnica e do consequencialismo, sem
descurar da preservação dos direitos
fundamentais, com ênfase nos direitos
sociais em sentido estrito, relacionados à
subsistência e à garantia do mínimo
existencial.
3.
In
casu,
questiona-se
a
constitucionalidade de dispositivos da
Medida Provisória n. 936, de 1º de abril de
2020 que admitem a redução temporária de
salários e jornada de trabalho, bem como a
suspensão de contratos de trabalho, por
meio de acordos individuais celebrados
entre trabalhadores e empregadores.
4. Juízo sumário sobre a norma impugnada
indica sua razoabilidade, haja vista que: a)
prevê que as medidas adotadas serão
acompanhadas do pagamento de Benefício
Emergencial, custeado com recursos da
União, de modo a garantir que o
trabalhador mantenha renda no mínimo
igual à que teria no gozo do segurodesemprego, caso viesse a ser dispensado
pelo empregador; b) estabelece prazos
exíguos de vigência das medidas de
redução salarial e suspensão do contrato de
trabalho (90 e 60 dias, respectivamente),
prevendo expressamente sua cessação no
caso de cessação do estado de calamidade
decorrente da pandemia da Covid-19; c)
prestigia a negociação coletiva, na medida
em que admite a efetivação da redução
salarial e da suspensão do contrato por
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acordo individual apenas em hipóteses
específicas, elencadas no art. 12.
5. A exegese das regras dos incisos VI e XIII
do art. 7º da CF admite flexibilização no
presente caso concreto, ante a notória
situação de anormalidade social, decorrente
da gravidade da crise enfrentada, e ante a
exiguidade das medidas de redução salarial
e de jornada (máximo de 90 dias), somadas
à existência de contrapartida financeira da
União. A interpretação rígida dos
dispositivos constitucionais invocados como
paradigma no presente caso concreto tende
a criar situação mais prejudicial ao
trabalhador, ferindo a ratio essendi da norma
paradigma - que é justamente a proteção do
empregado -, a qual restará melhor
atendida pela criação de estímulos à
manutenção dos empregos e de renda
mínima durante o período de maior
gravidade da crise verificada.
6. Ponderação de valores em conflito que
indica a adoção de postura deferente em
relação à decisão governamental, ao menos
em sede de juízo sumário, sem prejuízo de
ulterior reanálise.
7. Medida cautelar que não se referenda, a
fim de que seja mantida a eficácia de todos
os dispositivos da MP n. 936/2020 até o
julgamento final da presente ação direta de
inconstitucionalidade.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX: Ab initio, é preciso pontuar o fato
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notório de que o Brasil e o Mundo estão enfrentando situação de grave
calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 – doença
altamente contagiosa contra a qual a humanidade ainda não dispõe de
vacinas ou medicamentos comprovadamente eficientes. Trata-se de
contexto de indiscutível gravidade e excepcionalidade, que só encontra
paralelo na história da humanidade nos séculos XX e XXI com a
pandemia da gripe espanhola (1918-1919) e, em alguma medida, com as
guerras mundiais.
Com efeito, de acordo com dados coletados pela Johns Hopkins
University (https://coronavirus.jhu.edu/map.html), até o último dia 11 de
abril mais de 1,7 milhões de pessoas ao redor do mundo já haviam sido
comprovadamente infectadas pela Covid-19, das quais, lamentavelmente,
mais quase 110 mil vieram a perder duas vidas. Somente no Brasil, ainda
de acordo com a mencionada universidade norte-americana, até o último
sábado (11/04) já havia mais de 20 mil pessoas comprovadamente
infectadas, com mais de mil mortes.
Estes números já alarmantes, segundo autoridades e especialistas, é
presumivelmente menor do que a realidade, vez que na grande maioria
dos países -inclusive no Brasil, mas também em vários países da Europa e
nos Estados Unidos - ainda não foi possível disponibilizar testes em
grande escala para a população, a fim de se identificar com maior
precisão o número real de pessoas infectadas e já curadas.
Em face de patologia com tal nível de contagiosidade e capacidade
de difusão, que tem grau de letalidade importante e contra a qual a
humanidade ainda não possui tratamento comprovadamente eficaz ou
vacina, a recomendação da Organização Mundial da Saúde, adotada por
diversas autoridades públicas ao redor do Globo, é o isolamento social.
De fato, as diretrizes técnicas dos mais respeitados médicos e
infectologistas do Mundo recomendam que a única forma de se evitar o
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colapso dos sistemas de saúde, pelo número insuportável de doentes pela
Covid-19 com complicações relevantes, consiste em reduzir o contágio
por meio da diminuição de pelo menos 70% da circulação normal de
pessoas nas cidades ao redor do mundo. Para tanto, praticamente todos
os países adotaram medidas para o fechamento de escolas, universidades
e estabelecimentos comerciais não essenciais, a fim de fazer com que as
pessoas permaneçam a maior parte do tempo em suas próprias casas.
Ocorre que o fechamento completo de estabelecimentos comerciais
não essenciais e o desestímulo à circulação de pessoas acarreta, como não
poderia deixar de ser, consequências econômicas negativas de grande
magnitude. Especialistas acreditam que a recessão econômica causada
pelo novo coronavírus será maior do que aquela experimentada na crise
econômica de 2008, configurando a maior crise econômica mundial desde
a grande depressão de 1929.
Os efeitos desta grande crise econômica já se fazem sentir. A
imprensa tem noticiado que o número de pedidos de seguro-desemprego
nos Estados Unidos nas últimas semanas é o maior da história, tendo
ultrapassado a casa dos 6,5 milhões desde o começo da pandemia. No
Brasil, o Ministério da Economia já tem estimado uma queda de cerca de
4% no PIB, a depender da duração da pandemia, o que fatalmente
acarretará no desemprego de milhões de brasileiros.
É neste contexto que foi editada a Medida Provisória cuja
constitucionalidade se discute na presente ação direta: contexto de
inaudita, ao menos em nossa geração, crise global na área da saúde
pública, a qual acarreta efeitos econômicos dramáticos.
Como é sabido, a MP n. 936/2020 institui política pública federal
destinada ao enfrentamento da crise econômica decorrente da pandemia
da Covid-19, por meio da criação de estímulos para que os empregadores
mantenham os vínculos empregatícios. Para tanto, a MP n. 936/2020 prevê
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basicamente 3 medidas, a saber (art. 3º): a) pagamento de benefício
emergencial a trabalhadores; b) a possibilidade de redução proporcional
de jornada de trabalho e salários; c) a possibilidade de suspensão
temporária de contratos de trabalho.
Alguns pontos da norma questionada merecem destaque. Os artigos
5º e 6º da MP n. 936/2020 preveem que o Benefício Emergencial, a ser
custeado com recursos da União, será pago justamente aos trabalhadores
que tiverem redução proporcional de salários ou suspensão de contratos
de trabalho. O valor do benefício emergencial terá como base de cálculo o
valor do seguro-desemprego que o trabalhador receberia, caso fosse
despedido, sendo de 100% daquele valor nos casos de suspensão
temporária do contrato de trabalho.
Importante destacar que as medidas restritivas previstas na MP n.
936 têm caráter temporário e prazo exíguo de duração. Com efeito, a
redução proporcional de jornada de trabalho e salários não poderá durar
mais do que 90 (noventa) dias (art. 7º, caput) e a suspensão do contrato de
trabalho tem prazo máximo de 60 (sessenta) dias (art. 8º, caput). Cumpre
salientar ainda que, por expressa determinação normativa, qualquer uma
das medidas adotadas perderá seu efeito dois dias após o fim do estado
de calamidade pública – caso isto ocorra antes do escoamento do prazo.
O art. 10 da MP em análise estabelece que o trabalhador que sofrer
uma das medidas restritivas acima mencionadas adquire “garantia
provisória de manutenção do emprego” durante o período acordado de
redução de salário/jornada ou de suspensão do contrato, mais o período
equivalente à redução ou suspensão.
Por fim, cumpre-nos salientar que a MP n. 936/2020 estabelece como
regra a efetivação das medidas que prevê por meio de negociação coletiva
(esta é a regra), só havendo a possibilidade de sua concretização por
acordo individual firmado entre trabalhador e empregador nas hipóteses
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previstas em seu art. 12, a saber: a) para os trabalhadores que tenham
salário igual ou inferior a R$ 3.135,00; b) para os trabalhadores que sejam
portadores de diploma de nível superior e que percebam salário mensal
igual ou superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios do RGPS
(atualmente, R$ 6.101,06 – mais de R$ 12.200,00, portanto); c) para os
demais trabalhadores, que não os mencionados acima, somente a redução
de jornada/salário de até 25% poderá ser feita por acordo individual; a
redução em qualquer outro percentual e a suspensão de contrato de
trabalho terão de se dar por negociação coletiva.
Em suma, eis os principais aspectos da MP n. 936/2020, cuja
constitucionalidade ora se analisa. Em primeiro lugar, prevê a norma que
as medidas de redução proporcional de salários e jornada de trabalho
serão sempre acompanhadas do pagamento de Benefício Emergencial,
custeado com recursos da União, de modo a garantir que o trabalhador
mantenha renda no mínimo igual à que teria no gozo do segurodesemprego (caso fosse despedido). Em segundo lugar, estabelece a MP
em tela prazos extremamente exíguos de vigência das medidas de
redução salarial (90 dias) e suspensão do contrato de trabalho (60 dias),
prevendo expressamente sua cessação no caso de cessação do estado de
calamidade decorrente da pandemia da Covid-19. Por fim, verificasse que
a medida provisória impugnada prestigia a negociação coletiva, na
medida em que admite a efetivação da redução salarial e da suspensão do
contrato por acordo individual apenas em hipóteses específicas,
elencadas no art. 12.
Pois bem. O grave quadro social acima descrito faz com que,
inevitavelmente, sejam trazidas ao Judiciário e ao Supremo Tribunal
Federal verdadeiros “hard cases”, relacionados à alocação de recursos
escassos. Em situações de crise acentuada, administradores públicos e
legisladores são obrigados a realizar escolhas trágicas, as quais são
invariavelmente questionadas perante o Poder Judiciário, conduzindo-o a
também realizar escolhas trágicas, por meio da verificação da
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constitucionalidade das medidas adotadas pelos Poderes eleitos.
Neste cenário, reclama-se da jurisdição constitucional uma
sensibilidade superior ao mero dogmatismo jurídico, cabendo-lhe realizar
a ponderação dos valores em conflito à luz do critério da razoabilidade,
visando o mínimo de sacrífico de direitos com o máximo de resultado.
Destarte, em situações de grave crise, impõe-se à Corte
Constitucional uma atuação acentuadamente marcada pelos ditames da
prudência, da deferência a juízos de ordem técnica feitos pelos outros
Poderes e do consequencialismo, assim entendido como a tentativa de se
prever as consequências sistêmicas de uma determinada decisão antes
que ela seja tomada.
Cumpre pontuar que a admissão de considerações de índole
consequencialista no exercício da jurisdição constitucional não implica de
modo algum numa rendição do Estado democrático de Direito,
constituindo antes ferramenta que auxilia o juiz constitucional na tomada
da melhor decisão dentre aquelas aprioristicamente admitidas pela
interpretação do texto constitucional.
O viés consequencialista da análise do Direito não tem o condão de
afastar a inegociável garantia dos direitos fundamentais, em especial os
direitos sociais em sentido estrito, relacionados à subsistência e à garantia
do mínimo existencial, sendo antes juízo complementar, a que se deve
recorrer após a identificação das alternativas constitucionalmente
admitidas.
À luz das premissas acima assentadas, relacionadas à atuação das
Cortes Constitucionais nos momentos de crise, passa-se à verificação da
adequação dos dispositivos questionados à luz das regras constantes dos
incisos VI e XIII do art. 7º da CF. Trata-se de regras que condicionam a
redução salarial e da jornada de trabalho à existência negociações
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coletivas.
À toda evidência, referidas regras constitucionais têm como ratio
essendi a proteção do trabalhador hipossuficiente na relação com seu
empregador, impedindo que este imponha ao primeiro perdas financeiras
mediante a ameaça de substituição por outro trabalhador. Sendo esta a
razão de ser do dispositivo, verifica-se claramente sua parcial
inadequação ao contexto hodierno, por vários motivos.
Em primeiro lugar, a proteção constitucional da irredutibilidade
salarial pressupõe certo contexto de normalidade social, no qual as
atividades econômicas pudessem ser exercidas normalmente e o
empregador poderia com certa facilidade substituir o empregador
insubmisso. Não é esta, como resta claro, a realidade dos nossos dias. A
situação de grave crise decorrente da pandemia da Covid-19 configura
verdadeira situação de força maior – situação absolutamente excepcional
- que tem acarretado um arrefecimento severo nas atividades de diversos
setores comerciais e industriais, fazendo com que os empresários tenham
pouquíssimos estímulos para uma mera substituição da mão de obra já
contratada, havendo, antes, verdadeira tendência de demissões em
massa.
Neste cenário, as medidas previstas na MP ora questionada atendem
melhor à ratio essendi da própria norma constitucional paradigma do que
uma interpretação literal e inflexível que dela se faça, pois tendem a
garantir aos trabalhadores situação financeira e jurídica melhor do que a
alternativa que efetivamente se apresenta, a saber, o encerramento de seu
vínculo empregatício.
Ademais, a MP n. 936/2020 não prevê simplesmente a possibilidade
de redução salarial do trabalhador, como se este fosse assumir todo o
ônus financeiro da medida (hipótese pressuposta pela norma
constitucional paradigma e em relação à qual se pretende proteger o
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trabalhador). Muito ao contrário, a MP objurgada prevê que a União
pagará Benefício Emergencial para todos os trabalhadores que tiverem
seus salários reduzidos ou seus contratos de trabalho temporariamente
suspensos – benefício existente capaz de garantir o mínimo existencial ao
trabalhador, na medida em lhe garante o recebimento de valor
correspondente no mínimo ao que receberia no gozo de segurodesemprego, caso viesse a ser dispensado.
É dizer, o Estado Brasileiro assumirá parte relevante dos custos da
implementação das medidas previstas na norma impugnada, com vistas à
preservação dos empregos e das atividades empresariais. Uma vez que há
a previsão de contrapartida financeira por parte do Estado, não há como
se considerar estar-se diante de mera redução salarial, nos termos
previstos no inciso VI do art. 7º da CF.
Além disso, um juízo de razoabilidade acerca dos valores em
conflito indica a constitucionalidade da MP objeto da presente ação, pois
o sacrífico da regra da imprescindibilidade de prévia negociação coletiva
é muito pequeno em relação à exiguidade da vigência das medidas de
redução salarial (90 dias) e suspensão do contrato de trabalho (60 dias),
salientando que a MP n. 936/2020 prevê expressamente a cessação destas
medidas no caso de cessação do estado de calamidade decorrente da
pandemia da Covid-19.
Referidos elementos (a saber, a situação de notória anormalidade
social, a exiguidade das medidas de redução salarial e a existência de
contrapartida financeira por parte da União) indicam a não aplicabilidade
plena da regra da necessidade prévia de negociação coletiva à espécie,
afastando, ao menos neste juízo sumário, a procedência da alegação de
inconstitucionalidade da norma impugnada.
Por fim, não há que se falar igualmente em ofensa às disposições
constitucionais constantes do inciso XXVI do art. 7º e do art. 8º da CF, que
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preveem o reconhecimento dos acordos e convenções coletivas e a
existência das associações sindicais. A bem da verdade, a norma
impugnada prestigiou a realização de negociação coletiva – muito
embora, como já demonstrado, não se estivesse perfeitamente diante da
hipótese do inciso VI do art. 7º da CF - na medida em que admite a
efetivação da redução salarial e da suspensão do contrato por acordo
individual apenas em hipóteses específicas, elencadas no art. 12.
É dizer, como regra, a efetivação das medidas de manutenção do
emprego e da renda previstas na MP n. 936/2020 dependerão de
negociação coletiva, restando esta afastada somente em 3 hipóteses
expressamente identificadas. Verifica-se, pois, a perfeita observância da
regra constitucional que preveem o reconhecimento e a valorização dos
acordos e convenções coletivos.
No que respeita às hipóteses escolhidas pela Presidência da
República para permitir a efetivação das medidas mediante acordo
individual (art. 12 da MP n. 936/2020), este Tribunal deve atuar com
deferência, presumindo, ao menos até a existência de prova em contrário,
que referidas escolhas se fundamentam em juízo de ordem técnica,
sempre com vistas ao melhor atingimento do objetivo visado, que é a
preservação de postos de trabalho no atual cenário de crise econômica.
Por todos estes elementos, não se vislumbra a existência de fumus
boni iuris na alegação do autor, razão pela qual, com a máxima vênia dos
entendimentos em contrário, voto pelo não referendo da medida
cautelar concedida, a fim de que seja mantida a eficácia de todos os
dispositivos da MP n. 936/2020 até o julgamento final da presente ação
direta de inconstitucionalidade.
É como voto.
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ANTECIPAÇÃO AO VOTO
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente,
Senhora Ministra Rosa Weber, Senhores Ministros. Meus cumprimentos
especiais ao Ministro-Relator deste caso que, com tanta proficiência,
trouxe a referendo a decisão cautelar e a defendeu ontem com a firmeza e
rigor jurídico que lhe são próprios.
Senhor Vice-Procurador-Geral da República, Doutor Humberto, e
Senhores Advogados que assomaram à tribuna por videoconferência e
que trazem achegas tão importantes a todos nós, cumprimento a todos e a
cada um individualmente na pessoa da Doutora Alessandra.
Senhor Presidente, peço licença a Vossa Excelência para fazer um
resumo do voto, que farei juntar, e apresentar a síntese dos fundamentos
que me levam à conclusão.
O tempo impõe-nos uma experiência muito difícil. O momento é
grave, sofrido, perturbador, a causar profunda rachadura nas estruturas
que nos permitiam supor, com alguma ilusão, que éramos seguros,
inteiramente seguros, social, econômica, política e juridicamente.
Temos uma Constituição democrática que, como repetido algumas
vezes pelos Colegas que me antecederam ontem e hoje, foi construída
para um mundo que parece mostrar suas fragilidades - e as nossas
também -, mas que se faz a bússola necessária para a adversidade que nos
colhe neste momento - como o Ministro Ricardo Lewandowski ontem
ponderou tão bem. A Constituição é o texto normativo fundamental,
interpretado e aplicado a um contexto social.
A realidade impõe sua presença nos salões do Direito. Neste
momento em que a pandemia do coronavírus domina humanos de todos
os quadrantes do planeta e se torna medo para o que era ilusão e sonhos,
ideais e trabalhos, projetos e realizações, tenho para mim que há que se
interpretar e aplicar as normas constitucionais segundo valores que a
mantenham íntegra, para que não se instale o voluntarismo e o
não-Direito - como anotado ontem com ênfase pelo Ministro
Lewandowski.
O que talvez nos leve à divergência nos votos até aqui proferidos é
exatamente a forma de interpretar a Constituição e de aplicar seus
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ditames - principalmente seus princípios - para submeter a legislação
agora posta em questão.
Nesse quadro, portanto, de emergência temporária determinada
pela pandemia, sobreveio a Medida Provisória n. 936, de 2020. As normas
questionadas se referem basicamente - como foi enfatizado e apenas para
fazer uma referência - à possibilidade de redução da jornada de trabalho
e do salário correspondente a essa jornada e a suspensão temporária do
contrato, com comunicação ao sindicato sem a necessidade imperiosa de
determinar a atuação do sindicato em negociação coletiva que valide ou
legitime os acordos individuais. As normas questionadas são
excepcionais - como foi tantas vezes enfatizado -, como excepcional é esse
momento. Assim tomo e interpreto os dispositivos postos nesta ação
direta.
Não tenho dúvida, Senhor Presidente, que melhor seria que
estivéssemos vivendo o pleno emprego ou a empregabilidade
garantidora do trabalho, sem que fosse necessário que estivéssemos a
cuidar de tema tão candente para a dignidade humana, o valor do
trabalho, e da forma de se garantir ao trabalhador suas condições dignas
de vida, mas, neste momento, acho que nos estamos apegando a ideal,
traduzido como valor constitucional. Desde o voto do Ministro-Relator
até o voto do Ministro Fux, a divergência que se põe é exatamente a
forma de interpretar e propor a aplicação desses vetores constitucionais
interpretativos e a interpretação das normas questionadas quanto a sua
validade.
Tenho para mim, Senhor Presidente, que a razoabilidade jurídica é a
busca da razão jurídica da norma, a razão de ser da norma, que conduz o
intérprete constitucional à finalidade dessa norma e a buscar sua
aplicação para cumprir essa finalidade. Por isso, tantas vezes foi repetido
aqui, com ênfase projetada para interpretação das normas questionadas, a
excepcionalidade da situação determinante desta legislação e a
temporariedade de sua subsistência e de sua aplicação, que há de estar na
base, pelo menos, do voto que proferi.
Em meu voto, Senhor Presidente, no primeiro item, enfatizo que se
cuidam de normas introduzidas por medida provisória - como também o
Ministro Ricardo Lewandowski, desde o início, muito bem revelou, com a
Publicado sem revisão Art. 95 do RISTF

