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STF DECIDE PELA VALIDADE DOS ACORDOS INDIVIDUAIS PREVISTOS NA 

MEDIDA PROVISÓRIA 936/2020 

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela validade dos acordos individuais 

para redução de jornada e de salário e a suspensão temporária de contratos 

de trabalho previstos na Medida Provisória 936/2020. Com 7 votos contrários, os 

ministros não referendaram a liminar do relator do caso, ministro Ricardo 

Lewandowski, que determinava que as empresas comunicassem os sindicatos 

no prazo de até 10 dias para que estes deflagrassem uma negociação 

coletiva se assim o entendessem necessário. Um dos artigos principais que 

gerou toda a discussão é (Art. 11, parágrafo 4º) 

Neste contexto, os ministros entenderam que o texto da MP não viola direitos 

dos trabalhadores pois é uma medida emergencial e provisória e que 

pretende justamente evitar demissões em massa. 

Manter as empresas sustentáveis e a preservação do emprego é a prioridade 

no período de duração da calamidade publicada pela pandemia do 

coronavirus com a instituição do Programa Emergencial de Manutenção do 

Emprego e da Renda pelo governo federal. 

Desta forma, recomenda-se a todos os associados que comunicaram o 

Sindicato dos empregados e aguardam a elaboração de acordo coletivo,  

que façam de imediato a comunicação do Ministério da Economia, para 

cumprir a obrigação disposta no artigo 5º, parágrafo 2º, inciso I, da Medida 

Provisória. 

Há muitos sindicatos que aproveitaram o momento favorável pela decisão do 

Ministro Ricardo Lewandowski para incluir no acordo coletivo, outros benefícios 

aos empregados, como por exemplo, pagamento de um benefício 

indenizatório principalmente nos casos de suspensão do contrato de trabalho, 

aumento do período de estabilidade ou mesmo a instituição de contribuição 

sindical. 

Caso tenha sido esta hipótese, com base na decisão colegiada do STF 

entende-se que este acordo coletivo perde sua validade, posto que assinado 

pela empresa num momento emergencial e sob pressão para não prejudicar 

os empregados e preservar a continuidade da atividade empresarial. 

No entanto, como sempre ressaltamos nestes informativos, caberá ao 

associado avaliar de forma detida com seu departamento jurídico para a 

melhor tomada de decisão. 
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