
ACORDO INDIVIDUAL DE SUSPENSÃO DO CONTRATO DE 

TRABALHO 

 

O EMPREGADOR (NOME/CNPJ/ENDEREÇO), e o EMPREGADO, (NOME 

COMPLETO, CPF, RESIDÊNCIA), de comum acordo, em decorrência da 

pandemia provocada pela doença COVID-19 e com a autorização da Medida 

Provisória nº 936/2020 que instituiu o Programa Emergencial de Manutenção 

do Emprego e da Renda e dispôs sobre medidas trabalhistas complementares 

para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo 

Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do de que trata a Lei nº 

13.979, de 6 de fevereiro de 2020, resolvem pela: 

Cláusula 1ª: 

Suspensão temporária do contrato de trabalho permitida pelo art. 3º, 

III, da Medida Provisória nº 936/2020, a partir de 48 (quarenta e oito) horas 

da data da assinatura do presente termo. 

Cláusula 2ª: 

O presente acordo visa suspender o contrato de trabalho existente entre as 

partes, temporariamente, pelo período compreendido entre XX/XX/XXXX e 

XX/XX/XXXX (recomenda-se pelo prazo de 60 dias). 

Com a SUSPENSÃO das atividades laborais, o empregado está dispensado 

do comparecimento ao trabalho a partir da data de xx/xx/xx, assim como 

também impedido de exercer qualquer atividade laboral, inclusive, 

diretamente de seu domicílio. 

A empresa garantirá ao empregado, durante o período de SUSPENSÃO das 

atividades laborais, todos os benefícios ordinariamente pagos. 

Cláusula 3ª: 

O MINISTÉRIO DA ECONOMIA pagará ao EMPREGADO equivalente a 70% do 

valor a que este teria direito em relação à parcela mensal do benefício do 

seguro-desemprego, enquanto durar a suspensão do contrato de trabalho, 



cujo pagamento se dará em até trinta dias, contado da data da celebração 

deste acordo.  

Além disso, o empregado receberá o equivalente a 30% do seu salário, que 

será pago diretamente pela Empregadora. 

OU (A DEPENDER DA RECEITA BRUTA DA EMPRESA NO ANO DE 2019) 

O MINISTÉRIO DA ECONOMIA pagará ao EMPREGADO equivalente a 100% 

do valor a que este teria direito em relação à parcela mensal do benefício do 

seguro-desemprego, enquanto durar a suspensão do contrato de trabalho, 

cujo pagamento se dará em até trinta dias, contado da data da celebração 

deste acordo.  

Para tanto, o EMPREGADO informa os seus dados bancários: Banco XXX, 

agência XXX, conta XXX, de sua titularidade. 

O instituto do seguro desemprego, aqui estabelecido apenas como base de 

cálculo, restará garantido ao empregado, em sua integralidade, quando e na 

eventual dispensa sem justa causa. 

Cláusula 4ª: 

Todas as comunicações entre EMPREGADO e EMPREGADOR poderão ser 

realizadas por meio eletrônico, tais como, whatsapp, e-mail, SMS, dentre 

outras. 

Cláusula 5ª: 

A Empregadora se responsabilizará pela transmissão aos órgãos 

governamentais das informações e dos dados do empregado anuente 

relativos à SUSPENSÃO da atividade laboral, conforme determina o art. 5º 

§ 2º da MP 936. 

A empresa se responsabilizará pela comunicação da presente SUSPENSÃO 

das atividades laborais à entidade sindical/formadora, no prazo de até 10 

(dez) dias. 

Cláusula 6ª: 



O empregado retornará às atividades laborais nas seguintes hipóteses:  

a) ao final da data estabelecida previamente acordada neste instrumento  

b) mediante a cessação do estado de calamidade pública decretado pelo 

Governo Federal, devendo o empregado retornar ao trabalho no prazo 

de 2 dias corridos após; 

c) mediante convocação da Empregadora para tal fim, com antecedência 

mínima de 2 dias corridos. 

Cláusula 7ª: 

Ao empregado, fica garantido seu emprego (estabilidade provisória), durante 

todo o período de SUSPENSÃO das atividades laborais e também, por igual 

período após a cessação da SUSPENSÃO, salvo a hipótese de ocorrência de 

falta grave prevista em lei. 

Belo Horizonte, xx de abril de 2020. 
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TESTEMUNHAS: 

 
__________________________________________ 

NOME / CPF 

 
 

 

__________________________________________ 

NOME / CPF 
 

 

 


