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a) Comunicação ao Sindicato:

Como noticiado anteriormente, em alguns casos, os acordos podem ser 
realizados diretamente com os empregados (chamados individuais) e, em ou-
tros casos, os acordos dependem de uma negociação coletiva (há necessida-
de de uma intervenção do sindicato).

Ocorre que, em qualquer dos casos, o acordo deve ser levado ao conheci-
mento do sindicato, diz a norma:

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 empre-
gadores ao respectivo sindicato laboral, no prazo de até dez dias corridos, 
contado da data de sua celebração. Medida Provisória n. 936.

Se esta formalidade não for cumprida o acordo pode ser considerado in-
válido, situação que é evidentemente muito preocupante e, portanto, merece 
toda a atenção de cumprimento da formalidade indicada. 

A questão é que, no momento atual os Sindicatos estão fechados, ou seja, 
não temos como protocolar por motoboy ou pelo correio qualquer corres-
pondência nas entidades, qualquer comunicado retorna / retornaria com a 
informação de entrega não realizada (local fechado).

Dito isto e com vistas a atender ao comando legal estabelecido, estamos 
fazendo, naqueles casos onde o sindicato está de portas fechadas, a comu-
nicação através de e-mail. Apresentamos um texto padrão e indicamos os 
empregados que estão com os contratos com redução de salário e/ou sus-
pensos.
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Caso a consultoria jurídica de sua empresa tenha alguma outra sugestão 
de encaminhamento ao assunto favor informar, pois esta medida é de suma 
relevância a fim de legitimar os acordos realizados.

b) Decisão do STF:

A medida de redução e suspensão do contrato de trabalho foi alvo de uma 
Ação Direta de Inconstitucionalidade movida pelo partido Rede Sustentabili-
dade, o qual diz ser inconstitucional as medidas propostas pelo Governo atra-
vés da MP.

O assunto está nas mãos do Ministro Ricardo Lewandowski, que, em deci-
são preliminar, a qual será submetida a referendo do Plenário, entendeu que 
tais medidas somente serão válidas se os sindicatos de trabalhadores forem 
notificados em até 10 dias e se manifestarem sobre sua validade. 

Obviamente que esta situação cria enorme embaraço político do Judiciário 
com o Executivo, sem falar do enorme embaraço jurídico na qual ficam inse-
ridas as empresas que, desde a edição da MP, estão celebrando os referidos 
acordos.

Maiores detalhes em:
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteu-

do=440927&ori=1

Seguiremos acompanhando e informado acerca da evolução do caso.