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C6CE-E5EA-2016-CA9B e senha 4577-E2E3-B5FB-537D

Supremo Tribunal Federal
Antecipação ao Voto

Inteiro Teor do Acórdão - Página 119 de 162

rapidez que teve que atuar para dar cobro a esta demanda posta ao
Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, sendo provisória ainda, a
autocontenção do Supremo Tribunal Federal - como também enfatizado
no voto divergente do Ministro Alexandre de Moraes e na anotação feita
pelo Ministro Barroso - há de ser cada vez maior, exatamente para que a
gente considere que esta provisoriedade se conjuga com a
temporariedade das normas e com, principalmente, a temporariedade
que essa pandemia impõe em comportamentos e procedimentos
sócio-políticos, econômicos e jurídicos. Também, por ser medida
provisória, há que se lembrar que está sujeita ao crivo político e a
eventuais modificações do Poder competente, o Poder Legislativo - o que
também aqui foi enfatizado.
Nessa linha, peço vênia ao eminente Ministro Ricardo
Lewandowski, que proferiu voto cujas bases comungo integralmente,
mas que me levam à conclusão no sentido da divergência. A segurança
jurídica, a meu ver, impõe a necessidade de interpretarmos o que é posto
como princípio constitucional interpretativo - na fala desde o voto de Sua
Excelência e também do Ministro Alexandre de Moraes -, no sentido de
preservar empregos, ainda que com redução eventual e acordos
individuais entre trabalhadores e empregadores.
O Ministro Alexandre de Moraes, desde o início, fez referência aos
artigos em que se baseava para sua interpretação. Esses valores
interpretativos estariam nos incisos III e IV do artigo 1º - dignidade da
pessoa humana e valor do trabalho - e nos artigos 2º e 3º da Constituição.
Em meu voto, estou acrescentando apenas, Senhor Presidente, o inciso
VIII do art. 170:
"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:
................................................................................
VIII - busca do pleno emprego;"

