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“Fazer hoje o possível, amanhã o impossível de hoje”. (Paulo Freire) 

 

NOTA SINTIBREF/DF 

ADI 6363 – ACORDO INDIVIDUAL PERMITIDOS PELA MP 936/2020 É INCONSTITUCIONAL  

A presente AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ADI 6363, proposta perante o Supremo 

Tribunal Federal, fora julgada ontem, 07 de abril de 2020, pelo Ministro Ricardo Lewandowski, 

que em suma interpretou como INCONSTITUCIONAL o texto legal da Medida Provisória 936/2020 

que autoriza a celebração de acordos individuais, ou seja, firmado diretamente entre empregador 

e empregado, que visem a redução de jornada de trabalho, de salário ou suspensão de contrato. 

Confira a decisão no link: 

http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=6363&processo=

6363   

Em suas palavras, destaca-se: 

"Isso posto, com fundamento nas razões acima expendidas, defiro em parte a 

cautelar, ad referendum do Plenário do Supremo Tribunal Federal, 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, 

importando sua inércia em anuência com o acordado pelas partes.” (grifo nosso) 

A referida decisão comunga com o entendimento do SINTIBREF-DF de que firmar acordos 
individuais, sem intermediação do sindicato traz insegurança jurídica e desequilibra a relação 
trabalhista. Deve-se entender que independente do quadro excepcional que nos apresenta o 
estado de calamidade pública, nenhuma MP pode autorizar a inversão do ordenamento jurídico 
para que as negociações entre trabalhador e empregador estejam acima de normas coletivas e da 
própria lei. Afinal, os acordos individuais possuem limites jurídicos constitucionais e o direito 
coletivo vem equiparar a relação de força e assegurar o equilíbrio necessário nas relações 
trabalhistas.   
 
Mediante o reconhecimento da latente inconstitucionalidade, e agora restabelecida a legalidade 
das alternativas trazidas pela citada MP, tanto na suspensão do contrato de trabalho como na 
redução de jornada proporcional a redução salarial, há necessidade de haver participação sindical 
e de ser formalizado acordo coletivo para sua validade jurídica.  
 

Assim, o SINTIBREF-DF estabelecerá junto ao patronal termo aditivo à CCT ou acordo coletivo 
firmado com determinada instituição empregadora para estabelecer os limites e condições para 
aplicação destas medidas, inclusive com a indicação de modelos para formalização. 
 

Esperamos continuar nossa trajetória sindical através do diálogo permanente, orientando a 

categoria sobre a aplicação destas medidas, de forma a garantir, nos limites constitucionais 

cabíveis, que haja justiça, manutenção do emprego e segurança jurídica.  

 

Atenciosamente,  

Diretoria SINTIBREF-DF 
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