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O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou em caráter liminar, na ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) 6363 alterações na MP 936/2020. 

Agora, o acordo que antes era enviado diretamente ao empregado em 48h passa a ser comunicado pelos empregadores ao respectivo SINDICATO no prazo de até 10 dias corridos. 

Em sua decisão, ele afirmou: "A MP 936 deve ser interpretada conforme a Constituição Federal de modo que as reduções de jornada ou de salário e a suspensão temporária do contrato de trabalho em acordo individual sejam comunicadas aos sindicatos em até 10 dias", pois para o Ministro "vulnera direitos e garantias dos trabalhadores resguardados pela Constituição". 

Em conclusão, Lewandowski aceita medidas de emergência com a finalidade de prometerem manutenção de emprego, desde que respeitem o ordenamento jurídico do país.

Ainda para o Ministro o fato de excluir-se o sindicato das negociações "contraria a própria lógica subjacente ao Direito do Trabalho, que parte da premissa da desigualdade estrutural entre os dois polos da relação laboral".

Assim sendo, o procedimento funcionará da seguinte forma: (i) empregador faz acordo individual com empregado; (ii) deverão ser comunicados pelos empregadores ao respectivo sindicato laboral, imediatamente - de preferência por AR para posteriormente comprovar o recebimento pelo sindicato; e (iii) se for o caso, o sindicato poderá deflagrar a negociação coletiva (em caso de discordância). Caso o sindicato fique inerte pelo prazo de 10 dias corridos a contar do envio, interpretar-se-á como aceitação tácita.

Na hipótese da negociação coletiva não ser aceita, entende-se que a individual terá validade. Todavia, esta interpretação é discutível. Há corrente entendendo que o contrato será nulo.  Cada empresa deve, portanto, sopesar o seu risco operacional para mitigar possíveis reclamações trabalhistas futuras.

Essa decisão mesmo que vise proteger a ordem fundamental trabalhista, onde há uma relação vertical ascendente entre empregado e empregador, burocratiza bastante os efeitos jurídicos também de índole constitucional perseguidos pela MP, levando quem sabe até mesmo a perda da sua efetividade.

Há promessa desse processo ser votado em plenário no próximo dia 16 de abril. Empresários esperam uma decisão que não inviabilize a aplicação da MP 936/2020.