Estamos vivendo um momento em que o que se tem e o que se põe é
a possibilidade de enorme desemprego, em contrariedade absoluta ao
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princípio posto normativamente na Constituição no artigo 170. Não
temos agora nem a possibilidade de termos pleno emprego. Já vínhamos,
anteriormente, por circunstâncias econômicas específicas de nosso País,
com mais de dez milhões de desempregados. Como toda a humanidade
vive essa pandemia, até em outros Estados, nos quais se caminhava para
o pleno emprego, já está-se chegando a vinte milhões de desempregados.
Imaginem o drama social a que isso pode chegar, a que isso pode
conduzir!
Acho que a Medida Provisória veio trazer alternativa
multidisciplinar, como colocado em uma das sustentações orais, para,
garantindo-se o emprego, garantir-se o trabalho desse empregado. É certo
que não é o ideal, mas não estamos aqui falando de ideal. Estamos
falando de nos apegar a princípios constitucionais que nos permitam
interpretação que assegure, pelo menos, a valorização do trabalho e do
trabalhador. Se ficar sem emprego, poderá ter outra consequência ainda,
que é sequer poder ficar na situação de distanciamento social, porque vai
sair à busca de outros empregos. Isso é o que é a vida, é isso que mantém
a subsistência de cada um, especialmente dos mais vulneráveis
socialmente.
Vou repetir: não tenho nenhuma dúvida da imprescindibilidade do
sindicato, pelas próprias condições, no modelo capitalista adotado no
sistema brasileiro. Imprescindibilidade necessária, mas que, neste
momento, acho que levaria a maior desemprego.
Por isso, penso que o ato jurídico de acordo individual, neste caso,
prescinde de uma necessária atuação do sindicato. O próprio Ministro
Lewandowski chamou a atenção para o altíssimo número de acordos já
feitos. Se, agora, a comunicação ao sindicato viesse a ser considerada
como cláusula resolutiva, poderia efetivamente conduzir-se a uma
instabilidade, uma insegurança jurídica e política.
A Constituição, no artigo 7º, VI, e também no artigo 8º, estabelece a
necessidade da presença do sindicato, mas o inciso X também fala em
proteção ao salário. O não salário seria rota contrária a essa providência
adotada, ainda que precariamente, provisoriamente, temporariamente,
em caráter excepcional. Seria, porque poderia, como já alertado aqui
tantas vezes, levar ao desemprego.
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Isso tudo me leva a somar meu voto àqueles que, na linha da
divergência inaugurada pelo Ministro Alexandre de Moraes, insistem que
há, neste momento, convergência de interesses que conduz ao
afastamento específico de uma atuação positiva, específica e resolutiva de
eventuais acordos pelos sindicatos. Determina, então, que a interpretação
se faça no sentido da validade dessa norma, pelo menos neste momento
cautelar, ainda submetida, portanto, ao crivo político do Poder
Legislativo.
Por isso, Senhor Presidente, de maneira extremamente singela - com
todas as vênias ao brilhantíssimo voto do Ministro Ricardo Lewandowski
e aos votos dos não menos eminentes Ministros Edson Fachin e Rosa
Weber, que trazem fundamentos tão brilhantes e tão necessários a uma
reflexão mais profunda -, neste momento acautelatório e com mais de
dois milhões de acordos já feitos, voto no sentido de negar referendo à
cautelar complementada pelo Ministro-Relator.
É como voto, Senhor Presidente.
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VOTO
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (Vogal):
1. Ação direta de inconstitucionalidade, com requerimento de
medida liminar, ajuizada pela Rede Sustentabilidade contra o § 4º do art.
11 e o art. 12 da Medida Provisória n. 936/2020, e a expressão “individual
escrito entre empregador e empregado” do inc. II do art. 7º e do § 1º do art. 8º,
o termo “individual” do inc. II do parágrafo único do art. 7º e do inc. II do
§ 3º do art. 8º e a expressão “no acordo individual pactuado ou” do inc. I do §
1º do art. 9º, todos da Medida Provisória n. 936/2020.
A autora sustenta que "a irredutibilidade salarial tem lugar apenas
mediante negociação coletiva e para garantir a manutenção dos postos de
trabalho, e não cabe em nenhuma outra hipótese".
Alega que “a redução salarial (art. 7º, VI), respaldada em negociação
coletiva, deverá ainda ser acompanhada de redução da jornada de trabalho (art.
7º, XIII), a fim de manter a mesma relação valor/hora do trabalho”.
Afirma que "o Constituinte previu as negociações coletivas como uma
garantia para o trabalhador, a partir do princípio protetivo, o que vai ao encontro
da busca da redução de tal desigualdade e da melhoria da condição social do
trabalhador”.
Aponta que “o Brasil é signatário de convenções que tratam sobre a
necessidade de negociações coletivas, a fim de proteger o trabalhador,
reconhecidamente hipossuficiente”.
Anota que "o trabalhador se submeterá a qualquer vontade do empregador,
situação fática incompatível com o sistema de proteção instituído pela CF em
favor do trabalhador, e em especial, com seu art. 7º, XXVI".
Eis o teor dos requerimentos e do pedido:
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“Diante do exposto, requer-se:
a) O deferimento de cautelar para suspender, 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.
b) A oitiva da autoridade responsável pela edição do ato ora
impugnado, bem como da Advocacia-Geral da União e da
Procuradoria-Geral da República;
c) 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.
d) Caso esta egrégia Corte considere incabível a presente ADI,
mas repute admissível o ajuizamento de ADPF para impugnação dos
referidos dispositivos do ato normativo, requer que seja a presente
recebida e processada como ADPF. Nesta hipótese, requer:
i. a concessão de cautelar pelo relator, nos termos do item “a”, ad
referendum do Tribunal Pleno, conforme artigo 5º, § 1º, da Lei nº
9.882, de 1999;
ii. A oitiva da autoridade responsável pelo ato questionado, bem
como da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da
República;
iii. O julgamento pela procedência da ADPF, confirmando a
cautelar, nos termos do item “c””.

2. Em 6.4.2020, o Ministro Ricardo Lewandowski deferiu em parte a
medida liminar, ad referendum do Plenário, para dar interpretação
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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. Contra essa decisão a Advocacia-Geral da União opôs embargos
de declaração e, em 13.4.2020, o Ministro Ricardo Lewandowski os
rejeitou, esclarecendo serem “válidos e legítimos os acordos individuais
celebrados na forma da MP 936/2020, os quais produzem efeitos imediatos,
valendo não só no prazo de 10 dias previsto para a comunicação ao sindicato,
como também nos prazos estabelecidos no Título VI da Consolidação das Leis do
Trabalho, agora reduzidos pela metade pelo art. 17, III, daquele ato presidencial”.
Na decisão, ressalvou-se “a possibilidade de adesão, por parte do
empregado, à convenção ou acordo coletivo posteriormente firmados, os quais
prevalecerão sobre os acordos individuais, naquilo que com eles conflitarem,
observando-se o princípio da norma mais favorável. Na inércia do sindicato,
subsistirão integralmente os acordos individuais tal como pactuados
originalmente pelas partes”.
Mérito
4. Em dezembro de 2019, médicos identificaram na cidade de
Wuhan, na China, a recorrência de uma doença respiratória causada por
um novo vírus, semelhante ao que causou a epidemia de SARS (Severe
Acute Respiratory Syndrome) no início dos anos 20001.
Denominada de Covid-19 (Coronavirus Desease 2019), a doença
começou a se espalhar rapidamente pelo mundo. Em 30.1.2020, a
Organização Mundial de Saúde declarou emergência de saúde pública de

1

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-50984025
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importância internacional2.
Em 4.2.2020, foi enviado à Câmara dos Deputados o Projeto de Lei n.
23/2020, transformado na Lei n. 13.979/2020.
Entre as medidas previstas na Lei n. 13.979/2020 estão o isolamento,
a quarentena, a determinação de realização compulsória de exames,
tratamentos e vacinação e a restrição de entrada e saída do país.
5. A Covid-19 continuou avançando em todas as regiões do mundo.
Em 11.3.2020, diante da existência de cento e dezoito mil casos da doença
em cento e quatorze países, com quatro mil duzentas e noventa e uma
mortes, a Organização Mundial de Saúde declarou a existência de
pandemia3.
A partir de então, Governadores dos Estados e do Distrito Federal e
Prefeitos começaram a implementar por decreto medidas direcionadas à
contenção do avanço da doença, como suspensão de aulas e eventos,
fechamento de lojas e centros comerciais, medição de temperatura de
passageiros em aeroportos e restrições ao transporte público
intermunicipal e interestadual.
Em 20.3.2020, o Congresso Nacional reconheceu, para os fins do art.
65 da Lei Complementar n. 101/2000, o estado de calamidade pública,
com efeitos até 31.12.2020 (Decreto Legislativo n. 6/2020).
6. Nesse contexto de interrupção de inúmeras atividades econômicas
2

https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of
-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-o
f-novel-coronavirus-(2019-ncov)
3

https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of
-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-o
f-novel-coronavirus-(2019-ncov)
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para enfrentamento da pandemia da Covid-19 o Presidente da República
editou a Medida Provisória n. 936/2020, instituído o Programa
Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, com os objetivos de
“preservar o emprego e a renda” (inc. I do art. 2º), “garantir a continuidade das
atividades laborais e empresariais” (inc. II do art. 2º) e “reduzir o impacto social
decorrente das consequências do estado de calamidade pública e de emergência de
saúde pública” (inc. III do art. 2º).
Não se desconhece caber ao empregador a assunção dos riscos da
atividade empresarial. Não se pode desconsiderar, contudo, que a
pandemia da Covid-19 extrapola o risco da atividade econômica.
Trata-se, como apontado pelo Secretário-Geral da Organização das
Nações Unidas, do maior desafio enfrentado pelo mundo desde a
Segunda Guerra Mundial.
Pela Medida Provisória n. 936/2020, buscou-se atingir o difícil
equilíbrio entre a preservação das atividades econômicas e dos empregos
por elas gerados, e a garantia dos direitos trabalhistas
constitucionalmente previstos e dos valores sociais do trabalho,
fundamento da República Federativa do Brasil e da ordem econômica.
Com base nos arts. 3º e 5º da Medida Provisória n. 936/2020,
estabeleceu-se o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da
Renda, que consiste no pagamento do denominado Benefício Emergencial
de Preservação do Emprego e da Renda nos casos de redução
proporcional de jornada de trabalho e de salário de suspensão temporária
do contrato de trabalho.
Dispõe o § 2º do art. 5º da Medida Provisória n. 936/2020 sobre o
Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda. Trata-se
de prestação mensal devida a partir da data do início da redução da
jornada de trabalho e de salário ou da suspensão temporária do contrato
de trabalho, perdurando o pagamento enquanto durarem essas medidas:
“Art. 5º (…)
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§ 2º O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da
Renda será de prestação mensal e devido a partir da data do início da
redução da jornada de trabalho e de salário ou da suspensão
temporária do contrato de trabalho, observadas as seguintes
disposições:
I - o empregador informará ao Ministério da Economia a redução
da jornada de trabalho e de salário ou a suspensão temporária do
contrato de trabalho, no prazo de dez dias, contado da data da
celebração do acordo;
II - a primeira parcela será paga no prazo de trinta dias, contado
da data da celebração do acordo, desde que a celebração do acordo seja
informada no prazo a que se refere o inciso I; e
III - o Benefício Emergencial será pago exclusivamente enquanto
durar a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário ou a
suspensão temporária do contrato de trabalho”.

