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Termo de ciência e acordo para suspensão de contrato por até 60 dias (MP 936/2020) 

Ciente e de acordo:  (assinatura do empregado)  

Nome do empregado: 

 
Modelo de Acordo Redução Jornada de Trabalho e Suspensão Contrato de Trabalho 

( MP 936/2020 ) 
 
À 

Sr(a) (nome completo do empregado) 
 

Ref. Proposta para a suspensão de contrato de trabalho por até 60 dias 

 

Em razão pandemia em que nem todos os trabalhadores conseguem prestar serviços via 
acesso remoto, as empresas podem reduzir a carga horaria do trabalho ou suspender o 
contrato de trabalho conforme a Medida Provisória (MP) 936/2020 que institui o 
Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, posto isto, com os fins de 
preservar a relação de emprego, a empresa necessita de sua manifestação sobre seu 
interesse em suspender o contrato de trabalho por até 60 dias ou não.  

Caso seja de seu interesse a suspensão do contrato de trabalho, o seu contrato 
permanecerá mantido pela empresa, porém, de acordo com o que for ajustado, o beneficio 
será pago : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, de forma que,  o governo 
pagara o seu beneficio emergencial em sua integralidade ou a parcialmente, que será 
calculado de acordo com a s regras e valores do seguro  desemprego e não do seu salário 
contratual, e a empresa pagará a parte que lhe couber conforme mencionado acima. 

 

 Atenção : só inserir (caso a empresa se enquadre no grupo – faturamento 2019 –  
 acima R$ 4.8 milhões:  pagará ao empregado uma ajuda compensatória de 30% do  
 salário do empregado) 

Havendo o aceite, solicitamos devolver este documento, assinado, com sua manifestação 
de concordância, para elaboração termo suspensão contrato ou redução jornada. 

Caso tenha dúvidas, solicitamos a gentileza de entrar em contato com nosso 
Departamento de Recursos Humanos para maiores informações. 
 

Cordialmente, 
 
 
Nome da empresa 
 
 

 

Data do aceite e concordância:    
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ACORDO INDIVIDUAL DE SUSPENSÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 
 

 

 
NOME DA EMPRESA,  inscrita no CNPJ sob o nº  00.000.000/0000-00, neste ato 
denominado EMPREGADORA, e de outro; 
 
NOME DO EMPREGADO, inscrito no CPF sob o nº 000.000.000-00, cargo xxx,   neste 
ato denominado EMPREGADO, as partes, de boa fé e de comum acordo previamente, 
conforme autorizado pela MP 936/2020, celebram o presente acordo individual, 
conforme os termos e condições seguintes, devido a pandemia: 

 
Clausula 1ª: O presente acordo decorre da manifestação expressa do EMPREGADO em 
suspender seu contrato de trabalho, visando manter seu vínculo de emprego com a sua 
EMPREGADORA, que foi severamente impactada pela pandemia global decorrente da 
disseminação do COVID – 19, (Coronavírus); 
 
Cláusula  2ª:  O  contrato  de  trabalho  e  salário  ficarão  suspensos  pelo  período de 

 

Cláusula 3ª: No período de suspensão do contrato de trabalho mencionado na cláusula 
2ª, o EMPREGADOR manterá ao EMPREGADO os seguintes benefícios: 
 (descrever os benefícios). 

Cláusula 4ª: No período de suspensão do contrato de trabalho mencionado na cláusula 
2ª, o EMPREGADO receberá diretamente do Governo o pagamento do benefício 
emergencial de preservação do emprego e renda que será calculado de acordo com as 
regras e valores do seguro desemprego e não do seu salário contratual. 
Parágrafo 1º: O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda será 
operacionalizado e pago pelo Ministério da Economia. 
 
Parágrafo 2º: O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda será de 
prestação mensal e devido a partir da suspensão temporária do contrato de trabalho, 
observadas as seguintes disposições: 

I - o empregador informará ao Ministério da Economia a suspensão temporária do 
contrato de trabalho, no prazo de dez dias, contado da data da celebração do acordo; 

II - a primeira parcela será paga no prazo de trinta dias, contado da data da celebração 
do acordo, desde que a celebração do acordo seja informada no prazo a que se refere o 
inciso I. 

 Incluir essa cláusula somente se a empresa se enquadrar na regra: Cláusula ª : A  

 EMPREGADORA pagará ao EMPREGADO, no período da suspensão do contrato de  
 trabalho mencionado na cláusula 2ª , além dos benefícios, uma ajuda compensatória  
 mensal no valor de 30% do salário do empregado, com natureza indenitória. 

 

 

(indicar o período). 
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Cláusula 5ª: O contrato de trabalho será restabelecido no prazo de dois dias corridos, 
contado: 
I- da cessação do estado de calamidade pública; 

II - da data estabelecida no acordo individual como termo de encerramento do período e 
suspensão pactuado; ou 

III - da data de comunicação do empregador que informe ao empregado sobre a sua 
decisão de antecipar o fim do período de suspensão pactuado. 

 
Cláusula 6ª: Fica reconhecida a garantia provisória no emprego ao EMPREGADO que 
receber o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, em decorrência 
da redução suspensão temporária do contrato de trabalho de que trata esta Medida 
Provisória 936/2020, nos seguintes termos: 

I - durante o período acordado de suspensão temporária do contrato de trabalho; e 

II - após o encerramento da suspensão temporária do contrato de trabalho, por período 
equivalente ao acordado para a suspensão. 

Por estarem assim ajustadas, firmam o presente acordo individual em 2 vias. 

Local e data,  

 

NOME DO EMPREGADO 
 
 
 
 
EMPRESA 

 
 
 
Testemunhas 

 
 
 
NOME DA TESTEMUNHA 1 NOME DA TESTEMUNHA 2 
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Aditivo de Contrato de Trabalho. 

Por este instrumento particular de alteração de contrato de trabalho, de um lado a (nome da 
empresa), CNPJ, denominada EMPREGADOR, e de outro lado; 

(nome empregado, cpf, cargo), denominado(a) EMPREGADO, alteram as seguintes cláusulas 
do Contrato de Trabalho, a seguir:  

Cláusula Da Jornada de Trabalho e Redução Salário  

Alteram as cláusulas do Contrato de Trabalho inicial, informando que a Jornada semanal de 
Trabalho terá a Redução da carga horaria  de  xxxxxxxxx  , para garantir a execução dos 
serviços ora contratados, no regime de contrato por (tempo parcial, experiência, etc), 
obedecendo os critérios da MP 936\2020.   

O empregado perceberá o vencimento mensal correspondente ao valor de (informar), 
reajustado de acordo com a política salarial da empresa e da categoria profissional, até o 5o 
dia útil do mês subseqüente ao vencido, efetuados os descontos previstos em leis. 
 
Este contrato vigorará por prazo indeterminado a partir desta, não obstante podendo a 
qualquer tempo as partes ajustarem novamente existindo qualquer eventualidade. . 
 
Ficam as demais cláusulas ratificadas por ambas as partes. 
 
E por estarem firmes e ajustados com as condições estabelecidas no presente instrumento 
de contrato, é o mesmo assinado em 02 (duas) vias de igual teor e forma. 

 
 
_____________________________________, de ___________________ de _______ 

 

________________________________ 
(assinatura Empregador) 
 

 

________________________________ 
(assinatura Empregado) 
 

  


