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Oficio Circular 01/2020 
Cuiabá, 16 de abril de 2020. 

SENHOR/A EMPRESÁRIO/A   E/OU   PROPRIETÁRIO/A 
DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO EM MATO GROSSO 
 

ASSUNTO: JORNALISTAS. ACORDOS SOB MPS 936 E 927. 

O SINDICATO DOS JORNALISTAS DE MATO GROSSO (SINDJOR-MT) vem respeitosamente à presença de vossa 

senhoria expor e solicitar o que se segue: 

As Medidas Provisórias 936 (redução de salário/jornada e suspensão de contrato de trabalho) e 927 

(medidas afetas aos direitos trabalhistas), sancionadas como forma de mitigar impactos da pandemia de 

coronavírus, têm entre seus fundamentos a manutenção do trabalhador no emprego com a devida 

sustentação financeira e possuem caráter temporário.   

Os processos de negociação de acordos que, por ventura, sejam celebrados durante este período, 

estendendo-se até 90 dias no máximo, dependendo de sua modalidade, têm a Entidade Sindical dos 

trabalhadores como parte legal em sua discussão, assinatura e acompanhamento.   

É o que preveem a Constituição Federal Brasileira e a Legislação Sindical Brasileira e o que ficou apontado na 

recente liminar referente à Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.363, concedida pelo ministro do Supremo 

Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, reforçada pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça 

do Trabalho (Anamatra), que solicitou inclusão na ação como “amicus curiae”. 

E quando o caso se trata de possibilidade de redução de salário, ainda que com proporcional redução de 

jornada de trabalho, a presença da Entidade Sindical dos trabalhadores se faz mais precípua, conforme 

atesta a Carta Magna, à qual qualquer Medida Provisória deve estar submetida, mesmo que se tratem de 

acordos individuais, ainda que o Sindjor MT postule sempre pelos acordos coletivos ou convenções coletivas. 

Portanto, solicitamos respeitosamente que as propostas de acordo decorrentes das MPs 936 e 927, quando 

houver, sejam encaminhadas antes ao Sindjor MT para análise, que dentro do tempo legal se manifestará, 

exercitando assim seu papel de defesa do trabalhador jornalista. 

Cientes dos impactos gerais que a pandemia da Covid-19 vem causando a diversos setores e que os 

trabalhadores são os mais desprotegidos, agradecemos desde já vossa compreensão e nos colocamos 

proativamente à disposição.  

Atenciosamente,     

 
 
 
 

Diretoria Colegiada do Sindjor/MT 
Gestão "Em defesa dos Jornalistas!" (2019-2020) 
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