A forma de cálculo do Benefício Emergencial de Preservação do
Emprego e da Renda foi definida no art. 6º da Medida Provisória n.
936/2020, adotando-se como base de cálculo o valor mensal do
seguro-desemprego a que o empregado teria direito, nos seguintes
termos:
“Art. 6º O valor do Benefício Emergencial de Preservação do
Emprego e da Renda terá como base de cálculo o valor mensal do
seguro-desemprego a que o empregado teria direito, nos termos do art.
5º da Lei nº 7.998, de 1990, observadas as seguintes disposições:
I - na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário,
será calculado aplicando-se sobre a base de cálculo o percentual da
redução; e
II - na hipótese de suspensão temporária do contrato de trabalho,
terá valor mensal:
a) equivalente a cem por cento do valor do seguro-desemprego a
que o empregado teria direito, na hipótese prevista no caput do art. 8º;
ou
b) equivalente a setenta por cento do seguro-desemprego a que o
empregado teria direito, na hipótese prevista no § 5º do art. 8º”.
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O valor do seguro desemprego é calculado com base na faixa salarial
do salário médio percebido pelo empregado nos três meses anteriores,
como previsto no art. 5º da Lei n. 7.998/1990:
“Art. 5º O valor do benefício será fixado em Bônus do Tesouro
Nacional (BTN), devendo ser calculado segundo 3 (três) faixas
salariais, observados os seguintes critérios:
I - até 300 (trezentos) BTN, multiplicar-se-á o salário médio dos
últimos 3 (três) meses pelo fator 0,8 (oito décimos);
II - de 300 (trezentos) a 500 (quinhentos) BTN aplicar-se-á, até
o limite do inciso anterior, a regra nele contida e, no que exceder, o
fator 0,5 (cinco décimos);
III - acima de 500 (quinhentos) BTN, o valor do benefício será
igual a 340 (trezentos e quarenta) BTN”.

Conjugado o disposto no art. 6º da Medida Provisória n. 936/2020 e
no art. 5º da Lei n. 7.998/1990, percebe-se que o pagamento do Benefício
Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda não é hábil a
compensar inteiramente a redução salarial sofrida pelo empregado em
decorrência da redução da jornada de trabalho ou da suspensão
temporária do contrato de trabalho. Haverá, portanto, alguma redução do
salário recebido pelo empregado.
Em contrapartida, previu-se no art. 10 da Medida Provisória n.
936/2020 garantia provisória no emprego ao empregado que receber o
benefício durante o período acordado de redução de jornada ou
suspensão temporária do contrato de trabalho e, após
o
restabelecimento da jornada ou do encerramento da suspensão, por
período equivalente ao acordado para a redução ou suspensão:
“Art. 10. Fica reconhecida a garantia provisória no emprego ao
empregado que receber o Benefício Emergencial de Preservação do
Emprego e da Renda, de que trata o art. 5º, em decorrência da redução
da jornada de trabalho e de salário ou da suspensão temporária do
contrato de trabalho de que trata esta Medida Provisória, nos
seguintes termos:
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I - durante o período acordado de redução da jornada de trabalho
e de salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho; e
II - após o restabelecimento da jornada de trabalho e de salário
ou do encerramento da suspensão temporária do contrato de trabalho,
por período equivalente ao acordado para a redução ou a suspensão.
§ 1º A dispensa sem justa causa que ocorrer durante o período
de garantia provisória no emprego previsto no caput sujeitará o
empregador ao pagamento, além das parcelas rescisórias previstas na
legislação em vigor, de indenização no valor de:
I - cinquenta por cento do salário a que o empregado teria direito
no período de garantia provisória no emprego, na hipótese de redução
de jornada de trabalho e de salário igual ou superior a vinte e cinco por
cento e inferior a cinquenta por cento;
II - setenta e cinco por cento do salário a que o empregado teria
direito no período de garantia provisória no emprego, na hipótese de
redução de jornada de trabalho e de salário igual ou superior a
cinquenta por cento e inferior a setenta por cento; ou
III - cem por cento do salário a que o empregado teria direito no
período de garantia provisória no emprego, nas hipóteses de redução de
jornada de trabalho e de salário em percentual superior a setenta por
cento ou de suspensão temporária do contrato de trabalho.
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica às hipóteses de
dispensa a pedido ou por justa causa do empregado”.

7. Nesta ação direta, a autora impugna as normas da Medida
Provisória n. 936/2020 pelas quais autorizada a redução da jornada de
trabalho e do salário e a suspensão temporária do contrato de trabalho
por acordo individual firmado entre empregado e empregador. Estas
normas são extraídas das seguintes disposições da medida provisória:
“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: (…)
II - pactuação por acordo individual escrito entre
empregador e empregado, que será encaminhado ao empregado com
antecedência de, no mínimo, dois dias corridos; e (…)
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Parágrafo único. A jornada de trabalho e o salário pago
anteriormente serão restabelecidos no prazo de dois dias corridos,
contado: (…)
II - da data estabelecida no acordo individual como termo de
encerramento do período e redução pactuado; ou (…)”.
“Art. 8º (…)
§ 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.
§ 3º O contrato de trabalho será restabelecido no prazo de dois
dias corridos, contado: (…)
II - da data estabelecida no acordo individual como termo de
encerramento do período e suspensão pactuado; ou (…)”.
“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. (…)
§ 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
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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”.

Argumenta-se na inicial a possibilidade de redução salarial por
acordo individual o que seria incompatível com a irredutibilidade salarial
preconizada no inc. VI do art. 7º, excepcionada apenas por acordo ou
convenção coletiva:
“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de
outros que visem à melhoria de sua condição social: (…)
VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção
ou acordo coletivo”.

Para Mauricio Godinho Delgado, a redução salarial sempre
dependerá do disposto em norma coletiva de trabalho:
“A norma do art. 503, CLT, francamente atenuadora da
responsabilidade objetiva do empregador pelos riscos do contrato
empregatício (e do próprio empreendimento), foi, contudo,
parcialmente revogada (ou não recebida) pelo art. 7º, VI, CF/88. Hoje,
qualquer procedimento de redução de salários somente poderá ser
efetuado mediante os instrumentos formais de negociação coletiva,
com participação do respectivo sindicato obreiro (art. 7º, VI,
combinado com o art. 8º, VI, CF/88)” (DELGADO, Mauricio
Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 10. ed. São Paulo: LTr,
2011. p. 395).

Na mesma linha, Estêvão Mallet e Marcos Fava prelecionam:
“Esta autorização [constante do art. 503 da Consolidação das
Leis do Trabalho], que giza a comprovação de “força maior” ou
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“prejuízos devidamente comprovados”, não exclui a necessidade de
norma coletiva. Vale dizer, existindo fato de força maior ou incorrendo
o empreendimento em prejuízos “devidamente comprovados”,
autorizada estará apenas a negociação coletiva com vistas à
diminuição salarial, que não poderá, nunca, emergir de ato unilateral
do contratante” (MALLET, Estêvão; FAVA, Marcos. Comentário
ao art. 7º, inciso VI. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES,
Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; Streck, Lenio L. (Coords.).
“Comentários à Constituição do Brasil”. São Paulo:
Saraiva/Almedina, 2013).

A exigência de norma coletiva de trabalho para a redução salarial já
constava do art. 2º da Lei n. 4.923/1965, no qual se dispõe:
“Art. 2º - A empresa que, em face de conjuntura econômica,
devidamente comprovada, se encontrar em condições que recomendem,
transitoriamente, a redução da jornada normal ou do número de dias
do trabalho, poderá fazê-lo, mediante prévio acordo com a entidade
sindical representativa dos seus empregados, homologado pela
Delegacia Regional do Trabalho, por prazo certo, não excedente de 3
(três) meses, prorrogável, nas mesmas condições, se ainda
indispensável, e sempre de modo que a redução do salário mensal
resultante não seja superior a 25% (vinte e cinco por cento) do salário
contratual, respeitado o salário-mínimo regional e reduzidas
proporcionalmente a remuneração e as gratificações de gerentes e
diretores”.

8. A Constituição da República exige acordo ou convenção coletiva
para que haja a redução do salário recebido pelo empregado. Não se pode
ignorar, contudo, a situação excepcional experimentada pelo Brasil e pelo
mundo em razão da pandemia da Covid-19.
Tendo em vista as medidas de isolamento social impostas pelos
governos estaduais municipais, não há, nesta fase inicial de exame da
medida liminar, certeza da viabilidade da ocorrência de negociações
coletivas entre empregados e empregadores, muito menos da aprovação,
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em assembleias gerais, dos acordos e convenções firmados.
Há o risco concreto de que, se não for viável a pactuação de acordos,
haja demissões em massa no País, aumentando ainda mais a dramática
situação experimentada por trabalhadores que formem levas de novas
hordas de desempregadas sem dignidade, porque sem trabalho, o que é
incompatível com a busca do pleno emprego, fundamento da ordem
econômica (inc. VIII do art. 170 da Constituição).
Assim, compreendendo as razões expostas na liminar deferida pelo
Ministro Ricardo Lewandowski, com os esclarecimentos prestados na
apreciação dos embargos de declaração opostos pela Advocacia-Geral da
União, concluo por não referendar a medida liminar, até mesmo porque a
norma tem um tempo de vigência especificado e não retira do cenário
jurídico o que posto como regra para tempos de normalidade e de busca
do pleno emprego pela aplicação do sistema.
9. Pelo exposto, voto no sentido de negar referendo à medida
liminar deferida pelo Ministro Relator.
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17/04/2020

PLENÁRIO

REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE 6.363 DISTRITO FEDERAL
VOTO
SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES: Trata-se de ação direta de
inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela
Rede Sustentabilidade (REDE), por meio da qual impugna dispositivos
da Medida Provisória 936/2020, que dispõe sobre medidas trabalhistas
complementares para o enfrentamento do estado de calamidade e da
emergência de saúde pública decorrente Covid-19. Eis os atos normativos
em questão:
“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 n°
13.979/2020.
[...]
Art. 3º São medidas do Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda:
I - o pagamento de Benefício Emergencial de Preservação
do Emprego e da Renda;
II - a redução proporcional de jornada de trabalho e de
salários; e
III - a suspensão temporária do contrato de trabalho.
[...]
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;
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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:
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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. ”

Em síntese, a Rede Sustentabilidade defende que a MP 936/2020
viola os arts. 7º, VI, XIII e XXVI, e 8º, III e VI, da Constituição. Assim,
argumenta que devem ser declarados inconstitucionais os dispositivos
que possibilitam o uso de acordo individual entre empregado e
empregador para dispor sobre as medidas de redução de salário e
suspensão de contrato de trabalho.
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Ao apreciar o pedido, o relator do feito, Min. Ricardo Lewandowski
deferiu a medida cautelar, ad referendum do Plenário, por entender que “a
celebração de acordos individuais de redução da jornada de trabalho e redução de
salário ou de suspensão temporária de trabalho, cogitados na Medida Provisória
em comento, sem a participação dos sindicatos de trabalhadores na negociação,
parece ir de encontro ao disposto nos arts. 7, VI, XII e XVI, e 8, III e VI, da
Constituição.” Nessa conjuntura, sua Excelência deu 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.
Após, a ação foi incluída no calendário de julgamentos do Plenário,
na sessão de 16.4.2020.
Feito esse breve relatório, passo às considerações do meu voto.
1) Considerações iniciais sobre o contexto de edição da Medida
Provisória 936/2020
Está claro, pelo teor do art. 1º da norma impugnada, de que se trata
de medidas excepcionais e temporárias adotadas no contexto de grave
crise social e econômica pelo qual o mundo ultrapassa, mais notadamente
no Brasil, em razão da pandemia do Covid—19 (Sars-Cov-2,
popularmente conhecido como “coronavírus”), com espiral de aumento
de pessoas infectadas e comprometimento do sistema de saúde (público e
privado) e das finanças públicas e privadas, culminando com inúmeras
medidas administrativas, legislativas e jurisdicionais.
Entre elas, cito o Decreto Legislativo 6/2020 (DOU 20.3.2020),
promulgado pelo Congresso Nacional, no qual resta reconhecido o estado
de calamidade pública, com efeito até 31 de dezembro de 2020, para os
fins do art. 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a saber:
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“Art. 1º. Fica reconhecida, exclusivamente para os fins do
art. 65 da Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000,
notadamente para as dispensas do atingimento dos resultados
fiscais previstos no art. 2º da Lei n. 13.898, de 11 de novembro
de 2019, e da limitação de empenho de que trata o art. 9º da Lei
Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do
estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro
de 2020, nos termos da solicitação do Presidente da República
encaminhada por meio da Mensagem n. 93, de 18 de março de
2020”.

