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MEDIDA PROVISÓRIA 936/2020 – DECISÃO ADIN 6363 STF E ACORDO INDIVIDUAL PARA            
REDUÇÃO CARGA HORÁRIA E SUSPENSÃO DO CONTRATO TRABALHO COVID 

 

Prezado Empresário da Contabilidade e Contadores do Estado de Minas Gerais: 

 

Pois é a COVID 19 chegou devagarinho e lotou os hospitais e esvaziou nossos clientes e deixou                 
nossos escritórios com as receitas operacionais e financeiras abaladas, o que  fazer? 

 

Vamos ao norte... 

 

A Medida Provisória 936/2020, prevê duas soluções: 

 

→Redução proporcional de jornada  de trabalho e de salários com ou sem home office; 

 

→Suspensão temporária dos contratos de trabalho de nossos queridos colaboradores (exceto           
funcionários públicos). 

 

Eles passarão a receber Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e Renda a ser              
bancado pelo Governo Federal. Mas atenção: Poderá ser celebrado por documento escrito –             
ACORDO INDIVIDUAL COM CADA EMPREGADO e deverá ser comunicado com o Ministério da             
Economia em até 10 dias contados da assinatura desse acordo (§ 2, incisos I a II do artigo 5º da                    
MP 936/2020). 

 

Se o empregador não fizer o acordo e não comunicar o Governo deverá pagar os salários, NÃO                 
PERCA ESSE PRAZO.... FIQUE ATENTO. 
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E O SINDICATO DOS EMPREGADOS DEVE CHANCELAR O ACORDO? 

 

Na data de ontem, fora julgada a cautelar na ADIN 6363 e ficou determinado pelo STF que as                  
empresas devem enviar protocolo pessoal com cópia dos acordos ou carta com AR para o               
sindicato dos empregados para terem conhecimento dos Acordos e que caso queira o sindicato              
dos empregados se manifeste em 10 dias e em caso de silêncio poderá ser dada validade ao                 
acordo individual em caráter excepcional neste caso da covid. 

 

MODELO SUSPENSÃO CONTRATO TRABALHO: 

TERMO DE ACORDO PARA SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO  

MP 936/20 

TERMO DE ACORDO QUE ENTRE SI FAZEM 

EMPREGADO: _________________________________, CTPS 

EMPREGADOR: _______________________________, CNPJ 

 

Em virtude do estado de Calamidade Pública que foi acometido o nosso pais, pelo Corona Vírus                
(Covid 19), e ciente dos termos da Medida Provisória 936/2020, que permite a suspensão do               
contrato de trabalho, as partes celebram o presente acordo nos seguintes termos: 

a) Fica suspenso o contrato de trabalho por 60 (sessenta) dias nos termos do artigo 8º da                
MP 936/2020 a partir do dia ___________; 

b) O contrato de trabalho será restabelecido, nas hipóteses do § 3º do artigo 8º, a saber: 

I - da cessação do estado de calamidade pública; 

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

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

E por estarem de acordo, firmam o presente termo em duas vias 

Belo Horizonte 02 de abril de 2020. 

EMPREGADO 

EMPREGADOR 

Testemunhas        DADOS DA CONTA BANCÁRIA DO EMPREGADO 
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ATENCIOSAMENTE 

 

RENATO AURÉLIO FONSECA 

 

ADVOGADO E DIRETOR JURÍDICO SINESCONTABIL/MG 
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