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O Ministro Ricardo Lewandowski, 
do Supremo Tribunal Federal (STF), em decisão no 
âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n° 6.363, decidiu em caráter  liminar que acordos 
individuais de redução de jornada de trabalho, 
de salário ou suspensão de contde salário ou suspensão de contrato, conforme prevê a 
MP 936/2020, SEJAM COMUNICADOS AOS 
SINDICATOS DOS EMPREGADOS no prazo de 10 
(dez) dias, onde, no referido prazo, as entidades 
representativas poderão dar início à negociação coletiva. 

Se dentro do referido prazo as entidades não se 
manifestarem, os sindicatos estarão aceitando os 
acordos individuais.
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DESTACAMOS os pontos a seguir:
 

Acordos Individuais devem ser comunicados ao Sindica-
to Laboral no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados 
da data da sua celebração;

1

O sindicato representativo da categoria profissional terá 
o prazo de 8 (oito) dias, na forma do art. 617 da CLT, 
para assumir a direção dos entendimentos entre os inte-
ressados, devendo igual procedimento ser observado 
pelas empresas interessadas com relação ao Sindicato da 
respectiva categoria econômica.

2

O silêncio do Sindicato será interpretado como concor-
dância ao acordo individual e os interessados poderão 
prosseguir com o referido acordo que terá validade 
plena;

3

Qualquer objeção do sindicato, ou formulação de con-
traproposta, impossibilitará a produção de efeitos ime-
diatos do acordo individual.

4
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