Como medidas administrativas, cite-se a Portaria Conjunta 555, de
23 de março de 2020, editada pela PGFN e pela Secretaria da Receita
Federal, na qual se prorroga, por noventa dias, o prazo de validade das
“Certidões Negativas de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à
Dívida Ativa da União(CND) e Certidões Positivas com Efeitos de Negativas de
Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União
(CPEND), em decorrência da pandemia relacionada ao coronavírus (COVID19),”desde que válidas até a data de publicação da mencionada portaria
(DOU 24.3.2020).
Na mesma toada, o Comitê Gestor do Simples Nacional prorrogou,
por seis meses, o pagamento devido pelas micro e pequenas empresas a
título da tributação federal do Simples Nacional, nos termos da Resolução
CGSN 152/2020, in verbis:
“Art. 1º. Em função dos impactos da pandemia do Covid19, as datas de vencimento dos tributos federais previstos nos
incisos I a VI do caput do art. 13 e na alínea a do inciso V do §3º
do art. 18-A, ambos da Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, apurados no âmbito do Simples Nacional e
devidos pelos sujeitos passivos ficam prorrogadas da seguinte
forma:
I - o Período de Apuração Março de 2020, com vencimento
original em 20 de abril de 2020, fica com vencimento para 20 de
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outubro de 2020;
II - o Período de Apuração Abril de 2020, com vencimento
original em 20 de maio de 2020, fica com vencimento para 20 de
novembro de 2020; e
III- o Período de Apuração Maio de 2020, com vencimento
original em 22 de junho de 2020, fica com vencimento para 21
de dezembro de 2020.
Parágrafo único. A prorrogação do prazo a que se refere o
caput não implica direito à restituição de quantias
eventualmente já recolhidas”.

Outrossim, destaque-se que os especialistas em finanças públicas são
unânimes em afirmar que haverá a necessidade de endividamento dos
Entes Federativos para fazer frente ao surto epidemiológico e,
posteriormente, ao caos econômico e social, diante do fato de que,
inevitavelmente, a economia formal e informal, de todos os setores,
sofrerá perdas incomensuráveis, com reflexos na arrecadação estatal e do
Segundo Setor (econômico-produtivo).
O Prof. José Roberto Afonso, economista, aponta que os Governos
deverão trabalhar com o cenário consequencial de enfrentamento de uma
guerra, tamanha a repercussão econômica e social, que exigirá dos
Poderes instituídos medidas drásticas e de alto custo (endividamento)
para o restabelecimento do cenário anterior ao início da pandemia.
Nas suas palavras, “É preciso que os governos gastem mais, a começar na
emergência da saúde, depois para proteger os desassistidos, para reativar a
economia. Se conseguirem fazer isso ao mesmo tempo, será melhor ainda”.
(Disponível em: https://oglobo.globo.com/economia/coronavirus-que-foianunciado-ate-aqui-pifio-diz-especialista-em-contas-publicas-24329133.
Acesso em 27 de março de 2020.
Dito de outra forma: haverá queda de arrecadação dos setores
público e privado, em momento que exige manutenção dos empregos e
expansão dos gastos sociais, transformando o atual cenário econômicofiscal em uma equação de difícil solução a curto prazo.
Vê-se, pois, que o panorama que se descortina é nebuloso e de
6
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consequências econômico-financeiras incertas, merecendo concentração
de esforços e trabalho coordenado e cooperativo entre os Entes da
Federação e a sociedade, visando focalizar recursos na área de saúde e de
assistência social.
Em boa hora, registro que o Congresso Nacional anuncia a
tramitação de Proposta de Emenda Constitucional que cria o orçamento
de guerra e cria o Comitê de Gestão de Crise (Disponível em:
https://oglobo.globo.com/economia/orcamento-de-guerra-cria-comite-decrise-permite-aumentar-gastos-publicos-24330379. Acesso em 27.3.2020).
Mais recentemente, o Governo Federal anunciou o postergamento de
alguns tributos devidos pelas empresas, a título de PIS, Pasep, Cofins e
INSS, durante os três próximos meses, para os meses de agosto a outubro,
totalizando renúncia de cerca de R$ 80 bi (oitenta bilhões de reais) para
que as empresas privadas possam ter dinheiro para fazer frente à folha de
salários e demais encargos.
Também instituiu a Medida Provisória 932/2020, que reduziu, em
50% e durante três meses, a contribuição obrigatória das empresas ao
Sistema “S”, além da MP 936/2020 que permitiu a redução salarial, com
cobertura de percentual pelo erário, sob a rubrica e valor limitado ao
seguro-desemprego, exigindo em contrapartida a manutenção do
emprego pelo mesmo período, ao custo de R$ 51 bilhões ao erário.
De forma geral, a intenção dos Poderes constituídos é manter os
empregos durante determinado período de tempo.
Nesse contexto, insere-se a Medida Provisória 927/2020: em um
ambiente de paralisação industrial, comercial e de serviços, o ato estatal
busca a proteção do emprego, introduzindo medidas excepcionais e
temporárias para não agravar o quadro econômico-social que transparece
em franca fragilidade.
É induvidoso que estamos diante da ocorrência da “força maior”
conceituada no art. 501 da CLT como sendo “todo acontecimento inevitável,
em relação à vontade do empregador, e para a realização do qual este não
concorreu, direta ou indiretamente”, com as salvaguardas contidas em seus
parágrafos.
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Isso porque, os empregadores nacionais em nada contribuíram,
direta ou indiretamente, para as consequências financeiras em suas
atividades, decorrentes da pandemia internacional, cuja origem do
primeiro caso advém, até onde se sabe, do continente asiático.
Para a incidência da norma excepcional é necessário que, de fato, a
pandemia afete substancialmente “a situação econômica e financeira” do
empregador.
Hodiernamente, há inúmeras determinações pelas autoridades
sanitárias de fechamento dos setores comercial, industrial e de serviço
nacionais, com impacto direto no resultado das atividades econômicas
geradoras de riquezas para fazer frente aos pagamentos dos
colaboradores, com repercussão nas relações laborais.
Nesse ponto, insta mencionar que houve a complementação, pelo
Governo Federal, com o valor equivalente ao seguro-desemprego parcela
da redução salarial realizada pelo empregador, ao custo de R$ 51,2
bilhões, podendo evitar a demissão de até 12 milhões de trabalhadores.
As empresas poderão suspender os contratos de trabalho ou reduzir
a jornada em até 70% por até três meses, devendo, como condição, manter
os empregos pelo mesmo tempo em que houve a suspensão ou redução.
São medidas emergenciais e temporárias que devem ser mantidas
enquanto durar as consequências econômico-sociais da pandemia.
Descortinado esse quadro de urgência, em situação de calamidade
pública socioeconômica decorrente da pandemia Covid- 19 (Sars-CoV2),
passemos à análise de todos os dispositivos constitucionais invocados, de
forma englobada.
2) Incompletude do Texto Constitucional e Pensamento do Possível
A questão discutida nesta ADI é desafiadora do ponto de vista
constitucional, não só pelo debate jurídico que enceta, mas especialmente
pelo contexto em que a Medida Provisória foi adotada.
Há pouco analisava acórdão desta Corte no qual tive importante
atuação na condição ainda de Advogado-Geral da União (AGU). Cuida-se
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da Medida Cautelar na Ação Declaratória de Constitucionalidade 9 (Rel.
Min. Néri Da Silveira, Redatora p/ Acórdão: Min. Ellen Gracie, Tribunal
Pleno, julgado em 26/08/2001, DJ 23/04/2004), no âmbito da qual se
discutia a constitucionalidade de dispositivos da Medida Provisória n.º
2.152-2, de 1º de junho de 2001, que instalava a Câmara de Gestão da
Crise de Energia Elétrica, do Conselho de Governo, estabelecendo
diretrizes para programas de enfrentamentos da chamada “crise do
apagão”.
No contexto dessa crise energética, surgiram diversas contestações
judiciais à Medida Provisória editada pelo Governo Federal. Embora a
Medida Provisória tivesse aplicação em quatro regiões do país, os
Tribunais Regionais Federais da 5ª e da 2ª Região indeferiam os pedidos
liminares de suspensão da MP. Contudo, os Tribunais Regionais Federais
da 1ª e da 3ª Região julgavam inconstitucionais as disposições normativas
questionadas. Diante dessas controvérsias judiciais, não restou outra
alternativa ao Governo Federal senão ingressar no STF com uma ADC
para pacificar o tema.
O voto do Min. Relator Néri da Silveira considerou que a tarifa
especial instituída pela MP a ser paga pelos consumidores residenciais
cujo consumo excedesse a meta de contingenciamento pré-estabelecida,
na realidade, não apresentava natureza jurídica de tarifa e sim de taxa, já
que não se destinava à remuneração do concessionário, mas sim à
composição de uma reserva bônus que seria destinada aos consumidores
que cumprissem a meta de consumo mensal de energia elétrica. Dessa
maneira, a instituição da tarifa teria violado a reserva de Lei
Complementar estabelecida nos arts. 154, inciso I, e 146, inciso III, da
Constituição Federal.
Com esse argumento, o relator negou a cautelar pleiteada,
ressaltando, porém, que contava “com verdadeiro espírito cívico do
povo” para encontrar caminhos que levassem a redução do consumo de
energia elétrica naquele período.
É como se naquele momento decidíssemos acender fósforo para
verificar se havia gasolina no tanque. O eminente Relator, no entanto, ficou
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vencido e a liminar foi concedida. Aquilo permitiu ao Comitê de Gestão
da Crise de Energia atravessar aquele momento e, depois, com a volta das
chuvas, o problema se resolveu.
Tal posição restou vencida na linha do voto divergente proferido
pela Ministra Ellen Gracie, que entendeu que não havia obstáculo
constitucional à adoção de um regime especial de tarifação, com fixação
de bônus a serem atribuídos aos consumidores que melhor contribuíssem
para o esforço coletivo, até mesmo porque os recursos da tarifa especial
eram verdadeiras contraprestações pela entrega do serviço e sequer eram
carreados aos cofres públicos. Transcreve-se abaixo a ementa do acórdão:
Ação declaratória de constitucionalidade. 2. Artigos 14, 15,
16, 17 e 18, da Medida Provisória n.º 2.152-2, de 1º de junho de
2001, que cria e instala a Câmara de Gestão da Crise de Energia
Elétrica, do Conselho de Governo, estabelecendo diretrizes para
programas de enfrentamentos da crise de energia elétrica,
dando outras providências. 3. Afirmação de controvérsia
judicial relevante sobre a constitucionalidade dos dispositivos,
objeto da ação. 4. Pedido de concessão de medida liminar com
eficácia erga omnes e efeito vinculante até o julgamento
definitivo da ação para: "(a) sustar a prolação de qualquer
decisão, cautelar, liminar ou de mérito e a concessão de tutelas
antecipadas, que impeça ou afaste a eficácia dos arts. 14, 15, 16,
17 e 18 da Medida Provisória n.º 2.152-2, de 1º de junho de 2001;
(b) suspender, com eficácia ex tunc, os efeitos de quaisquer
decisões, cautelares, liminares ou de mérito e a concessão de
tutelas antecipadas, que tenham afastado a aplicação dos
preceitos da citada Medida Provisória". 5. Pressupostos de
conhecimento comprovados, afastada a invocação de ofensa ao
art. 62 da Constituição. 6. Deferida cautelar para suspender,
com eficácia ex tunc, e com efeito vinculante, até final
julgamento da ação, a prolação de qualquer decisão que tenha
por
pressuposto
a
constitucionalidade
ou
a
inconstitucionalidade dos artigos 14 a 18 da Medida Provisória
n.º 2.152-2, de 1º de junho de 2001. 7. Os votos minoritários,
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inclusive o do relator, indeferiam a cautelar, não dando pela
plausibilidade do pedido constante da inicial (ADC 9 MC,
Relator(a): Min. NÉRI DA SILVEIRA, Redatora p/ Acórdão:
Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2001,
DJ 23-04-2004).

Nos tempos em que nós estamos vivendo – e passamos por diversas
crises – a “emergência do apagão” nos vem à memória como um caso que
podemos catalogar, como fazem os amigos portugueses, na chamada
“jurisprudência de crise”.
A grave crise social-econômica pelo qual o mundo ultrapassa, mais
notadamente no Brasil, em razão da pandemia do Covid—19 (Sars-Cov-2,
popularmente conhecido como “coronavírus”), com espiral de aumento
de pessoas infectadas e comprometimento do sistema de saúde (público e
privado) e das finanças públicas e privadas, é, sem dúvida, ainda mais
drástica do que aquela.
Levantamento feito com base em dados de emissão de notas fiscais
publicado pelo Portal de Economia do G1 mostrou que a arrecadação de
Estados e Municípios vem caindo vertiginosamente a cada semana.
Somente nos últimos sete dias que antecedem este julgamento, a queda
foi de 37% na arrecadação de ICMS e ISS, na comparação com o mesmo
período
de
2019.
(Disponível
em:
https://g1.globo.com/economia/blog/ana-flor/post/2020/04/17/exclusivoperda-de-arrecadacao-em-estados-e-municipios-chegou-a-37percent-naultima-semana.ghtmlhttps://g1.globo.com/economia/blog/anaflor/post/2020/04/17/exclusivo-perda-de-arrecadacao-em-estados-emunicipios-chegou-a-37percent-na-ultimasemana.ghtmlhttps://g1.globo.com/economia/blog/anaflor/post/2020/04/17/exclusivo-perda-de-arrecadacao-em-estados-emunicipios-chegou-a-37percent-na-ultimasemana.ghtmlhttps://g1.globo.com/economia/blog/anaflor/post/2020/04/17/exclusivo-perda-de-arrecadacao-em-estados-emunicipios-chegou-a-37percent-na-ultimasemana.ghtmlhttps://g1.globo.com/economia/blog/ana11
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flor/post/2020/04/17/exclusivo-perda-de-arrecadacao-em-estados-emunicipios-chegou-a-37percent-na-ultima-semana.ghtml). Essa perda de
arrecadação é um forte indicativo de que muitas empresas já estão
desativadas.
Ainda na semana passada, o “Boletim o Impacto da Pandemia do
Coronavírus nos Pequenos Negócios” elaborado pelo Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) estimou queda de
69% do faturamento dos empreendimentos de pequeno e médio porte
relacionados ao comércio varejista. A despeito, talvez, do pequeno
faturamento dessas empresas, s têm um grande significado social, como
não nos cansa de ensinar o Ministro Guilherme Affif. Ainda de acordo
com o boletim do Sebrae, só nesses segmentos mais afetados pela crise, há
mais de 13 milhões de pequenos negócios que empregam 21,5 milhões de
pessoas e uma massa salarial de mais de R$ 611 bilhões anuais. (SERVIÇO
BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. Boletim
de impactos da COVID-19 nos Pequenos Negócios. Edição 3. 09 de abril
de 2020).
Portanto, nós estamos diante de uma situação extremamente grave.
É nesse contexto em que devemos analisar a Medida Provisória 936/2020,
que dispõe sobre medidas trabalhistas complementares para o
enfrentamento do estado de calamidade e da emergência de saúde
pública decorrente Covid-19.
Ressalto que não é absolutamente incomum ao Direito
Constitucional deparar-se com situações de crise que desafiam a
interpretação literal das constituições. Uma das grandes conquistas do
constitucionalismo, a propósito, foi exatamente a de, ao longo dos anos,
incorporar, nos textos constitucionais, a experiência verificada. Se nós
olharmos a Constituição Federal de 1988 certamente veremos muito
daquilo que os constitucionalistas alemães chamam de normas-resposta
(Verfassungs Antwort), ou seja, normas que estão no texto constitucional
tendo em vista situações que ocorreram no passado.
A Constituição de 1934, por exemplo, no seu art. 178, § 4º, passou a
prever que não poderia se proceder à reforma da Constituição na
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vigência de Estado de Sítio. Essa norma foi adotada neste texto
constitucional em razão de a Emenda Constitucional de 3 de setembro de
1926, ter sido justamente aprovada durante o governo de Artur
Bernardes, em regime de Estado de Sítio. É natural, portanto, que
disposições destinadas à regulamentar situações excepcionais sejam
incorporadas ao texto da constituição.
Ainda na semana corrente discutíamos a questão do federalismo, da
necessidade de integração. E víamos a inadequação do modelo
constitucional à necessidade de uma cooperação para além daquilo que
está no texto constitucional de maneira clara no combate a essa
pandemia. A divisão de competências legislativas e administrativas entre
União, Estados e Municípios.
Vários autores têm suscitado a inadequação das constituições para
enfrentarem a temática. Agora nos deparamos com a discussão ora
colocada acerca da cláusula constitucional de irredutibilidade de salários.
Eu lembrava então que, diante de desafios de interpretação do texto
constitucional como esse, impõe-se que nós lembremos as lições do
professor Peter Häberle dizendo que, mesmo em tempos de suposta
normalidade, nós devemos estar abertos a um pensamento de
possibilidades. (Möglichkeitsdenken). Como destaca o autor:
O pensamento do possível é o pensamento em alternativas.
Deve estar aberto para terceiras ou quartas possibilidades,
assim como para compromissos. Pensamento do possível é
pensamento indagativo (fragendes Denken). Na res publica existe
um ethos jurídico específico do pensamento em alternativa, que
contempla a realidade e a necessidade," - porque também ele fala
num pensamento de necessidade - "sem se deixar dominar por
elas. O pensamento do possível ou o pensamento pluralista de
alternativas abre suas perspectivas para novas realidades, para o
fato de que a realidade de hoje pode corrigir a de ontem,
especialmente a adaptação às necessidades do tempo de uma
visão normativa, sem que se considere o novo como o melhor.
(HÄBERLE, P.
Demokratische Verfassungstheorie im
Lichte des Möglichkeitsdenken, in: Die Verfassung des
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Pluralismus, Königstein/TS, 1980. p. 3).

Esse pensamento também, no mundo latino, é defendido por
ninguém menos do que Gustavo
Zagrebelsky, importante
constitucionalista italiano. De acordo com o autor, ao desenvolver a ideia
do pensamento da possibilidade, é preciso evitar os extremos, evitar o
dogma e a sképsis, o ceticismo. O autor destaca que o pensamento da
possibilidade é próprio daqueles que rejeitam tanto a arrogância da
verdade possuída quanto a renúncia da realidade aceita (ZAGREBELSKY,
Gustavo. A crucificação e a Democracia. São Paulo: IDP/Saraiva, 2012, p.
34).
Na Alemanha, esse raciocínio também foi esboçado em um texto curto
e célebre que eu tive a honra de traduzir para o português intitulado "Die
normative Kraft der Verfassung", do Professor Konrad Hesse. O autor
sustenta que os textos constitucionais devem estar abertos à realidade e,
tanto quanto possível, normatizar as situações relativas ao estado de
necessidade porque, se eles não o fizerem, as situações de necessidade se
colocarão e, então, acabaremos sob o império do fato. Em alemão: E ele
usa, então, a expressão "not kennt kein gebot", a necessidade não conhece
princípio. Quer dizer, a falta de um mecanismo especial, excepcional, acaba
impondo qualquer outro, quer dizer, se nós, efetivamente, não
juridicizarmos esta transição, corremos o risco de termos o vale-tudo. O
fato de as pessoas ficarem aí porque ficaram. (HESSE, Konrad. A Força
Normativa da Constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio FabrisEditor,
1991. p. 24-27).
É muito interessante porque isso nos leva à ideia de que os textos
constitucionais precisam ser complementados em uma perspectiva de
complemento de uma lacuna. Nesse sentido, Chaïm Perelman menciona
interessante caso para desenvolver reflexão, em a Lógica Jurídica:
Durante a guerra de 1914-1918, como a Bélgica estava
quase toda ocupada pelas tropas alemãs, com o Rei e o governo
belga no Havre, o Rei exercia sozinho o poder legislativo, sob
forma de decretos-leis.
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A impossibilidade de reunir as Câmaras, em consequência da
guerra, impedia incontestavelmente que se respeitasse o artigo
26 da Constituição (O poder legislativo é exercido
coletivamente pelo Rei, pela câmara dos Representantes e pelo
Senado). Mas nenhum dispositivo constitucional permitia sua
derrogação, nem mesmo em circunstâncias tão excepcionais. O
artigo 25 enuncia o princípio de que os poderes são exercidos
da maneira estabelecida pela Constituição, e o artigo 130 diz
expressamente que a Constituição não pode ser suspensa nem
no todo nem em parte. (A. Vanwelkenhuyzen, De quelques
lacunes du droit constitutionnel belge, em Le problème des
lacunes en droit, p. 347).
Foi com fundamento nestes dois artigos da Constituição que se
atacou a legalidade dos decretos-leis promulgados durante a
guerra, porque era contrária ao artigo 26 que precisa como se
exerce o poder legislativo.(...). (PERELMAN, Chaïm. Lógica
Jurídica, trad. Vergínia K. Pupi. Martins Fontes: São Paulo,
2000, p.105)

Ele responde à indagação sobre a legitimidade da decisão da Corte, com
base nos argumentos do Procurador-Geral Terlinden. É o que se lê na
seguinte passagem do seu trabalho:
Como pôde a Corte chegar a uma decisão manifestamente contrária ao
texto constitucional? Para compreendê-lo, retomemos as conclusões
expostas antes do aresto pelo procurador-geral Terlinden, em razão de seu
caráter geral e fundamental.
Uma lei sempre é feita apenas para um período ou um regime
determinado. Adapta-se às circunstâncias que a motivaram e não pode ir
além. Ela só se concebe em função de sua necessidade ou de sua utilidade;
assim, uma boa lei não deve ser intangível pois vale apenas para o tempo
que quis reger. A teoria pode ocupar-se com abstrações. A lei, obra
15
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essencialmente prática, aplica-se apenas a situações essencialmente
concretas. Explica-se assim que, embora a jurisprudência possa estender a
aplicação de um texto, há limites a esta extensão, que são atingidos toda
vez que a situação prevista pelo autor da lei venha a ser substituída por
outras fora de suas previsões.
Uma lei - constituição ou lei ordinária - nunca estatui senão para períodos
normais, para aqueles que ela pode prever. Obra do homem, ela está
sujeita, como todas as coisas humanas, à força dos acontecimentos, à força
maior, à necessidade.
Ora, há fatos que a sabedoria humana não pode prever, situações que não
pôde levar em consideração e nas quais, tornando-se inaplicável a norma, é
necessário, de um modo ou de outro, afastando-se o menos possível das
prescrições legais, fazer frente às brutais necessidades do momento e opor
meios provisórios à força invencível dos acontecimentos. (Vanwelkenhuysen,
Le problème des lacunes en droit, cit., pp. 348-349). (...).
Nessa linha, conclui:
Se devêssemos interpretar ao pé da letra o artigo 130 da Constituição, o
acórdão da Corte de Cassação teria sido, sem dúvida alguma, contra legem.
Mas, limitando o alcance deste artigo às situações normais e previsíveis, a
Corte de Cassação introduz uma lacuna na Constituição, que não teria
estatuído para situações extraordinárias, causadas pela força dos
acontecimentos, por força maior, pela necessidade".
Em tempos mais recentes, esse pensamento de possibilidades e essa
identificação de lacunas se viu no debate português no contexto da grave
crise financeira que se abateu sobre aquele país em meados de 2011. Como
se sabe, Portugal enfrentou tal crise adotando medidas severas, como a
redução do salário dos servidores públicos em geral. Há época se
perguntou: qual é o fundamento constitucional dessa medida? E a resposta
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do Tribunal foi: uma norma não escrita, que regula o Estado de Exceção
Financeira. (Cf. Acórdãos nº 396 de 2011; e nº 353 de 2012).
Nós estamos diante, como se já mostrou, de uma crise que a nossa
geração jamais viu. Aguardar a participação dos Sindicatos para referendar
as medidas de acordo individual que estão sendo veiculados na Medida
Provisória, muito provavelmente, já teria custado o emprego de milhões de
brasileiros. E depois, discutir essa questão já será também inútil.
3) Art. 7º, caput, da Constituição Federal
Quanto às medidas protetivas dispostas no art. 7º: “São direitos dos
trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social” (inserido no “Capítulo II - dos Direitos Sociais”), esta
Corte já teve a oportunidade de confirmar que aquelas não configuram
rol taxativo, no seguinte excerto do voto do Min. Joaquim Barbosa na ADI
639, in litteris:
“Ademais, deve-se mencionar que o rol de garantias do
art. 7º da Constituição não exaure a proteção aos direitos
sociais. Na hipótese, entendo que o art. 118 não cria novo
direito, mas apenas especifica o que a Constituição já prevê, ao
tratar das garantias referentes ao acidente de trabalho. Essa
afirmação não obsta, por outro lado, que em outros casos o
Tribunal venha a proceder a exame de proporcionalidade de
garantias disciplinadas em lei. Mas, na espécie, não se faz
necessário esse exame”. (ADI 639, Rel. Min. Joaquim Barbosa,
Pleno, DJ 21.10.2005, grifo nosso)

Como já se demonstrou, o legislador da MP foi bastante cauteloso.
Tomou todas as medidas que poderia tomar, não sendo possível
depreender qualquer lesão ao princípio da proporcionalidade. Fez as
distinções que poderia fazer. É claro que esse texto ainda estará sujeito a
aperfeiçoamento perante o Congresso Nacional, mas, é um esforço que se
17
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faz para que não haja o esgarçamento e a destruição do sistema produtivo
e que os empregos sejam preservados.
Justiça se faça ainda ao ordenamento jurídico brasileiro, a fim de que
nós não nos esquecemos que a ideia de força maior já constava da CLT,
admitindo situações excepcionais e essas normas nunca foram contestadas.
O ordenamento jurídico nacional já dispunha de instrumentos voltados a
situações de imprevisibilidade econômico-social, na seara trabalhista, em
casos de força maior (v.g. catástrofes e surtos epidemiológicos, a exemplo
do Covid-19), a saber:
“Art. 501. Entende-se como força maior todo
acontecimento inevitável, em relação à vontade do empregador,
e para a realização do qual este não concorreu, direta ou
indiretamente.
§ 1º. A imprevidência do empregador exclui a razão de
força maior.
§ 2º. À ocorrência do motivo de força maior que não afetar
substancialmente, nem for suscetível de afetar, em tais
condições, a situação econômica e financeira da empresa não se
aplicam as restrições desta Lei referentes ao disposto neste
Capítulo.
Art. 502.Ocorrendo motivo de força maior que determine
a extinção da empresa, ou de um dos estabelecimentos em que
trabalhe o empregado, é assegurada a este, quando despedido,
uma indenização na forma seguinte:
I - sendo estável, nos termos dos arts. 477 e 478;
II - não tendo direito à estabilidade, metade da que seria
devida em caso de rescisão sem justa causa;
III - havendo contrato por prazo determinado, aquela a
que se refere o art. 479 desta Lei, reduzida igualmente à
metade.
Art. 503. É lícita, em caso de força maior ou prejuízos
devidamente comprovados, a redução geral dos salários dos
empregados da empresa, proporcionalmente aos salários de
cada um, não podendo, entretanto, ser superior a 25% (vinte e
cinco por cento), respeitado, em qualquer caso, o salário
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mínimo da região.
Parágrafo único. Cessados os efeitos decorrentes do
motivo de força maior, é garantido o restabelecimento dos
salários reduzidos.
Art. 504. Comprovada a falsa alegação do motivo de força
maior, é garantida a reintegração aos empregados estáveis, e
aos não-estáveis o complemento da indenização já percebida,
assegurado a ambos o pagamento da remuneração atrasada”.

São medidas que estão em vigor há mais de setenta anos e,
ultrapassados trinta anos de promulgação da atual Constituição, nunca
tiveram sua recepcionalidade questionada em ação de controle
concentrado de constitucionalidade.
De outro lado, não estou a confirmar a integralidade de sua recepção
pela atual ordem constitucional, mas que, em momentos de
tensionamento dos pilares democráticos e sobrecarga das instituições
sociais estabelecidas pelo mercado, o cenário econômico-social que se
avizinha não pode ser olvidado.
Em boa medida, repito, as disposições da medida provisória
questionada buscam a manutenção do emprego, concedendo as seguintes
alternativas: teletrabalho; antecipação de férias individuais; concessão de
férias coletivas; aproveitamento e a antecipação de feriados; banco de
horas; suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no
trabalho; direcionamento do trabalhador para qualificação (revogado pela
MP 927/2020); e diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço – FGTS.
Portanto, foram instituídas medidas adicionais, em complemento
àquelas dispostas no art. 7º da Constituição Federal, para tentar
minimizar os impactos socioeconômicos da atual pandemia, sempre com
vistas à manutenção do emprego.
Então, é nesse contexto, no que já foi demonstrado pelos votos que
seguiram a divergência do Min. Alexandre de Morais e, em certa forma,
também pelo eminente Ministro Relator, que trouxe a informação de que
milhões de acordos já foram assinados, portanto, valendo-se dessa solução
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criativa deste pensamento de possibilidades.
Assim, colocar em xeque isto agora representaria verdadeira summum
ius, summa iniuria. O Ministro Relator assentou ainda que, talvez, quando
do julgamento do mérito desta questão, ele pudesse se abalançar a
acompanhar os votos do Min. Fachin e da Min. Rosa Weber.
Infelizmente, contudo, é bem provável que, até o julgamento de
mérito desta ação, milhares de trabalhadores já tivessem perdido o
emprego. À semelhança do que aduzia em relação ao contexto fático que
permeava o julgamento da ADC 9, entendo que a Corte realmente precisa
dar uma resposta firme a essa questão jurídica aqui e agora.
Mais uma vez reconhecendo e cumprimento o Advogado-Geral da
União pelo bem elaborado texto, o qual ainda é suscetível de
aperfeiçoamento, entendo que o Direito Constitucional de crise não pode
negar validade a essa norma, sob pena de, querendo proteger, acabarmos
matando os doentes. E os doentes aqui são muitos, são as empresas, os
trabalhadores e o sistema econômico em si.
Com essas considerações, subscrevo na íntegra a divergência iniciada
com o voto do Min. Alexandre de Morais.
4) Dispositivo
Ante todo o exposto, voto pelo não referendo da medida cautelar,
declarando a constitucionalidade dos dispositivos impugnados da
Medida Provisória 936/2020.
É como voto.

20
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7CAE-0E09-260E-B70E e senha FE27-0CBF-2261-FCF7

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. MARCO AURÉLIO

Inteiro Teor do Acórdão - Página 154 de 162

17/04/2020

PLENÁRIO

REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE 6.363 DISTRITO FEDERAL
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, meu voto
será bem curto, porque a matéria foi muito bem exposta pelos Colegas.
Os elementos envolvidos ficaram evidenciados, e, a partir deles,
conciliando lei e justiça, é que se deve atuar. Ninguém duvida da
extensão da crise sanitária e econômico-financeira. Ninguém coloca em
dúvida a quadra vivenciada no Brasil e, diria, no mundo.
Diante desse contexto, veio a atuar, a tempo e modo, o Chefe do
Poder Executivo nacional, presidente Jair Messias Bolsonaro. E o fez,
porque a urgência se mostrou presente e a relevância da matéria ficou
escancarada, via medida provisória, via ato precário e efêmero,
porquanto submetido ao Congresso Nacional. Congresso Nacional que
deve pronunciar-se, dentro de prazo assinado na própria Lei das leis, na
própria Constituição Federal, quanto à higidez e oportunidade política do
que tratado.
É possível, no caso, Presidente, a queima de etapas? É possível
transferir-se ao Judiciário responsabilidade que, de início, é do Congresso
Nacional? Não, Presidente. Essa transferência, via judicialização do
conteúdo de medida provisória, pressupõe extravagância ímpar do que
versado no ato normativo. Foi essa óptica que me levou, em várias ações
diretas de inconstitucionalidade, a indeferir a tutela de urgência. Somente
a implementei, e mesmo assim no campo simplesmente pedagógico, para,
na voz do Supremo, revelar que a competência no cuidado da saúde não
é apenas do poder central, da União, mas também dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios. O requerente, partido político, pede
tutela de urgência ao Supremo e, a meu ver, o faz na contramão dos fatos
evidenciados, de fatos notórios.
Estabeleço uma regra, Presidente, relativamente à judicialização do
que tratado em medida provisória. Cabe o exame da harmonia, ou não,
do ato do Executivo, com a Constituição Federal, da oportunidade
política na edição da medida provisória, aos representantes dos cidadãos
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brasileiros, aos Deputados Federais e Senadores. No tocante a toda e
qualquer medida provisória, deve-se observar o processo legislativo
previsto na Constituição. A exceção é a judicialização, a pressupor
urgência em ter-se crivo imediato. A todos os títulos, essa exceção não se
faz presente. As medidas provisórias mencionadas visaram, acima de
tudo, como já ressaltado pelos Colegas que votaram indeferindo a tutela
de urgência, a preservação dos empregos, a viabilização da continuidade
das relações jurídicas envolvendo tomadores e prestadores de serviço. A
crise notada não podia esperar a atuação do Brasil cartorário, com a
submissão de acordos individuais aos sindicatos que congregam as
categorias profissionais.
Há três dias, Presidente, li artigo no jornal "O Globo", de José
Pastore, no qual ressaltado que não se pode somar aos quinze milhões de
desempregados outros quinze milhões. Evidentemente, o empregador,
diante do risco de caminhar para a morte civil, a falência, chegaria, não
houvesse a possibilidade de acordar diretamente, à dispensa dos
prestadores de serviços.
Afirmo que a Medida Provisória em jogo visou, acima de tudo, a
preservação dos vínculos. Teve presente haver a crise alcançado o meio
empresarial.
E o que houve? Houve a observância da autodeterminação dos
empregados, que poderão optar pela preservação da fonte do próprio
sustento, pelo emprego, ou rompimento do vínculo empregatício. Versouse, na Medida Provisória, a redução proporcional, mediante acordo –
autodeterminação do empregado –, da jornada e do respectivo salário.
Não se cogitou de ato individual do tomador dos serviços, mas de ajuste
a ser formalizado por empregado e empregador, não se colocando o
empregado como verdadeiro tutelado do ramo sindical a que integrado.
Tive ação direta de inconstitucionalidade que versou essa mesma
matéria e caminhei no sentido do indeferimento da liminar. Não posso
adotar dois pesos e duas medidas e assentar que não se poderia ter ajuste
envolvendo jornada e salário, envolvendo suspensão temporária do
contrato de trabalho como também redução salarial.
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Por isso, acompanho o ministro Alexandre de Moraes, no que abriu a
divergência para indeferir a liminar na ação direta de
inconstitucionalidade. E o faço assumindo responsabilidade maior,
porque o voto passa a consubstanciar a maioria absoluta, muito embora
confie integralmente no taco de Vossa Excelência, Presidente, no exame e
na definição da matéria.
É como voto.
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17/04/2020

PLENÁRIO

REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE 6.363 DISTRITO FEDERAL
VOTO
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):
Agradeço ao Ministro Marco Aurélio. Já há maioria formada no
sentido de indeferir a medida cautelar.
Neste momento, inicio por saudar o eminente Relator, Ministro
Ricardo Lewandowski, que, penso, conduziu este tema tão difícil e
delicado com toda diligência e grande sabedoria. Esse tema - como já
citado por Sua Excelência no início - envolve milhões e milhões de
pessoas, e milhões de pessoas que dependem dessas pessoas
trabalhadoras. Há necessidade de também atuarmos sobre os efeitos
colaterais que advêm da pandemia que assola, neste momento, a
humanidade, bem como de os enfrentar.
Vou pedir vênia ao eminente Relator para acompanhar a maioria já
formada. Gostaria muito de acompanhar Sua Excelência, o eminente
Relator, até porque Sua Excelência esclareceu bem seu posicionamento no
voto do referendo à cautelar e já antes. Nos embargos de declaração
apresentados pela Advocacia-Geral da União, Sua Excelência já havia
esclarecido que os pactos individuais tinham e teriam mantidas suas
validade, podendo, evidentemente, posteriormente, haver adesão a
eventuais acordos ou dissídios coletivos.
De toda sorte, é claro que isso não deixa de possibilitar os acordos. O
fato de a maioria formada negar a cautelar não está a impedir,
evidentemente, a atuação necessária e importante da representação
sindical da classe trabalhadora em nosso País.
Gostaria muito de acompanhar Sua Excelência, mas, diante da
maioria formada e até para sinalizar a posição da Corte, que já tem seis
votos, vou somar o sétimo à corrente majoritária. Destaco também, além
do brilhante voto do eminente Relator, os votos proferidos pelos
Ministros Luiz Edson Fachin e Rosa Weber. Votos importantes, registros

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6920-EBF0-5E7C-641D e senha A7B8-4B73-909F-9FCF

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. DIAS TOFFOLI

Inteiro Teor do Acórdão - Página 158 de 162

ADI 6363 MC-R EF / DF
da maior significância para as relações de trabalho e emprego e para o
direito social. Fica aqui meu reconhecimento aos votos proferidos por
Suas Excelências.
A Corte formou a maioria. Este é o momento de trazemos e
sinalizarmos segurança jurídica, seja em qual linha for. Por isso, peço a
compreensão de meu querido Professor Ricardo Lewandowski, que sabe
que eu gostaria também, de coração e de razão, acompanhar o voto de
Sua Excelência, mas, neste momento, vou formar com a maioria já
apresentada, somando o sétimo voto.
Gostaria de destacar a compreensão de todos em razão do ocorrido
na data de ontem, na questão da videoconferência - problema técnico
alheio à vontade desta Presidência. Agradeço aos eminentes Colegas,
Senhoras Ministras e Senhores Ministros, a compreensão e a colaboração
que têm dado, neste momento tão difícil, a esta Presidência. Fica aqui
meu reconhecimento e agradecimento. Mostramos, mais uma vez, a
importância do funcionamento do Supremo Tribunal Federal, realizando
sessão, nesta sexta-feira, quase chegando às 18 horas, sem intervalo.
Quero agradecer também a presença dos Advogados; do ViceProcurador-Geral da República, Dr. Humberto Jacques; do Dr. André
Mendonça, Advogado-Geral da União - coautor, como destacou o
Ministro Gilmar Mendes, do texto da Medida Provisória -, que teve toda
preocupação e sensibilidade, inclusive na sustentação que fez, aderindo,
naquele momento, na data de ontem, à proposição feita nos embargos de
declaração trazidos a Plenário pelo Ministro Relator, Ricardo
Lewandowski; aos Advogados privados que se fizeram representar pelos
amici curiae, tanto do lado das Confederações dos Trabalhadores como
da Magistratura, e também aqueles das Confederações Empresariais.
Todos trouxeram excelentes colaborações para a compreensão deste
importante caso, deste importante tema, que, como também já destacado,
está submetido, na qualidade de proposição provisória, de medida
provisória, ao crivo do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e
do Senado da República.
Acompanho a divergência aberta pelo Ministro Alexandre de
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Moraes, com as vênias, o respeito e a admiração aos votos proferidos pelo
Ministro Relator e pelos Ministros Luiz Edson Fachin e Rosa Weber.
Adiro, portanto, à maioria formada.
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PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA
REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE 6.363
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
REDATOR DO ACÓRDÃO : MIN. ALEXANDRE DE MORAES
REQTE.(S) : REDE SUSTENTABILIDADE
ADV.(A/S) : CASSIO DOS SANTOS ARAUJO (54492/DF) E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE. : ASSOCIACAO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO ANPT
ADV.(A/S) : RUDI MEIRA CASSEL (22256/DF, 165498/MG, 170271/RJ,
49862A/RS, 421811/SP)
AM. CURIAE. : CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES-CUT
ADV.(A/S) : JOSE EYMARD LOGUERCIO (01441/A/DF, 52504A/GO,
103250/SP)
AM. CURIAE. : UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES - UGT
ADV.(A/S) : JOSE EYMARD LOGUERCIO (01441/A/DF, 52504A/GO,
103250/SP)
AM. CURIAE. : CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL
ADV.(A/S) : JOSE EYMARD LOGUERCIO (01441/A/DF, 52504A/GO,
103250/SP)
AM. CURIAE. : FORCA SINDICAL
ADV.(A/S) : JOSE EYMARD LOGUERCIO (01441/A/DF, 52504A/GO,
103250/SP)
AM. CURIAE. : CENTRAL DOS SINDICATOS BRASILEIROS - CSB
ADV.(A/S) : JOSE EYMARD LOGUERCIO (01441/A/DF, 52504A/GO,
103250/SP)
AM. CURIAE. : NOVA CENTRAL SINDICAL DOS TRABALHADORES - NCST
ADV.(A/S) : JOSE EYMARD LOGUERCIO (01441/A/DF, 52504A/GO,
103250/SP)
AM. CURIAE. : CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA
ADV.(A/S) : CASSIO AUGUSTO MUNIZ BORGES (20016/DF, 091152/RJ)
AM. CURIAE. : ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ADVOGADOS TRABALHISTAS
ADV.(A/S) : DENISE APARECIDA RODRIGUES PINHEIRO DE OLIVEIRA
(08043/DF) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : ASSOCIACAO NACIONAL DOS MAGISTRADOS DA JUSTICA DO
TRABALHO
ADV.(A/S) : EMILIANO ALVES AGUIAR (24628/DF, 53356/GO) E
OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DO TRABALHO
SINAIT
ADV.(A/S) : RUDI MEIRA CASSEL (22256/DF, 165498/MG, 170271/RJ,
49862A/RS, 421811/SP)
AM. CURIAE. : CONFEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMERCIAIS E
EMPRESARIAIS DO BRASIL
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ADV.(A/S) : RAFAEL FREITAS MACHADO (20737/DF, 419390/SP)
ADV.(A/S) : GUILHERME CARDOSO LEITE (26225/DF, 422262/SP)
ADV.(A/S) : LEONARDO PIMENTEL BUENO (22403/DF, 322673/SP)
Decisão:
Após
o
voto
do
Ministro
Ricardo
Lewandowski
(Relator), que deferia em parte a cautelar “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. Nesse ínterim,
são válidos e legítimos os acordos individuais celebrados na forma
da MP 936/2020, os quais produzem efeitos imediatos, valendo não
só no prazo de 10 dias previsto para a comunicação ao sindicato,
como também nos prazos estabelecidos no Título VI da Consolidação
das Leis do Trabalho, agora reduzidos pela metade pelo art. 17,
III, daquele ato presidencial. Ressalvo, contudo, a possibilidade
de adesão, por parte do empregado, à convenção ou acordo coletivo
posteriormente firmados, os quais prevalecerão sobre os acordos
individuais, naquilo que com eles conflitarem, observando-se o
princípio da norma mais favorável. Na inércia do sindicato,
subsistirão
integralmente
os
acordos
individuais
tal
como
pactuados originalmente pelas partes”, o julgamento foi suspenso.
Falaram: pelo requerente, Rede Sustentabilidade, o Dr. Mauro de
Azevedo
Menezes;
pelos
amici
curiae
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 do Trabalhadores – NCST, o Dr. José Eymard Loguercio;
pelo amicus curiae Associação Nacional dos Magistrados da Justiça
do Trabalho – ANAMATRA, o Dr. Pedro Gordilho; pelo amicus curiae
Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas- ABRAT, a Dra.
Alessandra Camarano Martins; pelos amici curiae Associação
Nacional dos Procuradores do Trabalho – ANPT e Sindicato Nacional
dos Auditores Fiscais do Trabalho - SINAIT, o Dr. Rudi Cassel;
pelo amicus curiae Confederação das Associações Comerciais e
Empresariais do Brasil – CACB, o Dr. Rafael Freitas Machado; pelo
amicus curiae Confederação Nacional da Indústria – CNI, a Dra.
Fernanda de Menezes Barbosa; e, pelo interessado, Presidente da
República, o Ministro André Luiz de Almeida Mendonça, AdvogadoGeral da União. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de
Mello. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 16.04.2020
(Sessão realizada inteiramente por videoconferência - Resolução
672/2020/STF).
Decisão: O Tribunal, por maioria, negou referendo à medida
cautelar, indeferindo-a, nos termos do voto do Ministro Alexandre

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 58C2-4E2F-DDF8-A3D3 e senha 5802-86AC-8726-18FA

Supremo Tribunal Federal
Extrato de Ata - 17/04/2020

Inteiro Teor do Acórdão - Página 162 de 162

de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos o Ministro Ricardo
Lewandowski (Relator), que deferia em parte a cautelar, e os
Ministros Edson Fachin e Rosa Weber, que a deferiam integralmente.
Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Presidência
do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 17.04.2020 (Sessão realizada
inteiramente por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).

Presidência do Senhor Ministro Dias Toffoli. Presentes à
sessão os Senhores Ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo
Lewandowski, Cármen Lúcia, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso,
Edson Fachin e Alexandre de Moraes.
Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro Celso de Mello.
Vice-Procurador-Geral
Medeiros.

da República, Dr. Humberto Jacques

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário
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